
 

 

  



 

 

 
 

 :سرّه( )قدسخمینی امام
کره کره براننان ور بر برر ان نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است؛ بررا  ان 

قشررها  فّعرال را در دامر  خندشران خندشان نک قشر فّعال در همه ابعاد هستند، 
کنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم باالتر است، ب از خردمت همره تربیت می

خناستند که باننان قشر  خناستند. میکس باالتر است، ب ان  امر  است که انبیا می
 .ندباشند که آنها تربیت کنند جامعه را، ب شیرزنان ب شیرمردانی به جامعه تقدنم کن

 .79، ص 41صحیفه امام، ج 
 

 :(العالی ظله مد)یاسالم انقالب معظم رهبر
زن مسلمان انرانی، تارنخ جدند  را پیش چشم زنان جهان گشند ب ثابرت کررد کره 

تنان زن بند، وفیف بند، محّجبه ب شرنف بند، ب در وی  حال، در مت  ب مرکز بند؛ می
داشت ب در ورصره سیاسری ب اجتمراوی نیرز، تنان سنگر خاننادر را پاکیزر نگار می

 ها  جدند کرد ب فتنحات بزرگ به ارمغان آبرد.سنگرساز 
تناننرد تعرنرف زن ب در انق ب اس می ب در دفاع مقدس، زنانی ظهنر کردند کره می

حضنر اب در ساحت رشد ب تهذنب خننش، ب در ساحت حفظ خانۀ سالم ب خاننادۀ 
تماوی ب جهاد ب امر به معربف ب نهی از منکر ب جهاد متعادل، ب در ساحت بالنت اج
 ها  بزرگ را درهم بشکنند.بستاجتماوی را جهانی کنند ب ب 

 پیام به کنگره هفت هزار زن شهید کشور 
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 سخن نخست

تـری  رو شده و مهمای روبههای عدیدهجهان اسالم امروزه با مشکالت و چالش
تکفیـر و نبـود همـدلی و اتحـاد در دلی  آن را هم باید بیش از هـر چیـز، دـرد و 

حرکت به سوی جامعه متحد اسالمی دانست. بدیهی است که برای دستیابی بـه 
اهداف بزرگ دینی و تحقق امت واحد اسالمی، نیازمنـد وحـدت و یکپـارچکی 

کـه رو، آنانعمیق مسلمانان و پرهیز از هرگونه اختالف و درگیـری هسـتیم. ازایـ 
کنند، رفتارشان معنایی جز آب در آسیاب می ر از ای  عم آگاهانه یا ناآگاهانه غی

دشم  ریخـت  و تیشـه بـه ریشـه خـود زدن نـدارد. مت،سـفانه، عملکـرد برخـی 
گونه انتسابی بـا رو  تعـالیم های منحرف و تکفیری همچون داعش که هیچگروه

 دار نموده و به مـو اسالم و سّنت سلف ندارند، قلب مسلمانان جهان را جریحه
 اند.هراسی در دنیا دام  زدهاسالم

وقتــی قــرآن کــریم اهــ  کتــاب را بــه توجــه و اهتمــام بــه کلمــه واحــد توحیــد 
شک، باید دانسـت خواند، دیگر تکلیف مذاهب اسالمی روش  است و بیفرامی

که ت،کید بر توحید و مشترکات دینی، یگانه رمـز کامیـابی مسـلمانان در تحکـیم 
 بردن نقشه شوم دشمنان است.روحیه برادری و از بی  
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ْ»فرماید: قرآن کریم می َلْْیاُْقل  ِكتاِبَْْأه  اْال  َْألْاَْبینَنُك  َْْوَْْبیَنناَْسواءْ َْكِلَمةْ ِْإلىَْتعاَلو 
ُبَدْ هَِْْإلْاَْنع  ِرَكْْلَْوْْاللا ِخذَْْلَْوَْْشیئاْ ِْبهُِْْنش  ُضناْیتا ضاْ َْبع  باباْ َْبع  َْْأر  نهُِْْدوِنِْْمن   ْْاللا ن  َْفنِِ
ا و  َهُدواَْفُقوُلواَْتَولا اْاش  ِلُمونِْبَأنا  کـه سخنی سر بر بیایید کتاب! اه  ای: بگو 9؛ُمس 
 کشـری را چیـزی و نپرستیم را خدا جز که: بایستیم است، یکسان شما و ما میان

 اگـر پس،. نگیرد خدایی به خدا جای به را دیگر برخی ما از بعضی و نگردانیم او
 .«  مسلمانیم ما که باشید شاهد: بگویید کردند، اعراض[ پیشنهاد ای  از]

در همی  راستا، معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتـر تبلیغـات حـوزه علمیـه قـم، بـه 
منظور ت،کید بر مشترکات دینی میـان مـذاهب اسـالمی و اهتمـام بـه وحـدت و 

مبّلغـان توشه حاضر را آمـاده و در دسـتر  سّنت، رهآوایی میان شیعیان و اه هم
عزیز قرار داد تا با ادالع و آگاهی بیشتر در ای  وادِی حسا  و مهم قدم گذارنـد 

بخش توحیـد، توصـیه قـرآن را و همگی با حرکت صادقانه به سوی کلمه وحدت
 در ای  باره جامه عم  بپوشانیم.

های اختالفات میان مذاهب اسالمی، انبوهی از دستمایهدر کنار گفتنی است که 
وگو و توجه روزافـزون مشترک میان مسلمانان وجود دارد که شایسته گفت عقیدتی

مندی بیشتر مبّلغان و فرهیختگـان رو، مقاالت پیش رو را جهت بهرههستند. ازای 
ایم تا مسیر همدلی و وحدت میـان امـت اسـالمی همـوارتر گرامی عرضه نموده

نیـز در ایـ  بـاره هـای الزم گردد و ضم  پاسخگویی به برخی شـبهات، راهکار
 تبیی  گردد.

آفـری  تحلی  مصادیق اختالفی میان مذاهب اسالمی، پیشـینه و عقایـد اختالف
وهابّیت و نیز نقد و بررسی دالی  وهابّیون در تکفیر مسلمانان، از جمله مبـاحیی 
است که در ای  اثر ارائه شده است. امید است که ایـ  مجموعـه مـورد اسـتفاده 

                                                                                       

 .۱۳عمران، آیه . آل9
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قرار گیـرد و بـا ارائـه پیشـنهادهای سـازنده خـود نیـز مـا را در خوانندگان محترم 
 .های بعدی یاری رسانندتوشهسازی و انتشار رهآماده

در پایان، ضم  تشکر از نویسندگان فاض  و فرهیخته ای  کتاب، از همه کسـانی 
ویژه از زحمـات دهی آن صـادقانه تـالش نمودنـد، بـهسازی و سامانکه در آماده

اکبر مـؤمنی، رئـیس محتـرم گـروه تـ،می  منـاب  الم والمسلمی  علیاالسحجت
 .نمایمتبلیغی، سپاسگزاری می

 
 د روستاآزادیسع

 یغیو تبل یمعاون فرهنگ
ه قمیحوزه علم یغات اسالمیدفتر تبل





 

 

 نماز در فرق اسالمی 
  *االسالم والمسلمین رضا اخویحجت

 اشاره

برای بشـریت، روشـی یکسـان،  شیوه عبادی آخری  فرستاده خدا ،تردیدبی
ها پس از رحلـت ایشـان تا سال ،روابهام بوده است. ازای مشخص، روش  و بی

اگـر هـم ابهـامی بـوده، بـا مراجعـه بـه  .نیز اختالف فقهی چندانی مشاهده نشد
صحابه و یاران حضرت بردرف شده است. در ای  میان، نماز به عنوان بـارزتری  
جلوه عبادی با کارکردهای فراوان فردی، اجتماعی، خـانوادگی و سیاسـی، مـورد 

، تمـامی ایشـانو با توجـه بـه جایگـاه معنـوی ویـژه  توجه عمیق آن حضرت بود
 گردیـده، در اذهان ثبت و ضبط پیامبرحرکات، رفتارها و گفتارهای ریز و درشت 

شد. تاریخ، او  ای  حساسیت و دقت مردم آن به عنوان روش عبادی برگزیده می
ـوَن »زمان را چنی  به تصویر کشیده است:  لو َتتل ْت وا ی ُو أ كـا ضـوهل َو إذا َتَوضَّ  9:َعلـی وو

 ،برای به دست آوردن آب وضوی ایشـان ،گرفتوضو می ه پیامبرکهنگامی 
گرفـت، هرگاه پیامبر وضو می»خوانیم: نیز می« ردند.کدیگر جنگ میکگویا با ی

 2«کردند.مردم همه آب وضوی ایشان را جم  می
 وقتـی رسـول خـدا»روایات از آن دوران نیز گویای همی  حقیقـت اسـت: 

 آنگـاه تکبیـر ؛بـردهایش باال مـیخواست نماز بخواند، دستان خود را تا شانهمی
گفـت و کرد و پس از پایان قرائت، تکبیـر مـیقرائت را آغاز می ،گفت. سپسمی

                                                                                       

 .اسالمی کارشنا  ارشد مذاهب  *
 .۹68، ص 6۱  ، جامع البیان؛ دبری، ۹81، ص ۴  ، صحیح بخاری. 9
 .۹۴ص  ،۹  ، من ال یحضره الفقیه. شیخ صدوق، 2
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کرد و کف دستان خود را گاه رکوع میبرد، آنهای خود باال میدستانش را تا شانه
گفت: سم  الّلـه شد و میگرفت... آنگاه بلند میداد و آرام میبر زانوانش قرار می

برد، تا اینکه هـر عضـوی هایش باال میدستان خود را تا شانه ،سپس .لم  حمده
آمـد و آنگـاه فـرود مـی گفت: الّله اکبر.گرفت و میاز او در جایگاه خود آرام می

ا از سـرش ر بعـد، .گذاشـتدستانش را مقداری با فاصله از دو پهلو بر زمی  می
نشسـت و هنگـامی کـه بـه کرد و روی آن مـیزمی  برداشته، پای چپش را تا می

گشت و پس میرسپس ب و کردرفت، انگشتان پاها را از یکدیگر باز میسجده می
 گفت: الّله اکبر.داشت و میاز آن، سر را از زمی  بر می

ه هـر عضـوی کـایگونـهبـه ؛نشسـتکرد و روی آن آرام مـیپایش را تا می آنگاه
همـی  رونـد را در رکعـت دوم انجـام  ،سـپس .آرامی در جایگاه خود قرار گیردبه

 9.« داد...می
بـه  در ایـ  بـاره هـاییها، مت،سفانه پس از ایشـان اخـتالفای  صراحت ا وجودب

ایـ   های مذاهب اسـالمی دربه دور مختصر، دیدگاه ،وجود آمد. در ای  نوشتار
 .شودخصوص بررسی می

 )وضو( مقدمات نمازالف. 

یکسری مقدمات و بایدهایی ضرورت دارد که مورد اتفـاق همـه  ،برای اقامه نماز
 ،شود. در ای  بخشهایی دیده میاختالف ،در کیفیت آن هرچند ؛مذاهب است

 .کنیمه میبه ای  مقدمات و موارد اختالفی آن اشار

 وضو

از جمله احکامی است که همه مسلمانان در وجـوب و شـردیت آن  ،«دهارت»
                                                                                       

، ۹  ، ماجـهسـنن ابن؛ ۴۹8، ص ۹  ، خزیمـهصحیح ابن؛ ۳6۳، ص 5  ، مسند احمد. 9
 .۱۹، ص ۳،   المحّلی باآلثار؛ اندلسی، ۴۴3ص 
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برای نمازهای یومیه اتفاق نظر دارند. به گفته تمامی فقهـا، ایـ  دهـارت اگـر بـه 
شود؛ یعنـی کند و جایگزی  آن میفایت از وضو میکوسیله غس  جنابت باشد، 

در مـورد اما دهـارت  ؛ه غس  جنابت انجام داده، الزم نیست وضو بگیردکسی ک
 شود.شخصی که غس  جنابت بر او واجب نباشد، به وسیله وضو محقق می

اسـت یـا  «التوّضـو » ،و مصـدرش «توّضـ،» ،وضو، اسم مصدر است. فع  آن
اسم اسـت بـرای  ،وضو در لغت ،باشد. پسمی «وضائه» ،و مصدرش «َوُضو َ »

 9نظافت و حس .
نماز و اعالم مشروط بودن آن به ت، پس از تشری  سنّ بنا بر نق  کتب شیعه و اه 

ور  »دهارت  َطهو اّل بل ای، در تمامی مسلمانان با هـر مـذهب و عقیـده 2،«ال َصَلوَة ال
شـیوه وضـو  کدر عصـر نبـوی، مسـلمانان بـه یـ لزوم دهارت اتفـاق داشـتند.

نیـز  ساختند. پیامبرگرفتند و با اقتدا به سیره آن حضرت، یکسان وضو میمی
گذار برگزیده الهی در میان مردم، بـه آمـوزش و راهنمـایی امـت نبه عـنـوان قانو

 ؛اریـدزنمـاز بگ»فرمـود: میه، پرداخت ،ه تازه با اسالم آشنا شـده بودندکخویش 
 3«گزارم.بینید م  نماز میه میکچونان 

اختالفـی  ،ق(23-93ق( و خالفت خلیفه دوم )93ـ99ر )کدر عهد خالفت ابوب
هـای تـاریخی، خلیفـه سـوم بر پایه گزارش 0.در خصوص وضو نق  نشده است

 ه چگونگی وضوی پیـامبرکسی است کتنها ، ق(30 -23عفان )ب )عیمان
                                                                                       

 .۳۱، ص ۹،   الفقه علی المذاهب االربعة. شیخ یاسر ماز ، 9
 .666، ص 6،   الخالف؛ شیخ دوسی، 6۱8، ص ۹1،  بحار األنوار. مجلسی، 2
ــواهر . 3 ــالمج ــافعی، ۴۱3، ص ۱،   الک ــاا األم؛ ش ــی، ۹8۳، ص ۹،   کت ــنن ؛ بیهق الس

 .63۱، ص 86،   بحار األنوار؛ مجلسی، ۴۳5، ص 6،   الکبری
بود که توسط عمر مطر  شد و برخی از صحابه به مخالفت بـا او « مسح بر ُخّفی »تنها مسئله . 0

 (6۱۴، ص 6،   الدر المنثور. )سیودی، برخاستند
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)شست  پاهـا( را جـز  وضـو  رده است و َغس  ِرجلی کرا با کیفیت جدیدی نق  
ی مـردم بـا نـوعی یفیت وضوی پیامبر را براکدانست و در بیش از بیست روایت، 

گذاری شـده اختالف در وضو بی  مذاهب پایه ،رد و از ای  زمانکایت کتغییر ح
 9است.

 موارد اختالفی در وضو

 شستن صورت .1

و بـه  [،در دـول]بار شست  صورت از رستنگاه موی سر تا آخر چانه  کی امامیه:
 واجب است. [،در عرض] اندازه پهنای میان انگشت شست و میانه

ه کـسـی کشست  صورت از رستنگاه مو تا آخـر چانـه بـرای  ،[در دول] حنبلیه:
 ،ه ریـش داردکـسـی کدـوالنی باشـد بـرای  هرچند ،ریش ندارد و تمامی ریش

پهنای صـورت  ،[در عرض]ولی شست  زیر چانه الزم نیست و اما  ؛واجب است
 ها و داخ  دهان و بینی باید شسته شود.و حتی گوش

ه کـسـی ک[ شست  صورت از رستنگاه مو تا آخـر چانـه بـرای ،]در دول حنفیه:
الزم نیسـت ریـش را  ،ه ریـش بلنـد داردکسی کولی  ؛واجب است ،ریش ندارد

[ از گـوش تـا ،شست  زیر چانه الزم نیسـت و امـا ]در عـرض ،همچنی  .بشوید
 الزم نیست. ،ولی شست  خود گوش ؛گوش باید شسته شود

 .ز رستنگاه مو تـا زیـر چانـه واجـب اسـت[ شست  صورت ا،]در دول شافعیه:
[ شست  از ،باید تمامی آن را بشوید و اما ]در عرض ،ه ریش بلند داردکسی هم ک

 واجب است. ،گوش تا گوش
ه کـسـی ک[ بـرای ،شست  صورت از رستنگاه مو تا آخر چانـه ]در دـول یه:کمال

                                                                                       

 .613و  61۳، ص ۹،   صحیح مسلم؛ 56، ص ۹،   صحیح بخاری. ر.ک: 9
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[ ،واجب است و ]در عـرض ،ه ریش داردکسی کریش ندارد و تمامی ریش برای 
 9واجب است. ،شست  از گوش تا گوش

به فتوای علمای امامیه، شست  صورت از باال به پایی  واجب اسـت و اگـر نکته: 
شسـت  از بـاال بـه  ،ولی مـذاهب چهارگانـه؛ وضو باد  است ،س بشویدکبه ع

 2افی است.کدانند و هرگونه شسته شود، پاییِ  صورت را واجب نمی

 هاشستن دست .2

هاسـت. شـیعه امامیـه از دیگر موارد اختالف بحث وضو، کیفیت شست  دسـت
واجـب  ،ها از آرنج تا سرانگشتان، همـراه بـا خـوِد آرنـجگوید: شست  دستمی

 3؛واجب اسـت ،دست چپ در شست  تقدیم دست راست بر ،است و همچنی 
بهتر ایـ   ولی ؛تصحیح اس ،گویند: هرگونه شسته شودمی اما مذاهب چهارگانه

واجـب  ،و به آرنج ختم گردد. البته شست  خوِد آرنج ،است که از انگشتان شروع
افضـ   هرچنـد ؛واجـب نیسـت ،ولی تقدیم دست راست بر دست چپ ؛است

 0است.
ِإَلنىْ»ت برای جواز شست  دست از انگشتان و ختم بـه آرنـج، بـه جملـه سنّ اه 

                                                                                       

الفقـه علـی ؛ نیز، ر.ک: شیخ یاسر ماز ، ۹55ـ  ۹۳۱، ص ۹   تذکرة الفقهاء، عالمه حلی، .9
اب  قدامـه، ؛ ۴۹و  ۴6، ص ۹،   فقه السنة ؛ السید سابق،۱1ـ  5۱، ص ۹،   المذاهب االربعة
درآمدی بـر فقـه  مصطفی جعفر پیشه فرد،؛ به نق  از: ۱6۹و  ۱66، ص 6،   المصادر الفقهیة

 .۹۹۱، ص مقارن
 .۹53ـ  ۹5۱، ص ۹   تذکرة الفقهاء،؛ به نق  از: ۴81، ص ۹،   المجموع. 2
عالمـه حلـی،  ؛6۹3، ص ۹،   النهایـة؛ شـیخ دوسـی، ۳۴، ص المقنعة. ر.ک: شیخ مفید، 3

 .۹53، ص ۹   تذکرة الفقهاء،
؛ ۹۹6، ص ۹،   الحاوی الکبیر؛ ۴۱، ص الفقه علی المذاهب الخمسةدجواد مغنیه، . محم0

 .۹5۱ـ  ۹53، ص ۹   تذکرة الفقهاء،
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َمراِفِقْ گویند: مقتضـای ادـالق تمسک کرده و می 9در آیه ششم از سوره مائده« ال 
امر به غس  در آیه، جواز شست  دست از سرانگشـتان تـا آرنـج اسـت. بـه تعبیـر 

شـوید، بلکـه گویید دست خود را بشوی، او از آرنج نمیوقتی به کسی می ،ساده
   .از انگشتان خواهد شست

گـام شسـت  نویسد: مستحب است که در هنفخر رازی در ذی  تفسیر ای  آیه می
 اگـر ها در وضو، آب را به روی کف دست بریزد و از پایی  به باال بشـوید.دست

 ،برعکس شسته شود، یعنی ریخت  آب از آرنج به کف دست )از باال بـه پـایی (
َوْ»زیرا خداوند متعال فرموده اسـت:  ؛انداشکال کرده ،گونه شست برخی در ای 

َمراِفِقْ ِْإَلىْال  ِدَیُك   را غایت و پایان َغس  قرار داده اسـت. « مرافق» ،ای  آیه در« .َأی 
ولـی  ؛بـرخالف آیـه اسـت ،به عنوان مبدأ و آغـاز َغسـ « مرفق»قرار دادن  ،پس

بـرخالف  ؛ هرچنـداشـکالی نـدارد ،ایـ  گونـه شسـت  :انـدجمهور فقها گفتـه
 2استحباب عم  شده است.

ی بـه آغـاز و پایـان شسـت  اهـیچ اشـاره ،گوید: ای  آیهدر نقطه مقاب ، شیعه می
)محدوده( شست  را بیان کرده و تنها همـی  مقـدار را افـاده  بلکه فقط حد ؛ندارد

ولی درباره اینکه آیا از درف آرنج باید شروع  ؛کند که دست را با آرنج بشوییدمی
ت و سـیره فرمایـد و بایـد کیفیـت آن را از سـنّ کند یا از سرانگشتان، چیزی نمـی

اسـت، در « یـد»لمـه ککه جم  « ایدی»واژه  ،به بیان دیگر؛ کرداخذ پیامبر
 رود، از جمله:ار میکزبان عربی برای چند قسمت از ای  عضو بدن به 

   ؛انگشتان ـ
                                                                                       

الِة َفاْغِسُلوا ُوُجـوَهُکْم َو َأْیـِدَیُکْم ِإَلـی اْلَمراِفـِق َو اْمَسـ. »9 ذیَ  آَمُنوا ِإذا ُقْمُتْم ِإَلی الصَّ َها الَّ ُحوا یا َأیُّ
 «ْرُجَلُکْم ِإَلی اْلَکْعَبْیِ .ِبُرُؤِسُکْم َو أَ 

 .۹۱1، ص ۹۹،   التفسیر الکبیر ،فخرالدی  الرازی. 2
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 ؛از نوک انگشتان تا مچ دستـ 
 ؛)آرنج( از نوک انگشتان تا مرفق ـ
 تف.کاز نوک انگشتان تا  ـ

ای بیاورد تـا الم خود قرینهکالی در ه خدای تعکباعث شده  ،در معنا کای  اشترا
ِإَلنىْ»لمـه کنـد و آن قرینـه، کی از ای  سه معنـا را در بـی  معـانی مشـخص کی

َمراِفِقْ ها در هنگام وضـو، شسـت  از تا بفهماند منظور از شست  دست ؛است« ال 
 نه تا مچ دست و نه تا شانه. ؛انگشتان تا مرفق است کنو

حـّد »در آیه فوق، تنها بـرای بیـان « الی»لمه کشود که روش  می ،با ای  توضیح
ه گفتـه شـود دسـت را بشـویید، کیفیت شست ؛ زیرا هنگامی کاست نه « شست 

زیـرا غالبـاا ایـ  ؛ ها را تا مـچ بشـوییده دستک  است به ذه  چنی  برسد کمم
لـی إتـا آرنـج بشـویید ) :فرمایـدبرای رف  ایـ  تـوهم مـی .شودمقدار شسته می

 المرافق(. 
َمراِفنِقْ»جمله  ،از نظر قواعد عربی ،نابرای ب یعنـی  ،قیـد بـرای موضـوع ،«ِإَلىْال 

ِسُلوا»جمله  که مکنه برای ح ؛است« َایِدیُك » بـه تعبیـر فخـر رازی، باشد. « َفاغ 
برای روش  کـردن مقـدار شسـت   9؛برای تحدید امر است ،«ِاَلىْالَمَراِفِقْ»جمله 

یفیـت بیـان شـده ک در اینجـااست و نه جهت شست . حتی چنانچه فرض کنـیم 
در ایـ  « ید»جا معلوم که منظور از کماند که از است، جای ای  پرسش باقی می

ه از شانه تا آرنج کنیم کدور ترجمه ن  اندام نباشد و ای کف دست باشد و ک ،آیه
   2خودتان را بشویید!

نیـز بیـانگر همـی  مبنـای فقهـی شـیعه  بیت پیـامبرمراجعه به احادیث اه 
                                                                                       

 .۹۱۹. همان، ص 9
 .۴5۱، ص 5،   تفسیر المیزان. ر.ک: دبادبایی، 2
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ََ » فرمود: درباره شیوه وضوی پیامبر که امام باقرگونههمان ؛است َفَغَسـ
ینل  َْ رَف َلی المل ُُّ الَماَء ال عل َو اَل َیرو َلی األصابل رَفقل ال َن المل مَنی مل دست راست خـود  9؛َیَدهو الیو

ضـم  « گرداند.ها بازنمیوک انگشتان شست و آب را به سوی آرنجرا از آرنج تا ن
اند که شست  از بـاال بـه سّنت گفتهجمهور فقهای اه  2اینکه به گفته فخر رازی،

 اشکالی ندارد. ،پایی 

 مسح سر .3

له مسـح سـر ئاز دیگر موارد اختالفی بی  مذاهب اسالمی در بحث وضـو، مسـ
ردن قسـمتی از جلـوی سـر داده و کـاست. فقهای امامیه فتوا بـه وجـوب مسـح 

هـا معتقدنـد ولی حنبلی 3؛دانندشست  و پاشیدن آب، به جای مسح را کافی نمی
واجب و فرض است و شست  به جای مسـح  ،هاردن تمام سر و گوشککه مسح 

 0به شردی که دست را روی همه سر بکشد. ؛ندکفایت میک
نـد و مسـح همـه کفایت مـیکمی از سر کگویند: مسح مقدار ها هم میشافعی

 0ند.کفایت میکت است و شست  یا پاشیدن آب هم سنّ  ،سر
ت سنّ  ،و مسح تمامی سر ،واجب ،ردن یک چهارم سرکگویند: مسح حنفیان می

 6ند.کفایت میکاست. شست  یا پاشیدن آب بر سر نیز به جای مسح 
                                                                                       

 .۴۱6، ص ۹،   وسائل الشیعة؛ حّر عاملی، 5۱، ص ۹،   تهذیب األحکام. شیخ دوسی، 9
 .۹۱1، ص ۹۹   ،التفسیر الکبیر ،فخرالدی  الرازی. 2
تـذکرة عالمـه حلـی، ؛ 86، ص ۹،   لخـالف؛ شیخ دوسی، ا۳۳، ص المقنعة. شیخ مفید، 3

 . ۹۱۹، ص ۹،   الفقهاء
، ص محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسـة؛ ۹۹۹، ص ۹،   المغنیقدامـه، . اب 0

۴۱. 
الفقــه علــی  ، بــاب مســح الــرأ ؛ محمــدجواد مغنیــه،۳۹، ص ۹،   کتــاا األم. شــافعی، 0

 .۴۱، صالمذاهب الخمسة
بـاب مسـح الـرأ ؛ محمـدجواد ، ۹۳، ص ۹،   بدایة المجتهد و نهایة المقتصدرشد، اب . 6

 .۴۱، ص الفقه علی المذاهب الخمسة مغنیه،
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 9فرض و واجب است. ،هابه جز گوش ،مسح تمام سر :یندگویه میکو مال

 مسح یا غسل پاها .4

له اختالفی وضو، مسح یا شست  پاها هنگام وضوست که بر دبـق ئتری  مسمهم
ها مسح شود و شسـت  نظر فقهای امامیه، پاها باید با ردوبت باقیمانده در دست

به وجوب شست   ،اما عموم فقهای مذاهب چهارگانه ؛باد  است ،به جای مسح
 اند. )قوزک پا( فتوا داده پاها تا کعبی 

له وجوب مسح یا غس  پاها در وضو، چهار نظر وجود ئتر، در مسبا نگاهی دقیق
 دارد:

وجوب غس  و شست  پاهـا )قـول ائمـه چهارگانـه و جمهـور فقهـا و مفسـران  ـ
 سّنت(؛اه 

 شعبی(؛ و مالک، عکرمهب عبا ، انسمیه، اب وجوب مسح )شیعه اما ـ
 علی و ناصر حق از زیدیه(؛ب وجوب جم  بی  غس  و مسح )داود ـ
 2جریر دبری(.ب تخییر بی  غس  و مسح )حس  بصری و محمد ـ

آنـان  .سوره مائده، َغس  پاها واجب اسـت 6سّنت معتقدند که بر اسا  آیه اه 
روایـات نبـوی، دلیـ   :از جملـه ؛انـدردهک کهمچنی  به دالی  دیگری نیز تمس

 ؛احتیاط )مقتضای احتیاط، غس  پاهاست؛ زیرا غس ، مشـتم  بـر مسـح بـوده
هـا و استحسان )پاها بیشتر در معرض آلـودگی 3صحیح نیست(، ،س آنکولی ع

 0شود(.موجب تطهیر آنها می ،شست  . پس،نجاسات هستند
                                                                                       

 .. همان9
، التفسیر الکبیر، فخرالدی  الرازی؛ ۹5، ص ۹   بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، رشد،. اب 2

 .۹۱۹، ص ۹۹  
 .3۳، ص ۴،   روح المعانی اآللوسی، سید محمود؛ ۹۱۹، ص ۹۹،   مفاتیح الغیب. رازی، 3
درسـنامه فقـه  ضـمیری، نق  شده است. ر.ک: المنار. ای  قول از محمد رشید رضا، در کتاب 0

 .35، صمقارن
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اما علما و فقهای شیعه معتقدند که مسح پاها ضرورت دارد. آنان بـرای ایـ  فتـوا 
سـوره مائـده  6آیـه استدالل کرده اند که مسح پاها پشتوانه قرآنی دارد که همـان 

حاکی از آن است کـه انسـان نمـازگزار بـه هنگـام وضـو دو  ،ظاهر ای  آیهاست. 
و دیگری مسح )در مورد سر وظیفه دارد: یکی شست  )در مورد صورت و دست( 

 از تقارن و مقایسه دو جمله زیر روش  می شود: ،ای  مطلب و پاها(.
ِْاَلىْالَمراِفق» :لاّو  دَیُك   َْوَْای  ِسُلواُْوُجوَهُك    .«َفاغ 

ِ ْ»دوم:  َبی  ِْاَلىْالَكع  ُجَلُك   َْوَْار  َسُحواِْبُرُؤِسُك    .«َوام 
که ذه  او مسبوق به اختالفات فقهـی  زبانیچنانچه ای  دو جمله را به فرد عرب

 در خصـوصوظیفه ما  ،خواهد گفت که دبق ای  آیه ،تردیدبی ،ئه کنیماار، نباشد
 سر و پاها، مسح است. در خصوصو  ،صورت و دست، شست 
ُجَلُك  ْ»از نظر قواعد ادبی، لفظ  باشـد کـه « روؤِسنُك  ْ»باید عطف بر کلمـه « َار 

عطف « وایدیکم»نمی توان آن را بر لفظ پیشی   همان مسح پاهاست و ،نتیجه آن
ای  است که میان معطوف  ،شست  پاها می باشد؛ زیرا الزمه آن ،کرد که نتیجه آن

َسنُحواِْبُرُؤِسنُك  ْ»جمله معترضه  (،و َایِدَیُکم)و معطوٌف علیه  (َو َارُجَلُکم) « َوام 
موجـب اشـتباه  ،صحیح نیست و گذشته از ای  ،قرار گیرد که از نظر قواعد عربی

 باشد.در مقصود می
فرقی میـان قرائـت جـّر )کسـره( و  ،در ای  قسمت )مسح کردن پاها(، ضم در 

« رجلکـمأ»قرائت نصب )فتحه( وجود ندارد و بر مبنـای هـر دو قرائـت، کلمـه 
طف ع« سکمؤر»است؛ با ای  تفاوت که اگر بر ظاهر « ُرُؤِسُك  ْ»عطف بر کلمه 

 9منصوب خواهد بود. ،مجرور، و اگر بر محّ  آن عطف شود ،شود
سّنت نیز قول ایشان را حجـت ه اه کناگفته نماند که بسیاری از صحابه و تابعی  

                                                                                       

 .613، ص گزیده راهنمای حقیقت. ر.ک: جعفر سبحانی، 9
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انـد از: امـام ه برخـی از ایشـان عبـارتکـانـد دانند، قائ  به مسح پاهـا بـودهمی
 0.رمهکع و 3عبا اب  2عفان،ب عیمان 9،دالبابیب علی

 نواقض وضو

که در کتب فقهـا از آن  0به عوام  بطالن وضو ،بجاست در تکمی  مباحث وضو
اشـاره کنـیم و مـوارد اتفـاق و اخـتالف آن را  ،شـودتعبیر مـی «نواقض وضو»به 

 .میبررسی نمای

 . بول و غائط 1

همه فقهای مذاهب اسالمی در ناقض بودن ادرار، مدفوع و باد معده اتفـاق نظـر 
   6.ددارن

 . مذی و ودی2

نـاقض وضـو نیسـت؛ ولـی  3،به گفته بزرگان امامیه، بیـرون آمـدن مـذی و ودی
 8دانند.مذی و ودی را باعث بطالن وضو می ،مذاهب چهارگانه

                                                                                       

 .۹6۳، ص ۹،   مسند احمد. 9
 .۹8، ص ۹،   شیبهمسند ابی. 2
 .۳58، ش ۹5۱، ص ۹،   ماجهسنن ابن؛ 86، ص ۱،   تفسیر طبری. 3
 .86، ص ۱،   تفسیر طبری. 0
 اند.ذکر شده« االحداث الموجبة للوضو ». ای  نواقض، در کتب فقهی غالباا با عنوان 0
، به نق  از: ۱5، ص ۹،   المغنی؛ ۴۳، ص ۹   بدایة المجتهد و نهایة المقتصد،رشد، . اب 6

 . 56، ص ۹،   فقه السنة؛ السید سابق، 63، مسئله ۱۱، ص۹   تذکرة الفقهاء،
شود و ودی، مایعی است که بیشتر پـس . مذی، مایعی است که هنگام مالعبه و لذت خار  می3

 آید.از ادرار بیرون می
،   المدونة الکبـری؛ ۱3، ص ۹،   المبسوط سرخسی؛ ۴۱، ص ۹،   کتاا األم. شافعی، 8
بدایـة المجتهـد و رشـد، ؛ اب 6۴3، ص ۹،   نیل األوطـارعبدالله الشوکانی،؛ ۹6ـ  ۹1، ص ۹
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 . خواب3

ه چشم نبینـد و گـوش نشـود، نـاقض کای به فتوای فقهای امامیه، خواب به گونه
شد، یا نشسته، به پهلـو باشـد، یـا م باشد، یا زیاد، در حال ایستاده باکوضوست؛ 

ه خواب به قلب و چشم و گوش او چیره شود. کدر حال راه رفت . البته به شرط این
 9ند.کوضو را باد  نمی ،ه به ای  حد از خواب نرسدک« زدنیچرت» ،بنابرای 

ه کـدر هـر حـالتی  ؛ناقض وضوسـت ،اند: خوابها در ای  زمینه گفتهاما حنبلی
 2ند.که وضو را باد  نمیکی باشد کخواب اند ،ه از نظر عرفکمگر این ؛باشد

یقـی  داشـته باشـد  هرچند ؛ناقض وضوست ،اند: خود خوابها نیز گفتهشافعی
 3ه حدثی دیگر از او صادر نشده است.ک

ه به پهلو یا بـه پشـت کمگر آنگاه  ؛ناقض وضو نیست ،ها معتقدند: خوابحنفی
پا  کپا را از زیر بدن خار  نماید و بر ی که یکای خوابیده باشد؛ یا خواب نشسته

   0نترل نداشته باشد(.کند )کیه کت
موجب نقض و بطـالن  ،وتاه باشد یا بلندک، کخواب سب :ی معتقدندکفقهای مال

 0ناقض وضوست. ،ولی خواب سنگی ، در هر حال ؛وضو نیست

 عقل . زوال4

برنـد، ه عق  را از بی  مـیکبه اتفاق مذاهب اسالمی، دیوانگی، بیهوشی و مستی 
                                                                                                                  

 تذکرة الفقهاء،، به نق  از: عالمه حلی، ۹۴۳، ص ۹،   المغنی؛ ۴۳، ص ۹   نهایة المقتصد،
 .۹15، ص ۹  

 .۱۹، ص عروة الوثقی. 9
النـوم یـنقض الوضـو  »، 81، ص ۹،   ربعـةالفقه علی مـذاهب اال . عبدالرحم  الجزیری، 2

 «. بنفسه
 . همان مدرک.3
 . همان.0
 . همان.0
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   9ناقض وضو هستند.

 . مسّ عورت5

سّنت در نواقض وضـو، بطـالن آن بـا دسـت زدن بـه یکی از فتاوای مختصه اه 
اند: مّس عورتی  خود یا دیگری، زن یـا مـرد، حنبلیه و شافعیه گفته .عورت است

گوینـد: مـّس ولی حنفیـه مـی ؛ف دست باشد، ناقض وضوستکو  اگر با باد 
 2ناقض وضو نیست. ،از روی شهوت ، هرچندعورت

نـاقض  ،ف دسـت، تنهـا بـرای مـردانکـمّس ُقُبِ  خود، بـا  :یه نیز معتقدندکمال
نـاقض وضـو نیسـت. از  ،ولی مّس ُدُبر مطلقاا و مّس فر  بـرای زنـان ؛وضوست

دیدگاه فقهای فقهای امامیه، دست زدن به عورتی  )ُقُبـ  یـا ُدُبـر( موجـب نقـض 
   3.یستوضو ن

 . تماس بدنی6

ْ»با تمسک به آیه  ،هابه جز حنفی، سّنتاه  َْأو  َْعَلنىَْسنَرر 
َضىَْأو  َْمر  ُت   ُْكن  َوِْإن 

ُتُ ْ ْلَمس  َغاِئِطَْأو  ِْمَ ْال  ُك   اَْْجاَءَْأَحٌدِْمن  نِعید  َِ ُمنواْ َْفَتیما َْتِجنُدواَْمناء  َساَءَْفَل   الِنِّ
ا س، َمحرم باشد یا اجنبـی، اگـر کعرلمس بدن زن توسط مرد و ب :اندگفته 0«َطیب 

                                                                                       

 .۹1۳، ص ۹   تذکرة الفقهاء،، به نق  از: 6۹، ص 6،   المجموع. 9
 تـذکرة الفقهـاء،، به نقـ  از: ۱۱، ص ۹،   المبسوط سرخسی؛ ۳6، ص 6،   المجموع . 2
 .۹13، ص ۹ 
، فقه السنة؛ السید سابق، 3۱ـ  33، ص ۹،   المذاهب االربعةالفقه علی . شیخ یاسر ماز ، 3

 .5۴، ص ۹  
اید و در ای  حـال اید و یا آمیزش جنسی داشتهو اگر بیمارید یا مسافر، یا قضای حاجت کرده. »0

 (۳۴؛ نسا ، آیه ۱)مائده، آیه « پاکی تیمم کنید. کآب نیافتید، با خا
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که از نظر مفسران شیعه، منظـور از درحالی 9 ؛بدون حای  باشد، ناقض وضوست
   2نه تما  بدنی صرف. ؛لمس در ای  آیه، مباشرت جنسی است

ن بر موارد ذکرشده، اختالفاتی در برخی نواقض وضو وجود دارد که از جمله افزو
توان موارد زیر را بر شمرد: استفراغ، بیـرون آمـدن خـون و چـرک، ای  مسائ  می

 3خون استحاضه قلیله در زنان. ،قهقهه زدن، ارتداد، خوردن گوشت شتر

 سه نکته درباره وضو

 نیت وضو. 1

 ،در وضـو :گوینـدسّنت، مـیمذاهب چهارگانه اه  شیعه امامیه و سه مذهب از
تنهـا  .نیت )قصد فع  به انگیزه اداعت و امتیال امر خداوند متعال( شرط اسـت

نیت، مانند ترتیب و مواالت، شرط وضو نیست و وضو بـدون  :ها معتقدندحنفی
 .نیت واجب نیسـت ،گوید: در وضونیت هم جایز و صحیح است. ابوحنیفه می

به قصد خنک شدن یا نظافت تمامی اعضـای وضـو را بشـوید و بـا آن اگر آدمی 
دهـارت و پـاکیزگی  ،چون مقصود از وضـو ؛نماز بخواند، نمازش صحیح است

بـه گفتـه مؤلـف کتـاب  0شـود.است و ای  با شست  )بدون نیت نیز( حاص  می
دانسـته ، ابوحنیفـه نیـت در وضـو را مسـتحب مـیةالفقه علی المذاهب االربعـ

   0است.
                                                                                       

ـ  ۹۹۹، ص ۹   تذکرة الفقهاء،عالمه حلی، ؛ 6۳5، ص ۹ ،  نیل األوطارعبدالله الشوکانی، . 9
 .3۱ـ  3۳، ص ۹،   الفقه علی المذاهب االربعة؛ شیخ یاسر ماز ، ۹۹6

 .663، ص 5،   تفسیر المیزان. دبادبایی، 2
فقـه ؛ السـید سـابق، ۴6ـ  ۴1، ص الفقه علی المذاهب الخمسة . ر.ک: محمدجواد مغنیه،3

 .۹۹5ـ  ۹1۱، ص ۹   فقهاء،تذکرة ال؛ ۳1، ص ۹،   السنة
 .۴5، ص ۹،   الفقه علی المذاهب الخمسة . محمدجواد مغنیه،0
 .۱۴. همان، ص 0
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 ترتیب .2

به همان صـورتی  ؛ترتیب الزم است ،در وضو: گویندامامیه، شافعیه و حنابله می
ها و بعد مسح سر و سپس مسـح ل صورت، بعد دستکه آیه بیان داشته است: اّو 

-اما حنفیـه و مالکیـه مـی ؛واجب و شرط در صحت وضوست ،پاها. ای  ترتیب

 9.پاها را شست و سپس صورت راتوان ابتدا الزم نیست و می ،گویند: ترتیب

 مواالت  .3

یعنـی بعـد از شسـت   ؛الزم اسـت ،گویند: مواالت در وضـوامامیه و حنابله می
امـا حنفیـه و  ؛ها و سپس مسـح سـر و پـا الزم اسـتصورت، فوراا شست  دست

تفریق بی  غسـ  اعضـای  ولی ؛الزم نیست ،گویند: مواالت در وضوشافعیه می
 کراهت دارد.  ،وضو بدون عذر

اگـر  امـا ؛الزم اسـت ،گویند: در حالت دبیعی، رعایـت مـواالتمالکیه نیز می
بینی نشده بیفتد، می  اینکه وقتی صـورت خـود را شسـت، آب وضـو اتفاق پیش
فاصـله  هرچنـد ؛تواند دوباره آب تهیه کند و بقیه وضـو را انجـام دهـدبریزد، می

  2دوالنی شود.

 شرایط نماز ب.

 دربـارهپـردازیم کـه در ادامه مباحث گذشته، اینک به نق  و بررسی مقدماتی می
 ها و مستندات فقهی و روایی گوناگون ارائه شده است. ات، آرا، برداشتیآنها نظر

  :قبلهـ 

ی»قبله، اسم نوع است به معنای جهت. از آن جمله است  ؛ یعنـی «ِقبَلـُة الُمَصـِلّ
                                                                                       

 .۴3. همان، ص 9
 .۴8. همان، ص 2
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در اصطال  فقها نیز قبلـه بـه همـی   9نماز خوانند.ه نمازگزاران بدان سو کجهتی 
 خوانند.ه نمازگزاران نماز میکمعناست؛ یعنی جهتی 

به قبله بودن در حال نمـاز را از شـرایط و مقـدمات آن رو  ،مذاهب اسالمی همه
َبْ»نمایند. مستند آنان نیز آیه شریفه دانند و حکم به وجوب آن میمی َْنَریَْتَقُلِّ َقد 

ِهَكْ َحَراِمَْْوج  َمسِجِدْال  َرْال  َْوجَهَكَْشط  َماِءَْفَوِلِّ و روایـات زیـادی اسـت 2«ِفىْالَسِّ
 3که گویای ای  وجوب است.

هل »گوید: أسامه می ِ  ـ ل َِ ـا ََ َِبـ ل َو  ََ َبـَ ال َل ی  ی صلی الل  علیـ  وآلـ  َصـلَّ بل
أنَّ النَّ

بَل  ْل ای   ،قبله رو به روی کعبه دو رکعت نماز خواند و فرمود: خدارسول  0؛ال
 «است.

وقـت  .9 شود، عبارت است از:نیز فرمود: آنچه در نماز واجب می امام باقر
 0دعا. .3 ؛سجود. 6 ؛وعکر. 0 ؛توجه داشت  .0؛ قبله .3؛ دهارت .2 ؛نماز

ه صـرف کـعبـه اسـت کهمـان عـی   ،قبله :گویندبر ای  باور، علمای امامیه می
نمـازگزار هـر چـه دورتـر باشـد، محـاذات افی اسـت و کـمحاذات عرفی در آن 

 عبه است. کقبله برای افراد دور، جهت و سمت  پس، .یابدگسترش می
به آن است، در صورت  که یا نزدیکه مقیم مکسی ک :مذاهب چهارگانه معتقدند

قبلـه اوسـت. اسـتقبال  ،عبـهکعبه نماز بخواند و عی  کان باید به سمت عی  کام
ه در جای کسی کعبه، برای کعبه از باالی کرو( عی  فضای محاذی )مقاب ، روبه

                                                                                       

 .۱13، ص المنجد. 9
 .۹۳۳. بقره، آیه 2
 .۹31، ص ۳،   منتهی المطلب. ر.ک: عالمه حلی، 3
،   سنن نسائی؛ ۹۴۴1، ش۱۱8، ص 6،   صحیح مسلم؛ ۹۳، ص 8،   صحیح بخاری. 0
 .6۹1، ص 5،   مسند أحمد؛ ۱، ص 6،   سنن بیهقی؛ 661، ص 5
 .81، ص ۴،   وسائل الشیعة. حّر عاملی، 0
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 ؛افی اسـتکـ ،خوانده زیر زمی  نماز میکسی کعبه، برای کمرتف  است یا پایی  
   9عبه است.کباشند، قبله آنها جهت ه میکه دور از مکسانی کولی 

 :لباس نمازگزارـ 

نمـاز بـدون یکی از مقدمات الزم برای نمازگزار، انتخاب پوشش مناسب است و 
احکام، شرایط، کیفیت و مقدار الزم پوشـش  هآگاهی ب ،روازای  است. باد  ،آن

 ای گذرا خواهیم داشت. بدان اشاره ،ضروری است که در ای  مجال ،در نماز
ی از شروط صحت کواجب و ی ،به اجماع مذاهب اسالمی، ستر عورت در نماز

اما افزون بر ای  حکم کلی، باید حّد عورت و پوشش در نمازها نیـز  2؛نماز است
 مورد اشاره قرار گیرد. 

بـه جـز  ؛عورِت مرد، ُقُب  و ُدُبر است و عورت زن، جمی  بـدن او اسـت امامیه:
 ،ولی پوشاندن قدم برای زن در نماز، اگر نامحرم حضـور نـدارد ؛ّفی کصورت و 

 3واجب نیست.
بی  ناف و زانو است، ولی خود ناف و زانو را شام   ،ای مردعورت بر حّد  :حنبلیه

 باشد.به استینای صورت می ،تمامی بدن او ،شود و عورت زننمی
تمام بـدن  ،عورت مرد برای نماز، از ناف تا زانوست و حّد عورت زن حّد  حنفیه:

 فی  و ظاهر قدمی  است.کبه استینای باد   ،او
                                                                                       

، ۹   بدایة المجتهد و نهایـة المقتصـد،رشد، ؛ اب ۱۳، ص ۹،   کتاا األم. ر.ک: شافعی، 9
؛ 6۱5، ص ۹،   الخــالف، بــه نقــ  از: شــیخ دوســی، 618، ص ۴،   المجمــوع؛ ۹18ص 

 . 86، ص الفقه علی المذاهب الخمسة محمدجواد مغنیه،
؛ ۹۹۳، ص ۹   بدایـة المجتهـد و نهایـة المقتصـد،رشد، ؛ اب ۹۱۱، ص ۴،   المجموع. 2

 .۹1۱، مسئله ۳۳۳، ص 6   تذکرة الفقهاء،عالمه حلی، ، به نق  از: ۱5۹، ص ۹،   المغنی
، بـه نقـ  از: 55، ص السـرائر؛ ۹5۳، ص المعتبـر؛ 83، ص ۹،   المبسـوط. شیخ دوسی، 3

 .۳۳5، ص 6   تذکرة الفقهاء،عالمه حلی، 
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ولـی خـود زانـو و نـاف را شـام   ؛از نـاف و زانوسـت ،عورت مرد حّد  شافعیه:
 فی  است.کبه استینای وجه و  ،تمام بدن ،شود و عورت زننمی
مغلظه و مخفّفه. عـورت  :دو قسم است ،عورت و حّد پوشش برای نماز یه:کمال

از نـاف و زانوسـت. اّمـا در زن،  ،مغلظه در مرد، تنها ُقُب  و ُدُبـر اسـت و مخففـه
تمام بدن، به جز ادراف و سینه و محاذات سـینه از پشـت اسـت و عورِت مغلظه 

عورت مخففه سینه و محاذات آن است و ذراعی  و گـردن و رأ  و زانـو تـا قـدم 
 9شود.عورت محسوب نمی ،فی کولی وجه و  ؛است

بدون عذر و با توجـه، بنـا  ،ندکه رعایت ستر عورت مغلظه را نکسی ک یادآوری:
مبط  نمـاز  ،ولی عدم رعایت پوشش مخففه ؛نمازش باد  است ،یهکبر نظر مال

 2روه است.کم ،حرام و در نماز ،شف آنک هرچند ؛نیست

 شرایط لباس نمازگزار

. 2 ؛بـودن ک. پـا9ند از: ابه اتفاق مذاهب اسالمی، شرایط لبا  نمازگزار عبارت
 . حریر خالص نبودن )برای مردان(. 0 ؛. غصبی نبودن3 ؛نبودن کناز

ول اللحـم باشـد، کاگر لبا  نمازگزار از حیوان غیر مـ، ،البته دبق مذهب امامیه
 3حکم به بطالن آن خواهد شد.

                                                                                       

سـیدمحمدکاظم دبادبـایی ؛ ۹۱8، ص ۹،   الفقه علی المذاهب االربعة. شیخ یاسر ماز ، 9
، بـه ۱۳ـ  ۱6، ص ۹،   فقه السـنةسید سابق، ؛ ال556ـ  551، ص ۹،   العروة الوثقی یزدی،

الفقـه  ؛ محمـدجواد مغنیـه،۹۱1، ص درآمدی بر فقه مقـارن مصطفی جعفر پیشه فرد،نق  از: 
 .۹13، مسئله ۳۳8ـ  ۳۳5، ص 6   تذکرة الفقهاء،؛ 85، ص علی المذاهب الخمسة

 .۱5۹، ص ۹،   المغنی ؛۹۱3، ص ۴،   المجموع. 2
،   الفقه علی المـذاهب االربعـة؛ شیخ یاسر ماز ، 5۹1ـ  ۳58، ص 6   تذکرة الفقهاء،. 3
؛ 5۱5ـ  555، ص ۹،   العروة الـوثقی سیدمحمدکاظم دبادبایی یـزدی،؛ ۹۱8و  ۹۱۱، ص ۹

، بـه 688، ص ۹،   البیـتالفقه علی المذاهب االربعة و مذهب اهلشیخ یاسر ماز ، 
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  :مکان نمازگزارـ 

. غصـبی 9نـد از: اط اصلی مکـان نمـازگزار عبارتایبه گفته فقهای امامیه، از شر
بـودن محـّ   کبودن مح  سجده از مطلـق نجاسـت و پـا ک. پا2 ؛انکنبودن م

 ان.کت بودن مکحر. بی3 ؛سایر اعضا از نجاست متعّدی
 کسـّنت، پـا. به نظـر مـذاهب اربعـه اه 9گویند: بزرگان مذاهب چهارگانه می

 ؛)خشک( شرط است )تر، ُمسری( و غیر متعّدی ان از نجاست متعّدیکبودن م
ظـر . بـه ن2 ؛انـدردهکـتفـا کحنفیه بـه دهـارت محـ  َجبهـه و قـدمی  ا هرچند

. بـه نظـر 3 ؛گنـاه اسـت هرچند ؛ان غصبی، باد  نیستکسّنت، نماز در ماه 
یه، نماز بر روی چهارپایان در حال غیر ضرورت نیز جایز کحنبلیه و شافعیه و مال

ولـی حنفیـه ماننـد امامیـه  ؛تمـامی شـرایط را بـه جـا آورد ؛ به شرط آنکـهاست
 9.ت و آرام باشدکحرمح  نمازگزار باید بی :معتقدند

 :اذان و اقامهـ 

دعوتی زنده است که انسان را به حیات معنوی از دریچه اتصال با پروردگار  ،اذان
احسـا  سـرزندگی و حـرارت  ،خواند. انسان مؤم  با شنیدن صدای اذانفرا می

گردد. گویی تـرنم نـدای اذان زمـی  و یابد و مشتاق دیدار محبوب میمعنوی می
آسمان را به هم پیوند داده، شـور بنـدگی او را تحریـک و شـوق عبـادت را بیـدار 

                                                                                                                  

الفقـه  ؛ محمـدجواد مغنیـه،61۴، ص مقـارن درآمدی بر فقه مصطفی جعفر پیشه فرد،نق  از: 
 .۱۱ـ  ۱6، ص علی المذاهب الخمسة

؛ 6۱5، ص ۹،   کشـ  القنـاع؛ ۹۱۳، ص ۴،   المجموع؛ 358، ص ۹،   المغنی. ر.ک: 9
؛ محمـدجواد ۳15ـ  ۴۱3، ص 6   تذکرة الفقهـاء،، به نق  از: 5۹۴، ص ۹،   الشرح الکبیر

، الفقه علی المذاهب االربعة. شیخ یاسر ماز ، ۱3، ص الفقه علی المذاهب الخمسة مغنیه،
 .61۴، ص درآمدی بر فقه مقارن مصطفی جعفر پیشه فرد،، به نق  از: ۹8۹ـ  ۹81، ص ۹  
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زمان با وقت نماز، با شـنیدن صـدای اذان نیز هم ساخته است. پیامبر اعظم
َاِرحَنـا یـا » فرمـود:دل خـویش مـییافت و به مـؤذن پـاکنشاط و سرزندگی می

   !«بالل
سوی خداوند است؛ دعـوتی کـه  ا ، اذان نیکوتری  سخ  و دعوت بهبر ای  اس

، تشـویق بـه نمـاز، با تکبیر، شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبراسـالم
  عبادی اسـت ئاز جمله مسا ،اذانبنابرای ،  شود.فال  و بهتری  کردار انجام می

سـی در که همه مذاهب اسالمی در اعتبار و مشروعیت آن اتفاق عقیده دارند و ک
 رده است. کاستحباب آن پیش از هر نماز واجبی تردید ن

َخُذوَهاْاز سوره مائده ) 08آیه شریفه  در است که گفتنی الِةْاَتِّ ْإَلىْالَصِّ َوِْإَذاَْناَدیُت  
َْوَْلَعباْ  نالِةْه )از سوره جمع 1( و آیه شریفه ُهُزوا  ذیَ َْءاَمُنواِْإَذاُْنوِدیِْللَصِّ یاَْأیَهاْاَلِّ

 با لفظ ندا، اشاره به اذان شده است.  ،(ِم ْیوِمْالُجُمَعةِْ

 اذان و اقامه در اختالف موارد اتفاق و

: چهـار «الل  اكبر». 9ند از: افصول مورد اتفاق همه مذاهب در الفاظ اذان عبارت
اَلّ اللـ ». 2 ؛دانندبار میه آن را دو کیه کبار، به جز مال لـَ  ال شَهدو َان ال ال

َ
 ؛: دو بـار«أ

دًا َرسوِو الل ». 3 َحَمّ شَهدو َاَنّ مو
َ
الة». 0 ؛: دو بار«أ َحـی ». 0 ؛: دو بار«َحی َعَلی الَصّ

: در مـذاهب «الالـ  االاللـ ». 3 ؛: دو بـار«اللـ  اكبـر». 6 ؛: دو بـار«َعَلی الَفالح
 9بار. کچهارگانه ی

 حکم اقامه 

 با ای  تفاوت: ؛حکم اقامه نیز همانند اذان است
                                                                                       

،   فقـه السـنة؛ السید سابق، ۹1۴، ص ۹،   الفقه علی المذاهب االربعة. شیخ یاسر ماز ، 9
 .۹۹6، ص ۹



   96  نماز در مذاهب اسالمی

 

 .داننده آن را چهار بار میک: دو بار، به جز حنفیه «الل  اكبر»ـ 
اَلّ الل »ـ  لَ  ال شَهدو َان ال ال

َ
: شافعیه، مالکیه و حنابله، یک بـار؛ امامیـه و حنفیـه دو «أ
 .بار
دًا َرسوِو الل »ـ  َحَمّ شَهدو َاَنّ مو

َ
یک بار نزد شافعیه، مالکیه و حنابله، و دو بار نـزد : «أ

 .امامیه و حنفیه
الة»ـ   .: شافعیه، مالکیه و حنابله، یک بار؛ امامیه و حنفیه دو بار«َحی َعَلی الَصّ
   .: شافعیه، مالکیه و حنابله، یک بار؛ امامیه و حنفیه دو بار«َحی َعَلی الَفالح»ـ 
 .فقط نزد امامیه: دو بار «حی علی خیر الِمَ»ـ 
 .مالکیه )یک بار( به جز : همه دو بار،«ةَامت الصال َد»ـ 
 .: دو بار«الل  اكبر»ـ 
 9بار. ک: در مذاهب چهارگانه ی«الال  االالل »ـ 

 موارد اختالف در اذان 

له آن، ئولـی در چهـار مسـ ؛نظـر وجـود دارد اتفـاق ،در بسیاری از بندهای اذان
 ند از:اخورد که عبارتمذاهب اسالمی به چشم میهایی میان فقیهان اختالف

 یفیت تشری  اذان؛ک. 9
 . تیویب در اذان صبح؛2
 ؛«حّی علی خیرالِمَ». 3
 .. شهادت ثالیه0

 كیفیت تشریع اذان .1

ه منشـ، پیـدایش آن بـه کـآید شیعیان معتقدند که اذان، عملی عبادی به شمار می
                                                                                       

 . ۹1۳، ص ۹،   االربعةالفقه علی المذاهب . شیخ یاسر ماز ، 9
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یفیت آن در شب معـرا  بـه پیـامبر کبار، اص  اذان و گردد و نخستی میروحی ب
مـود و بـالل را بـه همـان شـیوه نبه مـردم ابـالغ  آنگاه حضرت آن را وحی شد و

و روایـات و سـخنان اسـت مسّلم  بیتآموزش داد. ای  امر از نظر ائمه اه 
 9فراوان است. ،آنها در ای  زمینه

برای آگـاهی دادن  ه پیامبرکسّنت بر ای  باورند برخالف شیعیان، بیشتر اه 
از اصـحاب،  کمردم به حضور وقت نماز، دچار شگفتی و سردرگمی شد و هری

ل چنــد روش پیشــنهاد شــد. دســته اّو  ،راهــی را پیشــنهاد نمودنــد و در مجمــوع
ا اسـتفاده شـود. لیسـکبرای آگاهی مسلمانان به وقت نماز، از نـاقو   :گفتندمی

هـا اسـتفاده گـردد. دسـته سـوم اظهـار )شیپور( یهـودی از بوق :دسته دوم گفتند
در هنگام فرا رسیدن وقت نماز، پرچمی نصب گردد تا مردم بدی  وسیله،  :ردندک
دیگر را برای نماز خبر دهند. دسته چهارم معتقد بودند تعدادی چـوب فـراهم کی

برای  :دیگر بزنند. دسته پنجم گفته بودندکرا به یگردد و به هنگام وقت نماز، آنها 
ه شخصـی بـه نـام کـننـد. در همـی  حـال بودنـد تـا اینکار، آتشی روش  کای  

داد و بعـد جریـان ه منادی به او اذان را آموزش میکزید در خواب دید ب عبدالّله
خواب خود را به پیـامبر ادـالع داد و حضـرت هـم آن را پـذیرفت و از آن پـس، 

گویند. در برخـی روایـات سلمانان بر مبنای همان خواب در پنج وقت اذان میم
زیـد همـان ب ه خلیفه دوم گفته بود: م  بیسـت روز قبـ  از عبدالّلـهکوارد شده 

 2حیا و خجالت، آن را به پیامبر نگفتم! جهت ولی به ؛خواب را دیده بودم
ل، منش، اذان بسـان دیگـر ای  خواهد بود که بر اسا  نظریه اّو  ،خالصه دو نظریه

                                                                                       

 .۴16، ص ۴،   کافی. کلینی، 9
، باب بـد  االذان، ۹،   سنن ابوداود ؛6۴۴، باب بد  االذان، ص ۹،   ماجهسنن ابن. ر.ک: 2

 .66۳الدی ، ص ، شرفالنص واالجتهاد؛ ۹61ص 
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ه دبـق نظریـه دوم، منشـ، اذان کـدرحـالی ؛باشدامور عبادی، مستند به وحی می
موده است. نامری بشری بوده و پیامبر، تنها به استناد همان خواب، اذان را تشری  

تسـّن ، بـه ی  اذان اهـ ، بزرگان شیعه در مقام نقد علمی به شیوه تشـرمبنابر ای  
زیـد و ب نکات فراوانی اشاره کرده و اشکاالت سندی مانند مجهول بودن عبدالله

زیـد و نیـز نقـدهای داللـی بسـیاری هماننـد ب ضعف سـندی روایـت عبدالله
بـر  ،تعارض روایات بـا یکـدیگر وناسازگاری روایات با مقام نبوت نبی اکرم

هــای تواننــد تفصــی  آن را در کتــابتــرم مـین محاانــد کــه محققــآن وارد کـرده
   9شده در پاورقی بیابند.معرفی

 تثویب در اذان صبح .2

های روایی و سـن  آنـان نقـ  سّنت، با استناد به روایات فراوانی که در کتاباه 
وِم   الصالةُ »شده است، گفت    ،شـوده از آن به تیویب تعبیـر مـیک را «َخیٌر ِمَ  النَّ

بـه عنـوان  ؛داننـدقرائت آن را در اذان صبح مستحب مـی ،جز  اذان صبح دانسته
آمد تـا نمـاز صـبح را بـه او ادـالع دهـد.  گویند: بالل نزد پیامبرمی ،نمونه

مـن  من النوم، الصـالة خیـر   الصالة خیر  »خواب است. بالل گفت:  ،گفتند: پیامبر
تیبیت  ،ای  عبارت در اذان صبح جای گرفت و بر همی  منوال ،از آن پس.« النوم
 2شد.

گفتم و در اذان اذان مـی گوید: بـرای رسـول خـدامحذوره میابی ،همچنی 
 من النـوم، الصـالة خیـر   حّی علی الفالح، الصالة خیر  »گفتم: نماز صبح چنی  می

 3«.من النوم، الّل  اكبر، الّل  اكبر، الال  إاّل الّل 
                                                                                       

 .۱۹ـ  83، ص درسنامه فقه مقارن ضمیری، ؛6۴1ـ  665، ص تشیع در تسّنن. ر.ک: 9
 .۱3، ص 6،   السیرة الحلبیة؛ 3۹۱، ش 6۴3، ص ۹،   ماجهابنسنن . 2
 «التیویب فی االذان.»، باب ۹۴، ص 6،   سنن نسائی. 3
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رش را بـه عنـوان کـه ذکـدانـد، بلی شیعه امامیه، نه تنهـا آن را جـز  اذان نمـیول
آورد. علما و بزرگـان آن را بدعت در دی  به شمار می ،جزئیت، مبط  نماز دانسته

نیز بر حرمـت آن  3عالمه حلی،و  2لشهید اّو  9سید مرتضی، :مانند ،نامدار شیعه
 اند.تصریح نموده

موارد مشابه، بـر ایـ  گفتـه خـود ادلـه و شـواهدی بیـان  البته بزرگان تشی  مانند
بیت عصمت و روایات اه  0اجماع 0ام،کتوقیفی بودن عبادات و اح و بهاند کرده

که شـیخ دوسـی بـا سـند صـحیح از گونههمان ؛انداستناد کرده و دهارت
از تیویب سـؤال کـردم.  وهب چنی  نق  کرده است: از امام صادقب معاویة
 6«شناسیم و قبول نداریم.ما آن را نمی: »فرمود

 «حىّ على خیرالعمل» .3

« َحــّی َعلـی خیـر الِمــَ»، دوبــار «حـّی َعلـی الفـالح»در اذان شیعـه، پس از 
ای نیسـت. شـیعیان چنی  جملـه ،سّنتنونی اه کولی در اذان  ؛شـودگفتـه می

از فصـول قطعـی اذان بـوده اسـت و  ،«َحیَّ َعلی خیـر الِمـَ»معتقدند که جمله 
و مدتی پس از آن حضرت، ایـ  جملـه را در ضـم   مؤذنان در عصر پیامبر

 معجم طبرانـیاز  العمال نزک که متقی هندی درگونههمان ؛گفتندفصول دیگر می
ــاللکنقــ  مــی ــد: ب و  3گفــت.می« حــّی َعلــی خیــر الِمــَ»در اذان صــبح  ،ن

                                                                                       

یات. 9  .۹86و  ۹8۹، ص مسائل الناصر
 .۹۳۹، ص البیان. 2
 .۳3، ص ۴   تذکرة الفقهاء،؛ 6۱۱، ص ۹،   قواعد األحکام. 3
 .6۳، ص ۹،   المسالك ؛ شهید ثانی،۳61، ص 3،   الحدائق الناظرة. محدث بحرانی، 0
 .683، ص ۹،   الخالف. شیخ دوسی، 0
 . ۱51، ص ۳،   وسائل الشیعة؛ حّر عاملی، ۱3، ص 6،   تهذیب األحکام. شیخ دوسی، 6
 .6۴۹3۳،   ۴۳6، ص 8،   کنز العمال. متقی هندی، 3
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بـه وی اذان  ند: پیـامبرکچنی  نق  می صحابی رسول خدا ،ابومحذوره
  9بود.« َحّی َعلی خیر الِمَ»ی از فصول آن کآموخت و ی

 ی  جمله در اذان اصلی منقول از پیـامبر اعظـماسّنت معتقدند که ولی اه 
« مـن النـوم الصـالة خیـر  »ولی بعدها ای  جمله نسخ شده و  ؛وجود داشته است

دوم زمـام خالفـت را بـه دسـت گرفـت،  وقتی خلیفـه 2جایگزی  آن شده است.
ُل َفَـاَن أّوِ َمـن »گفت:  هـا ُو َعـنل الهل ـا ََ النَّ

ئالَّ َیشَتغل  لل
ََ َم َِ وا َحیَّ َعَلی َخیرل ال عو َُ

ه نماز بهتری  کنید تا مردم به بهانه اینک کرا تر «حّی علی خیر الِمـَ»؛ گفت  َتَرَكَها
   3«نند.کن کعم  است، جهاد را تر

زیـرا ضـرورت جهـاد و دفـاع در  ؛نادرست اسـت ،که ای  تعلی  رسدبه نظر می
غـزوه  23شده اسـت و آن حضـرت در بیشتر احسا  می زمان رسول خدا

که اذان گفـت  درحالی ؛سرّیه و گروه رزمی اعزام کرد 00شرکت کرد و نزدیک به 
با ای  جمله در عصر او سبب سستی در جهـاد و تخلـف از جنـگ نشـد و از آن 

اندیشی که نوعی اجتهاد مود. ضم  اینکه بر فرض صحت ای  مصحلتنهی نفر
نـه دیگـران و  ؛آید، تنهـا بـرای خلیفـه حجـت اسـتدر مقاب  نص به شمار می

آیندگان؛ زیرا در مقادعی که جنگ وجود ندارد، ای  دلی  هم منتفی خواهـد شـد 
 در آن اثبـات شـده، «حـی علـی خیـر العمـ »و باید به اص  اذان کـه جزئیـت 

تر آنکـه بـه ت شد و جالبخلیفه دوم، ای  روش سنّ  از که پسبازگشت؛ درحالی
خود خلیفه نیز به بدعت بـودن آن همچنی ، شود. می ت،کیدت پیامبر بر آن نام سنّ 

                                                                                       

بحـّی علـی خیـر  األذان؛ 6۱8، ص ۹،   لسـان المیـزان؛ ۹۴۱، ص ۹،   میزان اإلعتـدال. 9
 . 6۱و  63، 6۱، ص العمل

 «َحّی َعلی خیر العم .»، باب وجوب قول ۹۴3، ص االنتصار. 2
 .6۱، ص األذان بحّی علی خیر العمل. 3
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وی در بخشـی از سـخنرانی خـود  .سـازدتصریح و حقیقت ماجرا را آشکار مـی
رسمیت داشت و مـ  از آنهـا بـاز  چنی  گفت: سه چیز در عهد رسول خدا

. 3 ؛. متعـه حـج2 ؛. متعـه زنـان9نمایم: دهنده آن را مؤاخذه میدارم و انجاممی
 9«.َحّی َعلی َخیر الِمَ»گفت  

 شهادت ثالثه .4

چهارمی  مسئله اختالفی در اذان، بحث شهادت ثالیه است کـه شـیعیان پـس از 
نیـز  والیـت امیرمؤمنـان، بـه وصـایت و شهادت به نبوت پیامبر خـاتم

دهند. به اعتقاد فقهای شیعه، شهادت ثالیه جز  اذان نیسـت و گفـت  شهادت می
آنان هنگامی کـه فصـول  پس، .آن به قصد جزئیت، مبط  اذان و اقامه خواهد بود

تکبیـر،  0نـد از: ادانند که عبارتشمارند، آن را هجده فص  بیشتر نمیاذان را می
بـار  2، بار شـهادت بـر رسـالت پیـامبر 2انیت خدا، بار شهادت بر وحد 2
الة» َمـَ»بار  2، «َحیَّ َعَلی الَفالح»بار  2، «حیَّ َعَلی الصَّ َِ  2، «َحیَّ َعَلـی َخیـرل ال

 بار تهلی . 2تکبیر و 
ای در تشری  اذان و اذان منقول از پیـامبر سّنت به ای  دلی  که چنی  جملهاما اه 

 شمارند.  آن را بدعت مینبوده است، گفت اعظم
نـه تنهـا بـدعت شـمرده  ،گویند: گفت  شهادت ثالیه در اذانشیعیان در پاسخ می

باشـند. نیز با آن هماهنگ و همسو می 3و روایی 2بلکه دالی  عقلی ؛نخواهد شد
ای مقـدم بـر الدی ، مؤذنان در اسـالم، کلمـهضم  اینکه به فرموده عالمه شرف

                                                                                       

ید. قوشجی، 9  . ۴3۳، ص شرح تجر
،   القطوف الدانیـة)ر.ک:  .شعار شیعه برای احیا و زنده نگه داشت  والیت امیر مؤمنان. 2
 (۹۳3، ص فقه مقارن، به نق  از: 53-58، ص ۹
 .85، ص ۱،   مستدرک سفینة البحار؛ 8۴، ص احتجاج. دبرسی، 3
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َ ـَ  » :میـ  ؛کردندآن متص  میاذان ذکر نموده و به  َ َمـا اتَّ ـ ل ّلـ ل الَّ لل َل الَحمدو ـ َو َو 
َبً  َو اَل َوَلَدًا. کننـد آنان سخنی را به اذان ملحق مـی ،یا نظیر آن. همچنی  9«..َصاحل

ـوَِ اللـ ل » می : ؛آورندکه به دنبال آن می المو َعَلیَک َیا َرسو الةو َوالسَّ و یـا نظیـر « الصَّ
ولی با ایـ  ؛ قطعاا اذان م،ثور از شارع نیست ،ی است که می  اینهاآن. ای  در حال

ن اینهـا اباشد؛ زیرا مؤذنـقطعاا حرام نمی ،اینها بدعت نیستند و افزودن اینها ،حال
آورنـد. شـهادت دانند و فقط آنها را بر اسا  ادله عامـه مـیرا از فصول اذان نمی

باشـد. ر اسا  دلی  عام آن میچنی  است؛ یعنی بدر اذان نیز ای  برای علی
. شـودوانگهی، سخ  کوتـاه از کـالِم آدمـی، موجـب بطـالن اذان و اقامـه نمـی

 2حرام نیست. ،گفت  آن در اثنای اذان و اقامه رو،ازای 

 اركان و واجبات نماز ج.

پس از بررسی مقدمات و بایدهای مورد نیاز برای اقامه نمـاز، اینـک بـه مباحـث 
یکـی از ایـ  مـوارد، پـردازیم. جزئیات مورد اختالف آن می اصلی نماز و برخی

ارکان و واجبات است که در مذاهب مختلف اسالمی، مورد اختالف قـرار بحث 
   .گرفته است

 واجبات نماز از نگاه مذاهب اسالمی

. 9نـد از: ایازده چیز است که عبارت ،ان و واجبات نماز در بی  شیعیانکار: شیعه
. 8 ؛رکـ. ذ3 ؛. قرائـت6 ؛. سـجود0 ؛وعک. ر0 ؛بیرة االحرامک. ت3 ؛. قیام2 ؛نیت

  کر ،لاز ای  یازده مورد، پنج مورد اّو  .. مواالت99 ؛. ترتیب90 ؛. سالم1 ؛تشهد
ولـی  ؛یعنی زیاده و نقیصه عمدی و سهوی آن، موجب بطالن نماز اسـت ؛است

                                                                                       

 .۴. ج ، آیه 9
 .618ـ  613، ص النص و االجتهاد. 2
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 9.موجب بطالن است ،نی، تنها زیاده و نقیصه عمدی آنکواجب غیرر
. قیـام )در نمـاز 9چهارده چیز است:  ،ها معتقدند که فرایض نمازحنبلی: حنبلیه

. 6 ؛وع و بلند شدن از آنک. ر0و  0 ؛. قرائت فاتحه3 ؛بیرة االحرامک. ت2 ؛فریضه(
. 90 ؛. نشسـت  بـی  دو سـجده1 ؛ردن از آنکـ. سجده و سـربلند 8و  3 ؛اعتدال

 ؛. ترتیـب فـرایض93 ؛. دم،نینـه92 ؛. نشست  برای تشهد و سالم99 ؛تشهد آخر
 . دو سالم. 90

آن  ،  اصـلیکـ  دو گونه است: اصلی و زاید. رکها، ربنا بر اعتقاد حنفی: حنفیه
ه در بعضی از حاالت کآن است  ،  زایدکشود و ره هنگام عجز ساقط میکاست 

 ه از م،موم ساقط است.کساقط می شود؛ مانند قرائت 
. در ایـ  بـی ، وع، سـجده و قرائـتک  دارد: قیام، رکر رگویند: نماز چهاآنها می

بـه او نمـازگزار  ،نـدک ک  را ترکه ای  چهار رکسی کد است. ی  زاکر ،قرائت فقط
مشروط به امـوری خـار  از حقیقـِت نمـاز  ،گویند. به عالوه، صحت نمازنمی

: ، ماننـده خـار  از ماهیـت نمـاز اسـتک. اموری 9است و آنها دو قسم است: 
. 2؛ دهارت از حدث و خبث، ستر عورت، قبله، دخول وقـت، نیـت و تحریمـه

وع بعد از قیام، سـجود ک: ایقاع قرائت در قیام، ر، ماننده داخ  نماز استکاموری 
اما  ؛نندکهم تعبیر می« فرایض»ه از آن به کشرایط نماز است  ،اینها. وعکبعد از ر

شـمرند و امـا   میکو برخی آن را ر دانندنشست  آخر، به اندازه تشهد را فرض می
 ه واجب است. کبل ؛خرو  از نماز با سالم و مانند آن، فرض نیست

سیزده چیز است: پـنج فریضـه  ،بزرگان شافعی معتقدند که فرایض نماز: شافعیه
 قولی و هشت فریضه فعلی: 

                                                                                       

 .۳۴۴، ص 6،   العروة الوثقیسیدمحمدکاظم دبادبایی یزدی، . 9
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 ؛. صـلوات بـر پیـامبر0 ؛. تشهد آخر3 ؛. قرائت فاتحه2 ؛حرامبیرة اإلک. ت9
ل و . سـجده اّو 90 ؛وعک. اعتدال از ر1 ؛وعک. ر8 ؛. قیام3 ؛. نیت6 ؛ل. سالم اّو 0

 ،امـا دم،نینـه .. ترتیـب93 ؛. نشسـت  آخـر92 ؛. نشست  میان دو سجده99 ؛دوم
 و اعتدال و سجده و جلو  است.  وعکشرط محقق ر

بیـرة ک. ت2 ؛. نیـت9 در مذهب ملکیـه، فـرایض نمـاز پـانزده تـا اسـت:: یهکمال
و  6. قیام بـرای قرائـت؛ 0. قرائت فاتحه؛ 0حرام؛ بیرة اإلک. قیام برای ت3حرام؛ اإل
. 99. سـالم؛ 90ردن از آن؛ ک. سجده و سربلند 1و  8وع و بلند شدن از آن؛ ک. ر3

وع و سجده و سر برداشت  ک. اعتدال در ر93. دم،نینه؛ 92جلو  به اندازه سالم؛ 
 اقتدای م،موم. . نیت 90؛ . ترتیب ادا90از آنها؛ 

دارد و منظور از آن، اجزایی اسـت  امعن ک ، یکبه نظر عامه، فرض و ر یادآوری:
فـرض و  ،شود. به نظر مـذهب اهـ  بیـته عبادت بدون آنها محقق نمیک

 9باشند.عام و خاص مطلق می ، کولی واجب و ر ؛واجب مترادف است

 موارد اختالفی

 جزئیت بسمله در فاتحة الکتاب .1

 ،عمـدی آن در نافلـه یـا فریضـه کبسمله جزئی از هر سوره اسـت و تـر :امامیه
و در اخفاتیه خوانده شود شود و در نماز جهریه باید جهراا موجب بطالن نماز می

 مستحب است جهراا بخوانند. 
ای از ولی آیـه ؛خوانندعتی آن را سّری میکت است و در هر رسنّ  ،تسمیه :حنبلیه

                                                                                       

تـذکرة عالمـه حلـی، ؛ ۹۹5ـ  ۹15، ص الفقه علی المذاهب الخمسـة . محمدجواد مغنیـه،9
؛ شیخ یاسر ماز ، ۹۳۹ـ  ۹۴۴، ص ۹،   فقه السنة؛ السید سابق، 6۳۱ـ  8۱، ص ۴   الفقهاء،

 .۹8۴ـ  ۹8۹، ص ۹،   الفقه علی المذاهب االربعة
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 شود. ساقط می ،ردکو شروع به فاتحه  کاگر تسمیه را ترفاتحه نیست و 
اگرچـه از قـرآن اسـت و  ؛ای نیستاز فاتحه یا هر سوره ،بسمله )تسمیه( :حنفیه

روه کـامـا بـی  فاتحـه و سـوره م ؛ت اسـتبرای امام و منفرد به صورت سّری سنّ 
 آن است.  کتر ،هرچند اولی ؛نیست

نـه سـنت و در ؛ فرض است ،و خواندن آن ای از فاتحه استآیه ،بسمله :شافعیه
 شود. موجب بطالن نماز می ،نماز جهریه باید جهراا خوانده شود و نخواندن آن

ه مصّلی نیت خرو  کمگر این ؛روه استکمفروضه م تدر صال ،تسمیه :یهکمال
ولـی در  ؛  سّری مندوب اسـتکبه ش ،ه در ای  صورتکاز خالف داشته باشد 

 9جایز است. ،بسمله هنگام فاتحه خواندن ،نماز نافله

 بسته نماز خواندن( تکفیر یا تکتّف )دست .2

 ،و مـذاهب اسـالمی یکی از مسائ  مورد اختالف بی  مـذهب اهـ  بیـت
ف است. ای  مسئله در بی  فقها با تعابیر گوناگون مطر  شـده اسـت. گـاه از تکتّ 

ها یاد شده یعنی بست  دست ،«قبض»گاه  و یعنی پوشاندن دست ،«تکفیر»آن به 
سّنت است که در حـال است که همگی حکایتگر یکی از حاالت نمازگزاران اه 

 دهند. قیام دست راست خود را بر روی دست چپ، باال یا پایی  ناف قرار می
ف در نمـاز ذکر است که در میان مسلمانان، کسی قائـ  بـه وجـوب تکّتـ شایان
سـتحباب در نمـاز نافلـه و کراهـت در نمـاز بلکه اختالف در حرمت، ا ؛نیست

سـّنت واجب، استحباب مطلق یا تخییر در ای  مسئله است که میان بزرگـان اه 
 نیز در ای  مسئله اختالف واق  شده که بدان اشاره خواهیم کرد. 

                                                                                       

فقـه ؛ السـید سـابق، 666و  66۹، ص ۹،   الفقه علی المذاهب االربعـة. شیخ یاسر ماز ، 9
الفقـه علـی المـذاهب االربعـة و مـذاهب ؛ شـیخ یاسـر مـاز ، ۹11 و ۱۱، ص ۹،   السنة
 .۹۴5ـ  ۹۴6، ص ۴   تذکرة الفقهاء،؛ ۴۱۱، ص ۹،   البیتاهل
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 هادیدگاه

شـیخ مفیـد  9حرام و مبطـ  نمـاز اسـت. ،فعلمای امامیه، تکتّ  به گفتهامامیه:  
ـوزو َوضـعو » نویسد:می ـ و ال َیهو َُّ ـالةل َو َا ـی الصَّ ِل الَیـَدینل فل رَسا یَّ و َعَلی ال تل اإلمامل َْ َف تَّ ال

َما َعَلی االوخَرَ حدا و ها اند بر اینکه در حال نمـاز بایـد دسـتامامیه اتفاق کرده 2؛ال
و عالمـه حلـی  «جـایز نیسـت. ،رها باشد و گـزاردن یکـی از آن دو بـر دیگـری

اَلةل التَّ »نویسد: می لصَّ  لل
 َ

بطل یرو مو  «مبط  نماز است. ،تکفیر 3؛َفل
قرار دادن دست راست بر چپ، باال یا پـایی   یه:کجز مال ، بهمذاهب چهارگانه

 0با هم اختالفاتی دارند. ،فیرکت است. مذاهب یادشده در چگونگی تناف، سنّ 
آمـده:  الکبریالمدونة از مالک اقوال مختلفی نق  شده است. در کتاب  یه:کمال

از مالک درباره قرار دادن دست راست بـر چـپ در حـال نمـاز سـؤال شـد، او »
او از ای  عم  کراهت  رو،ازای  .گفت: م  در نماز فریضه وجهی بر آن نمی بینم

در ایـ  عمـ  اشـکالی  ،کشیدولی در نمازهای نافله هرگاه قیام دول می؛ داشت
نیـز نقـ  شـده کـه دبـق مـذهب  0«رف  خستگی کند. ،دید تا به واسطه آننمی

نـه  ؛مالکی، قرار دادن دست راست بر چپ، باالی ناف یا زیر آن، مندوب اسـت
                                                                                       

، ابواب قواد  الصالة، بـاب ۳،   وسائل الشیعة؛ حّر عاملی، ۹5، ص ۹۹،   جواهر الکالم. 9
ــزدی،؛ 6۱۳، ص ۹5 ــایی ی ــیدمحمدکاظم دبادب ــوثقی س ــروة ال ــذکرة ؛ 31۱، ص ۹،   الع ت

 .6۱3ـ  6۱5، ص ۴   الفقهاء،
 . 66، ص االعالم. 2
 .6۱5، ص ۴   تذکرة الفقهاء،عالمه حلی، . 3
الفقـه علـی المـذاهب ؛ شیخ یاسر مـاز ، 83۳، ص 6،   الفقه االسالمی وأدلته. زحیلی، 0

 .۹13و  ۹1۱، ص ۹،   فقه السنة؛ السید سابق، 6۹3، ص۹،   االربعة
، ۹   بدایة المجتهـد و نهایـة المقتصـد،رشد، ؛ ر.ک: اب ۹۱۱، ص ۹،   الکبری المدونة. 0

 رشد قردبی.، به نق  از: اب ۹۴3ص 
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   9روه است.کوگرنه م ؛باشد   به پیامبره قصد، تسنّ کبه شرط آن ؛تسنّ 
سـّنت دربـاره لی به روایات علمـای اه کنقد بر ای  اسا ، شیعیان معتقدند که 

ه نهایت داللت روایـات، اصـ  قـبض کای  است  ،بر فرض صحت سند ،قبض
سـّنت، از روایـات اسـتفاده   مرسـوم نـزد اهـ کیفیـت آن بـه شـکولی  ؛است
نـه در  ؛ه مفاد آن روایات، اعتبار قبض در تمام نماز استکشود. افزون بر ایننمی

 2خصوص قرائت، و اختصاص قبض به خصـوص قرائـت نیـز شـاهدی نـدارد.
نیـز،  سّنت در باب صفت نمـاز پیـامبرینکه در روایات منقول از اه ضم  ا

و افزودن و کاست  چیـزی از نمـاز، مخالفـت بـا اصـ   3ف نیستسخنی از تکتّ 
 آید. توقیفی بودن عبادات به شمار می

 گفتن پس از حمد( تأمین )آمین .3

به معنای گفـت  آمـی  بعـد از قرائـت سـوره حمـد اسـت کـه بـه اجمـاع  ،ت،می 
ت ولـی تمـام مـذاهب اسـالمی گفـت  آن را سـنّ 0؛مسلمانان، جز  نماز نیسـت

حـرام و موجـب  ،انـد کـه چنـی  سـخنیاند و تنها بزرگان شیعه، فتوا دادهشمرده
 گردد.بطالن نماز می

 هادیدگاه

زیرا نماز از عبـادات و تـوقیفی اسـت و  0؛جایز نیست و مبط  نماز است :امامیه
                                                                                       

 .6۹3، ص ۹،   الفقه علی المذاهب االربعة. شیخ یاسر ماز ، 9
)پاسخ بـه  درسنامه فقه مقارن. برای آشنایی بیشتر با روایات و بررسی ادله آن، ر.ک: ضمیری، 2

 . 68۹ـ  631، ص فقه مقارن؛ رضوانی، ۹۱۳ـ  ۹85هی(، ص شبهات فق
، 6،   سـنن بیهقـی؛ ۴1۳، باب ما جا  فی وصـف الصـالة،   ۱8، ص 6،   سنن ترمذی. ر.ک: 3

 .3۴۱ـ  3۴1، باب افتتا  الّصالة،   ۹۱۳، ص ۹،   داودسنن أبی؛ ۹16و  ۹1۹، 3۴، 36ص 
 .۴۱، ص ۹،   ن الحکیم )المنار(آتفسیر القر . محمد رشید رضا، 0
؛ شــیخ دوســی، ۹۳۳، ص االنتصــار؛ ســید مرتضــی، ۹۳، ص المقنــع. ر.ک: شــیخ مفیــد، 0

 .۹۹8، ص ۹،    تذکرة الفقهاءعالمه حلی، ؛ ۴۴6، ص ۹،   الخالف
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به فتـوای علمـای امامیـه، گفـت  آمـی  بعـد از  ،روازای  .جز  نماز نیست ،آمی 
 شود.می باد  و نماز نیز است حرام ،حمد
ت اسـت و بعد از قرائت فاتحه، گفت  آمی  برای امام و م،موم و منفرد سنّ  ه:حنبلی

 شود. جهراا و در نماز سّریه، سّراا گفته می ،در نماز جهریه
 ؛شـودت است و به صورت سّری گفته مـیگفت  آمی  پس از قرائت، سنّ  :حنفیه

 در جهریه و سّریه. 
 9اند.مانند حنبلیه نظر داده :شافعیه

 2مطلقاا مندوب است. ،برای منفرد و امام ،ت،می  :یهکمال

 قرائت سوره، بعد از فاتحه  .4

عت اوِل نمازهـای فریضـه کام ، پس از حمد، در دو رکسوره  کقرائِت ی امامیه:
های فیـ ، قـریش، مانند تنگی وقت. سوره ،جز در موارد ضرورت ؛واجب است

 سوره هستند. کم یکضحی و انشرا  نیز در ح
خوانـده  ،ه معنای مستق  دارد و مرتبط به قب  و بعـد نیسـتکای باید آیه حنبلیه:

َتاِنْ»شود و مانند  َهآَمِّ  افی نیست. ک« ُمد 
 وتاه خوانده شود. کای دوالنی یا حداق  سه آیه وتاه یا آیهکای باید سوره حنفیه:

آیـه  کوتاه یا یکای مانند سوره ،تفا به قرائت مقداری از قرآنکا یه:کشافعیه و مال
بـا آن حاصـ   ،تآیه، بعد از فاتحه، مانعی نـدارد و اصـ  سـنّ  کیا مقداری از ی

                                                                                       

 .۴۴1، ص ۴،   المجموع نوووی،؛ ۴۹۹، ص ۹،   کتاا األم. شافعی، 9
فقـه ؛ السـید سـابق، 6۹3و  6۹۱، ص ۹،   الفقه علی المذاهب االربعـة. شیخ یاسر ماز ، 2

سـیدمحمدکاظم دبادبـایی یـزدی، ؛ 6، ص ۹،   جواهر الکـالم؛ ۹۹1و  ۹1۱، ص ۹،   السنة
 .361، ص ۹،   العروة الوثقی
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 9شود.می

 قنوت. 5

عبارت است از  ،است و در اصطال  فقها« داعت»به معنای  ،در لغت« قنوت»
فقهـای  عـت دوم.کوع رکـدر اثنای نمازهای یومیه بعد از قرائت و قبـ  از ر« دعا»

و تـرک  2ه قنوت در همـه نمازهـای واجـب، مسـتحب اسـتکاند شیعه فتوا داده
 کند. نمیخللی به نماز وارد  ،عمدی یا سهوی آن

 سنّتقنوت از نظر اهل

امـا در مـورد جـایز و  ؛انـدسّنت، قنوت را واجب ندانستهدام از فقهای اه کهیچ
ه خالصه فتاوای آنان را در قالب سه مورد کمستحب بودن آن، اختالف نظر دارند 

 نیم:کاشاره می
ه در کـبل ،تنهـا در نمـاز صـبحقنـوت را نـه« ابوحنیفـه»قنوت در نماز صبح:  .9

قنـوت در صـبح را « حنابلـه»دانـد. جایز نمـی ،جز نماز وتر ،از نمازها کیهیچ
آن را در نمـاز صـبح مسـتحب « شـافعی»و « یکمـال»و فرقـه  3دانندمکروه می

هبـ 0؛د اسـتکـاسـتحباب مؤ ،«شافعی»ولی استحباب قنوت از نظر  0؛دانندمی

                                                                                       

فقـه ؛ السـید سـابق، 661و  6۹۱، ص ۹،   الفقه علی المذاهب االربعـة. شیخ یاسر ماز ، 9
؛ ۱۳۴، ص ۹،   العروة الـوثقی بادبایی یزدی،سیدمحمدکاظم د؛ ۹63ـ  ۹۹۹، ص ۹،   السنة

یر الوسیلهامام خمینی،   .۹۱۹ـ   ۹53، ص ۹،   تحر
یر الوسـیله؛ امام خمینی، ۴3۱، ص ۹،   الخالف؛ شیخ دوسی، ۹۹5، ص المقنع. 2 ،   تحر
 .618، ص 86،   بحار األنوار؛ مجلسی، ۹۱5، ص ۹
 .58، ص ۴۳،   الفقهیة الکویتیةالموسوعة ، وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمیه. 3
 .۹۴۴ـ  ۹۴6ص  بدایة المجتهد و نهایة المقتصد،رشد، . اب 0
 .5۱، ص األذکار النوویة. نووی، 0
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آن، چه  کاما برای تر ؛ندکقنوت، نماز را باد  نمی که دبق فتوای وی ترکدوری
، باید سجده سهو ب سّنت در نماز که اگر برخی از اه  9جا آورده سهواا و چه عمداا

 گیرند، بر اسا  ای  فتوای فقهی است.صبح قنوت می
از نمازهای یومیه، چه بالیی نازل شده باشـد و چـه نشـده باشـد،  کیدر هیچ .2

   2قنوت جایز نیست.
ه در صورت نـزول بـال کفتوای مشهور از شافعی، ای  است  قنوت عندالنازله: .3

ولـی  3؛لی برای مسلمانان، قنوت در غیر نماز صبح جـایز اسـتکیا بروز هر مش
ه: قنوت در موق  نزول بال، فقط در نماز صبح جـایز کاند گروهی از فقها فتوا داده

ت هنگام نزول بـال، اند: قنوای دیگر از فقها گفتهدر مقاب  آنان، دسته اما 0؛است
   0نی ندارد.در همه نمازها جایز است و اختصاص به نماز معیّ 

ه دبـق نقـ  کـمعـروف شـده اسـت « عندالنازلـه»ای  فتوا از ای  نظر به قنـوت 
« سـلیمبنی»گروهی از مسلمانان را برای دعوت قبیله  مورخان، پیامبر اسالم

 6.شـتندکغـان اسـالم را ناجوانمردانـه ولـی آنـان مبلّ  ؛به اسالم، نزد آنان فرسـتاد
مـاه در نمازهـای صـبح، ظهـر، عصـر،  کبه مـدت یـ اکرم پیامبر ،روازای 

   3رد.کگرفت و آنان را لع  و نفری  میمغرب و عشا قنوت می
ردند و هنگام نـزول بـال کپیروی می بعد از آن، مسلمانان از ای  روش پیامبر

                                                                                       

 . همان.9
 .۴۱5، ص 6،   نیل األوطارعبدالله الشوکانی، . 2
 . 5۱، ص األذکار النوویة. نوووی، 3
 .۱۱، ص ۴۳،   الفقهیة الکویتیةالموسوعة ، وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمیه. 0
 .۴۱5، ص 6،   نیل األوطارعبدالله الشوکانی،. 0
 معروف است.« بئر معونه». در میان مورخان، ای  حادثه به نام فاجعه 6
 .۴۱3، ص 6،   نیل األوطار عبدالله الشوکانی،. 3
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 گرفتنـد و دـّی می ای مسلمانان، در نماز قنوت  بزرگ برکیا بروز گرفتاری و مش
و بـر دشـمنان اسـالم  نمودنـدمی برای پیروزی و رف  گرفتاری مسلمانان دعا ،آن

 9ردند.کلع  و نفری  می
سّنت، به قنوت نماز پیـامبر است که در روایات متعددی از کتب اه  شایان توجه

عـازب ب بیهقـی بـه نقـ  از برا  ،بـه عنـوان میـال ؛اشاره شده اسـت اعظم
 2آورد.گوید: پیامبر هیچ نماز واجبی را بدون قنوت در آن به جا نمیمی

 سجده )ما یصحّ السجود علیه( .6

ول و کروید و مـ،به فتوای بزرگان شیعه امامیه، سجده بر زمی  و آنچه از زمی  می
 ،شـعیر ،حنطـه ،معـدن ،فضـه ،ذهب :ملبو  نیست، صحیح است و سجده بر

 ذغال و مواد شیمیایی صحیح نیست.  ،قیر ،شیشه
شیعیان معتقدند برخالف نظر برخی از مخالفان که آنها را به سبب سجده بر ُمهر 

اسـت کـه  نامند، ای  شیوه، برگرفتـه از سـیره پیـامبرپرست میو تربت، بت
و از سـجده بـر  3انـدردهکـها مانند حصیر سـجده مـییدنییو رو کایشان بر خا

ضم  اینکه باید توجـه داشـت کـه  0.نهی نموده است ،لبا  و پارچه و امیال آن
ه بر تربت سجده کعلیه تفاوت روشنی وجود دارد. شیعه له و مسجودٌ بی  مسجودٌ 

                                                                                       

. بـرای ادـالع ۹۴۱۹. اقتبا  از پایگاه مؤسسه مذاهب اسالمی، پرسش و پاسخ فقه، چهارم تیر9
 .۴۳1ـ  ۴۴1، ص فقه مقارن؛ رضوانی، ۴3۱، ص ۹،   الخالفبیشتر، ر.ک: شیخ دوسی، 

 .۹۱8، ص 6،   السنن الکبری. بیهقی، 2
؛ 900، ص 9،   صحیح بخـاری، کتاب الصالة، باب الصالة علی الخمرة؛ 029همان، ص . 3

، ص 9،   مسـند احمـد حنبـل؛ 328، ص 9،   ماجهسنن ابن؛ 391، ص 9،   سنن دارمی
، باب السجود علـی األنـف 200، ص 9،   داودسنن ابی؛ 201، ص 6؛ همان،   301و 261

 باب السجود علی األنف. 203والجبهة؛ همان، ص
 هة فی السجود.ع  الجب ، باب الکشف۹15، ص 6،   السنن الکبری. بیهقی، 0
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دهـد؛ علیه قـرار مـیه آن را مسـجودٌ کـبل ؛دهدله قرار نمیآن را مسجودٌ  ،ندکمی
ه بر روی تربت و برای خداوند متعال کبل ؛ندکیعنی شیعه برای تربت سجده نمی

ننـد کبه خدا سجده می ،به تعبیر دیگر، شیعیان با سجده بر زمی  ؛ندکسجده می
ه سـجده کـدرحـالی ؛ننـدکو اصوالا تمامی مسلمانان جهان بر چیزی سجده می
هـای مسـجدالحرام سـجده آنان برای خداست. تمام زائران خانه خدا بـر سـنگ

 ه هدف از سجده آنان، خداست.کصورتی در  ؛نندکمی
ه سـجود کبل ؛به معنای پرستش آنان نیست ،و گیاه کردن بر خاکسجده  ،بنابرای 

 است. کو پرستش برای خدا به وسیله خضوع تا حّد خا
ه کـگوینـد: در صـحت سـجود شـرط اسـت چیـزی ولی مذاهب چهارگانه می

ف خود بگـذارد، کباشد و اگر پیشانی را بر  کیابد، خشپیشانی بر آن استقرار می
ه کـسجده بر چیـزی  ،شمارند. همچنی روه میکباد  است و تنها حنفیه آن را م

 ،ند، به نظر شافعیه باد  است و بـه نظـر بقیـهکپوشیده یا با خود، شئ حم  می
صـحیح  ،ه بخشـی از پیشـانی را پوشـانیدهکـور عمامه د. سجده بر است روهکم

   9شوف باشد.کگویند باید پیشانی مه میکشافعیه  جز نزد ؛است

 تشهد. 7

ات متفاوت و گاه موافقی بی  یدر مورد وجوب یا عدم وجوب تشهد در نماز، نظر
 شود:مذاهب خمسه وجود دارد. تشهد در نماز در دو جا خوانده می

تشهدی که بعد از رکعت دوم در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی خوانـده  ،لاّو 
                                                                                       

و  ۹8۳، ص ۴   تذکرة الفقهاء،عالمه حلی، ؛ ۹16و  ۹1۹، ص ۹،   فقه السنة. السید سابق، 9
، ص ۹،   البیـتالفقه علـی المـذاهب االربعـة و مـذهب اهل؛ شیخ یاسر ماز ، ۹85
، بـه نقـ  از: ۹۱، ابـواب مایسـجد علیـه، بـاب ۴،   وسائل الشـیعة؛ حّر عاملی، ۴68ـ  ۴63

 .6۴۳، ص درآمدی بر فقه مقارن جعفر پیشه فرد،مصطفی 
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 به همراه سالم نیست. شود کهمی
شود؛ خواه در نماز صبح باشد تشهدی که به دنبال آن سالم نماز خوانده می ،دوم

 و عشا. عصر و رکعت چهارم نمازهای ظهر یا در رکعت سوم نماز مغرب و
واجـب اسـت و جـز  واجبـات  ،ل در نمازاز نظر امامیه و حنابله، تشهد دسته اّو 

 اند.آن را مستحب دانسته ،ر مذاهبیسا اما ؛شودنماز شمرده می
امـا  ؛امامیه، شافعیه و حنابله قائ  بـه وجـوب آن هسـتند ،اما در مورد تشهد دوم

 9اند.آن را مستحب دانسته ،مالکیه و حنفیه

 ذكر تشهد .8

َهدو أَنّ » :امامیه َدهو ال َشریَك َل  َو َاشت اَلّ الل  َوحت َلَ  ال َهدو أنت ال ال ـولو ، َاشت هو َو َرسو دو دًا َعبت َحَمّ مو
د َحَمّ ِل مو د َو آ َحَمّ ّ َعَلی مو

َل َمّ َص هو    «.َالَلّ
َمـ و اللـ  َو » :حنبلیه بی َو َرحت المو َعَلیَك َایَها الَنّ التحیات لل  والصلوات والطیبات الَسّ

ـَهدو أنت ال حین َاشت ـالل ُاللـ ل الَصّ َبا المو َعَلیَنا َو َعَلـی عل ـَدهو ال  َبَرَكاتو ، الَسّ اَلّ اللـ  َوحت َلـَ  ال ال
د َحَمّ َّ َعَلی مو َمّ َص هو ولو  الَلّ هو َو َرسو دو دًا َعبت َحَمّ َهدو أَنّ مو  «.َشریَك َل  َو َاشت

َمـ و اللـ  َو » :حنفیه بی َو َرحت المو َعَلیَك َایَها الَنّ التحیات لل  والصلوات والطیبات، الَسّ
المو َعَلیَنا َو َعَلی ـَهدو أَنّ  َبَرَكاتو ، الَسّ اَلّ اللـ  َو َاشت َلـَ  ال ـَهدو أنت ال ال حین َاشت ـالل ُالل ل الَصّ َبا عل

ولو  هو َو َرسو دو دًا َعبت َحَمّ    «.مو
بـی َو » :شافعیه ـالمو َعَلیـَك َایَهـا الَنّ التحیات المباركات الصلوات الطیبات لل ، الَسّ

َب  المو َعَلیَنا َو َعَلی عل َم و الل  َو َبَرَكاتو ، الَسّ اَلّ اللـ  َرحت َلـَ  ال ـَهدو أنت ال ال حین َاشت الل ُل الل ل الَصّ ا
وِ الل  دًا َرسو َحَمّ ا مو َُ َهدو أَنّ َسید  «.َو َاشت

ـالمو َعَلیـَك َایَهـا » :یهکمال التحیات لل ، الزاكیات للـ  الطیبـات الصـلوات للـ  الَسّ

                                                                                       

 .۹۹6، ص الفقه علی المذاهب الخمسة. محمدجواد مغنیه، 9
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المو َعَلیَنا َو َعَلی  َم و الل  َو َبَرَكاتو ، الَسّ بی َو َرحت َلـَ  الَنّ ـَهدو أنت ال ال حین َاشت الل َباُ الل ل الَصّ عل
ولو  هو َو َرسو دو دًا َعبت َحَمّ َهدو أَنّ مو َدهو ال َشریَك َل  َو َاشت اَلّ الل  َوحت  9«.ال

 صلوات  .9

 :لدر تشهد اوّـ 

 واجب است.  ،صلوات بر محمد و آل محمد ،در تشهد اّول :امامیه
ظـاهراا آن را  هرچنـد ؛صلوات شـرط نیسـت ،لدر تشهد اّو  :مذاهب چهارگانه

 2شمرند.مشروع می

 :در تشهد آخرـ 

واجـب  ،لماننـد تشـهد اّو  ،صلوات بر محمد و آل محمد ،در تشهد دوم امامیه:
 3است.

 0در تشهد آخر نماز، فرض و واجب است. صلوات بر محمد شافعیه:
الزم اسـت کـه ض بر او واجـب شـده، یگوید: بر هر مسلمانی که فراشافعی می

کسـی کـه نمـاز بـه پـا دارد، ولـی در آن  ،تشهد و صلوات را یاد بگیـرد. بنـابرای 
و یـا  صلوات بر نبی نداشته باشد، هرچند تشهد را به نیکوتری  وجه انجـام دهـد

را بیاورد، نمـازش بادـ  اسـت و  صلوات بر محمد و یا تشهد نداشته باشد
   0باید آن را دوباره بخواند.

                                                                                       

 .۹۹۴. همان، ص 9
ـ  6۴1، ص ۴   تذکرة الفقهاء،عالمه حلی، ؛۹1۴و  ۹16، ص ۹،   فقه السنة. السید سابق، 2
، بـه نقـ  از: ۹8۱ـ  ۹83، ص ۹،   الفقه علی المذاهب الخمسـة ؛ محمدجواد مغنیه،6۴6ـ 

 .6۳۹، ص درآمدی بر فقه مقارن مصطفی جعفر پیشه فرد،
 .6۴6، ص ۴،   تذکرة الفقهاءعالمه حلی، . 3
 .۹۴3، ص 6،   الحاوی الکبیر فی فقه مذهب االمام شافعی. 0
، ۴،   المجمـوع؛ ۴۳۳و  ۴8۹، ص ۹،   الفقه علی المـذاهب االربعـة . شیخ یاسر ماز ،0

 .۴1۱ص 
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از امام شافعی که در وصف پیامبر و خاندان او نق  شده، گویای بـاور  اشعار زیر
 اوست:

َزَل و » ُت رآنل َا ْو َن الَلّ ل فی ال ض  مل م َفرت َو بوّ ِل الَلّ  حو و ََ َبیتل َرسو  یا أ ت
م ال َصالَة َل و  َو ّ َعَلی

َل م َمنت َلمت یَص َو َُّ رل أ
دت َْ نت َعظیمل الت م مل  9.«َكفاكو

ُهَمّ »ه بگوید: کآن است  ،فرض است و افض  ،صلوات در تشهد دوم حنبلیه: الَلّ
د  د َو َعَلی آل ُمَحَمّ َحمیـد َمجیـد َو  کما َصَلیت َعَلی اْبراهیم إنّ کَ َصِ ّ َعَلی ُمَحَمّ

د  کَبار د َو َعَلی آِل ُمَحَمّ  2«َحمید َمجید. کت َعَلی اْبراهیم انّ کَما َبارکَ َعَلی ُمَحَمّ
ولـی  ؛ماننـد حنبلیـه اسـت ،هاافض  صلوات در تشهد آخر شافعیصیغه  نکته:

ٌد »لمه کبرخی از شافعیه  دنا ُمَحَمّ  3اند.را افزوده« َسیُدَنا ِابَراِهیم»و « َسِیّ
َمّ »ه بگوید: کای  است  ،ت است و افض سنّ  ،صلوات در تشهد آخر حنفیه: هو الَلّ

د َكما  َحَمّ د َو َعَلی آِ مو َحَمّ ّ َعَلی مو
َل را یم َو َعَلی آِ ابـرا یم َو َبـار  َص بت َصَلیت َعَلی ال

ـالمین  َِ را یم فـی ال بت را یم َو َعَلی آِ ال د َكَما َباركت َعَلی ابت َحَمّ د َو َعَلی آِ مو َحَمّ َعَلی مو
ُّك َحمید َمهید  0«.ا

 0ت است و لفظش مانند حنفیه است.سنّ  ،صلوات در تشهد آخر :یهکمال

                                                                                       

 .8۹، ص النص و االجتهاد؛ ۹8، ص نظم دررالسمطین. ر.ک: زرندی حنفی، 9
 .۹۴۱، ص ۹،   فقه السنة؛ السید سابق، ۴8۹، ص ۹،   الفقه علی المذهب االربعة. 2
 .۹۱۹، ص ۹،   کتاا األم . ر.ک: شافعی،3
الفقـه علـی ، کتاب الصالة؛ شیخ یاسر مـاز ، ۱۱، ص 6،   بدائع الصنائع. ر.ک: کاسانی، 0

؛ السـید سـابق، ۳58، مسئله 51، ص ۴،   المحّلی باآلثار؛ ۴8۹، ص ۹،   المذاهب االربعة
 .۹۴۱، ص ۹،   فقه السنة

، ص ۴،   المحّلی باآلثـار؛ ۴8۹، ص ۹،   الفقه علی المذاهب االربعة. شیخ یاسر ماز ، 0
 .۹65، ص ۹،   فقه السنة؛ السید سابق، ۳58، مسئله 51
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 سالم . 11

از فـرایض نمـاز اسـت و خـرو  از  ،سالم 9جز حنفیه، ،اسالمیبه گفته مذاهب 
ولی حنفیـه معتقدنـد:  ؛نماز باد  است گرنهو ؛نماز با لفظ سالم باید انجام شود

توان از نماز خار  شد و لفـظ سـالم با نقض وضو می هرچند ،با هر عم  منافی
 نه فرض. ؛واجب است

 صیغه سالم 

 :افی استک ،تفا شودکدام اکه به هر کدو صیغه دارد  ،به گفته فقهای امامیه، سالم
اللحین». 9 ُالل  الَصّ َبا المو َعَلیَنا َو َعَلی عل َمـ و اللـ  َو ». 2 ؛«َالَسّ مت َو َرحت َو ـالمو َعَلـی الَسّ

 «.َبَرَكاتو 
َم و الل »گوید: فرض است دو بار بگوید: ولی حنبلیه می مت َو َرحت َو المو َعَلی    «.الَسّ

افی کـتنهایی نیز به ،معتقد است: لفظ خاصی شرط نیست و لفظ سالمو حنفیه  
 است. 

بزرگان شافعیه نیز بر ای  باورند که در الفاظ سـالم، ترتیـب شـرط نیسـت و اگـر 
الم»بگوید:  م الَسّ َو  راهت دارد. ک، صحیح است؛ ولی «َعَلی

ـالمو »بـار بگویـد:  کگویند: باید برای خـرو  از نمـاز، یـیه میکفقهای مال َالَسّ
مت  َو  .«َعَلی
ـ »به نظر امامیه:  نکته: َمـ و اللـ  َو َبَرَكاتو بـی َو َرحت المو َعَلیَك َایَها الَنّ ، مسـتحب «َالَسّ

 2است و جز  سالم نیست.
                                                                                       

 ، بـه نقـ  از: محمـدجواد مغنیـه،۹6۱، ص ۹   بدایة المجتهد و نهایة المقتصد،رشد، . اب 9
 .۹۹۳، ص الفقه علی المذاهب الخمسة

الفقـه علـی ؛ شیخ یاسر مـاز ، ۹۹5، ص الفقه علی المذاهب الخمسة . محمدجواد مغنیه،2
؛ تـذکرة ۹۳1، ص ۹،   فقـه السـنة؛ السـید سـابق، 668-66۱، ص ۹،   المذاهب االربعـة

 .6۳8ـ  6۳3، ص ۴   فقهاء،ال





 

 

 
  اسالمیجواز توسل از نگاه مذاهب 

  *االسالم والمسلمین عبدالّله مؤمنیحجت

 ه اشار

هـای هـدایت را کرانش، راهانتها و لطف بیرحمت بی رحمان بر اسا خداوند 
 انسـان را بـرای راهنمـایی هـای آسـمانیو کتاب پیامبرانو نهاده  مردمروی  پیش

بدون واسطه، فیض خود را به موجـودات  ی متعال قادر استخدااست.  فرستاده
تعلق گرفته که جهان هستی را بر اسـا  نظـام  امر ت الهی بر ای اما سنّ  ؛برساند

بـه مخلوقـات  اسباب و عوام  قرار دهد و فیض خود را تنها از راه عل  و اسـباب
َ »فرمایـد: می امـام صـادقکه ؛ چناناعطا نماید خویش ـرل نت یهت

َ
ـ و أ أَبـی اللَّ

 َ َِّ َشیاألت َو  لل
ََ َِ َبابل َفَه َست األت  بل

الَّ یاَء إل جز  ابا دارد از اینکه کارها راخداوند 9؛ء  َسَبباً شت
بنـابرای ، « پس، برای هرچیز سببی قرار داد. ازد.سز راه اسباب دبیعی آن عملی ا

تـا بـه  ویدجتوس  مناسب  به اسباب و وسای  باید انسان در همه کارهای زندگی
 .  گرددهدف خویش نای

روشـنی اسـت کـه از زمـان حیـات  دارای پیشـنهتوس ، در حوزه مباحث دینی، 
های علمـا و فرقـه و نیـزاز صـحابه و تـابعی  گرفتـه  ،تا کنـون پیامبر اسالم

                                                                                       

 .کارشنا  ارشد مذاهب اسالمی  *
 .۹8۴، ص ۹،   الکافی. شیخ کلینی، 9
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اند. در ایـ  مقالـه،  ضـم  تمسک جسـته به آن رستگارینی  به برای  ،نامسلم
منظــر قــرآن و روایــت بحــث دربــاره مفهــوم و اقســام توســ ، بــه معرفــی آن از 

ایم و در ادامه نیز آرای فقهای مذاهب اسالمی دربـاره توسـ  ارائـه شـده پرداخته
 است. 

 شناسی توسلمفهوم

جسـت  و یـا ی تقـربابـه معنـ است؛ «وس » های عربی و از ریشواژه ،«توس »
 هتـری  واژکه  9شود.چیزی که باعث تقرب به دیگری از روی عالقه و رغبت می

است که در قرآن کریم نیز بـه کـار رفتـه « وسیله» کلمه ،شده از ای  ریشهشناخته
 2.است

ای برای جلـب رضـای خداونـد نـاظر بـه جستـ  وسیله ،توس  در اصطال اما 
به ای  معنا که انسان در هنگام دعا و استغاثه، بـه درگـاه الهـی چیـزی  3؛باشدمی

شدِن درخواسـتش دعای او و برآورده عرضه کند که واسطه پذیرش توبه و اجابت
هـر چیـزی کـه صـالحیت یعنـی،  ؛افراد صالح و مقرب و مانند امور خیر ؛باشد

 0دارد.را انسان به پیشگاه خدا  ساخت نزدیک

 اقسام توسل

آوردن رضـایت پروردگـار و دسـتتوس  به یک چیـز بـرای بـه ،از دیدگاه اسالم
هنگـامی مطلـوب  ،هاشـدن خواسـتبخشش گناهان و استجابت دعا و برآورده

معرفـی کـرده باشـد. در  برای ای  کار ای مناسباست که شارع آن چیز را وسیله
                                                                                       

 .«وس »، ذی  ماده 6۹8، ص 3،   قاموس قرآناکبر قرشی، . سید علی9
 .۴5. مائده، آیه 2
 .۴۱6، ص ۹۱،   دائرة المعارف بزرگ اسالمی. محمدکاظم موسوی بجنوردی، 3
 .۹۹1خطبه ، نهج البالغه. 0
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بینیم که آنان تنهـا بـه وسـای  مشـروع سیره یاران پیامبر و مسلمانان متشرع نیز می
 توان توس  را به دو نوع کلی تقسیم کرد:بنابرای ، می اند.شدهمتوس  می

  توسل مشروع

توس  به کارهای  2،توس  به دعای برادر مؤم  9توس  به دعای پیامبر اسالم، نییع
 0.توس  به قرآن کریم و 0توس  به اسما و صفات الهی 3،نیک

 غیرمشروع توسل

آنهـا با ای  اعتقاد کـه  و نیز توس  به انبیا و اوصیا 6ها توس  به داغوت، بت
 اند.در اعطا و بخشش به دیگران مستق 

 كریم در قرآن توسل

اما در متـون تفسـیری، بـه برخـی از  ؛موجود نیست کریم در قرآن ،«توس »واژه 
 ؛ از جمله: آیات قرآنی بر جواز توس  استدالل شده است

َوسنیَلةَْ» .9 َتغواِْاَلیِهْال  َهَْواب  قواْاللِّ ذیَ ْآَمنواْاتا َهاْالا ای کسـانی کـه ایمـان  3...؛یاَْایُّ
یـد و یای برای تقرب به خـدا انتخـاب نماپرهیزکاری پیشه کنید و وسیله !ایدآورده

 «باشد که رستگار شوید. .در راه او جهاد کنید
 به سوی خداوند ببرند ایخواهد تا برای پذیرش دعا، وسیلهاز مؤمنان می ،ای  آیه

                                                                                       

 .۱۳. نسا ، آیه 9
 .۹1. حشر، آیه 2
 .۹۱۱عمران، آیه ؛ آل۹68ـ  ۹63. بقره، آیه 3
 .51، ص ۹،   المستدرک علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، 0
 .6۱8، ص۹،   إقبال األعمالداو ، ؛ سیدب ۳۳5، ص ۳،   مسند احمدحنب ، ب . احمد0
 .۴. زمر، آیه 6
 .۴5. مائده، آیه 3
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 آمده اسـت. گونه قید و شردی، یعنی بدون هیچمطلق نیز به دور «وسیله» واژهو 
 تقـرب بـه او تواند وسیلهمی ،هر چیزی که مورد رضایت و توجه خدا باشد ،پس

 چـه ،جهاد باشد یا نماز، روزه، حج :چه ای  وسیله از نوع افعال، مانند ؛قرار گیرد
 ؛از نـوع اشـیا باشـد چـه از نوع اشخاص صالح، مانند انبیا و اولیای الهی باشد و

بنـابرای ، وسـیله، شـام  . کـریم و قـرآن سود، مقام ابـراهیمکعبه، حجراأل :مانند
   9بیندازد. حق تعالیکه ما را به خدا نزدیک کند و به یاد  است هرچیزی

ُسنوُلْ». 2 َرَرَْلُهنُ ْالرا َتغ  َهَْواس  َرُرواْاللا َتغ  َْجاُءوَکَْفاس  ُرَسُه   َْظَلُمواَْأن  ِْإذ  ُه   َْأنا َوَلو 
َْرِحیماْ  ابا  َهَْتوا اند، پیش آنها هنگامی که به نفس خود ظلم کردهو اگر  2؛َلَوَجُدواْاللا

 مغفـرت کننـد و رسـول هـم بـرای آنـان درخواسـت تو آیند و از خدا درخواست
 «پذیر و مهربان خواهند یافت.آمرزش کند، خداوند را توبه

آوردن بـه پیـامبر و یگوید که روصریحاا می ،ای  آیه» است: آمده تفسیر نمونهدر 
گاه خدا شفی  قـرار دادن و وسـادت و اسـتغفار او، بـرای گنهکـاران پیش دراو را 

اگـر وسـادت و دعـا و  .مؤثر است و موجب پذیرش توبه و رحمت الهی اسـت
استغفار خواست  از سوی خدا شـرک بـود، چگونـه ممکـ  بـود در قـرآن چنـی  

از راه  افراد خطاکار باید نخست توبه کننـد و لبتها ؛دستوری به گنهکاران داده شود
 ،ند. پسنمایبرای قبول توبه خود از استغفار پیامبر استفاده  ،سپس و خطا برگردند

آمـرزش کنـد.  تواند از خدا درخواستآمرزنده گناه نیست؛ او تنها می خدا پیامبر
گونـه وسـادت را انکـار آنهـا کـه ایـ شـکنی اسـت بـه ای  آیه نیز پاسخ دنـدان

 3«کنند.می
                                                                                       

، البحـر المحـی ؛ ابوحیـان اندلسـی، ۴68، ص 5   ،المیزان. سید محمدحسی  دبادبایی، 9
 .6۳6، ص ۳  
 .۱۳. نسا ، آیه 2
 .۳۱۱، ص ۴،   تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 3
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 .عمرانسوره آل 903آیه . 3
 دلبد.: که شر  آنها مجالی دیگر میسوره اسرا  03و  06آیات  .0

 توسل در روایات

در موضـوع توسـ  بسـیار  ،التوّسـل ةلـی حقیقـإل التوّص رفاعی، نویسنده کتاب 
نقـ  کـرده  در ای  باره حدیث از کتب و مناب  مختلف 26 . ویگیر استسخت

اما واضـح اسـت  ؛ه وارد کنداست. وی سعی نموده در اسناد ای  احادیث خدش
جـایی بـرای خدشـه  ، دیگرفراوان باشند و به حّد تواتر برسندروایات هنگامی که 

حـّد  بیشـتر ازکـه  باب توس  روایات خصوصبه ؛مانددر سند حدیث باقی نمی
توان دّی سه محور مـورد بررسـی قـرار توس  از منظر روایات را می 9تواتر است.

 داد:

 ایشان در حال حیات مبرتوسل به پیا .الف

تقاضای دعا  ش از پیامبرامرد نابینایی برای شفای بیماری که نق  شده است
ـ»به او ای  دعا را توصیه نمود:  آن حضرت .کرد ی َاست ُِّ مَّ ال ـَک ئَ َالّلهو َلیت ـ و ال َک َوَاَتَوجَّ لو

َم  حت یِّ الرَّ بل
َُ د  َحمَّ َک مو یِّ َنبل ی   ل بل ُِّ دو ال َحمَّ ـَی یا مو ىل ْت َت ی لل ـی حـاَجتل ی فل لی َربِّ َک ال  بل

تو هت َتَوجَّ
یَّ  ِت و فل مَّ َشفِّ َی الّلهو تقاضـا  ،پیامبرت، پیامبر رحمـت سببم  از تو به  !خداوندا 2؛لل

ای محمد! به وسیله تـو بـه سـوی پروردگـارم بـرای  .آورمکنم و به تو روی میمی
 «  .  سازاو را شفی  م !خداوندا .شومانجام حاجتم متوجه می

 ایشان پس از رحلت توسل به پیامبر .ب

نماز خواند  ،آمد نق  شده که مرد حاجتمندی در زمان عیمان کنار قبر پیامبر
                                                                                       

 .۳۱3، ص ۳. همان،   9
سنن نسایی، ؛ 66۱، ص 5،   سنن ترمذیترمزی، ؛ ۹۱۳، ص ۳،   وفاء الوفاء، سمهودی. 2
 .۹۱۱، ص ۱،   کبریال
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 کرد: و چنی  دعا
ـد» َحمَّ نـا مو یِّ َنبل َک بل َلیت َک َوَاَتَوجَّ و ال ئلو ی َاست ُِّ مَّ ال َمـ َالّلهو حت ـیِّ الرَّ بل

ـی  ل َُ ُِّ ـدو ال َحمَّ ، یـا مو
ی َی حـاَجتل ىل ْت َک َانت َت لی َربِّ َک ال  بل

کـنم و بـه م  از تو تقاضـا مـی !خداوندا ؛َاَتَوجَّ و
ای  .پیغمبر رحمت، به سوی تـو متوجـه مـی شـوم ،محمد ،وسیله پیامبر ما

بعـداا « .شود حاجتم برآوردهشوم تا محمد! م  به وسیله تو متوجه پروردگارت می
 9ک  او ح  شد.چیزی نگذشت که مش ،کنداضافه می

 ،توسـ  داشـته خود بـه پیـامبر اسـالم ،نیز در موارد بسیاری بیتاه 
 ،دیـدگاه شـیعه ذی  بحث توسـ  دراند که دیگران را نیز به ای  مهم ترغیب نموده

 .خواهد شدنق  مرتبط ت اروایبرخی از 

 توسل در سیره مسلمانان. ج

هـای داده .گیری کردپی ،بوده ه توس  را باید در رفتارهایی که مصداق توس نپیشی
حکایــت از آن دارد کــه توســ   ،تــاریخی و احادیــث نبــوی و معصــومی 

ایـ   ایشـان،و پس از  گردد و در زمان پیامبربه پیش از اسالم بازمی ،مشروع
 بوده است. مسلمانان و سفارش معصومان رفتارها پسندیده و مورد توجه

های عملی توس  را در میان شود که نمونهمیدر ای  راستا، روایات بسیاری یافت 
هـای دهـد و توسـ  را یکـی از روشهای نخست نشان میمردم مسلمان از سده

   کند.مرسوم ارتباط با خداوند بی  مسلمانان و مذاهب مختلف اسالمی بیان می
و  هـاتچنی  آمده که مردم برای حاج ،در برخی روایات عصر پیامبر اسالم

در را  خصوص هنگام درخواست باران، پیـامبر اسـالمبه ،خودهای خواسته
جست  به ایشان، از خداوند مـدد قرار داده، با توس  به عنوان وسیله درگاه خداوند

                                                                                       

، 6،   طالبمناقب آل ابیشهر آشوب، ؛ اب 6۴۱، ص التوّصل الی حقیقة التوّسلرفاعی، . 9
 .۳۱8، ص 6،   ینابیع المودةقندوزی، ؛ ۴ص 
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نیـز مسـلمانان نـزد مــزار آن  پـس از رحلـت پیـامبر 9دلبیدنـد.و یـاری می
سـ  حتـی روایـاتی دربـاره تو 2؛جسـتندرفتند و به ایشان توسـ  میحضرت می

به پیامبران پیشی  )هنگام دعا برای فادمه بنت اسد پس از مرگ(  رسول اکرم
پـذیرش توبـه حضـرت در جریـان ) و نیز توس  پیـامبران بـه رسـول اکـرم

 3( رسیده است.آدم

 دیدگاه فقهای مذاهب اسالمی

مالکیه، شافعیه و مت،خری  حنفیه، بر جواز توس  بـه : از جمله فقهای ،بیشتر فقها
در ادامه، به بررسی دیدگاه فقهـای  0بعد از وفات ایشان معتقد هستند. پیامبر

 پردازیم.مذاهب اسالمی درباره توس  می

 فقهای حنبلی. 1

 ؛مذاهب اسالمی کمتر اختالف نظر دارند ،درباره جواز و مشروعیت انواع توس 
روع را بسـیار های مشـدامنه توس  ،تیمیهولی معدودی از حنبلیان به پیروی از اب 

اند: توس  بـه خـدا و اسـما و آن را تنها شام  سه نوع توس  دانسته ،محدود کرده
صفات او، توس  هر انسانی به کارهای نیک خود و توس  به دعـای بـرادر مـؤم  

بـه اسـتحباب توسـ  بـه  ،برخی از علمای حنبلی ،در ای  میان 0در حال حیات.
 اند.ادهد اپس از رحلت ایشان نیز فتو پیامبر

حنب  از احمـدب  تیمیه درباره چگونگی زیـارت قبـر رسـول خـداوقتی اب 
                                                                                       

 .۴۳6، ص ۹،   صحیح بخاری. بخاری، 9
 .۹۴3۹، ص ۴،   وفاء الوفاء باخبار دار مصطفی؛ سمهودی، ۳۴، ص ۹،   السنن. دارمی، 2
 .۳55، ص ۹۹،   کنز العمال؛ هندی، ۹6۹، ص ۴،   حلیة االولیاء. ابونعیم اصفهانی، 3
 .۹5۱، ص ۹۳   ،الموسوعة الفقهیة الکویتیة، وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمیه. 0
 .۹۳، ص التوّصل الی حقیقة التوّسل. رفاعی، 0
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 پرسید، او در پاسخ گفت:
َ الحاهلط» بَل  وَسَ اللّ َوالَتستْبل ْل ِ َوجَهَک إلی ال توسـاًل إلیـ  ... وَحوِّ   حاجَتـك مو
نَ  َض من اللّ   یِّ بل بل ْت ََّ تو زمانی که خواستید سالم دهید، رو به دیوار  9؛ ...  عزَّ وَج

قبلـه  ویصورت خـود را بـه سـ ،سپس و نایستید... به ابوبکر و عمر سالم دهید
 .متوس  شو و ایشان را واسـطه درگـاه الهـی قـرار ده برگردان و به رسول خدا

 «  حاجت خود را از خداوند بخواه و خداوند حاجت تو را خواهد داد. آنگاه
ضـم   2المغنـی در کتاب ،از فقهای حنبلی ،مفلح حنبلیمقدسی و اب قدامه اب 

 گوید: داستان مینق  یک 
پای راست خود را جلـو  ،شودمستحب است برای کسی که به مسجد داخ  می»

ام و از گنـاه و بگوید: اکنون م  نزد شما آمـده بیایدانداخته... سپس نزد قبر پیامبر 
 3«دهم.تو را نزد خداوند شفی  قرار میکنم و مغفرت می خود درخواست

 گوید: ابوعلی خالل که از دیگر بزرگان حنابله است، می
 جعفرب بـه قبـر موسـی ،هیچ مشکلی برایم پیش نیامد کـه در آن مشـک »

 0«مگر اینکه خدا آن چیزی که دوست داشتم، برای م  آسان نمـود. ؛توس  کردم
تنهـا بـر اسـتحباب توسـ  اعتقـاد ی نهحکایت از آن دارد که و ،ای  سخ  خالل

 روا گشته است.بلکه خود مکرر توس  جسته و حاجت ،تهشدا

 دیدگاه فقهای مالکیه. 2

 گوید: قسطالنی می
                                                                                       

 .۳13، ص االخنائیة أو الّرّد علی االخنائیتیمیه حرانی، . اب 9
 .6۴۱، ص ۴،   المبدع فی شرح المقنعمفلح حنبلی، . اب 2
 .58۱، ص ۴،   قدامةمغنی البن؛ مقدسی، 5۱۱، ص 6،   کشاف القناع. بهوتی، 3
یخ بغداد. خطیب بغدادی، 0  .۳۳6، ص ۹،   تار



   16  جواز توسل از نگاه مذاهب اسالمی

 

از امـام  ،عباسـی دومـی  خلیفـه ،روایت شده است که ابوجعفر منصور عباسی»
قبر پیامبر رو کنم یـا بـه  سوی به ،آیا هنگام دعاکردن !همالک پرسید: ای ابوعبداللّ 

تـو و  که ایشان وسـیلهدرحالی ؛شویگردان قبله؟ مالک گفت: چرا از پیامبر روی
بـه ایشـان روی کـ  و  ،پـس .باشـدپدرت آدم تا روز قیامت نـزد پروردگـار مـی

 «نماید.آنگاه خداوند ایشان را شفی  تو می .درخواست شفاعت نما
 گوید: ضم  مستحب دانست  توس  می ،از بزگان مالکیه ،فرحوناب 

از مالک نق  شده که ده هزار صحابی از افراد زیادی از تابعی  در بقیـ  مـدفون »
توسـ   ایشـاندعا کنیم و به  نآناآنها سالم داده و برای هستند که شایسته است به 

 9«داشته باشیم.
   ( گفته است:ق3۴۹یه )متوفای کعبدری قیروانی، از بزرگان مال

آسـتان آن  س درکشود. هـرموجب ریزش و آمرزش گناهان می ،توس  به پیامبر»
خداونـد را بخشـنده و مهربـان خواهـد  ،حضرت بایسـتد و بـه او متوسـ  شـود

 2«یافت.
 کند: قردبی نق  می

عرابـی آمـد و اَ شخصـی گذشته بود،  بعد از سه روز که از دف  رسول خدا»
... مـ  "گفت: ریخت و میخود را روی قبر ایشان انداخت و خاک بر سرش می

در اینجـا  "ام تا برای م  دلب اسـتغفار کنـی.به خودم ظلم کردم و نزد شما آمده
 3«بود که از قبر آن حضرت صدایی آمد که تو بخشیده شدی.

                                                                                       

 .5۱6، ص 6،   ارشاد السالک إلی افعال المناسکفرحون، . اب 9
 .65، ص ۹،   المدخل. عبدری قیروانی، 2
 .6۱5، ص 5،   تفسیر قرطبی. قردبی، 3
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نعمان ب ماننـد محمـد ؛اندلیفاتی داشـته،درباره توس  ت نیز برخی علمای مالکی
را در بـاب اسـتحباب  نـاممصباح الظالم فی المسـتغیثین بخیـر األتاب ک که یکمال

ایـات کح ختصـارالبیـان واإل تـاب کی در کداود مـالابـ و یـا  توس  نوشته اسـت
برایشـان گشـایش و  رمکه با توس  به پیامبر اکند کسانی نق  میکبسیاری از 

 فر  حاص  شده است.

 فقهای شافعی دیدگاه. 3

 :اعتقادش را در باب توس  ضم  شعری بیان نموده است ،ادریس شافعیاب 
ــی َو  یِت ــی َذر ِو النب یآ ــیَلتل ــ ل َوسل ــمو إلی   و

 

 

ی  یـدل الیمنـی َصـحیَفتل َطـی َدـدًا بل عت
و
و بهـمت أ جو  9أرت

 

واسطه م  بی  خدا و وسیله م  در نزد خدا هستند. امیـدوارم فـردای  ،آل پیامبر»
 .«دست راستم قرار گیرد درقیامت به برکت آل محمد پرونده م  
عابدی ، صیمری، خطیـب اب  :سّنت ماننددیگر آنکه جم  کییری از بزرگان اه 

سـ  انـد کـه وی بـه قبـر ابوحنیفـه تواز امام شافعی نقـ  کرده ،هییمی و بغدادی
 2.است جستهمی

 گوید: می در بیان آداب زیارت قبر پیامبر ،نووی شافعی
برگردد و به ایشان توس   ،باشد ل خداروی وجه رسوزائر به مکانی که روبه»

کند و ایشان را نزد خداوند شفی  گرداند و شایسته است ای  آیـه را تـالوت کنـد: 
                                                                                       

 .۴8، ص دیوان امام الشافعی. 9
اخبــار ؛ صــیمری، ۹۳۱، ص ۹،   عابــدین علــی الــّدّر المختــارحاشــیة ابنعابــدی ، . اب 2

یخ بغداد؛ خطیب بغدادی، ۱۳، ص حنیفهابی ، خیـرات الحسـان؛ هییمی، ۹۴5، ص ۹،   تار
 .۴5، فص  ۹6۱ص 
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ُرَسُه  ْ" َْظَلُمواَْأن  ِْإذ  ُه   َْأنا ُسنولَْْوَلو  َرَرَْلُهنُ ْالرا نَتغ  نَهَْواس  َرُرواْاللا نَتغ  َجاُءوكَْفاس 
ا اَْرِحیم  اب  َهَْتوا ام و از گنـاه اکنـون مـ  نـزد شـما آمـده :بگوید آنگاه و ."َلَوَجُدواْاللا

 9«دهم.کنم و شما را نزد خداوند شفی  قرار میخویش درخواست بخشش می
را امـری  ، استغاثه و درخواست شـفاعت از پیـامبرتوس  نیز سبکی شافعی

 گوید: تیمیه میوی ضم  نقد دیدگاه اب  نیکو شمرده است.
را شـفی  قـرار  و رسول خـدا ،بدان که جایز و خوب است توس  و استغاثه»

 2.«دادن
لیف ،ضـم  تـ ،فقیه شافعی، مفتی وقت شهر مکه و امام الحرمی  ،زینی دحالن

ن جواز توسـ  ابه اندیشه مخالف علی الوهابیة ّد رر السنیة فی الرّ الوهابیة والّد  فتنةکتاب 
وی بـر ایـ  بـاور اسـت کـه مسـئله  اسـت. هنمودحمله کرده و روش آنان را نقد 

مـورد توجـه بسـیاری از صـحابه  ،مانند یک سّنت و اص  در دی  اسـالم ،توس 
ّنت بـوده و همگـان سـ، خلفا و پیشوایان مذاهب چهارگانـه اه سول خدار

 3دانستند.خود را ملزم به رعایت ای  سّنت برای تقرب و جلب رضایت خدا می

 دیدگاه فقهای حنفی. 4

بعد از حیات ایشـان  صراحت توس  به پیامبرن حنفیه نیز بهامت،خر ی ازبعض
ه حنفــی اســت کــه تبرجســ هایاز شخصــیت ،عابــدی داننــد. اب را جــایز مــی

 گوید: می
 و دهمرا وسیله قـرار مـی خواهم و رسول خداحاجتم را از خداوند میم  »

به هرکسی که اه  داعت باشد و مقامی نزد خداوند داشـته باشـد و بـه امـام  نیز
                                                                                       

 .63۳، ص 8،   المجموع شرح المهذا . نوری،9
یارة خیر األنام. سبکی شافعی، 2  .۴53، ص شفاء السقام فی ز
 .۱5، ص ۹،   فتنة الوهابیةزینی دحالن، ب . احمد3
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 9.«کنماعظم )ابوحنیفه( هم توس  می
 گوید: همام میاب 

 و "... الّلـالسـالم علیـک یـا رسـوِ" :شخص در موقف خود ایسـتاده و بگویـد»
 2«نماید. درخواست نمودن به پیامبرحاجت خود را از خداوند با توس 

 گوید:می مودود موصلیاب 
ای  :بگویـد ،شودخوانده می ی که هنگام زیارت قبر پیامبریضم  بیان دعا»

ایم و تـو از سرزمینی دور نزد شما آمده و یمهست ما میهمان و زائران تو !رسول خدا
 3«دهیم.شفی  قرار میرا نزد پروردگارمان 

 دحطـاوی حنفـی 0بـه کـالم موصـلی دارد.شـبیه  نیـز سـخنی شرنباللی حنفی
 گوید: می

ای  است که توس  بجوییم بـه  ،اند که ادب در توس ن ذکر کردهابعضی از عارف»
 0.«ابوبکر و عمر به سوی پیامبر اکرم

تیمیـه و و از اب  عالمه شوکانی که در فقه بر مذهب زیدیه بوده و در عقیده سلفی
پس از نقـ  حـدییی در بیـان کیفیـت نمـاز  ،بسیار متاثر است ،قیمشاگردش اب 

 گوید: حاجت می
بـه شـرط  ؛جايز است پیـامبرتوس  به حدیث، دلی  بر ای  اسـت کـه »اي  
 همو کسـی ند است وخدا، دهدمیا رکه حاجت اعتقاد داشته باشیم کسی  آنکه
ــه ــیا رحاجت  ک اسطه و فقط ،اخد لسو]و رند است وهم خدا ازب، هددنم

                                                                                       

 .3۹، ص ۹،   عابدین علی الّدّر المختارحاشیة ابنعابدی ، . اب 9
 .۹8۹، ص ۴،   فتح القدیرالهمام، اب . 2
 .۹3۱، ص ۹،   االختیار لتعلیل المختارمودود موصلی، . اب 3
 .68۴، ص مراقی الفالح. شرنباللی، 0
 . 55۹، ص ۹،   حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفالح. دحطاوی، 0
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 9.«است[

 اه شیعهگدید. 5

الهی و  یاولیا ،معصوم ۹۳ ،دورکلیو به توس  به انبیا، ائمه ،نزد شیعه
 ابراهیم خـاللب همچون حس  ؛های روشنی دارددر مناب  که  نمونه ،صالحان

ز توسـ  بـه تری  نمونـه اجـام  2.جسـته اسـتتوس  می به امام صادق که
توسـ  بـه اهـ  ؛ البتـه توان در دعای توس  مشـاهده کـردرا می معصومی 

سّنت نیز رواجـی گسـترده نبوده، در میان اه  مختص شیعیان صرفاا به بیت
 3داشته است.

از توس  امامـان بـه  ،افزون بر روایات توس  پیامبران به یکدیگر، در روایات شیعه
 فرمود:  امام صادق آمده است. به میان و به یکدیگر نیز سخ  پیامبر

بو خواند: بعد از اتمام نماز ظهر ای  دعا را می امیر مؤمنان» ـرَّ َْ َت
َ
ـی أ ُِّ

ـمَّ إل هو اللَّ
ـَك  تل ََ َماَلهل َلیَك بل بو إل رَّ َْ َت

َ
َك َوأ ولل َ  َوَرسو دل د  َعبت َحمَّ مو َلیَك بل بو إل رَّ َْ َت

َ
َك َوأ َ  َوَكَرمل ُل و هو َلیَك بل إل

رَّ  َْ مو ینالت َسلل رت مو َك الت یاهل بل
ُت یَن َوأَ جویم به وسـیله جـود و به تو تقرب می !خداوندا ؛ ...بل

و  ،ه بنده و رسـول تـو اسـتکجویم به سوی تو به حّق محمد رمت، تقرب میک
 0«جویم به وسیله فرشتگان مقربت و پیغمبران مرسلت.تقرب می

یت زیـارت قبـر مطهـر یفکعمار ب به معاویة ،در روایت صحیح امام صادق
چگونگی توس  به آن حضرت را  ،و در قسمتی از آن ادرا تعلیم د رسول خدا

                                                                                       

 .۹81، ص الذاکرينتحفة ، یانوک. ش9
یخ بغداد. خطیب بغدادی، 2  .۹61، ص ۹،   تار
 .۹۱، ص ۹،   رحلةجبیر، . اب 3
 .5۳5، ص 6،   لکافی. شیخ کلینی، ا0
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 9نیز بیان نمود.
ه خـار  کـخواست از مدینه به سوی ممی وقتی امام حسی روایت شده که 

یـا ذا »و گفـت:  ردکـآمد و به قبر حضـرت توسـ   شود، نزد قبر رسول خدا
آن ایـ  قبـر و  بـه حـّق  !رامکـ؛ ای صاحب جالل و ا ...الْبر الهالِ واالكرام بحّق 

 2«ه مورد رضایت توست.کخواهم از تو آنچه را می ،ه در آن مدفون استکسی ک
در مــوارد متعــددی بــه  آمــده، صــحیفه ســجادیهکــه در چنان ،امــام ســجاد

 3متوس  شده است. بیتو اه  پیامبر

 دیدگاه سلفیه و وهابیت . 6

سّنت و شیعه، سلفیه و وهابیت قرار دارند که توس  را شرک و حـرام اه در مقاب  
 :توس  را سه قسم کرده است ،تیمیهاب  دانند.می

خواه پیامبر باشد یا غیر پیامبر، زنده باشد یـا از دار  ،کسی غیر خدا را بخواند اگر ـ
 شرک است.م ،دنیا رفته باشد

از  :بگویـد ،دار دنیـا رفتـه باشـد کسی که غائب باشد یـا ازـ چنانچه شخص به 
 ز نیست.یجا ،فالن چیز را به م  عطا کند خدایت بخواه میالا 

 هم جایز نیست. مورد ای  که ؛اینکه خدا را به جان کسی بخواند ـ
 ،و غیرجـایز شـمردن دو قسـم دیگـر ،شمردن یک قسمبا شرک تیمیه، اب بنابرای 

 0.داندتوس  را جایز نمی هیچ نوعی از عمالا 
 

                                                                                       

 .9،   000، ص 0  . همان، 9
 .۹۱، ص 5،   کتاا الفتوحاعیم کوفی، ب . احمد2
 .83، دعای صحیفه سجادیه. 3
 .۹۱۴، ص ۹،   مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوی. تمیمی حنبلی، 0



 

 

 
 زیارت قبور از نگاه مذاهب اسالمی

  *الله ضیائی ارزگانیرحمتاالسالم والمسلمین حجت

 اشاره

از جمله مباحث مطر  در حوزه معارف اسالمی، موضوع زیارت قبور است کـه 
هـای افرادـی ویژه در عصـر حاضـر کـه برداشـتبررسی تاریخی و دینی آن، به

شود، امری الزم و ضروری اسـت. ای خاص درباره آن میگوناگونی از سوی عده
نق  شده است  در مناب  روایی متعدد از رسول گرامی اسالمگفتنی است که 

َ َوَجَبت َل و َشفاَع » :هفرمود آن حضرت که برل ََ یَمن زاَر  مرا زیـارت  قبر هرکس 9؛تل
همـه فـرق و مـذاهب  ،بـر ایـ  اسـا  «شـود.شفاعتم برای او واجب می ،کند

به جز وهابیت، بر مشروعیت زیارت انبیا و و اولیای الهـی اتفـاق نظـر  ،مسلمان
گـواه روشـنی بـر  ،دارند و سیره عملی پیروان مذاهب اسالمی نیز در دول تاریخ

 .استدار بودن ای  موضوع در منابعی دینی ریشه
مشروعیت زیارت از دیدگاه مـذاهب  ، به بحث و بررسی دربارهرو در مقاله پیش

و نگرش بزرگان و اندیشمندان هر مـذهب را در ایـ   پردازیممی تسنّ فقهی اه 
                                                                                       

 .حوزه علمیه قم ۳آموخته سطح دانش  *
 .۱5۹، ص ۹5   ،کنز العمال. متقی هندی، 9
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 .نماییمباره واکاوی می

 معنای زیارت

و [ به چیـزی]به معنای می   ت،در لغ و اص  آن است «َزور»، از ریشه «زیارت»
گرفت  بـا او سی و ُانسکه با انگیزه بزرگداشت ک 9باشدمی [دیگر] عدول از چیزی
   3.اندرا به معنای باالی سینه گفته« َزور»برخی  2.ه شودبه وی روی آورد

 ت حّسـی، قلـبکـه افـزون بـر حرکـتمایلی اسـت  ، زیارت،در اصطال  دینی
نـس رام و تعظیم قلبی و اُ کشونده ازیارت به رده وکهم گرایش جدی پیدا  شخص
   0.داردابراز میروحی 

  زیارت در سیره پیامبر

بـه زیـارت قبـور بقیـ   اکـرمشود که رسول های تاریخی استفاده میاز داده
مـت   .نمودسفارش می را نیز به ای  عم  د و دیگراندارفت و به آنها سالم میمی

 مسـلم صـحیحکتـاب  در .در مناب  معتبر آمـده اسـت ،زیارت رسول خدا
رسـید، گوید: هر موقـ  آخـر شـب فـرا میه که وی میشدحدییی از عایشه نق  

مت » گفت:رفت و میپیامبر به سوی بقی  می َتـاكو
َ
یَن، َوأ نل مل ؤت م  مو وت ََ اَر  َُ مت  َو اَلمو َعَلی السَّ

ا، إل 
َُّ
وَن، َوإل لو َؤجَّ وَن َدًدا، مو وَعدو یـعل َما تو ْل َل َب ـ َ ت

ـرت ألل فل
ـمَّ ادت ـوَن، اللهو ْو مت اَلحل َو

، بل
نت َشاَء الل و

ـدل  ََ َغرت خداوند آنچه را به شما وعده  !نان خانه افراد باایمانکدرود بر شما ای سا 0؛الت
برید و ما نیز بـه شما میان مرگ و رستاخیز به سر می .یدنمافردا به شما عطا  ،داده

                                                                                       

 .۴۱، ص ۴،   مقائیس اللغةفار ، . اب 9
 .6۱1، ص ۹،   المصباح المنیر. فیومی، 2
 .۴3۱، ص 3،   کتاا العیناحمد، ب . خلی 3
ین. دریحی، 0  .۴61، ص ۴،   مجمع البحر
 . ۱۱۱، ص 6،   صحیح مسلم. مسلم، 0
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 «را بیامرز! 9درقَ اه  بقی  َغ  ،پروردگارا .شما خواهیم پیوست
رفـت و بـر آنـان درود د میُحـهـر سـال بـه زیـارت شـهدای اُ  خدارسول 

ی»؛ فرستادمی بل
نَّ النَّ

َ
ِ   أ َِّ َحـوت ـ ُل كو

ت
ـد  َعَلـی َرأ حو

و
أ ـَهَداءل بل ـوَر الشُّ بو َو تلی 

ت
َكـاَن یـأ

ارل  َبی الدَّ ْت َم عو ِت مت َفنل تو َما َصَبرت مت بل َو اَلمو َعَلی ِ السَّ وِو ْو هـر سـال بـه  رسول خدا 2؛َفی
فرمـود: سـالم و درود بـر شـما بـه آمد و چنـی  مید میُح زیارت قبور شهدای اُ 

چـه سـرای نیکـویی  ،از خود نشان دادید! سرای آخرتواسطه صبر و تحملی که 
 «  !است

رد و کـه با هزار سواِر پوشـیده از سـال ، قبـر مـادرش را زیـارت کدر روز فتح م
ی»؛ ندکقدر زیاد گریه ه مانند آن روز، آنکگاه دیده نشده بود هیچ بل

نَّ النَّ
َ
َزاَر  أ

َم  ع  یوت
نَّ َْ لتفل مو

َ
ی أ مِّ ل فل

و
َر أ بت مل ََ یوت َك الت نت َذلل َثَر مل كت

َ
یا أ ی َباكل هل حل َفَما رو َفتت    3«.الت

  امام حسین و سیره حضرت زهرازیارت در 

آنگـاه نـزد  .رفتزیارت شهدا می به اکرمبا ت،سی به رسول  فادمه زهرا
ی» ؛شتافتقبر حمزه می بل

َت النَّ نت َمَ  بل نَّ َفاطل
َ
َهـا  أ ـَر َعمِّ بت ََ ورو  تت َتزو َُ ََّ َكا ـ ـَزَة كو َحمت

َدهو  نت ی عل َل ی َوَتبت َصلِّ َِ   َفتو مو ش حمـزه ویقبر عم ،پیامبردختر ، همانا فادمه 0؛جو
کرد و نزد نمود و برای او درخواست رحمت و استغفار میرا هر جمعه زیارت می

 «کرد.گریه می شقبر
                                                                                       

« َغرَقـد»چـون در آنجـا درختـانی بـه نـام  . بقی  الَغرَقد، گورستانی است در مدینـه. در قـدیم،9
رویید، به ای  اسم معروف شد؛ اما امروزه دیگر اثری از ای  نوع درخت وجود ندارد؛ ولی نـام می

، ذیـ  واژه نامـه دهخـدالغتاکبـر دهخـدا، ای  گورستان، به همان اسم باقی مانده است. )علی
 «(َغرَقد»
 .6۳6، ص 6،   رّد المختارعابدی ، . اب 2
 .۳۱۱، ص ۹۹،   شعب اإلیمان. بیهقی، 3
 .5۴۴، ص ۹،   المستدرك . حاکم،0
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از ایشان خواسـت تـا بـا  ،حاکم مدینه ،عقبهب ه ولیدکپس از آن امام حسی 
   9به ایشان متوس  شد. و رفت به زیارت جدش رسول خدا ،یزید بیعت کند

خواند رفت و نماز میبه مسجد می ،گردیدعمر هر وقت عازم سفر میب عبدالله
 2نمود.رفت و به حضرت سالم میمی خدابه زیارت قبر رسول  ،و سپس

 زیارت در روایات

 :شودت به چند دسته تقسیم میسنّ در مناب  اه  ،ه زیارتروایات مربوط ب
آید در یک مقط  زمـانی خـاص، دست میه ه از آنها بکروایاتی است  ،لدسته اّو 

ای  من  توسـط پیـامبر  ،اص  زیارت قبور ممنوع اعالم شده بود؛ اما پس از مدتی
کـه  آورده اسـت روایتـی را از نبـی اکـرم المسـتدرکم در کحا .برداشته شد

وَ ـا» :فرموده ورو اَل َفزو
َ
ورل أ بو ْو یاَرةل الت مت َعنت زل َو َهیتو َُ دت  ََ تو  نت دت كو شما را از زیارت قبور  3؛ََ

 «.زیارت کنید ،از ای  پس ؛ آگاه باشید کهنهی کردم
ـوِو »؛ نـدکه از زیارت قبور برای زنان نهی میکروایاتی است  ،دسته دوم ـَن َرسو َِ َل

اَراتل  اللَّ ل  وَّ ـورل زو بو ْو ن به حرمت رفت  زنان بـه اصلی برای قائال کمستمس 0«.الت
برخـی  ،در عـی  حـال ؛ت، ای  دسته از روایات اسـتسنّ زیارت قبر در بی  اه 

مـتهم  نیـز برخـی راویـان را دانسـته،گونه روایات را ضعیف مانند البانی سند ای 
یفو َبَ اتهم  بِىهم»داند: می ِل و َض ِ َو و لتو احادیـث متعـدد  ،بر ایـ افزون  0«.َو

  6ه بر جواز زیارت زنان داللت دارد.کوجود دارد  دیگر
                                                                                       

 . ۹8، ص 5،   کتاا الفتوحاعیم کوفی، . احمدب 9
 .53۱، ص ۴،   المصن شیبه، ابی. اب 2
 .5۴1، ص ۹،   المستدرك. حاکم، 3
 . 516، ص ۹،   السننماجه، . اب 0
 .۴31 ، ص6،   بانی موسوعة ال. البانی، 0
 .5۴۴، ص ۹،   المستدرك. حاکم، 6
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روایاتی است که امر به زیارت قبور کرده است و اشاره به نهی گذشـته  ،دسته سوم
هـا »نـد: کنقـ  مـی ابـوذر از پیـامبر ،به عنوان میال ؛ندارد رو بل كو ـوَر َتـ ت بو ْو رل ال

زو
َرةَ   «اندازد.ه تو را به یاد آخرت میک  کقبرها را زیارت  9؛اآلخل

بـر  ،ت و سیره همیشگی پیـامبرگوید سنّ روایاتی است که می ،دسته چهارم
هـر  پیـامبر .از عایشه نق  شـده اسـت ،ای  روایات .زیارت قبور بوده است

مورد خطاب قرار  را رفت و آنانه ایشان نزد او بود، در آخر شب به بقی  میکشبی 
وِو اللَّ ل َعنت » ؛دادمی ِ َكاَن َرسو اَلتت ََ َها  َُّ َشَ  أَ َم ـ َعاهل ی اللَّ و َعَلی ل َوَسلَّ ـتت  ـ َصلَّ َُ َمـا َكا لَّ كو

ِل اللَّ ل  و نت َرسو َها مل اَر  َلیَلتو َُ مت  َو اَلمو َعَلـی ِ السَّ وِو ْو یعل َفی ْل َب
َلی الت َل إل ی رل اللَّ نت آخل جو مل رو ی ت

یاكو  ا َوإل َُ َتا
َ
یَن َوأ نل مل ؤت م  مو وت وَن ََ وَعـدو هـایی را کـه نوبـت شب ،حضرت رسول 2؛مت َما تو

درود بر شـما  :فرمودرفت و میورود به خانه عایشه بود، در آخر شب به بقی  می
 ،اید و به شما آنچـه دربـاره فـردا وعـده داده شـده بـودن آرمیدهاکه در خانه مؤمن

 «.عنایت گردید

 سیره مسلمانانزیارت در 

کند که در آن آمده است عایشه مرتب بـه زیـارت قبـر میسرخسی روایتی را نق  
َشَ  » رفت:می نبی نَّ َعاهل

َ
َ أ ول دت رو َْ َها  ـَف ی اللَّ و َعنت ِل  ـَرضل ـو ـَر َرسو بت ََ ورو  تت َتـزو َُ َكا

ت   اللَّ ل  َت َِّ َو ی كو  3«.فل
و  «یحیی»از شخصی به نام  وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیسمهودی در کتاب 

ام از زنـان خاله»گوید: کند که وی مینق  می« عطاف» او از کسی دیگری به نام
ب شدم و بـر سـر قبـر که سوار مرکرد کار بود. او برایم تعریف میکپارسا و پرهیز

                                                                                       

 .۹۱6، ص ۴،   فیض القدیرمناوی، ال. 9
 .۳۳۳، ص 3،   حبانصحیح ابنحبان بستی، . اب 2
 .۹1، ص 6۳،   المبسوط. سرخسی، 3
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توانستم نماز خواندم و به جز غالم م  نیز همراهم بود. در آنجا تا می .حمزه رفتم
ب را به کسر قبر نبود. او ایستاده بود و افسار مرس دیگری بر کم  و آن غالم، هیچ

ردم و گفـتم: کـدست داشت. پس از نماز، ایستادم و با دستم به قبر حمـزه اشـاره 
صدای جواب سالم خود را از زیـر زمـی  شـنیدم. آری! بـه همـان  !سالم بر شما

م موهای تن .دانم خدا مرا آفریده، صدا را نیز به همان وضو  شنیدمه میکوضو  
 9«ب را آورد و سوار شدم.کهمان لحظه، غالم را صدا زدم و او مر و سیخ شد

 اسالمی زیارت از دیدگاه مذاهب

 مذهب حنفی. 1

نام مذهب حنفی است، دیدگاه بنا به تصریح سرخسی که خود از فقیهان صاحب
مردان و زنـان اسـت و آنچـه در زیـارت ممنـوع  برایزیارت قبور  جواز هاحنفی
ول  »...؛ گفت  استبیهوده سخ  ،است

غت اللَّ مو بل لُّ ََ َو التَّ وَع  و نو َممت نَّ الت
َ
   2.«أ

ات امـام ابوحنیفـه یـکـه آن را بـر اسـا  نظر مراقـی الفـالحَشرَنبالنی در کتاب 
َتـ و » گوید:می ،آوری کردهجم  خَصـَ  ِابل ، َواألَصـح أنَّ الرو یَ َتحَرمو علی النسـاءل َل َو

ِل َوالنساءل  جا لرل ن أیىاً لل انـد زیـارت بـرای بعضـی گفتـه 3؛علی األَصـح ،َفَتَندَب َلهو
هم برای مـردان  ،ولی اصح ای  است که رخصت زیارت قبور ؛حرام است ،زنان

 «برای زنان هم مستحب است. ،به قول صحیح ،پس .و هم برای زنان است
، » گوید:الدی  الَحصَکِفی میعال  وَبـ   دو هل َمنت ـرل بت ََ یاَرةو  َمـنت َلـ و َوزل َبـ   لل ََ َواجل یـ َل  

َت َبـ
   َِ بـرای  :انـدمستحب است و بعضی از علمـا گفتـه ،زیارت قبر پیامبر 0؛َس

                                                                                       

 . ۹۹۹، ص ۴،   وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی . سمهودی،9
 .۹1، ص 6۳،   المبسوط. سرخسی، 2
 .66۱، ص ۹،   مراقی الفالح. شرنبالنی، 3
 .۱6۱، ص 6،   رّد المختارعابدی ، . اب 0
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 «.کسی که استطاعت دارد، واجب است
 گوید: ها از رفت  به زیارت قبور میمالعلی قاری حنفی در شر  روایت نهی زن

بورل َفزورو»ظاهر روایت » ْو یاَرةل ال م َعن ز َو َهیتو ؛ شـما را از زیـارت قبـور نهـی  ـاَُ
رسـاند و خطـاب در عمـوم را مـی ،«بـه زیـارت قبـور برویـد ،از ای  پس .ردمک
من» َو َ یـتو ه اصـ  در کـداشت ( است و یـا ایناز باب تغلیب )غلبه ،«زوروا»و « ََ

هم مـردان و  ،ولی در واق  ،ر آمدهکگرچه فع  آن برای مذ .مردان هستند ،خطاب
توانند به زیارت قبور زنان نیز با رعایت شرایط می ،شود. پسهم زنان را شام  می

 9«بروند.
 گوید:عابدی  حنفی درباره زیارت قبور میاب 

بـر قـول صـحیح،  بـرای زنـان مسـتحب اسـت؟ بنـا آیا زیارت قبر پیامبر»
ه شـرایطی را کـرد راهت نداکراهتی هم ندارد. البته در صورتی کمستحب است و 

قـول  ،ولـی بـه نظـر مـا ؛رعایـت شـود ،انده برخی علما برای زیارت برشمردهک
رخـی، زیـارت بـرای کبـر نظـر  رخی و دیگران است. بنـاکَ تر، همان نظر درست

به دلیـ   ،رخیکبر نظر غیر  الی هم ندارد. بناکمردان و زنان جایز است و هیچ اش
 ،ه زیارت مستحب است، پسکاند گفتهه اصحاب، بدون هیچ قید و شردی کاین

اعتقـاد دارد  َنثر الُلبـاتتاب کحتی نویسنده  ؛زیارت برای زنان نیز استحباب دارد
 2«واجب است. ،ه زیارت قبورک

دربـاره فلسـفه  ،نام حنفـییکی از علمای برجسته و صاحب ،محمدعلی تهانوی
 زیارت قبور چنی  تفسیری دارد:

رود و تـر مـیگردد و به جهـان فـرا د مینفس او مجّر  ،رودوقتی کسی از دنیا می
                                                                                       

 .۹655، ص ۳،   المصابیحالمفاتیح شرح مشکاة مرقاة . قاری، 9
 . ۱6۱، ص 6،    رّد المختارعابدی ، . اب 2
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 ،هنگـام زیـارت .پیمایـدد مراح  کمال را همچنان در جهان دیگر مینفس مجّر 
گیـرد و بـر کمـالش از گستردگی او بهره مـی ،رودشونده میچون زائر نزد زیارت

َفیىـانل أُـ»...  ؛شودافزوده می ـّدة  لل ِل م مو دل ل َل یاَرةو َمرا َُت زل م علـی كا ـنهو یـرة مل وار َكثل
ر َو  دهو أصحاب الَبصاهل ین كما یشا ل  ،زیـارت قبـور اولیـا و انبیـا 9؛شـَهدون بـ یالزاهرل

 کـهچنـان ؛گـرددباعث بخشش انوار فـراوان از سـوی آن بزرگـواران بـر زائـر می
 .«اندبر آن شهادت داده ،صاحبان بصیرت آن را مشاهده نموده

 مذهب شافعی. 2

با استناد بـه حـدییی از رسـول  ،تسنّ از ائمه بزرگ اه  ،شافعیس یادرب محمد
َُ » تمام به جواز زیارت قبور فتوا داده و گفته اسـت: صراحِت به خدا ت

َواَل َبـأ
ورل  بو ْو یاَرةل الت زل  «.هیچ اشکالی در زیارت قبور نیست 2؛بل

گفتـه  ،ت اسـتسنّ تری  علمای اه حجر عسقالنی شافعی که یکی از بزرگاب 
تـری  مسـائ  یکـی از زشـت ،رسول اکـرم ،شمردن زیارت آقایمانکه حرام

بـر جـایزبودن زیـارت قبـور  ،تیمیـهزیـرا غیـر از ابـ  ؛تیمیه استذکرشده از اب 
نت » ؛انداجماع استدالل کردهبه ی مل َ المنْولأَو ل مَساهل ـنت   بشع الت یـَ  َومل َعن ابن َتیمل

 بل ل 
َِّ َتَد َل ل َما است مت ـرل  جو بت ََ یـاَرةل  ی ل زل وعل ـرو َماعل َعَلـی َمشت جت ل

َن اإلت هو مل َعاهو َدیرو َُّ عل َما ا
فت َُ َعَلی 

ی بل
 3«.النَّ

 گوید:می ،تیمیه استعصر اب از بزرگان شافعی که هم ،حافظ ذهبی
 .فرسـتدحال کسی که در کنار مرقد پیامبر با فروتنی درود بر ایشان میه خوشا ب»

فریادزدن و شیون مسلمانان و بوسـیدن  !به خدا سوگند .بهتری  زیارت است ،ای 
                                                                                       

 .۹186، ص 6،   موسوعة کشاف اصطالحات الفنون والعلوم. تهانوی، 9
 .۴۹3، ص ۹،   کتاا األم. شافعی، 2
 .۱۱، ص ۴،   فتح الباریحجر، . اب 3
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 ،چیـزی غیـر محبـت بـه خـدا و رسـولش نیسـت و محبـت بـه پیـامبر ،هادیوار
مـا را بـه خـدا  ،زیارت قبر پیـامبر ،روازای  .اه  بهشت و جهنم است جداکننده

 9«کند.تر مینزدیک

 مذهب مالکی. 3

 ،پــرداز آننظریــه ،ولــی در عــی  حــال ؛ی نــداردی پیــروان زیــادکمــذهب مــال
ه کـوی  أموّط تاب کاز محدثان و فقهای بزرگ جهان اسالم است.  ،انسب کمال

ات ایـ  رهبـر یـسّنت برخوردار است و حـاوی نظراز اهمیت واالیی در بی  اه 
ر شـده کـذ خـدابر مبنای روایات منسوب بـه رسـول  باشد،میمذهب سّنی
ه که مشروعیت زیـارت قبـور شدنق   پیامبرروایاتی از  ،در ای  کتاب .است
   2رساند.را می

نعمان قائ  بـه ب خود با نق  کالمی از عبدالله المدخلحا  مالکی در کتاب اب 
ای  باره چنی  نقـ   ایشان در گردیده است. تبرک جهتجواز زیارت اه  قبور به 

 کند:می
یارة َبـور الصـالحین محبوبـ  ألجـَ التبـر   ،واالعتبارتحْق ل وَ البصاهر » أن ز

ی  بِد مماتهم كما كاُت فـی حیـاتهم والـدعاء  مع االعتبار، فإن برك  الصالحین جار
مِمـوِ بـ  عنـد علماهنـا المحْْـین مـن أهمـ   ،عند َبور الصالحین والتشفع بهـم

ن بـه احیقینی است کـه زیـارت قبـور صـال ،برای اه  بصیرت و موعظه 3؛الدین
چون برکـت صـالحان بعـد از  ؛محبوب )مستحب( است ،تبرک و موعظه جهت

وفاتشان هم می  زمان حیاتشان ادامه دارد و دعا نزد قبور ایشان و شـفی  قـراردادن 
                                                                                       

 .۳8۳، ص ۳،   سیر أعالم النبالء. ذهبی، 9
 .۳85، ص 6،   موّطأانس، ب . مالک2
 .655، ص ۹،   المدخلالحا ، . اب 3
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 «دادند.عملی است که علمای محقق ما از امامان دی  انجام می ،آنها

 مذهب حنبلی . 4

د را برای دعـاکردن و دلـب زیارت قبور اه  بقی  و شهدای ُاُح  ی،تیمیه حنبلاب 
مستحب دانسته است و بر ای  باور است کـه زیـارت قبـور  ،استغفار از برای آنها

گمراهی، شرک و بـدعت  ،ن برای دلب حاجت یا دعا از ایشاناپیامبران و صالح
ه ولی در میان علمای ایـ  مـذهب هسـتند کسـانی کـه بـرخالف دیـدگا 9؛است

ه دانشوری بسـیار کُقدامه مقدسی اب  دارند. بر جواز زیارت قبور ت،کید ،تیمیهاب 
وی  المغنـیت بـه جامعیـت سـنّ تابی در فقه اه کمشهور است و به گفته ذهبی 

 گوید: نگارش نیافته، در مورد زیارت می
یـارةل َم َعـهیـتو َُ  كنـتو » بر نـّص صـحیِح  زیارت قبور برای مردان بنا» ْو  ن ز ر بـوال
مبا  است و مخالفی هم برای آن دیده نشده است و نیز اهدای ثـواب  ،«زورو افَ 

ال کاشـدون ه نصـوص فراوانـی داللـت بـر جـواز آن دارد، بـکبه اروا  مردگان 
 2«.است

 نویسد: وی درباره جواز زیارت قبرها برای زنان نیز می
ولـی مسـلماا  ؛ی گونـاگونی نقـ  شـده اسـتاحنب  در ای  باره فتاوب از احمد»

ـلَ »ه ابتدائاا با توجه به روایت کتوان گفت می ـ و  َن َِ ْو  اللَّ زنـان از آن  ،«بـورزّوارات ال
ه عام است و بر ک« فزوروها»الم کاما بعداا با صدور روایت نبوی با  ؛اندنهی شده

   3«نسخ شده است. ،ه آن نهی قبلیکزن و مرد شمول دارد، باید گفت 

                                                                                       

 .۴۹3، ص 6۳،   مجموع الفتاویتیمیه، . اب 9
 .531ـ  5۱5، ص 6،    المغنیُقدامه مقدسی، . اب 2
 همان.. 3
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 مسلمانان زیارتیهای قبربرخی از 

ه مسلمانان از گذشته دور تا به امروز، به زیارت قبـر کدهد تاریخ اسالم نشان می
اینـک، بـه  جسـتند.مـی رکرفتند و به قبور آنها توس  و تبـاصحاب و مؤمنان می

 یم:پردازمی قبوراز ای   معرفی برخی

 سلمان فارسى. 1

 گوید:خطیب بغدادی می
ر  مَ » ه اآلن ظا ل برو ََ فـ ل َو حل ـیم  لل ْل م  مو ُل ، َو نـاَ  خـا ربل إیوان َكسرَ َعَلی ل َبناء  ْو

 بل
وف  ِرو

ع َوزو  یتو الَموضل
َ
د َرأ ََ ، َو حل ل مرل َمصالل

َ
ی أ ماَرتل ل َوالَنَظر فل عل َوعل وضل ة  المو قبـر  9؛رتو و َدیَر َمـرَّ

نـون مشـخص و معـروف کاسـری قـرار دارد و هـمکی ایوان کدر نزدی ،آن جناب
ه از آن مراقبـت و نگهـداری کـاند و خادمی هم دارد آن، بنایی ساختهاست. برای 

 .«امام و بارها به زیارت آن رفتهان را دیدهکند. م  آن مکمی
ُل »گوید: جوزی هم میاب  ال ونََ نو ه قبـر سـلمان را زیـارت کـانـد گفته سی و َسمو

 2«.اندردهک

 . ابوایوب انصارى 2

 گوید:م نیشابوری میکحاق در روم درگذشت. 02وی در سال 
ـ و » َُ و ورو یزو ، َو ـَرهو بت ََ وَن  اَ دو َِ َر یَت كل

یَما ذو ومل فل ضل الرُّ رت
َ
أ ی ل بل ینل طل َطنت ست ْو نل الت صت َل حل

صت
َ
أ هو بل رو بت ََ َو

وا َحطو ََ َذا  وَن بل ل إل ْو َتست قبر ابوایوب در کنار دیوار قسـطنطنیه در سـرزمی  روم  3؛َویست
رونـد و بـه هنگـام ننـد و بـه زیـارتش مـیکمـردم از قبـرش مراقبـت مـی .است

 «دلبند.نار قبر وی از خداوند باران میکدر  ،سالیکخش
                                                                                       

یخ بغداد. خطیب، 9  .518، ص ۹،   تار
 .6۳۹، ص ۹6،   المنتظمجوزی، . اب 2
 .5۹8، ص ۴،   المستدرك. حاکم، 3
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 ادریس شافعىبن. محمد3

صـغری « قرافـه»ق درگذشـت. وی را در 200پیشوای شافعیان در سال  ،شافعی
 ؛سپردند و قبـرش زیارتگـاه مـردم اسـت کبه خا« مقطم»انی به نام کی مکنزدی

 9«.بالْرب من المْطم وَبره یزار بها»

 حنبلبناحمد. 4

مـردم بـه زیـارت »گویـد: ق درگذشت. ذهبی می209در سال  ،پیشوای حنبلیان
   2«.روندضریح او در بغداد می

جست  بـه حنب  و تبرکب زیارت قبر احمد»وارد شده:  ةطبقات الحنابلدر کتاب 
 3«جایز است. ،آن

مـدتی  .حنب  بـودمب ن دائمی قبر احمـدایکی از زائر»گوید: ابوفر  هندبائی می
د و گفت: چرا نموشخصی در خواب مرا سرزنش  ؛زیارت قبر احمد را ترک کردم

 0«ت را ترک کردی؟زیارت امام سنّ 

 . ابوحنیفه5

 نویسد:جوزی در ای  باره میاب  .ق درگذشت900در سال  ،هاپیشوای حنفی
ـ» ّْ ب شـرف الملـک مشـهد اإلمـام وفی   ه األیـام بنـی أبوسـِد المسـتوفی المل

ــی ــ أب ــ  عن ــی الل ــ  رض ــام 0؛حنیف ــ  ای ــتوفی ،در ای ــعید مس ــ ،ابوس ــه ملّق ب ب
بارگاهی برای ابوحنیفه درسـت کـرد و آنجـا را زیارتگـاه ابوحنیفـه  ،الملکشرف
 «نامید.

                                                                                       

 .۹۱5، ص ۳،   وفیات األعیانخلکان، . اب 9
 .۹۹۳، ص ۹،   میزان اإلعتدال. ذهبی، 2
 .۴88، ص ۹،   طبقات الحنابلةیعلی، ابی. اب 3
یخ عساکر، اب . 0  .۴۴8، ص 5،   مدینة دمشقتار
 .۹11، ص ۹۱،   المنتظمجوزی، . اب 0
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 گوید:وی در ادامه می
ََ الَمدَرَسَ  » بً ، َوَعَم َْ َد ال َْ َلبنًا، َوَع هل مو رل بل

َْ  لل
ََ ـم َوَعَم هـاَء، َوَرَتـَب َلهو َْ َُزَلهـا الفو

َ
، َوأ زاهل ل إل بل

 سـاختای مدرسـه ،ای درست کرد و در کنار اوهضریح و قبّ  ،برای قبر او ؛َمدَرساً 
  9.«برپا نمودندهایی آنجا بیایند و مدر  به و دستور داد فقها

 وهابیت با قبور انبیا و اولیاستیز 

درباره زیارت قبور انبیـا  سّنتاه  دیدگاه مذاهب اسالمی ،آنچه تا کنون ذکر شد
پـس از  ،ولی وهابیت بر اسا  نگـرش تقابـ  بـا مسـلمانان ؛و اولیای الهی بود

اقدام به تخریب قبرسـتان بقیـ   2تسلط بر مکه و مدینه و به بهانه واهی آثار شرک،
اه امـام حسـ  بارگـ ،در جریـان ایـ  واقعـه ؛و بسیاری از آثار تاریخی دیگر نمود

 و امـام جعفـر صـادق ، امـام محمـدباقر، امام سجادمجتبی
، دیگـر قبـور را هـم آنان اضافه بر قبور مطهـر ائمـه معصـومی  3ویران شد.
 ؛نــد از: قبــر منســوب بــه فادمــه زهــرااه عبارتکــردنــد کتخریــب 

فادمــه  قبــر مطهــر ؛پــدر و مــادر پیــامبر اســالم ،عبــدالمطلب و آمنــهب عبدالله
 قبـر ؛البنـی قبـر مطهـر حضـرت ام ؛نامنـؤم مادر امیر ،اسدبنت

فرزنـد حضـرت  ،قبـر اسـماعی  ؛پسر پیامبر ،ابراهیم ؛عموی پیامبر ،عبا 
ــامبر ؛صــادق مرضــعه  ،قبــر حلیمــه ســعدیه ؛قبــر دخترخوانــدگان پی

 0.قبور شهدای زمان پیامبر ؛پیامبر
را  ردند، ضریح مطهرحضـرت امـام حسـی کربالی معلی حمله کوقتی به 

از هـدایای سـالدی   بیشتِر آنه کنفیس حرم مطهر را  یندند و جواهرات و اشیاک
                                                                                       

 . همان.9
 .۳۱، ص بقیع الَغرقد. امینی، 2
یخ وهابیان. ایوب صبری، 3  .90، ص تار
یخ آل سعود. ر.ک: ناصر سعید، 0  .۹3۱، ص تار



82    ویژۀ مناطق مشترک» 6931توشه راهيان نور محرم ره» 

 

شــتگان را کعــدد  رخــیب .ردنــدکبهــا بــود، غــارت و بســیار ارزشــمند و گــران
ه ربال به راکهای وچهکگویند جوی خون در اند و میصدوپنجاه هزار ت  نوشتهکی

 9افتاد.
 

                                                                                       

؛ ناصـر مکـارم ۹۱، ص عبدالوهاابنکش  االرتیاا فی أتباع محمد. ر.ک: محس  امی ، 9
 . ۴۳، ص وهابیت بر سر دو راهیشیرازی، 



 

 

 

 رهبریهای فکری مقام معظم فهمؤل
 در هدایت اّمت اسالمی

 *محمدکاظم کریمی

 اشاره

هـای بودن احکام و قوانی  جامعه بر مبانی و منـاب  دینـی، از ویژگیدغدغه مبتنی
سـازد و بـه هـا متمـایز میفرد نظام اسالمی است که آن را از دیگر نظاممنحصربه

آن بـا  هایای  دلی ، موضوع رهبری در جامعه برای تضمی  انطباق قوانی  و آموزه
 کند. مبانی دینی، اهمیت و ضرورت پیدا می

در دــول رســالت پیــامبران الهــی و امامــت اولیــایش  ،رهبــری جامعــه اســالمی
موضوعیت دارد و به منظور حفـظ و مراقبـت از مواریـث و دسـتاوردهای انبیـا و 

شنا  کـه اولیای الهی و پاسداری از دی  خدا، وجود رهبری عالم، عادل و زمان
و تشویق اعضای جامعه به از قوه تشخیص احکام الهی برخوردار بوده، بر توصیه 

رهبری سبب،  عم  دبق قوانی  و احکام الهی همت گمارد، ضرورت دارد. بدی 
رود و بایـد تری  جایگاه به شمار میتری  و حسا جامعه در نظام اسالمی، مهم

                                                                                       

 .پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی  *
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 تری  فرد در ای  منصب قرار گیرد.تری  و عادلشایسته
 اعتقـادی و هایتـری  مؤلفـهمهم آنچه در ای  نوشتار، مورد بررسی قـرار گرفتـه،

 باشد.میرهبر معظم انقالب در هدایت اّمت اسالمی  فکری

 «امّت» شناسیمفهوم

و در  9ی قصـد، بنیـان و هـدف اسـتابـه معنـ« ُأمّ »اسم جم  از مـاده  ،«اّمت»
ــ ،اصــطال  ــه معن هاســت کــه دارای هــدف، مقصــد و ی جمــاعتی از انساناب

 دارای معانی مختلـف و ای قرآنیواژه ،«اّمت»کلمه  2های مشترک هستند.آرمان
بار در قرآن کریم تکرار شده اسـت. از جملـه معـانی آن در  62کم و دست است

   توان به سه مورد ذی  اشاره کرد:می قرآن کریم
َْرُسوٌلْ» آیه مانند ،«پیروان انبیا»ـ  ة  ُْأما  «.رسولی است ،برای هر اّمتی 3؛َوِْلُكلِّ
نهِْ» آیه مانند ،«اعتفرد جانشی  جم» ـ ِْللا ْقاِنتا  ة  راهیَ ْكاَنُْأما ِْإب  درسـتی بـه 0؛ِإنا

 «.پیشوای مطی  امر خدا بوده است ،که ابراهیم
َْوَسطاْ » آیه مانند ،«هاگروه انسان» ـ ة  ُْأما ناُك   به ] شما مسلمانان را 0؛َوَْكذِلَكَْجَعل 

 «.گروهی میانه قرار دادیم ،[واسطه اسالم
تبلور ذهنیـت و نمـاد حیـات  ،از جامعه به اّمت یاد شده است و اّمتاسالم، در 

یابـد. بـی  هاست که در نتیجه زندگی مشترک عینیـت میجمعی بخشی از انسان
محـدود بـه جغرافیـا و محـدوه « ملـت»ای  تفاوت وجود دارد که  ،اّمت و ملت

                                                                                       

 . 68و  63، ص ۹6،   لسان العرامنظور، اب  .9
 . 63همان، ص  .2
 .۳3یونس، آیه . 3
 . ۹61نح ، آیه . 0
 .۹۳۴بقره، آیه . 0
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میـزان  ،ده آنمرز و جغرافیـا نـدارد و محـدو« اّمت»اما  ؛فیزیکی مشخص است
 است.  باورها و عقاید

بـردن پیش ،یکی از عناصـر اصـلی مـدیریت اسـت و مقصـود از آن ،«هدایت»
هـای واالی انسـانی اسـت. دیگـر عناصـر جامعه انسانی به سوی کمال و ارزش

هـی و نظـارت دسـازمان کارگیری مناب  انسانی،ریزی، بهبرنامه :شام  ،مدیریت
عه اسالمی برای رسیدن به سعادت و کمـال واقعـی، است. هدایت و رهبری جام

به عنوان مدیر جامعه اسـالمی اسـت. از دیـدگاه  ،از وظایف اصلی رهبر انقالب
 عبـارت ،تری  نیازهـای انسـانبه عنوان یکـی از اساسـی ،هدایت رهبر انقالب،

   9سعادت. از شناخت هدف و دانست  راه است

 ت واحد اسالمیامّ

انسانی، اسـتفاده از  هاییژه قرآن کریم برای شناسایی اجتماعو هاییکی از ت،کید
ها و ت،کید بـر باورهـا و است. توجه به روحیه جمعی و اجتماع ملت« تامّ »واژه 

واژه  از ادالقـات مهـّم  ،سیاسی اشتراکات اعتقادی، اخالقی، فرهنگی، حقوقی و
وام و ملـ  مشـخص از دیگر اقـ آنها را در قرآن کریم است که وجه تمایز «تامّ »

ُمُروَنْ»که فرمود: چنان ؛سازدمی نِرَْوَْینأ  َخی  ُعوَنِْإَلنىْال  نٌةَْیند  ُْأما ُك   ِْمنن  َتُك   َوْل 
َكرِْ ُمن  َنَْعِ ْال  َهو  ُروِفَْوَْین  َمع  ه مـردم را بـه کای باشند فهیان شما داید از میبا 2؛ِبال 

 «.نندکر کازمنمعروف و نهیر دعوت کرده، امربهیسوی خ
امـا بـه دـور  ؛کار رفته استبرای پیروان همه ادیان به ،در قرآن کریم «تامّ »واژه 

هـا، امتیـاز و اّمت اسالمی را در مقایسـه بـا دیگـر اقـوام و ملت خداوند خاص،
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ُروِفَْوْ: »ه استبرتری بخشید َمع  ُمُروَنِْبنال  ناِتَْتنأ  ِْللنا ِرَجن   ُْأخ  نة  َرُْأما َْخی  ُت  
ُكن 

َنَْعِ ْ َهو  هَِْتن  ِمُنوَنِْباللا َكِرَْوُْتؤ  ُمن  ه بـرای کـد یـ  اّمتـی بودیبهتر [از ازل]شما  9؛ال 
مـان ید و بـه خـدا ایـنکر مـیکـازمنمعروف و نهـیچون امربه ؛دید آمدیمردم پد

ــدار ــ « .دی ــر عناصــر وحــدتازای ــد ب ــت اســالمی و حفــظ رو، ت،کی بخش اّم
از  ،دادن اقتـدار اسـالمینشـانهای غیرمسلمان بـرای شان با ملتهایمرزبندی

ُبُدوِنْ»رود: امور مهم به شمار می َْفاع  ُك   َْوَْأَناَْربُّ ْواِحَدة  ة  ُْأما ُتُك   ْهِذِهُْأما   یا 2؛ِإنا
 «  .دیتنها مرا بپرست ،پس .میو م  پروردگار شما ،نی واحدیآی ؛  شمایاست آی

و نقـش آن در به دلی  اهمیت و ضرورت یکپارچگی و یگـانگی اّمـت اسـالمی 
محکـم الهـی و پرهیـز از اخـتالف،  ریسـمانحفظ اقتدار مسلمانان، تمسک به 

مورد توجـه و  ،نامه اّمت اسالمی با خدای یکتابه عنوان مییاق ،دودستگی و تفرقه
ُقنوا»ت،کید قرآن کریم قرار گرفته است:  َْوْلَْتَررا نِهَْجمیعنا  ِلْاللا َتِصُمواِْبَحب   3؛َوْاع 

 «سمان محکم الهی چنگ زنید و از تفرقه بپرهیزید.همگان به ری
حــوادث  در خصــوصرا  علــی ،نامؤمنــ مــردی یهــودی بــرای اینکــه امیــر

ـی »نامطلوب صدر اسالم درباره خالفت سرزنش کند، گفت:  َم َحتَّ یَّ بل
َُ م  َفنتو َُ َما 

ی ل  م فل « کردیـد.اش اخـتالف ؛ هنوز پیامبرتان را دف  نکرده بودید که دربـارهاخَتَلفتو
مت َمـا »زیبایی فرمود: در پاسخش به امام علی َو ـنَّ َل ی ل َو َل َتَلفَنا َعنت و اَل فل َما اخت َُّ إ

مت  َو یِّ َنبل م لل تو لت َو ی  رل َحتَّ َن الَبحت مت مل َو لو جو تت أرت ـمت »َجفَّ َو َُّ
 إل

َِ َهـ   َـا ـمت آلل لهًا َكما َلهو َت َلنا إل َِ اجت
وَن  َهلو م  َتهت وت اخـتالف مـا  ؛ ]بلکـه[پیامبرمان اخـتالف نکـردیم ما درباره خودِ  0؛ََ
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اما شما هنوز پایتـان از آب دریـا  ؛درباره دستوری بود که از پیامبر ما رسیده است
 ،پرستان بتی بسـازای  بت بسانبرای ما  :خشک نشده بود که به پیامبر خود گفتید

 «همانا شما قوم نادانی هستید. :و پیامبرتان گفت
 )ره(،می و استقرار نظام اسـالمی بـه رهبـری حضـرت امـامبا وقوع انقالب اسال

حفـظ وحـدت ملـی و یکپـارچگی اّمـت اسـالم  برایایشان باالتری  دغدغه را 
رهبـر  کـهچنان 9؛دنـدنمومیداشتند و بر موضوع وحدت کلمه بیشتری  ت،کید را 

شـیعه »دار امـروز نهضـت اسـالمی، بـا دار و دالیـهانقالب نیز به عنوان پـرچم
هـای ذاتـی صداهایی که با توس  به تفاوت نامیدِن «ی آمریکاییسنّ »و « انگلیسی

زدن انسـجام اّمـت افکنی میان جامعه اسالمی و برهمصدد اختالف مذاهب، در
   2له اهتمام ویژه نشان داده است.ئاسالمی هستند، به ای  مس

است که اتحـاد، های فراوانی دچار رنج ،از نظر رهبر انقالب، دنیای اسالم امروز
مذهبی و فکری در زیر سـایه مشـترکات  هایافزایی، تعاون و عبور از اختالفهم

   3ای  مشکالت و مصائب است. فراوان اسالمی، راه حّ  

 های رهبری امّت اسالمیترین مؤلفهمهم

در هـدایت  انقـالبمعظم  رهبرهای رهبری و مدیریت تری  مؤلفهمهم ادامه،در 
 شود:اختصار اشاره میاّمت اسالمی به

 می. اتکا بر اصول و مبانی اسال1

پیام اصلی قـرآن  الهی،های دی  ایمان به خدا و پایداری در تحقق اهداف و آموزه
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ْ» ؛کریم است َْوْلُْهن   ِه   ٌفَْعَلنی  نَتقاُمواَْفنالَْخنو  ْاس  ُهُْث ا َناْاللا ذیَ ْقاُلواَْربُّ ْالا ِإنا
َزُنوَنْ ـه اسـت :ه گفتندکراستی آنانبه 9؛ َیح    گفتـه یـو در پـای ا ،پروردگار ما اللَّ

لمـه ک« .شـوند  مـیینـه ترسـی دارنـد و نـه انـدوهگ ،دندیاستقامت ورز ،خود
رفتـه ار مـیکقی به یدر برای، در اص  مفرداتدبق بیان راغب در  ،«استقامت»
راَطْا» فهیه شـریده شده باشد و در آیشکم یخط مستق ه بهک ِدَناْالصِّ َتِقیَ ْاه  ُمس  ، «ل 

ه کـ  معناسـت یـبـه ا ،رده است و استقامت انسـانکه ی  راهی تشبیحق را به چن
   2م باشد.یقه مستقیهمواره مالزم در

هُْ»فرماید: مراد از می المیزانصاحب تفسیر شریف  َناْاللا اقرار و شـهادت بـه  ،«َربُّ
از اسـتقامت گانگی او در آن است. و مراد یت در خدای سبحان و یانحصار ربوب

 ،دهنـدتش مـییه از آنچه شـهادت بـه حقـانک  است یا ،در مقاب  شهادت خود
 3د.دهننمی ش از خود نشانشوند و رفتاری برخالف آن و لوازممنحرف نمی

بخش و مسیر به عنوان یگانه راه نجات ،های آنبه اسالم و اصول و ارزش کتمس
از ابزارهای ت،ثیرگذار رهبـری نظـام جمهـوری اسـالمی  ،ت جامعه اسالمیکحر

تمسک به اسالم و توحیـد  برای هدایت اّمت اسالمی بوده است. امام خمینی
ن و دشـمنان دیـ  اساز غلبـه بـر مسـتکبرو زمینه انانناب را عام  وحدت مسلم

رهبر معظم انقالب نیز با ت،کید بـر ضـرورت معرفـی  0اسالم معرفی کرده است.
ای که یک وظیفه»فرماید: می ،واقعی برای مقابله با تبلیغات منفی دشمنان اسالم

]ای  است[ که اسالِم وارِد در مـت  زنـدگی را معرفـی کنـیم؛  ،عهده همه است به
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 لـهمعظٌم  ،روازایـ  9«.اسالِم رحمت به ضعفا، اسالِم جهاد و مبارزه با مستکبران
را « صـبر»و « ایمان»دو عام   ،ساختههای اسالم مسلمانان را متوجه عمق آموزه

 2داند.شرط تحقق موفقیت مسلمانان می
شـرط  ،ایشان استقرار حاکمیت اسالمی را تنهـا راه نجـات اّمـت اسـالم دانسـته

اصلی آن را پایبندی نظری و عملی به احکام و قوانی  شریعت اسالم بیان کـرده و 
. باشـدمیموجب تهدید مناف  بیگانگـان  ،اسالم به معنای واقعی است که معتقد

بـا »فرمایـد: مداران غربـی، میبه همی  دلی ، با استناد به گفته برخی از سیاست
پرسـد کـه گر از او میمدار آمریکـایی مصـاحبه کردنـد؛ مصـاحبهیک سیاسـت

 ؛تروریسـم نیسـت ،دشمِ  آمریکا :گویددشمِ  آمریکا کیست؟ او در جواب می
از  3«.گرایی اسـتسـالما ،دشمِ  آمریکـا ؛ها هم نیستندسلمانم ،دشمِ  آمریکا

نداشـت  اسـتقالل،  :ماننـد ،هـای مسـلمانهـای ملتنگاه ایشان، همه گرفتاری
مانـدگی در ماندگی علمـی و عقـبت انسانی، عقبیّ یینداشت  آزادی، نداشت  ح

  یـهمـه ا نـدبر اسـت و معتقدکهای مسـتون زندگی، ناشی از فشـار قـدرتئش
بردـرف  یت اسالمیمکو حا آنت بازگشت به اسالم، عم  به کبه بر ،هایفتارگر
 0شود.می

 ستیزیشناسی و استکبار. دشمن2

تقاب  حق و باد ، قدمتی به تـاریخ حیـات بشـر در کـره زمـی  دارد و بـه دلیـ  
ناپذیر است. تکرار ها، مبارزه میان ای  دو، پایانهای ذاتی و وجودی انسانویژگی
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و مشتقات آن در قرآن کریم و هشدار به مؤمنان در شـناخت « عدو»بار واژه  906
نشـان  ،های آنـاندن از تودئهنموننکردن با دشمنان خدا و غفلتدشم  و دوستی

َهناْ» ؛شناسی و توجه به رعایت مرزها با آنهاسـتاز اهمیت موضوع دشم  َیناَْأیُّ
ْ ِخُذواَْعُدوِّ ذیَ ْآَمُنواْلَْتتا َْكَرُرواِْبماَْوَْعْْیالا ِةَْوَْقد  َمَودا ِْبال  ِه   ُقوَنِْإَلی  ِلیاَءُْتل  َْأو  ُك   ُدوا

ْ َحقِّ ِْمَ ْال  و دشـم  خودتـان را  دشم  مرا !دیامان آوردهیه اکسانی کای  9؛جاَءُك  
بـا  ؛دیـنکم مـییشان تقـدیرا به ا یشا مراتب دوستی خویآ .دیریدوستان خود مگ

   «؟ورزندفر میک ،شما آمده و حق استه برای کعتی یشر بهه کنیا
ه رابطه کان مکن مهاجر در خفا با مشراه بعضی از مؤمنکشود ات استفاده مییاز آ

ت آنـان از ارحـام و یـجلـب حما ،  دوسـتییشان در ازهیاند و انگدوستی داشته
شـان را از ینازل شد و ا ،اتی  آیه مانده بودند. اکه هنوز در مکفرزندان خود بوده 

ای سّری بـه نامه هبلتعابیب ه حادبکات آمده یرد. در برخی رواک  عم  نهی یا
ه را فـتح کـم دارد میتصـم ه رسول خـداکنیه فرستاد و در آن از اکان مکمشر

  یتـی بـر آنـان گذاشـته و بـده منّ ک  بود یشان گزارش داد و منظورش ایبه ا ،ندک
رده باشـد. کـن حفظ اکاز خطر مشر ،ه داشتکه در مکرا ارحام و اوالدی  ،لهیوس

 2را فرسـتاد. مذکور اتیاش خبر داد و آامبر گرامییان را به پی  جریخدای تعالی ا

زدایی از آنـان اشـاره در آیه بعد نیز به نقشه دشم  در فریب مسلمانان و خطر دی 
خواهند بـود و  ناتدشمنان ،نندکدا یفار به شما دست پکاگر »فرماید: کند و میمی

ه شـما هـم کـند ارد و آرزومند آنکدست و زبان خود را به آزار شما دراز خواهند 
 3«د.یافر شوک
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های اصـلی امـام از توصـیه ،شناخت دشم  و مراقبت از رفتـار و حرکـات آنـان
هـای های مسلمان است و بـا معرفـی ماهیـت دشـمنان ملتبه ملت خمینی

خـدای بـزرگ و قـرآن  د است آنـان دشـمنانمعتق اسالمی و مستضعفان جهان،
انتی بـرای یـت و خیـچ جنایه از هـکـدرنـدگانی هسـتند  ؛زندیم و اسالم عزیرک

است و مطام  یدن به ریشند و برای رسکارانه خود دست نمیکتیمقاصد شوم جنا
   9ند.گذاردوست و دشم  نمی ، تفاوتی میانپست خود

انقالب بـرای هـدایت اّمـت اسـالمی، یـادآوری  معظم های رهبریکی از ویژگی
های تبلیغی و نفوذ آنان در جامعـه اسـالمی عداوت دشمنان اسالم و رصد شگرد

دشـم  کیسـت؟ »...فرمایـد: در معرفی ماهیت ایـ  دشـم  می کهچنان ؛است
آمریکاست؛ یک روزی انگلیس بـود. ایـ   ،استکبار؛ البته مظهر استکبار، امروز

 2«.ست، مشغول است؛ دائم مشغول استدشم ، بیکار نی
از جمله ترفندهای دشمنان از نظر رهبر انقالب که در راستای اهداف اسـتعماری 

 ،تـا بـدی  دریـق ؛گردد، ایجاد اختالف میان اّمت اسالمی اسـتآنان اعمال می
سـّنت، امروز، هم در بی  اه »سلطه خود بر کشورهای مسلمان را دوام بخشند: 

هایی در کار است برای اینکه اینهـا را از هـم جـدا کنـد؛ ه، دستهم در بی  شیع
رسد به مراکـز جاسوسـی و جو کردید، میوهم اگر جست ]را[ هاهمه ای  دست

   3«.ادالعاتی دشمنان اسالم
به همی  سبب، ایشان تکلیف عالمان و نخبگان اّمت اسالمی را سنگی  توصیف 

شـناخت  در خصوص ،ور تعالیم اسالمکند و معتقد است که آنان باید بر محمی
                                                                                       

 . ۴۱8، ص 6۹   ،صحیفه امام، خمینی. امام 9
 . ۳/۱/۹۴۱۳ای، بخش بیانات، الله خامنه. پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت2
 .  ۹۱/۹1/۹۴۱۴. همان، 3
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 خوبی عم  کننـد. شـاعر عـرببه وظیفه خود به ،هابخشی تودهدشم  و آگاهی
 گفته است:  در ای  زمینه

 الدَّ رو َیْظـان َو األَحـدا و لـم َیـَنم
 

َمـــم  ََ األو ـــ فَى
َ
م یـــا أ كو ُو ـــا َ ـــا رو  9َفم

 

با همه امکانات خود متوجـه شماسـت،  ،که دنیای قدرت، دنیای زر و زوروقتی»
   2«.شما حق ندارید ُچرت بزنید، حق ندارید خواب بروید

ه فرمـود: بعضـی از کـدم یشـن از امـام رضـا»گوید: میخّزاز  علیب حس 
ان ما از دّجـال یعیه ادعای محبت و دوستی ما را دارند، ضررشان برای شکسانی ک
 جهـتبه چه علت ای فرزند رسول خدا؟ فرمـود: بـه  :ردمکشتر است. عرض یب

  شـود، حـّق و یهرگاه چن .شان با دوستان ماو دشمنی ،شان با دشمنان مادوستی
   3«زد و امر مشتبه گردد و مؤم  از منافق بازشناخته نشود.یباد  به هم درآم

همـه  معادالت قدرت در جهان امروز تغییـر یافتـه و انقالب، فرزانه از نگاه رهبر
دو قطبـِی »های آن شده اسـت: متوجه اسالم و آرمان ،های دشمنانتوجه و برنامه

جنگ بر سر قدرت و ثروت بود، پایـان  ]در بی  آنها[ داری و کمونیسم کهسرمایه
بـا  ،میان مستضعفی  جهان به رهبـری جنـبش مسـلمی  ،یافت و امروز دو قطبی

 0«.م استمستکبران به رهبری آمریکا و ناتو و صهیونیس
 ،بارسـتیزیکاست»گوید: له در تعریف و بیان مقصود از استکبارستیزی میمعظٌم 
بارگر یـا انسـان کجویی و تحمیـ  قـدرت اسـتملتی زیـر بـار مداخلـه کیعنی ی

                                                                                       

 . شعر از: احمد شوقی. 9
 .8/۹1/۹۴۱۳ای، بخش بیانات، الله خامنه. پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت2
 .8، ص صفات الشیعة. شیخ صدوق، 3
 .۹۳/۹۹/۹۴۱1ای، بخش بیانات، الله خامنه. پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت0
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ایشان مبارزه با استکبار را دستور قـرآن کـریم و  9«.بر نرودکبر یا دولت مستکمست
مبـارزه بـا اسـتکبار و نظـام » فرمایـد:دانـد و میمصداق اصلی آن را آمریکـا می

پذیر نیست. اگر مبـارزه بـا اسـتکبار نباشـد، مـا اصـالا تـاب  قـرآن تعطی  ،سلطه
مریکـا شود. در مورد مصـادیق اسـتکبار، آنیستیم. مبارزه با استکبار که تمام نمی

ه در قـرآن دربـاره کـواژه قرآنی است  کی ،بارکاستاتّم مصادیق استکبار است... 
   2«.ار رفته استکهای بدخواه و معارِض حّق و حقیقت بهامیال فرعون و گروه

هـای مختلـف بخشـی بـه گروهت جهـان اسـالم از دریـق آگاهییهدا بنابرای ،
از رئـو   ،ایکـدولـت آمر یهااسـتیکشورهای اسالمی به منظور مقابلـه بـا س

گذاشت  عملیات استعماری ای  دولـت برای ناکام انقالبمعظم  رهبرهای تالش
ویـژه های او برای به زیر سلطه کشیدن مل  مظلوم، بـهها و فعالیتو معرفی در 

 کشورهای اسالمی است.
های شـوم اسـتکباری بـرای بـه سـتم کشـیدن ملـ  گرفت  اهداف و تودئـهنشانه

 ،بخشیدن به جوامـ  اسـالمیشان و آگاهیهایو غارت ثروت و داراییمسلمان 
رود کـه های رهبر انقالب به شمار میتالش تری مهم جوانان آنها، از خصوصبه

های انقالب اسـالمی گردیـده توزی و مقابله دول استعماری با آرمانموجب کینه
، فنـاوری، ، فرهنگیاست. قراردادن نظام اسالمی در تنگناهای اقتصادی، سیاسی

ای و ممانعــت از تعامــ  آســان کشــورها بــا او را بایــد از پیامــدهای ایــ  هســته
بـرای دشـمنان ملـت » فرمایـد:می در ای  بـاره لهمعظٌم  ها به شمار آورد.دشمنی

نظـرات قـاد   ،ایگونه مالحظهایران اینکه یک ملتی صریحاا بایستد و بدون هیچ
هـا جرئـت بدهـد، قابـ  تحمـ  بکند و به دیگـر ملت خود را علیه استکبار بیان

                                                                                       

 .۹6/8/۹۴۱6. همان، 9
 .61/۳/۹۴۱۳و  68/۱/۹۴۱6. همان، 2
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 9«.کنندتالش می ،توانندلذا هرچه می ؛نیست
اسـتکبار  فکـری هایها را از جملـه شـاخصبـودن جـان انسـانارزشایشان بی

های هـای دســتگاههای مختلــف جنایتشـمارد و ضــم  اشـاره بــه نمونـهبرمی
ا، کـبرخـورد بـا بومیـان آمری :ماننـد ،باری در کشورها دی سـالیان گذشـتهکاست
شی در ویتنـام، بمبـاران اتمـی دو شـهر ژاپـ ، جنایـت هواپیماهـای بـدون کآدم

های وحشتناک دفاع در افغانستان، شکنجهستان، بمباران مردم بیکسرنشی  در پا
های استعمار ی از شاخصکی»زندان ابوُغریب در عراق و نظیر آن، معتقد است: 

ها و نسبت به آحاد بشـر مجـاز جنایت را نسبت به ملت هکای  است  ،بارکو است
ند، از جنایـت ِابـا که دستشان برسد و منافعشان اقتضا کشمرند... و هر جایی می

 2«.ندارند

 . دفاع از حقوق مسلمانان و مظلومان عالم3

هــا و معــارف نــاب اســالمی و ابــالغ تحقــق آموزه مســیر انقــالب اســالمی در
 را های بســیاریتــاکنون هزینــه ،هــای اســالمی و انســانی آن بــه جهانیــانارزش

 ،شده است. رعایت عدالت و احسان به خلق به عنوان یـک آمـوزه دینـی متحم 
ْاللَهَْیأُمُرِْبالَعدِلَْوْاِلحساِنْ»سفارش خاص قرآن کریم است:  ه راستی کـبه 3؛ِانا

در  علـی ،نامؤمنـ امیـر« .خداوند به عدالت و نیکی به مردم امر کرده است
ملجـم بعـد از ضـربت ابـ و امـام حسـی   ها به امام حسآخری  وصیت

نناْ : »ایدفرممی ُلوِمَْعو  َمظ  َْوِْلل  ما  اِلِ َْخص  و یـاور  ،دشـم  سـتمکار 0؛َوُْكوَناِْللظا
                                                                                       

 .68/۹۹/۹۴۱۳. همان، 9
 .  6۱/8/۹۴۱6. همان، 2
 .۱1آیه . نح ، 3
 .۳3نامه  ،البالغهنهج . صبحی صالح، 0



   39   های فکری مقام معظم رهبری در هدایت امت اسالمیمؤلفه

 

 در تبیی  هدف قیـام الهـی خـویش نیز رور و ساالر شهیدانَس « ستمدیده باشید.
کسی که فرمانروای ستمکاری را ببیند کـه حـالل خـدا را حـرام، عهـد : »هفرمود

و میان بندگان به ستم رفتار  ردهت رسول خدا عم  کالهی را شکسته، مخالف سنّ 
در عم  و گفتار با او مخالفت نکند، بـر خداونـد اسـت کـه او را در  ولی، نموده

   9«.جایش قرار دهد
هـای بـزرگ هـای مسـلمان، از آرمانویـژه ملتبه ،حمایت از ستمدیدگان عالم

مشـکالتی کـه از ناحیـه اسـتکبار  بـا وجـودرود و انقالب اسالمی به شمار مـی
های گذشته از ای  آرمـان خـود جهانی متوجه نظام اسالمی گردیده، در تمام دوره

اشـاره بـه تکلیـف شـرعی  با امام خمینی، جهتکوتاه نیامده است. به همی  
م و شـرق و یما مسلمان»فرماید: های مظلوم میبرای دفاع و حمایت از همه ملت

 ، یـا .میتـازم و بر ظالم میینکدفاع می ما از مظلوم .ستیمان مطر  نیغرب برا
 2«.فه اسالمی استیوظ یک

هـای مظلـوم و مسـلمان را جامـه عمـ  هـدف حمایـت از ملت رهبر انقـالب،
زمینـه  ،داند تـا از ایـ  دریـقهای بزرگ انبیا و اولیای الهی میپوشاندن به آرمان

هـای بلنـد هسـتیم، ما دنبال آرمان»برای تحقق اّمت واحد اسالمی فراهم گردد: 
دنبال تشکی  جامعه اسالمی، نظام اسالمی، کشـور اسـالمی، اّمـت اسـالمی و 

[؛ و قان و شـهیدان ]هسـتیمبخشیدن به آرزوهـای بـزرگ پیـامبران و صـّدیققتح
ــتگاه ــاندس ــیطانی زم ــک جبهه ،های ش ــکی ــا ی ــاا ب ــد و دبع ــیان  ،چنی  حرکت
   3«.ندامخالف

                                                                                       

 .۱۹1، ص ۹۹،   احقاق الحق و ازهاق الباطلنورالله شوشتری، . قاضی 9
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هـای مسـلمان و ایشان رسالت نظام اسـالمی را همسـویی و همگـامی بـا ملت
کند و با تمسـک بـه مـت  قـرآن بودن در مصائب و مشکالت آنان بیان میشریک

دانـد کـه ها را محصـول درسـی میخدمت به انسانهای اسالمی، کریم و آموزه
   9نظام اسالمی از اولیای دی  گرفته است.

 . حمایت از فلسطین و مقاومت اسالمی4

هـای گیری نظام اسـالمی در ایـران، رشـد آگـاهی ملتیکی از پیامدهای شک 
شـان بـوده ها و مطالبـات واقعیبخشیدن به خواستهمسلمان و تالش برای عینیت

همـواره دارای اهمیـت و جایگـاه  ،کشور فلسطی  در میان اّمـت اسـالمیاست. 
های مختلف اسالمی برای رهایی ههای گروای بوده و به همی  سبب، تالشویژه

مردم مظلوم ای  کشور از ستم رژیم غاصب صهیونیستی و حامیـان آن بـا عنـوان 
ای مسـلمان بـرای هـینی از تبلور اراده و اتحاد ملت، برگ زّر «مقاومت اسالمی»

بـودن شـیعه بـا وجـودرود. شمار مـی نمایش قدرت و مبارزه با دشمنان اسالم به
بـودن مسـلمانان فلسـطی ، ینظام جمهوری اسالمی و رهبری معظـم آن، و سـنّ 

امروزه حامی حقیقی مردم مظلوم فلسطی ، نظام جمهوری اسالمی و رهبـری آن 
کشورهای عربی به اسرائی  دست دوستی حالی است که حاکمان  در ،است. ای 

چینی علیـه نظـام اسـالمی و اهـداف بلنـد آن تودئـه ،داده و در کنار ایـ  کشـور
برگرفته از آموزه هـای اسـالمی و  ،حمایت از مسلمانان که کنند. بدیهی استمی

 فرمـوده اسـت: که رسول خـداچنان ؛شعار محوری انقالب اسالمی است
َبَح و اَل یَ » صت

َ
مت َمنت أ هو ـنت َس مل یَن َفَلیت مل لل ست مو ورل الت مو

و
أ َتمُّ بل کسـی کـه صـبح کنـد و بـه  2؛هت
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 «  آید.مسائ  مسلمانان اهتمام نداشته باشد، از آنان به شمار نمی
های ملت فلسطی  از ابتدای شروع نهضـت از آرمان دفاع قاد  حضرت امام

ت ای  مسئله بـرای از ای  آرمان، نشان از اهمی و حمایت رهبر انقالب 9اسالمی،
 کیـ ،اّمـت اسـالمی»فرمـوده اسـت:  ؛ آنجـا کـهنظام جمهوری اسـالمی دارد

مسـئله ملـت و سـرزمی  تـاریخی و  ،جراحت بزرگی را در وجود خود دارد و آن
   2«.مقد  فلسطی  است

ایشان دولت اسرائی  را دشم  شـماره یـک اّمـت اسـالمی دانسـته و در دفـاع از 
لبنان و سوریه که در خط مبارزه با ای  دولت هسـتند، سـعی  های فلسطی ،ملت

وافری داشته و به دلی  تهدیدآمیز بودن آن برای منطقه و جهان، بـه معرفـی چهـره 
تهدیـِد همـه جهـان، آن »کنـد: واقعی و خطرات آن همـت گمـارده و ت،کیـد می

انـد؛ از ه جز شـرارت از خودشـان نشـان ندادهکنیروهای شر و شرآفرینی هستند 
 3«.همی  رژیم جعلی اسرائی  و بعضی از پشتیبانان او ،جمله
در برابر مسائ  فلسطی  و ستمی که بر آنها  را له آگاهی و بیداری مسلمانانمعظٌم 

داند که باید در مسائ  حج بدان یک ضرورت برای اّمت اسالم می ،شودوارد می
ن بیش از شصت سال است کـه دنیـای اسـالم بـا ایـ  بلیـه اآل»توجه نشان داد: 

چـرا  ،دلبنـدمبتالست... امروز که دنیای اسالم را به کمک می (مسئله فلسطی )
ه صـبح کـ سـیکدنیای اسالم در مقاب  اینها ساکت است؟ مگر پیغمبر نفرمود: 

 0«ارهای مسلمانان ندهد، از آنان نیست.کند و اهمیتی به ک
                                                                                       

 .61۴، ص ۹6،   صحیفه امام، خمینی . امام9
 .۹۴/۹6/۹۴88ای، بخش بیانات، الله خامنه. پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت2
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دنیـای اسـالم بایـد از انگیـزه  که معتقد است ،ایشان با اهتمام به مسئله فلسطی 
هـای درنـده وتـاه نیایـد و عمـ  غاصـبانه گرگکای خود در ای  موضـوع لحظـه

دشـم  بـر آن  همه سـعی»ند: کوم کالمللی آنها را محصهیونیست و حامیان بی 
هـای فلسـطینی را از گزینـه آمیز، ملـت و گروههای پـو  و فریـببود که با وعده

منصرف کند و به بازی ناشـیانه در میـدان سیاسـت سـرگرم سـازد... « مقاومت»
هـای آمیز تـاکنون، روحیـه مقاومـت در گروههـای خیانـتپادزهر همه ای  بازی

 9«.اسالمی و ملت فلسطی  بوده است

 الش كشاندن فرهنگ غرب . به چ5

بخشیدن بـه اّمـت اسـالمی، های تبلیغی رهبر انقالب برای هویتراهبردیکی از 
هــای درونــی فرهنــگ اســالمی از دریــق بــه چــالش کشــیدن دادن قوتنشــان
های چراکه فرهنگ اسالمی به دلی  قوت ؛های درونی فرهنگ غربی استضعف

توانـد دارای چنان ظرفیتی است کـه می ،اش که منبعث از تعالیم الهی استذاتی
های غیراسالمی را به زانو درآورد و رهبر انقالب به دلی  اشراف و آگـاهی فرهنگ
های های ای  فرهنگ از یک سو، و نیز وقوف کام  بـه عمـق ضـعفمایهبه درون

هـا و های واقعی آن از سـوی دیگـر، در برشـمردن تواناییفرهنگ غربی و آسیب
سعی وافری  ،های فرهنگ بیگانهدادن ضعففرهنگ خودی و نشاناستعدادهای 

د بـه لحـاظ یـه باکـجهان غرب است  ،امروز»فرماید: می کهاست؛ چنان داشته
  سرنوشـت ییها در تعملت ، حّق یدر خصوص حقوق بشر، آزاد یو عمل ینظر

رامـت کخود و حقوق زن و حفـظ  یهااز ثروت یریگها در بهرهملت خود، حّق 
دربـاره نـوع  ، ایشـانبه دور خاص 2«.ده شود و پاسخگو باشدیشکبه چالش  ،او

                                                                                       

 .۱/3/۹۴۱1. همان،  9
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ت حجـاب در برخـی یا ممنوعیآ»فرماید: نگاه به حجاب در کشورهای غربی می
 9«ست؟یبودن اعتقاد به آزادی ننشانه دروغ ،ییشورهای اروپاک

در نهایت، واقعیت فرهنگ فاسد غرب که به عنوان تمـدن غربـی بـه کشـورهای 
چنـی  ایـ  لهاز زبان معظٌم  خصوص کشورهای اسالمی عرضه گردیده،دیگر، به
 :شده استتوصیف 

های زیبایی از فناوری و سـرعت و ای  تمدنی که آنها به دنیا عرضه کردند، جلوه»
ها را اما خوشبختی انسـان ؛سهولت و ابزارهای زندگی را در اختیار مردم گذاشت

هایی را عکس، بر فرق عدالت کوبید، ملتر نکرد. بهت،می  نکرد، عدالت را برقرا
هایی را تحقیـر کـرد؛ در درون خـود هـم هایی را فقیر کرد، ملتاسیر کرد، ملت

دچار تضادها شد، از لحاظ اخالقی فاسد شدند، از لحاظ معنـوی پـوک و پـو  
مدار دهنـد. یـک سیاسـتها به ایـ  معنـا گـواهی میخود غربی ،شدند. امروز

دنیای پـو  و پـوکی اسـت و ایـ  را حـس  ،دنیای ما :غربی به م  گفت برجسته
 2«.کنیممی

 سخن پایانی

داعیـه اقتـدار کشـورهای اسـالمی و  ،بایـد یـادآور شـد رهبـر انقـالب ،در پایان
بخشیدن به جامعه تراز اسالمی را در اندیشه دارد و به عنوان یک آرمـان بـه تحقق
شـرط تحقـق چنـی  آرمـانی، همراهـی و همگـامی اّمـت  اما قطعاا  ؛نگردآن می

انداز شـکوه و که ای  هـدف تـ،می  نشـود، چشـماسالمی با ایشان است و چنان
به ضـرورت  امام علی که؛ چنانعظمت اسالمی دور از دستر  خواهد بود
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تـوجهی بی هـایهو مخادر نمـوده رعایت حقوق متقابـ  رهبـری و مـردم اشـاره
زیبـایی یـادآور بـه را ی یا فاصله میان جامعه اسالمی و رهبریرهبر جامعه به حّق 

 شده است: 
مردم را بپردازد، حق در  حّق  نیز زمامدار رهبری را ادا کنند و و آنگاه که مردم حّق »

ت و سـنّ  ،های عـدالت برقـرارو نشانه ،های دی  پدیدارآن جامعه عزت یابد و راه
  شـود و مـردم در تـداوم حکومـت روزگار اصـال ،پایدار گردد. پس پیامبر

اما اگر مردم بر حکومت چیـره  ؛گرددو دشم  در آرزوهایش م،یو  می ،امیدوار
های رود، نشـانهشوند، یا زمامدار بر رعیت ستم کند، وحدت کلمـه از بـی  مـی

 ت پیـامبرگردد و راه گسترده سنّ بازی در دی  فراوان میستم آشکار، و نیرنگ
 9«شود.میهای دل فراوان راوان، احکام دی  تعطی  و بیماریمتروک، هواپرستی ف

 

                                                                                       

 .6۹۱، خطبه البالغهنهج . صبح صالح، 9



 

 

 
های تکفیری نگیری جریاکلچگونگی ش

  ها در دهه اخیریابی آنو دالیل قدرت
 *دکتر مهدی فرمانیاناالسالم والمسلمین حجت 

 ه اشار

ورود فرهنگ غرب به جهان اسالم و فروپاشی امپراتوری عیمانی، بازتاب فراوانی 
صـد تری  مسائلی است که در یکدر جامعه اسالمی داشت. خالفت از اساسی

سنت را به خود مشـغول کـرد. در همـی  سال گذشته، ذه  و فکر مسلمانان اه 
و گـروه سیاسـی هـا حـزب زمینه، متفکران اسالمی صدها کتـاب نگاشـتند و ده

تشکی  شد. خالفت اسالمی از دست رفته بـود؛ جهـان اسـالم گرفتـار فرهنـگ 
 شد. غرب شده بود و هیچ بارقه امیدی دیده نمی

رفـت از ایـ  سنت مصـری، راهکـار اصـلی بـرای برونتعدادی از متفکران اه 
که دغدغه دی  داشتند ایدانستند. عدهوضعیت اسفناک را، بازگشت به سلف می

خواستند فرهنگ غرب بر تار و پود مسـلمی  سـایه افکنـد خـود را سـلفی و نمی
انداز شـد و محمـد عبـده، نامیدند. بازگشت به سلف نخستی  بار در مصر دنی 

الدی  خطیب و سـید محمـد رشـید رضـا نخسـتی  عبدالرحمان کواکبی، محب

                                                                                       

 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب.  *
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ن از ای  شعار افرادی بودند که شعار بازگشت به سلف را مطر  کردند، اما وهابیا
تیمیـه را بـه عنـوان افکـار سو  استفاده کردند و خود را سلفی نامیدند و افکار اب 

ای از دردمنـدان مسـلمان بـه دام افکـار چنـی  عـدهسلف تـرویج کردنـد؛ و ای 
   9تیمیه افتادند.اب 

کم، ت،سیس حکومت اسـالمی ها برای احیای خالفت اسالمی یا دستای  گروه
گاه با حکم جهاد، تکفیر را در جهـان اسـالم  2تیمیه تمسک کرده،اب به فتواهای 
هـای تـوان بـا قادعیـت گفـت کـه همـه جریانبنـابرای ، می 3کردند.نهادینه می

اند و همه سلفیان تحت تـ،ثیر های فکرِی سلفیه بیرون آمدهتکفیری از دل گرایش
تیمیــه ای بــه نــام اب انــد. بــه عبــارتی، امــروزه جهــان اســالم بــا پدیــدهتیمیهاب 

کند و بـه کفـر گری، خشونت را ترویج میروست که به اسم سلف و سلفیروبه
 دهد.دیگر مسلمانان فتوا می

های تکفیـری، بـه بنابرای ، در ای  نوشته در پی آنیم تا با بیانی کوتاه درباره جریان
 م. یبحث بپرداز

 گریتاریخچه سلفی

تیمیه در قرن هشـتم، توجـه قب  از ظهور اب  تا گرایی به مثابه یک روش:سل  
هـای فکـری اصـحاب حـدیث، در میـان به آرای سلف، به میابـه یکـی از روش

سنت مطر  بود و دیفی از بزرگان اصحاب حدیث مقید بودند تا از محدثان اه 
افکار سلف خود عدول نکنند. فقهای اثرگـرای مدینـه در دو قـرن اول هجـری را 

حنبـ  های پـیش از احمـد ب گرایی در سـدهالن رویکرد سلفیقراوتوان پیشمی
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اسـا  فکـر حنبـ  بسـیار مقیـد بـود عقایـد خـود را بـر دانست. خود احمد ب 
االمکان از آن عدول نکند. در زمان محـدثان اصحاب اثر مدینه تنظیم کند و حتی

نـی گرایی معنایی به غیر از معنای لغـوی نداشـت؛ یعقرون سوم تا هشتم، سلفی
توجه به افکار گذشتگان و ای  توجه، مقید به زمانی نبود و هیچ کـس از محـدثان 

کرد. بنابرای ، با توجه بـه معنـای لغـوی کلمـه به حدیث خیرالقرون تمسک نمی
قـرار « سـلف»، هر روز بـه تعـداد افـرادی کـه تحـت پوشـش مفهـوم «سلف»

 9شد.گرفتند، افزوده میمی
تیمیـه و اسـتدالل بـه حـدیث بـا ظهـور اب  :گرایی به عنوان یک مکتبسل 

خیرالقرون، محدوده زمانی سلف مقید به قرون فاضله )قرن اول تـا سـوم( شـد و 
مفهوم سلف از معنای لغوی به معنای اصطالحی تغییـر معناشـناختی یافـت. در 
ای  نگاه، فهم ظاهرگرای سلف )صحابه، تابعی  و تابعی  تابعی  و ائمه اربعـه( از 

گرای خلـف )اشـاعره و ماتریدیـه( برتـر شـد. در ایـ  زمـان، دیگـر یـ فهم ت،و
کم خود را به عنوان یک مکتب در مقابـ   گرایی یک رویکرد نبود، بلکه کمسلف

کرد. تمام ای  تحوالت بـه دسـت اشاعره، اصحاب حدیث و ماتریدیه معرفی می
برای نخسـتی   یالفتوی الحمویه الکبرتیمیه در حال انجام بود. وی در کتاب اب 

چنـی  مکتبـی بـا عنـوان سـلفیه در جهـان بار از مکتبی به نام سلفیه نام برد و ای 
رسـیم کـه با بررسی تمام آثار مل  و نح ، به ای  نتیجـه می 2اسالم ت،سیس شد.

 اند.  اثر از مکتبی به نام سلفیه یاد نکردهیهیچ یک از نویسندگان ا
ـ در عیار است که خود یک سلفی تمام ـجالب است بدانیم که یوسف قرضاوی 

                                                                                       

لفیه در هـای فکـری سـگرایش»؛ همو، آشنایی با فرق تسنن، درس سلفیه. مهدی فرمانیان، 9
 .۹1۳، مجله مشکات، ش«جهان معاصر
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تصریح دارد کـه کلمـه سـلفیه،  الصحوة االسالمیة من المراهقه الی الرشدکتاب 
لفظی جدید است و بـه تـازگی در ادبیـات جهـان اسـالم وارد شـده اسـت. وی 

 گوید:می
ان دانم از چـه زمـانی در جهـها( تعبیر جدیدی است. نمیتعبیر سلفیون )سلفی

ها، اهـ  حـدیث، اهـ  اثـر یـا حنابلـه اسالم شای  شده است. قـبالا بـه سـلفی
رفـت. گفتند که در مقاب  اه  کالم در عقاید و اهـ  رأی در فقـه بـه کـار میمی

دعواها و مشاجرات علمی و عملی زیادی میـان حنابلـه و اشـاعره و ماتریدیـه در 
 9دول تاریخ اتفاق افتاده است.

ی بسیار دقیق و منطبق با واق  است، زیرا با به محـاق رفـت  دیدگاه یوسف قرضاو
تیمیه از قرن هشتم تا عصر حاضر، هیچ کـس از مکتـب سـلفیه خبـری فکر اب 

الـدی  خطیـب و را در شمال آفریقـا، محب« سلفیه»نداشت و نخستی  بار لفظ 
سید محمد رشید رضا مطر  کردند. وهابیت در ای  هشتاد سال گذشـته از ایـ  

م به نف  خود استفاده کرد و خود را به عنوان سـلفی و مکتـب خـود را مکتـب اس
دائررة « سـلفیة»سلفیه نام نهاد. شاید به همی  علت است کـه نویسـنده مـدخ  

چاپ لیدن، سلفیه را نـه بـه وهابیـت  (encyclopedia of Islam) المعارف اسالم
 2های سلفی شمال آفریقا ادالق کرده است.بلکه به جریان

 های تکفیری در عصر حاضرجریان

هــای تکفیــری در هــای متعــدد و متنــوعی از جریاندر ســی ســال اخیــر، گروه
هرای اسرالمی جنبشاند که دکمجیان در کتاب کشورهای اسالمی به وجود آمده

                                                                                       

 .61۹، صالصحوة االسالمیة من المراهقة الی الرشد. یوسف قرضاوی، 9
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هـا اشـاره کـرده ، به صورت گسترده، به صدها گروه از ای  جریاندر جهان عرب
ریـان اصـلی تکفیـری وهابیـت، سـپاه صـحابه و است که غالباا به یکی از سه ج

هـا تـاب  شـرایط و اند. اکیـر ایـ  گروهدالبان، و سلفیه جهادی )القاعده( وابسته
انـد های دیگـر بودهمقتضیات زمان به سلفیه جهادی پیوسته، اگرچه قبالا از دیف

جهاد تری  گروه سلفیه جهادی است که اند. بنابرای ، مهمو گاه اصالا سلفی نبوده
 را واجب دانسته، صدها گروه به آن متعلق است.

 وهابیت و تکفیر مسلمانان

تیمیه، تمام مسـلمانان را بـه خـادر توسـ  بـه وهابیت تحت ت،ثیر آرا و افکار اب 
اروا  بزرگان و احترام به قبور اولیای الهی، مشرک به شرک جلی و کـافر بـه کفـر 

در عصـر حاضـر از شـرک مشـرکان داند و معتقد است شرک مسـلمانان اکبر می
تـر اسـت. بنـابرای ، مسـلمانان بایـد دوبـاره بیشتر و بزرگ زمان رسول خدا

اسالم بیاورند، شـهادتی  را بـه زبـان جـاری کننـد و از آبـا و اجـداد خـود تبـّری 
بجویند. در غیر ای  صورت، مهدورالدم بـوده، جـان و مالشـان احتـرام نـدارد و 

ع از پذیرش دوباره اسالم واجب است و اموال و زنـان کشت  آنها در صورت امتنا
در نگـاه وهابیـت، یـک  9شـود.و فرزندانشان به عنوان غنیمـت جنگـی اخـذ می

ـ همگـی کـافر و مسلکان ایشـان ـ به غیر از هممیلیارد و پانصد میلیون مسلمان 
المسـلمی  و دالبـان مشرک و مهدورالـدم هسـتند و حتـی سـلفیانی میـ  اخوان

 2گذارند و باید از بدعت دست بردارند.ه مشرک نیستند، بدعتاگرچ
                                                                                       

شـ  ک. بنگرید به آثار متعددی که در نقد وهابیـت نوشـته شـده اسـت: سـید محسـ  امـی ، 9
رویکـرد عقالنـی بـه باورهـای الـدی  دبسـی، ؛ نجمآیین وهابیت؛ جعفر سبحانی، االرتیاا
 اصغر فقیهی.؛ علیوهابیت

، تمـام کتـاب و مقدمـه ربیـ  اضواء السلفیة علی الجماعة االخوانیة. نک.: نورة بنت حس  غاوی، 2
وهابیت، مراجعه کرد که همه را مشرک توان به آثار ربی  مدخلی، از بزرگان مدخلی بر آن. در ای  زمینه می

 داند.گذار میکم بدعتو کافر یا دست
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کیشـان رسیم که ای  فرقه حتی بـه همبا مراجعه به تاریخ وهابیت به ای  نتیجه می
مسلکان اعتقادی خـود هـم رحـم نکـرده و بیشـتر مقتـوالن دوره اول فقهی و هم

هـ  سـنت اند، اوهابیت، که با فتاوای محمـد بـ  عبـدالوهاب بـه قتـ  رسـیده
تکفیر مسلمانان، هم در آثـار  9اند.مذهب با رویکرد اصحاب حدیث بودهحنبلی

شـود و هـم در رفتـار وهابیـان در دوره عبدالوهاب به وضو  دیـده میمحمد ب 
شود کـه در ادامـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره پیدایش و دوره ظهور مجدد دیده می

 کنیم.می
، ده چیز را ناقض اسالم دانسـته، االسالم نواقضعبدالوهاب در رساله محمد ب 

داده است: یکم؛ شرک در عبادت خدا، ماننـد ذبـح کـردن  به کفر مرتکب آن فتوا
برای غیرخداوند که به عقیده او بسیاری از مسلمانان مشـمول آن هسـتند! و حـال 

دانند. دوم؛ کسی که میـان خـود و آنکه تمام مسلمانان نذر را مخصوص خدا می
ای قرار دهد و آن واسطه را بخواند و از وی دلـب شـفاعت کنـد، اسطهو خداوند

عبـدالوهاب از به اجماع علما کافر است! البتـه معلـوم نیسـت مـراد محمـد بـ  
نظر فقهای اسالمی است یا فقـط خـودش منظـور اسـت!  اجماع یادشده، اتفاق

اتفاق  وردچراکه تکفیر مسلمانان به خادر شفاعت از اولیای الهی، به هیچ وجه م
و اجماع فقهای اسالم نیست، بلکه قول به عدم تکفیر شهرت دارد. سـوم؛ کسـی 
که مشرکان را تکفیر نکند یا در کفرشان تردید کند یا عقیده آنها را درست بپندارد، 

مسلمانان، کفـر  کافر است! هشتم؛ کمک به مشرکان و یاری رساندن به آنها علیه
مسلمانان غیروهابی،  عبدالوهاب از مشرکان، ب است. البته ظاهراا منظور محمد 

کننـد! ... او در همـه ایـ  به ویژه صوفیان و شیعیان است که به پیـامبر توسـ  می
                                                                                       

یخ النجـدغنام، . نک.: حسی  اب 9 یخ نجد؛ عثمان نجدی، المجد فی تار ؛ کـه هـر دو را تار
 اند. عصر او نوشتهوهابیان درفدار محمد ب  عبدالوهاب و هم
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 9مسلمانان نظر داشته است! موارد تنها به
 نویسد: بشر، یکی از نویسندگان وهابی درباره حمله وهابیت به کربال میاب 

بدالعزیز لشکری گران از تمام ادراف نجد و هجری آغاز شد، ع 9296وقتی سال 
جنوب حجاز به قصد تصرف سرزمی  کربال حرکت داد. ای  سپاه بر اهالی شـهر 

ها کشت و گنبـدی را کـه بـر روی کربال وارد شد و بیشتر آنها را در بازارها و خانه
قبر حسی  بود، خراب کرد و آنچه را در ضریح و حـوالی آن بـود، غـارت کـرد و 

ی را که با زمرد و یاقوت و جواهرات، زینت شده بود و دیگر چیزهایی را کـه اشیائ
قاب  شمارش نیست، همه را برداشتند. آنها در آنجا زیاد درنگ نکردنـد و حـدود 

که حدود دو هزار نفـر از حالی ظهر با تمام اموالی که برداشته بودند گریختند، در 
 2اهالی کربال را کشتند.
 نویسد: درباره حمله وهابیان به دائف می جمی  صدقی زهاوی

تری  کارهای وهابیان ای  بود که هنگام وارد شدن به شهر دائف، مـردم را از قبیح
جمعی کشتند و به کوچـک و بـزرگ رحـم نکردنـد و همگـی را صورت دسته به

هـای شـیرخوار را بـر یکسان از دم تیغ شمشیر و نیـزه گذراندنـد و حتـی دف به 
ای را کـه مشـغول فراگیـری قـرآن   عـدهیبریدند. همچنمادرانشان سر  هایسینه

بودند نیز به قت  رساندند و وقتی همه افرادی را که درون خانه بودند به بیرون و بـه 
سراها و مساجد بردند، همه را بـه قتـ  رسـاندند. حتـی کسـانی را کـه در کاروان

مساجد در حال رکوع و سجود بودند نیز کشتند، به حدی که به جز بیست و چند 
دور بود کـه در از اهالی آن شهر، دیگر کسی باقی نماند ... و نحوة کشت  ای نفر 

ای را به قت  رساندند و در روز دوم و سوم از راه مکر و خدعه به مردم روز اول عده
                                                                                       

 .6۳۴-6۴۹، ص۹،  ض االسالممجموعة الرسائل، رساله نواق. محمد ب  عبدالوهاب، 9
یخ النجد. عیمان نجدی، 2  .658و  653، ص۹،  عنوان المجد فی تار
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ها را از آنها گرفتند و همگی را به قت  ها وارد شدند اسلحهامان دادند و چون بر آن
گـاه در سـرما برهنـه و امان دادنـد و آن« وّ  »ا وادی ای دیگر را ترساندند، و عده

هـای نقـد و اثـاث عریان و بدون هیچ لباسـی آنهـا را رهـا کردنـد و امـوال و پول
ها را روی زمی  و کوچه و بازار ریختند که منزلشان را به غارت بردند. حتی کتاب

های نسـخه هـا وهـایی کـه در بینشـان قرآنکرد؛ کتاببادها آنها را ورق ورق می
های حدیث و فقه و دیگر علوم وجود داشـت کـه بـه بخاری و مسلم و بقیه کتاب

 9قمری به وقوع پیوست. 9293رسید. ای  عم  فجی  در هزاران ت،لیف می
سـعود در دوره اول ظهـور آن فتاوای محمد ب  عبدالوهاب با کمـک سیاسـی آل

م زد. همـی  روش و سـیره، وهابیت عینیت یافت و قت  بسیاری از مسلمانان را رق
عییمـی  و بـاز و اب شیوه و روش وهابیت در عصر حاضـر اسـت کـه در آثـار ب 

 شود. جبری  از علمای بزرگ وهابیت در دهه اخیر دیده میب 

 سپاه صحابه و تکفیر شیعه

در قـرن دوازده . گرددباز می 2پیشینه فکری سپاه صحابه به جریان فکری دیوبندیه
تیمیـه بـود. فـردی ظهـور کـرد کـه حامـ  برخـی از افکـار اب هجری در هنـد 

الله دهلوی با تلفیق تصوف و ماتریدیه با سلفیت، مکتبی ایجـاد کـرد کـه ولیشاه
تـوان دیوبندیه را به هیچ وجه نمی شناخته شد.« دیوبندیه»بعدها با عنوان مکتب 

بـه برتـر بـودن  گـاههای سلفی دانست، زیرا ای  فرقه هیچسلفی یا یکی از جریان
فهم سلف بر فهم خلـف معتقـد نیسـت، امـا از آن جهـت کـه برخـی از افکـار 

                                                                                       

 .61-۹۱، صالفجر الصادق فی الرد علی الفرقة الوهابیة المارقة. جمی  صدقی زهاوی، 9
؛ سید مهدی علیزاده موسوی، ۹۴، دلوع، ش«دیوبندیه». درباره دیوبندیه نک: مهدی فرمانیان، 2

نامـه ، پایانهای کالمـی دیوبندیـهنقد و بررسـی اندیشـه؛ محمد داهر رفیعی، دیوبندمکتب 
 کارشناسی ارشد مؤسسه امام خمینی.
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تیمیـه را قبـول دارد، از روی تسـامح از دیوبندیـه بـه عنـوان یکـی از تکفیری اب 
 شود.های سلفی یاد میجریان

جریان تکفیری سپاه صحابه در پاکستان به وجـود آمـد کـه بـه تکفیـر  9180در 
و کاری به غیرشیعه ندارد، زیرا بزرگان دیوبنـدی قائـ  بـه تکفیـر  پردازدشیعه می

الله دهلوی در عی  اعتقاد به شرک بودن برخی اعمـال ولیمسلمانان نبودند و شاه
مسلمانان، برخالف وهابیت آنهـا را بـه خـادر ایـ  اعمـال کـافر ندانسـته و بـر 

گان دیوبندیـه مبنـی مسلمان بودن مسلمی  ت،کید دارد، ولی برخی از فتواهای بزر
بر کفر شیعه، مستمسکی برای سـپاه صـحابه بـر تکفیـر شـیعیان و بـه شـهادت 

های سپاه صحابه آمده اسـت کـه پاکسـتان در بیانیه 9رساندن شیعیان شده است.
خواهیم. لـذا در ایـام باید از حضور شیعیان خالی شود و پاکستان بدون شیعه می

جات عزاداری حمله کرده، شیعیان را بـه هبه دست عزاداری اباعبدالله الحسی 
در سه دهه اخیر در کنار سپاه صحابه، چندی  گروه افرادـی  2رسانند.شهادت می

و تکفیری دیگر نیز در پاکستان شک  گرفته است. لشکر جهنگوی، لشکر دیبه و 
   3های تکفیری در پاکستان هستند.تری  گروهجیش محمد از مهم

های تکفیری علیـه شـیعه در پاکسـتان و کشـورهای وهیکی از عوام  گسترش گر
سـنت دیگر، رفتار برخی از شیعیان در توهی  و اهانت به مقدسات و بزرگان اه 

بیـت، آقـای یاسـر الحبیـب در لنـدن در است؛ می  آقای اللهیاری در شبکه اه 
 ای سخنی به ای  مضمون داشتند کـهالله خامنهای متعدد. آیتهای ماهوارهشبکه

های تشی  آمریکایی و لندنی، تشی  واقعی نیسـت. ایـ  سـخ  اشـاره بـه شـبکه
                                                                                       

 .۹۹، سرا  منیر، ش«گرایی دیوبندیهسپاه صحابه نماینده افراط». نک.: علیرضا میرزایی، 9
   آخر.، فصهای کالمی دیوبندیهنقد و بررسی اندیشه. نک: محمد داهر رفیعی، 2
 ، فص  لشکر جهنگوی و دیبه.گرایی در پاکستانافراط. جواد جمالی، 3
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 شونده از آمریکا و لندن است. ای پخشماهواره

 سلفیه جهادی و گسترش خشونت و قتل به اسم اسالم 

تری  جریان تکفیری، جریان سـلفیة جهـادی اسـت کـه از دل آن، سومی  و مهم
سلفیه جهادی به کتابی از سید قطب بـه نـام القاعده و داعش بیرون آمد. پیدایش 

گردد. سید قطب با نگارش ای  کتاب بیان داشت کـه مـا باز می معالم فی الطریق
اسـت،  در دوران جاهلیت قرن بیستم، کـه بـدتر از جاهلیـت زمـان پیـامبر

کنیم و باید ای  جاهلیت را که همان فرهنگ غرب است از بی  ببـریم. زندگی می
ای کـه ایشـان خنان سید قطب اشکالی نداشت، اما دومـی  مسـئلهجای ستا ای 

مطر  کرد، جهان اسالم را به تالدم انداخت. وی بیان داشت که هر کس به ایـ  
جاهلیت راضی باشد او هـم کـافر اسـت و تمـام شـهرهای اسـالمی، شـهرهای 

ها بـه حکـم سـید قطـب چنی  تمام مسلمانان و شهرهای آنجاهلی است و ای 
از مکـه  شدند. سید قطب به پیروان خود توصیه کرد که همچون پیامبرکافر 

هجرت کنند و یک شهر اسالمی تشکی  دهند و سـپس بـا  النبیمدینةجاهلی به 
 9جهاد برای تشکی  حکومت اسالمی بکوشند.

المسـلمی  بـه تفکـرات در همان زمان، تعدادی از جوانان تندرو و افرادی اخوان
های تکفیری متعددی را در مصـر و کشـورهای عربـی گروهسید قطب پیوستند و 

اند از: جماعه المسلمی  یا گروه التکفیـر ها عبارتتری  گروهت،سیس کردند. مهم
و الهجره به رهبری شکری مصطفی و گروه الجهاد به رهبری محمـد عبدالسـالم 

در هـا فر . عبدالسالم فر  مؤلف کتابی است کـه یکـی از ت،ثیرگـذارتری  کتاب
 الفریضرةگسترش تفکر جهـادی در میـان جوانـان مصـر اسـت. وی در کتـاب 

                                                                                       

، های سیاسـی حکومـت اسـالمی در تشـیع و تسـننزمینـه. نک: محمد مسـجد جـامعی، 9
 .۹۱۱-۹۱1ص
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اند، لذا ها آن را فراموش کردهداند که مسلمانان قرنای می، جهاد را فریضهالغائبه
باید آن را دوباره احیا کرد. ایشـان جهـاد را میـ  نمـاز، واجـب عینـی بـرای هـر 

ْ»مسلمان، اعم از زن و مرد، دانسته، تمام حاکمان اسالمی را به حکم آیه  َوَم ْلا  
ْ ُهَْفُأو  ُك ِْبَماَْأنَزَلْاللِّ َكاِفُروَنَْیح  کند و جهاد علیه آنان کافر معرفی می 9«َلِئَكُْهُ ْال 

داند. به نظر وی، جنگ و جهاد علیه دشمنان داخلـی، یعنـی حّکـام را واجب می
مسلمان، بر دشمنان خارجی، یعنی غرب و استکبار جهـانی، مقـدم اسـت و تـا 

خـارجی مدافعان تفکر غـرب را در داخـ  از بـی  نبـریم، پـرداخت  بـه دشـم  
ترتیب فضای مخالفت با غرب، به داخ  جهان اسالم برگشت معناست. بدی بی

   2و جنگ میان مسلمانان شک  گرفت.
جنگ افغانستان فرصت خـوبی بـرای سـلفیان جهـادی بـود. شـوروی کـافر بـه 
کشوری اسالمی حمله کرد و دفـاع از اسـالم و مسـلمانان بـا فتواهـای جهـادی 

واجب شد. ای  تحلی  باعث شد بسیاری از سلفیان سنت و وهابیت علمای اه 
مشـغول « عـرب ـ افغـان»یا « العربافغان»جهادی به افغانستان رفته، با عنوان 

جهاد علیه شوروی شوند. فتاوای جهاد علمای وهابیت و دیوبندیه در ای  زمینـه، 
َعـّزام،  رغبت ای  افراد را دوچندان کرد و اسامه ب  الدن پس از آشنایی با عبداللـه

جـا ها و حکم جهاد علمای وهابی، راهی افغانستان شد و در آنالعربرهبر افغان
هایی از خـود نشـان به عنوان معاون عبدالله عزام مشغول به کـار شـد و رشـادت

 3داد.

                                                                                       

 .۳۳مائده، آیه . 9
یضه الغائبه عرض و نقد. نک: محمد عماره، 2  ، تمام کتاب.الفر
؛ سلسله مقاالت وحید مـژده )بیسـت بر بام جهانها نک: ابوولید مصری، العرب. درباره افغان3

 مقاله( در خبرگزاری آوای افغان.
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های ادالعـاتی بعد از جنگ افغانستان و ترور عبدالله عـّزام بـه دسـت سـرویس
 9110الدن به سودان رفـت. در شدند و اسامه ب ها پراکنده العربآمریکا، افغان

الدن را بـه عنـوان رهبـر بار دیگر سلفیان جهادی دور هم جم  شدند و اسامه ب 
ترتیب گـروه تکفیـری القاعـده در پیشـاور پاکسـتان خود انتخاب کردنـد. بـدی 

، یعنـی بعـد از اتمـام 9188ت،سیس شد؛ البته برخی ت،سیس القاعده را بـه سـال 
با ت،سـیس  9گردانند که شواهد کافی برای آن وجود ندارد.غانستان، باز میجنگ اف

های خانههـا و سـفارتتری  هدفش مبارزه با آمریکا بـود، پایگاهالقاعده، که مهم
ها نفـر از آمریکا در آفریقا مورد حمله موشکی و انتحاری القاعده قرار گرفت و ده

ــه دســت القاعــده بــه قتــ گــذاری در   رســیدند. بــا بمبنظامیــان آمریکــایی ب
های آمریکا در کنیا و تانزانیا و حمله به کشـتی آمریکـایی در خلـیج خانهسفارت

عدن، القاعده به عنوان گروه تروریستی از سوی آمریکا معرفی شد. در ای  زمـان 
الدن برای حضور در افغانستان دعـوت بـه دالبان در افغانستان ظهور کرد و از ب 

الدن از سودان به افغانستان عزیمـت کـرد. آمریکـا، اسـامه سامه ب عم  آورد و ا
الدن را به عنوان رهبر گروه تروریستی القاعده از دالبان درخواست کرد کـه بـا ب 

هـای اتفاق افتاد و حمله به بر  2009مخالفت دالبان مواجه شد. یازده سپتامبر 
کا بـه افغانسـتان و سـپس دوقلوی تجارت جهانی به اسم القاعده تمام شد و آمری

شته شد. کا یکبه دست آمر 2090ه ب  الدن در سال کعراق حمله کرد.پس از آن 
 2مصری و رهبر گروه الجهاد مصر، رهبر القاعده شد. کم  الظواهری پزشیا

با حضور آمریکا در خلیج فار  و حمله به عراق، گروه جدیدی در عراق شـک  
                                                                                       

. درباره القاعده آثار فراوانی نوشته شده است. یکی از ای  آثـار کتـاب مفیـد القاعـده و اخواتهـا 9
ز سران القاعده مصاحبه کـرده و سـپس است که کمی  دوی ، نویسنده آن، با بیش از بیست نفر ا

 ای  اثر را ت،لیف کرده است.
الدن ها در زمان قت  اسامه ب . در ای  زمینه نک: خبرگزاری جمهوری اسالمی و دیگر خبرگزاری2

 .61۹1در 
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وی بـر عهـده داشـت. زرقـاوی بیشـتری  گرفت که رهبری آن را ابومصعب زرقـا
های خـود اسـتدالل حمالت خود را به سمت شیعیان نشـانه گرفـت و در بیانیـه

دست شده و بـه کرد که از آن جهت که شیعۀ کافِر مشرک با آمریکای کافر هممی
قت  مسلمانان پرداخته و بـرای نهادینـه کـردن فرهنـگ جـاهلی در کشـور عـراق 

حمالت ما باید متوجه حکومت شیعه در عراق باشد تا نه کوشد، لذا بیشتری  می
   9آمریکا به هدفش برسد و نه شیعه بتواند در عراق جای پایی پیدا کند.

با ظهور بیداری اسالمی در کشورهای اسالمی و اتفاقات سوریه، القاعده سـوریه 
اعالم موجودیت کرد و دیگر پیـروان القاعـده را بـه کمـک  جبهة النصرةبا عنوان 

دلبید. القاعده عراق به رهبری ابوبکر البغدادی به سوریه رفـت و در کنـار جبهـه 
هـای النصره به جنـگ علیـه دولـت سـوریه پرداخـت. اختالفـات داخلـی گروه

مختلف القاعده در سوریه باعث شد ابوبکر البغـدادی از فـرامی  رهبـر القاعـده 
سوریه، یعنی محمد جوالنی، سرباز زند و اختالفات به قت  میان اعضـای جبهـه 
النصره و القاعده عراق منجر شود. مسـئله بـه ایمـ  الظـواهری، رهبـر القاعـده، 
گزارش شد و وی دستور داد ابوبکر البغدادی بـه فـرامی  محمـد جـوالنی رهبـر 

عت ایم  الظواهری خـار  گوش فرا دهد، اما ابوبکر البغدادی از بی جبهة النصرة
شد و داعش )دولت اسالمی عراق و شام( را ت،سیس کرد. بنابرای ، در ایـ  زمـان 

تـری  هـدفش تشـکی  حکومـت در گروه تکفیری جدیدی به وجود آمد که مهم
دانـد و بـا تری  مخالفان خود را شیعیان عراق و شـام میعراق و شام است و مهم

   2دولت سوریه و عراق در جنگ است.
                                                                                       

 ، بخش القاعده عراق )در دست چاپ(.سلفیه: حال و آینده. نک: مهدی فرمانیان، 9
، «جبهة النصره الهل الشام مـن التأسـیس الـی االنقسـام»، . نک: حمزه مصطفی مصطفی2

 م.61۹۴، نوامبر 5مجله دراسات السیاسیة، مرکز العربی لالبحاث و دراسات السیاسات، ش



661    ویژۀ مناطق مشترک» 6931توشه راهيان نور محرم ره» 

 

های تکفیری جهان اسالم هستند کـه خـود هـر تری  جریانای  سه جریان، مهم
اند و در هـر کشـوری بـا نـام خاصـی تر تقسیم شدهکدام به صدها گروه کوچک

 اند. ظهور یافته

 های سلفیگیری جریانچرایی شکل

گرای بـدی  در مگری، فقـدان یـک تفکـر اسـالتری  بستر رشد سـلفیشاید مهم
سـنت هان اسالم باشد. بعد از فروپاشی امپراتوری عیمانی، جهـان اه صحنه ج

به دنبال ایجاد بدیلی برای امپراتوری عیمانی بود و در ایـ  زمینـه تـالش فراوانـی 
اندازی جنبش خالفت در هند، پیشنهاد رشید رضا مبنـی بـر پـذیرش کرد. از راه

ا ت،ســیس مــذهب یمــ  از ســوی مســلمانان تــخالفـت حــاکم قریشــی و زیدی
المسلمی  و حزب التحریر همگی در راستای احیای خالفت اسالمی بود. اخوان

حمید عنایت در دو اثـر معـروفش دربـاره اندیشـه سیاسـی مسـلمانان و تـالش 
انـدازی مجـدد امپراتـوری اسـالمی، بـه سنت بـرای راهمتفکران و مصلحان اه 

شه سیاسی با وضـعیت سنت در زمینه اندیخوبی نشان داده است که علمای اه 
انـد؛ امـا مسـائ  جهـان اسـالم هـایی ارائـه دادهح فعلی جهان اسـالم چـه راه

 ها جواب دهد. ح تر از آن بود که ای  راهپیچیده
های فکری متعددی در جهـان اسـالم کرد؟ جریانحال باید جهان اسالم چه می

مـا هـیچ یـک از ماندگی و تحقیر مسلمانان را جبران کنـد، اشک  گرفت تا عقب
 ها کاری از پیش نبردند. جریان
جا بود که شعار بازگشت به سلف، که سید جمال و محمـد عبـده آن را در در ای 

ای می  وهابیت و سـید محمـد رشـید انداز کرده بودند، از سوی عدهجهان دنی 
ای یافت و تیمیهتیمیه مصادره شد و بازگشت به سلف تفسیری اب رضا به نف  اب 
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گری محمـد عبـده رفـت بـه سـمت اصـال چرخش فکر جهان اسالم، کـه می
تیمیه چرخید و اتفـاقی سرعت بگیرد، به وسیله شاگردش رشیدرضا به سمت اب 

تیمیـه بـه عنـوان تنهـا روش که نباید بیفتد افتاد و جهـان اسـالم در دام افکـار اب 
 وجودآمده، افتاد.بست بهخرو  جهان اسالم از ب 

مان برخی از مسائ  سیاسی و فکری جهـان اسـالم بـه وهابیـت )بـرای در ای  ز 
تیمیه( کمک کرد. پنج کشور مهم عربی، یعنی مصـر، سـوریه، گسترش فکر اب 

اردن، عراق و لیبـی، بـه سـمت بلـوک شـرق گـرایش یافتنـد و جریـان چـپ در 
   9کشورهای اسالمی گسترش یافت.

ود شعار بازگشـت بـه سـلف گری در جهان اسالم، خعام  دیگر گسترش سلفی
قداست خاصی دارد و یـادآور دوران خالفـت « سلف»سنت، کلمه بود. نزد اه 

سـنت، دو چیـز در خلفا و صحابه و او  قدرت خالفت آنهاسـت. در نگـاه اه 
قدرت سیاسـی مهـم اسـت؛ نخسـت امپراتـوری و اقتـدار خالفـت؛ و دیگـری 

تبـدی  آن بـه کشـور  های اسالمی و فتح کشـورهای مشـرک وگسترش سرزمی 
توحیدی. مهم نیست که حاکم ظالم باشد یا نه، بلکه مهم ابهت و اقتدار خالفت 

ای نباشد و بازیچه دست دیگران باشـد مهـم است. حال اگر خود خلیفه هم کاره
نیست، مهم اقتدار خالفت است که باید باقی باشد. اگر قریشی باشد بهتر و اگـر 

راتوری وجـود داشـته باشـد، کـافی اسـت. در نگـاه نباشد مهم نیست؛ اقتدار امپ
امیــه بــیش از دیگــر ســنت، ایــ  اقتــدار در دوره خلفــا و ســپس در دوره بنیاه 

ها تجلی یافته است. لذا بازگشت بـه سـلف، یعنـی بازگشـت بـه اقتـدار خالفت
 2گذشته.

                                                                                       

، سرا  منیر، «نقش سازمان کنفرانس اسالمی در گسترش وهابیت». نک: حس  اسکندری، 9
 .6ش

 .6۳3، صت یا مذهبسلفیه: بدع. نک: محمد سعید رمضان البودی، 2
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دلی  دیگر گسترش تفکر سلفی، رویکرد توحیدی سلفیان اسـت کـه بـا دسـتگاه 
سـنت، اعـم از اشـاعره، ماتریدیـه و سـنت سـازگار اسـت. تمـام اه  فکری اه

اصحاب حدیث، قائ  به نظریه خلق افعال عباد یـا کسـب هسـتند. یعنـی تمـام 
انـد کـه تمـام افعـال اختیـاری سنتی که تحـت تـ،ثیر تصـوف نیسـتند، قائ اه 

اند حتی توالله، خلق خدا و کسب عبد است. با ای  تفسیر، پیامبری که نمیاولیا 
تواند مرده را زنده کند و مریض را شـفا افعال اختیاری خود را بیافریند، چگونه می

سـنت، آیـاتی کـه خلـق و شـفا را بـه اسا  تمام مکاتـب اه دهد؟ بنابرای ، بر 
بر تمـام « خلق ک  شی »دهند، َمجاز است نه حقیقت و آیه الله نسبت میاولیا 

ثه به اروا  اولیای الهی، بنا بر نظریه کسب نزد آیات قرآن، حاکم است. لذا استغا
که رویکـرد صـوفیانه داشـته باشـد و دهد مگر ای سنت، بوی شرک میهمه اه 

ری کی برخاسـته از غـرب و روشـنفیگراعق  9الله را بپذیرد.والیت تکوینی اولیا 
ق یاری از اه  سنت موجب شد توسالت و تضـرعات را نـه از مقولـه مصـادیبس
گری یت و سـلفینه با وهابی  زمیز ندانند و در ایه از مقوله خرافات جاکل، بکشر

ری کان روشـنفیـخی خلـِق افعـال عبـاد و جریر تـارکـ ، تفیهم نوا شوند. بنابرا
ار سـلفی بـه وجـود کـرش افینه مسـاعدی را بـرای پـذیننده است و زمک  یتسه
 آورد.می

گری در سلفیان است که بـر گری، حضور تفکر امویعام  دیگر گسترش سلفی
سنت سایه افکنده است و اگـر جریـان تاریخ و رجال و حدیث و فکر و کالم اه 

سـنت رشـد سنت رخت بربندد، یقیناا رویکردهای عیمانی در اه تصوف از اه 
دیـف فکـری، در کند. رفتار اشتباه دیف مخالفان تقریب در شیعه، بـه ایـ  می

                                                                                       

، در  اشاعره و ماتریدیـه، سنتنامه فرق و مذاهب کالمی اهلدرس. نک: مهدی فرمانیان، 9
 نظریه کسب و نقدهای وارده به محتوای آن.
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ـ سنت، بـه شـدت در گسـترش تفکـر عیمانیاهانت به مقدسات و بزرگان اه 
گری در اموی ت،ثیرگذار است. گسترش تفکر اموی، باعث گسترش تفکر ناصـبی

شـود. دعـوای گری در جهان دیده میهایی از ناصبیجهان اسالم است که نشانه
سـنت تـ،ثیر ری در میـان اه گتواند بر گسـترش سـلفیـ سنی به شدت میشیعه

 بگذارد.
گری، به قـدرت رسـیدن شـیعه در ایـران و دیگر عام  مساعد در گسترش سلفی

سنت به مراتـب بیشـتر از سپس در دیگر کشورهاست. خالفت اسالمی، نزد اه 
سـنت در دـول تـاریخ همیشـه امپراتـوری و خالفـت شیعیان اهمیت دارد. اه 

گـذار بـه حکومـت بیننـد کـه شـیعۀ بدعتخود میاند. اکنون که از منظر داشته
ای که حق است نتوانسته به حکومت برسـد، ایـ  پرسـش بـرای رسیده، اما سنی

گردان شـده و سنت رویشود که مشک  از کجاست که خدا از اه آنها در  می
تـری  دلیـ  گـذار و کـافر را قـدرت داده اسـت. در نگـاه آنهـا، مهمشیعه بدعت

سنت، دور شدن آنها از ایمان و عم  سـلف اسـت. دا از اه گردان شدن خروی
شود و به شدت تحـت ها مطر  میلذا بازگشت به سلف که فقط از سوی سلفی

رفت جهان اسالم از ایـ  وضـعیت مطـر  ح  برونتیمیه است، تنها راهت،ثیر اب 
 9پذیرند.شود که جوانان نیز آن را میمی

 یری در یک دهه اخیرهای تکفیابی جریاندالیل قدرت

ای، های تکفیـری، بـدون هـیچ شـک و شـبههیابی جریانتری  عام  قدرتمهم
اسـا  تفکـر سـید حضور نظامی آمریکا در منطقه در یک دهه اخیر اسـت. بـر 

قطب، همه مشکالت ما از جاهلیت قرن بیسـتم اسـت و جاهلیـت قـرن بیسـتم 
                                                                                       

 .۹۱8-۹۱5، صنقد و بررسی اندیشه تکفیر. نک: سالم بهنساوی، 9
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حـال یـک دهـه  9م نیسـت.چیزی به غیر از فرهنگ غرب و دموکراسی و اومانیس
ـ آمده است تا ای  فرهنگ را ـ حتی به صورت نظامی است که آمریکا با تمام توان

در منطقه نهادینه کنـد. در ایـ  صـورت وظیفـه یـک مسـلمان متـدی  غیرتمنـد 
 کنندگان به آنها در منطقه.چیست؟ جنگ و جهاد علیه آنها و مسببان و کمک

ی  بقیه حاکمان اسالمی، کافر است و فرقی میـان سعود هم مدر نگاه القاعده، آل
اما حکومت شیعه عـراق رسـماا بـا کمـک  2ها نیست؛سعود و دیگر حکومتآل

چنی  در دول تاریخ همیشـه آمریکا بر سر کار آمده و باید با او مخالفت کرد. هم
ــوده و امــروز، همچــون زمــان حملــه حکومــت عــراق در دســت اه  ســنت ب

غداد به همراهی خواجه نصیرالدی  دوسی شیعه، یـک بـار هالکوخان مغول به ب
دستی شیعه کافر و مشرک بـه فـتح بغـداد دسـت زده و دیگر آمریکای کافر با هم

وظیفه هر مسلمانی است که نگذارد ای  پیمان میان شیعه و آمریکا تحقق عملـی 
یـ  بایـد جلـوی ا ــ حتـی بـا عملیـات انتحـاری پیدا کند، لذا همه مسلمانان 

 پیمانی را گرفته، از تکرار تاریخ جلوگیری کنند.هم
التبلیـغ، کـه بـه  جماعةحضور آمریکا در افغانستان باعث شد بسیاری از جوانان 

تبلیغ مذهب دیوبنـدی مشـغول بودنـد و کـاری بـه سیاسـت نداشـتند، جـذب 
تـوان جهـان های تکفیری شوند و احسا  کنند امـروز دیگـر بـا تبلیـغ نمیگروه

های تکفیری پیوستند و وزنه ای  را از ورده سقوط نجات داد. لذا به جریان اسالم
 تر کردند.ها را سنگی جریان

                                                                                       

یق. نک: سید قطب، 9  .۹۳۴، صمعالم فی الطر
کـه بـه نقـد  السـلفیة الجامیـةعقیدة الطاعة و تبـدیع المختلـ  . نک: جمعی از محققان، 2

های ابوولید مصری به محقق چنی  نامهسعود پرداخته است. هم تفکرات سلفیه جهادی درباره آل
 استرالیایی درباره القاعده و جواب ایشان درباره حاکمان عربستان و ایران در اینترنت. 
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هـای جهـادی عـزم از حکومت در مصر باعث شد گروه« محمد مرسی»سقوط 
مانده بـرای احقـاق حـق خـود، خود را بیشتر جزم کرده، تصور کنند تنها راه باقی

است. یقیناا سقوط مرسی به گسـترش افکـار سـلفیه فقط جهاد و مبارزه مسلحانه 
های تکفیری کمک کرد. اگر ایـ  اتفاقـات در کشـورهای دیگـر، جهادی و گروه

می  تونس و لیبی، هم بیفتد و افراد سکوالر در رأ  امـور قـرار گیرنـد، یقینـاا بـه 
 های سلفی کمک خواهد کرد.یابی جریانقدرت

هـا شـد. بـا باعث گسترش تفکـر تکفیری مسئله سوریه از دیگر اموری است که
فتــوای جهــاد از ســوی افــرادی میــ  یوســف قرضــاوی، کــه بــه رهبــر معنــوی 

المسلمی  یا فقیه اخوان معروف است، بسـیاری از جوانـان تنـد اخـوانی و اخوان
های تکفیری در سوریه شـدند و بعـد از غیراخوانی به سوریه رفتند و جذب گروه

ای از همی  جوانان، اکنون در کنار داعش به صره، عدهاختالف داعش با جبهه الن
داننـد کـه بـه جنـگ مـذهبی پردازند و نمیمبارزه مسلحانه با حکومت عراق می
توان به صراحت بیان کـرد کنند. بنابرای ، میدام  زده و در زمی  آمریکا بازی می

ریکا های تکفیری در یک دهه اخیر، حضور آمیابی جریانکه علت اصلی قدرت
 .در منطقه است





 

 

 
 ها؛ چیستی، باورها و گونهگری و وهابیتسلفی

 *علیزاده موسوی مهدیاالسالم والمسلمین دکتر سیدحجت

 اشاره 

ی  و یـویـژه مسـلمانان بـا آهـا و مـذاهب مختلـف، بـهمردم دنیا با ِفرقـه آشنایی
از سـوی  اعتقادات درست و صحیح دینی که از مـت  قـرآن و سـّنت نبـوی

باشد. در ایـ  بـی ، لیه میشود، از واجبات اّو ار تبیی  و تشریح میکعلمای پرهیز
اند؛ یکـی از جود آمدههای ضاله برای مقابله با مسلمانان و مکتب اسالم به وفرقه
مدعی بازگشت بـه سـیره و  ،باشد که به دروغفرقه ضاله و گمراه وهابیت می ،آنها

الزم اسـت مسـلمانان جهـان آنهـا را خـوب  ،باشـند. بنـابرای سلف صالح مـی
هاسـت کـه مسـلمانان مظلـوم در حجـاز، بشناسند تا دچار انحراف نشوند. سال

و دـرف نـدگرفتار ای  بال به سوریه و یا لبنان پاکستان، کشمیر، افغانستان، عراق،
انـد کـه زبـان قلـم یی را مرتکب شدههاجنایت ،های سلفی و تکفیریداران گروه

اکنون نیز دنیا شاهد ریخته شدن خون مردم سوریه و عراق بـه  یارای نوشت  ندارد.

                                                                                       

 .و زیارت شکده حجرئیس پژوه* 



612    ویژۀ مناطق مشترک» 6931توشه راهيان نور محرم ره» 

 

هـای باشـند. جنایـات گـروههای سلفی و وهابیان تکفیری میدست عوام  گروه
تکفیری با حمایت آشکار مالی، سیاسی و نظامی آمریکا و رژیـم صهیونیسـتی و 

صـورت مـی ،ویژه عربستان سـعودیظاهر اسالمی، بهام فاسد کشورهای بهحکّ 
 گیرد. 

هـا و گری و وهابیت و بیان عقاید، ویژگـیدر ای  نوشتار، به بررسی عقاید سلفی
 پردازیم.انواع آن می

 گری و وهابیتسلفی

عام و خـاص مطلـق  ،گری و وهابیت، مفاهیمی هستند که نسبت میان آنهاسلفی
ها و جریـانمفهومی کالن است و شام  دیف ،گریاست؛ به ای  معنا که سلفی

مصـداقی از آن  ،شـود کـه مکتـب وهابیـتهای مختلف اعتقادی و سیاسی می
اما چه از نظر اعتقادی و چه از نظـر  ؛گری اصول و مبانی عامی دارداست. سلفی

بـه  دورکـههمان .دوجـود دارهـای آن های بنیادینی میان مصداقسیاسی، تفاوت
علت اختالف مذهبی مبا  مـی های تکفیری که خون و مال مسلمانان را بهگروه

تر و غیر تکفیری نیز سلفی های معتدلشود، به جریاندانند، عنوان سلفی داده می
 د.وینگمی

 چیستی سلف 

 ،«َسَلَف، َیسِلُف، َسـلفاا و سـلوفاا »است و « پیشی »در لغت به معنای  ،«سلف»
 بـه 9اسـت.« گـرفت پیشـی»به معنای  شو مصدر باشدآن می های صرفیصیغه
 ،اصلی است که بر تقدم و سـبقت داللـت دارد. پـس ،، سلف«فار اب »گفته 

                                                                                       

 .61۱8، ص ۴،   العرالسان منظور، ب مکرم. محمدب  9



   616  هاگری و وهابيت؛ چيستی، باورها و گونهسلفی

 

، بـا توجـه بـه ایـ  تعریـف، سـلف 9اند.سلف کسانی هستند که در گذشته بوده
معنایی نسبی دارد؛ به ای  صورت که هر زمانی، سلِف زمان آینده خـود اسـت و 

« سـلف»دیگر، ما نسبت به آینـدگان، عبارت قرار دارد؛ به« َخَلف»در مقاب  آن، 
 2شویم.شمرده می« خلف»هستیم و نسبت به گذشتگان 

ن معنایی اسـت کـه از ظـاهر ایـ  معنای متداول سلف نزد عامه مسلمانان، هما
بـه آن اضـافه شـود، بـه معنـای « صـالح»شـود و هنگـامی کـه لفظ استفاده می

اند. از ایـ  منظـر، گذشتگانی است که برای آیندگان مایه افتخار و سربلندی بوده
های بعدی )خلف( و مجاهـدتپیشینیان به سبب انتقال معارف اسالمی به نس 

نـد. بـیاانـد، دارای ارزش و احتـرامی  متحم  شـدههایی که برای حفظ کیان د
، عاملی برای احتـرام و نزدیکی به عصر بعیت به سبب قداست پیامبر ،شک

 عظمت گذشتگان شده است.
تیمیه در قرن هفـتم ایجـاد سلف، در بدعتی ریشه دارد که اب  ،از نظر اصطالحی

پرداخت و « سلف»پردازی واژه به مفهوم ،کرد. وی بر خالف گذشتگان )سلف(
آن را در معنایی به کار برد که تا آن زمان، اندیشـمندان اسـالمی چنـی  معنـایی را 

تیمیه و سپس سلفیان پس تری  بدعتی که اب درباره سلف اراده نکرده بودند. مهم
 3 از او بنیان نهادند، گسترش مناب  تشریح به صحابه، تابعی  و تابعی  تابعی  بود.

 گریپیشینه سلفی

سـلفی»دیدگاه سلفیان درباره سلف، سبب شده است که مذهب جدیدی با نـام 
                                                                                       

 .۱5، ص ۴،   معجم مقائیس اللغة. احمدب  فار ،  9
 .۱، ص السلفیة مرحلة زمینة مبارکة ال مذهب اسالمی.سعید رمضان البودی،  2

اقتضـاء ؛ همـو، ۱۱، ص ۳،   مجموعـة الفتـاویتیمیـه، . ر.ک: احمدب  عبـدالحلیم ابـ  3
 .۱۱۳و  ۱۱۴، ص 6،   الصراط المستقیم لمخالفة اصحاا الجحیم
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های اندیشه سلفیگیرد. از نظر تاریخی، برخی از رگه در قرون اخیر شک  «گری
دلی  تعـارض بـا اندیشـه مسـلمانان، در  اما به ؛گری در قرن چهارم شک  گرفت

گـری را احیـا مـذهب سـلفی ،تیمیهدر قرن هفتم، اب  9مدتی کوتاه خاموش شد.
 ،شـاگردش ،پس از وی 2د.نموور کرد و آتش اختالف را میان جهان اسالم شعله

قیم، برای زنده نگاه داشت  ای  اندیشه بسیار کوشید؛ اما کـاری از پـیش نبـرد. اب 
قـاره، بـا تفـاوتگری در نجد و حجاز و شبههای سلفیدر قرن دوازدهم، جریان

ویـژه در نجـد و حجـاز، هـای انگلسـتان، بـهدلی  حمایـت هایی آغاز شد که به
گـری بـه اهرمـی در دسـت در دوران کنونی نیز جریان سلفی .توانست رشد کند

های خود در کشـورهای اسـالمی تبـدی  شـده اسـت. آمریکا برای پیشبرد هدف
هـا و های مختلفـی دارد کـه دیفـی از دیـدگاهها و جریانگری شاخهسلفی ،امروزه

 دهد.باورهای مختلف را تشکی  می

 گذارانعقاید بنیان

تری  ویژگی ای  مذهب، نفی مذاهب اسالمی و دعوت مسلمانان به پیـروی مهم
گــران، محـض و بــدون اندیشــه و تفکــر از گذشــتگان اســت. وهابیــان و ســلفی

کنند. در ای  مذهب جدیـد، هـیچدعوت می« اسالم بالمذهب»مسلمانان را به 
شـود و صـرفاا تقلیـد از سـلف ب اسالمی به رسمیت شـناخته نمـییک از مذاه

سلفیان در حالی مسـلمانان  دهد.محتوای اصلی آن را شک  می 3)قرون مفضله(
                                                                                       

؛ 685، ص ۴،   وفیـات االعیـان و ابنـاء ابنـاء الزمـانخلکان، احمدب  محمد، . ر.ک: اب  9
 .63۱، ص ۹،   فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمیجعفر سبحانی، 

؛ ۹118، مقاله «یهتیماب »، مدخ  ۴،   دائرة المعارف بزرگ اسالمی. ر.ک: عبا  زریاب،  2
، مجموعـه تفسـیر؛ همـو، ۹۱3، ص الفتاوی الحمویة الکبـریتیمیه، احمدب  عبدالحلیم اب 

 .۴85ص
 شود،. سلفیان، به سه قرن نخست اسالم که شام  سه گروه: صحابه، تابعی  و تابعی  تابعی  می 3

 گویند.قرون مفضله می
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کنند که خود مذهب جدیـدی بـه نـام را به کنار گذاشت  مذاهب خود دعوت می
اسـالمی ای در میان مذاهب اند؛ بدعتی که هیچ پیشینهایجاد کرده« گریسلفی»

 ندارد.
گری با نادیده گرفت  عق ، نگاهی افرادی به نقـ  دارد. بـرای نگـاه مذهب سلفی

سلفیان، کشف مسائ  و معارف دینی، تنها روش نقلی مشـروعیت دارد. تفـاوتی 
که ای  گروه با دیگر مسلمانان دارند، در نگاه عام و استفاده مطلق و بـدون قیـد و 

های الزم روش نقلی، مانند بررسی عنا که شرطشرط از ای  روش است؛ به ای  م
، بـرای ایشـان اهمیـت الحـدیثةو درای روایت وضعیت ناق  و شرایط نق ، سند

 ندارد.
در نگاه سلفیان، احادیث بر قرآن تقدم دارند؛ به ای  معنا که اگـر تعارضـی میـان 

قائـ برخـی  ،به گفته اشـعری .شودقرآن و روایات باشد، سّنت بر قرآن مقدم می
در  9«.تواند سّنت را نسخ کند؛ ولی سّنت توان نسـخ قـرآن را داردقرآن نمی»ند: ا

هایی وجود دارد که بر مقـدم بـودن قـرآن بـر روایـات و عرضـه ای  میان، روایت
انـد بـا وجـود اهتمـام بـه اما سلفیان ناچـار شـده ؛روایات بر آیات داللت دارند

ت، قرآن بـه سـنّ  یا اعالم کنند که نیاز ندنمایها را جعلی تلقی ای  روایت حدیث،
عرضـه »انـد: اند که گفتـهو تا آنجا پیش رفته 2بیش از احتیا  سّنت به قرآن است

در زمینـه  3«انـد.احادیث بر قرآن، خطایی است کـه زنادقـه آن را سـاخته داشت 
توجـه ها و شرایطی ذکر شده که باید به آنهـا حتی در فروع، قید، اعتبار خبر واحد

گیـری در شـرایط که ت،کید بر حدیث، حتی نوع ضـعیف آن، آسـانکرد؛ درحالی
 0پذیرش حدیث، و مقدم داشت  آن بر رأی و نظر، از جمله مبانی سـلفیان اسـت.

                                                                                       

 .۱18، ص واختالف المصلین مقاالت االسالمیینب  اسماعی  االشعری، . علی 9
 .۴۴8ـ  ۴۴۱، ص 6،   جامع بیان العلم وفضلهعبدالبر، ب . یوسف 2
 .6۹۴۳، ص 6،   داودعون المعبود فی شرح سنن ابیآبادی، . ابوعبدالرحم  عظیم 3
 .6۴۳، ص فجر االسالم. احمد االمی ،  0
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تنهـا در فـروع دهنـد کـه نـهصورت مطلق بها مـی چنان به احادیث به ،ای  گروه
  اسـت، نقـ  را معتبـر مـیفقهی، بلکه در مسائ  اعتقادی نیز که جوالنگاه عق

 شمارند. 
از دیگر مناب  شناخت در نگاه سلفیان، عملکرد صحابه و تابعی  اسـت. در نگـاه 

اسـت؛ امـا عملـی کـه در  احکـام کنندهای  گروه، عم  صحابه و تابعی ، تشری 
 9اسـت.« بدعت»ای نداشته باشد، از نگاه ای  گروه، سّنت و عم  صحابه سابقه

ورزی در حـوزه دیـ  شود که هرگونه اندیشهی آنان، موجب میگرایی افرادسلف
و حد و مرز دی  و معارف صرفاا در عملکـرد سـلف خالصـه شـود.  گردد ممنوع

تفـاوتی کـه  چنی  نگرشی، نوعی مرجعیت سیاسی و علمی به سلف داده است.
سـّنت وجـود دارد، در آن اسـت کـه اهـ میان سلفیان در ای  بخش و دیگر اه 

اما هرگز به مواقف  ؛گیرندکلیات و اصول را هنگام نبود نص، از صحابه میسّنت 
و عملکردهای موردی آنان در زندگی اجتمـاعی، فرهنگـی و سیاسـی، بـه دیـده 

گـری، که نگـاه سـلفیدانند؛ درحالینگرند و آن را منب  تشری  نمیتشریعی نمی
حتـی  ؛نگردعنوان تشری  می کرد صحابه را بهآمیز است؛ یعنی کارنگاهی تشری 

 داند.عملکردهای موردی و انفرادی را منب  تشری  می

 گریظاهرگرایی سلفی

ــا ــه ظــاهرگرایی هســتنددر حــوزه معن ــ  ب ــه؛ درحــالیشناســی، ســلفیان قائ  ک
عـد در دو بُ  ،. ظـاهرگراییکنـداز رابطه میان لفظ و معنا بحـث مـی ،معناشناسی

ی ت،ویـ ا)معن« ی مؤّولامعن»در برابر « ی ظاهریامعن»شود: نخست مطر  می
 ،سلفیان در بخـش اّول«. ی مجازیامعن»، در برابر «ی حقیقیامعن»شده(؛ دوم 

 ،همی  دلی  دانند؛ بهمعتقد به معنای ظاهری هستند و ت،وی  آیات را درست نمی
                                                                                       

ین. ر.ک: حافظ وهبة،  9  .6۱۹، ص 8،   جزیرة العرا فی قرن العشر
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مگر آنکه با حدیث، قاب  تخصیص یـا تفسـیر  ؛ندابا هرگونه تفسیر قرآن مخالف
وی هرچنـد مطلقاا جایز نیست؛  ،کس تفسیر قرآنبرای هیچ» ،در نگاه آنان باشد.

دانشمندی ادیب و دارای ادالعاتی گسترده در ادله، فقه، نحو، اخبار و آثار باشـد 
 9«، صـحابه و تـابعی  اسـتناد جویـد.توانـد بـه روایـات پیـامبرو فقـط مـی

موجب شده است که سلفیان، بسیاری از باورهای  ،ظاهرگرایی در آیات و روایات
پایه را که با توحید و عظمت خداونـد متعـال سـنخیت و همگـونی سخیف و بی

هایی است که بـه ندارد، بپذیرند. حم  صفات خبری بر معانی ظاهری، از نمونه
« تشـبیه و تجسـیم»محذورات فراوانی برای سلفیان دام  زده و آنـان را در دامـ  

َتَوی»ه است. حم  آیاتی از قبی  انداخت ِشْاس  َعر  َمُ َْعَلىْال  ح   ،؛ خدای رحمانالرا
نشست  خدا بر عرش است و  ،که معنای ظاهری آن 2«افته استیال یبر عرش است

باشد، مشکالت بسیاری « دست»بر معنای ظاهری که « َیُد اللهِ »یا حم  معنای 
 3را برای آنها به وجود آورده است.

ای که در قـرآن اند هر کلمهنبود مجاز در قرآن باور دارند و بر ای  عقیده به ،سلفیه
گونـه معنای حقیقی شده است. علت مخالفت آنان با مجاز، ای  آمده، از آن اراده

بیان شده است که مسلمانان، بسیاری از صفات الهـی را کـه در قـرآن آمـده و در 
کردند جمله انسان ـ بود، ت،وی  میظاهر نشانگر تشبیه خداوند به موجودات ـ از 
کوشیدند تا از رهگذر انکار مجـاز، و آنان چون با ت،وی  آیات مخالف بودند، می

در حالی است که اندیشمندان مسـلمان  ،ای  0با ت،وی  آیاِت صفات مقابله کنند.
                                                                                       

 .۹8۴، ص ۹،   التفسیر والمفسرون. محمد حسی  ذهبی،  9
  .5. ده، آیه 2
؛ ۹6۳، ص ۴،   فتاوی للجنة الدائمة للبحـو  واإلفتـاءعبدالرزاق دویش، . ر.ک: احمدب 3

تنبیهات فی الرد باز، ؛ عبدالعزیزب ۹85، ص جواا أهل السنةهبدالوهاب، محمدب ب عبدالله
 .66ص ، علی من تأول الصفات

 .8۱ـ  8۹، ص نقد دیدگاه سلفیه درباره مجاز در قرآن. محمدعلی راغبی،  0
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الـدی  سـیودی، قـرآنکه جاللکه مجاز در قرآن وجود دارد؛ چنانباورند بر ای  
 نویسد:باره میمعروف، درای پژوه 

له خود اسـتعمال شـده یعنی لفظی که در موضوع ،حقیقت [ورود]اختالفی در »
نحو حقیقی اسـتعمال  قرآن به [الفاظ بیانات و]در قرآن نیست؛ بلکه اکیر  ،است
ای نـد و عـدهامجاز، جمهور علما قائ  به وقوع مجاز در قرآن هاما دربار ؛اندشده

 ، برخـی از شـافعیه و مالکیـه، منکـر وقـوع مجـاز در قـرآن«یـهظاهر»هم میـ  
   9«ند.هست

باشند نیز بسـیارند؛ مـیالا از سوی دیگر، آیاتی که نشانگر وجود مجاز در قرآن می
یةَْ»در آیاتی مانند  َقر  َأِلْال  ْ»یا  و (82 آیه یوسف،« )َواس  لِّ َْلُهَماَْجَناَحْالذُّ ِرض  َواخ 
َمةِْ ح   نه بـاز ؛مراد، گشودن آغوش مهر و عطوفت است ،(20آیه اسرا ، « )ِمَ ْالرا

 بال ندارد. ،کردن بال؛ زیرا انسان مانند پرندگان

 گریگرایی سلفیحس
گراسـت؛ یعنـی مـالک آن در وجـود، شناسی، حـسگری در حوزه هستیسلفی

تیمیـه چیزی است که با حوا  ظاهری قاب  درک و لمس باشد؛ برای نمونه، ابـ 
کند. وی معتقد است که تنها از راه بر حس مشهود ت،کید می« نقض المنطق»در 

اعتبـار کـردن توان به یک امر واقعی خارجی شناخت پیدا کرد. او با بـیحس می
گـذارد و حـس و قیا  برهانی، برای عق  در گسترش علوم، مجـالی بـاقی نمـی

جزئـی حسـی را نیـز کـار هـای یافتهداند. وی تعمیممی «ال ما یشا فّع »استقرا را 
 2قیا  تمیی  دانسته است که آن نیز در حس ریشه دارد.

گرایی سلفی، نزدیک شدن ای  مکتب به مکتب پوزیتیویسـم مد حسیانخستی  پ
                                                                                       

 .۹513، ص اإلتقان فی علوم القرآنالدی  سیودی، . جالل 9
 .615ـ  611، ص نقض المنطقتیمیه، عبدالحلیم، اب . ر.ک: احمدب  2
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گرایان معموالا در ردیف ملحدان قـرار دارنـد و از ایـ  گرایی است. اثباتیا اثبات
هـای آن نیـازی ندارنـد؛ و ویژگی شان، به اثبات وجود خدانظر، با توجه به مبانی

پـذیر نیسـتند، زیرا اساساا چون بسیاری از مباحث دینی با حوا  ظـاهری اثبـات
گرایـی سـلفی، انکـار وجـود مـد دیگـر حـساآنان ای  موارد را قبـول ندارنـد. پی

ها پس از مرگ، هیچ ارتبادی با دنیا ندارنـد مجردات است. از دیدگاه آنان، انسان
 9توانند صدای مـا را بشـنوند.نمی ،حتی رو  پیامبر ، ، اروا همی  دلیو به

موجب شده که خـدای سـلفیان، شـبیه انسـان باشـد؛ دارای  ،گرایی افرادیحس
دهنده کارهای بشری، مانند نشسـت ، نگـاه کـردن و دست، چشم، گوش و انجام

چراکه خدای غیرمحسو  با حوا  ظاهری، برای آنـان تصورنشـدنی  ؛راه رفت 
 ت. اس

 گری معاصرهای سلفیویژگی

در واکنش به شرایط زمان و مکـان شـک  گرفتـه  ،گری معاصرهای سلفیویژگی
گری در ابعاد مختلف، های موجود در مسیر سلفیبحران ،به عبارت دیگر ؛است

گری امروز در محتوا، نگرش سیاسی و نیز در روش و هدف موجب تحول سلفی
هـای درونـی آن اسـت. گـری معاصـر، اخـتالفشده است. ویژگی دیگر سلفی

هـای گـری، امـروز شـاهد اخـتالفهای کـالن سـلفیگرایش افزون بر اختالف
گـری در نتیجـه رویـارویی بـا شـرایط پـیش روی آنهـا های سلفیدرونی مکتب
تی آن، صرفاا مکتبی اعتقادی نیست؛ همانند گونه سنّ  ،گری معاصرهستیم. سلفی

 کند.گری اعتقادی صرف جدا میاست که آن را از سلفی هاییبلکه دارای ویژگی
های گوناگونی گری امروز، مفهومی بسیط و منسجم نیست و دارای گرایشسلفی

                                                                                       

ت عنـد اخنفیـة اآلیات البینات فـی عـدم سـماع االمـوامحمد اآللوسی، ب . ر.ک: نعمان 9
 .۴3، ص السادات
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 بیـانبـه  ؛کنـدکفـر نفـی مـی های دیگر را گاه تا سرحّد است که هریک، گرایش
هـای ای از جریـانتسامح بـر دیـف گسـترده گری امروز، بهمفهوم سلفی ،دیگر

 سیاسـی و و شود که لزوماا همه آنها از نظر مبانی کالمی، اعتقادیدرو گفته میتن
 یکسان نیستند.  ،خاستگاه اجتماعی نیز

گـری گری معاصر چنان اسـت کـه حتـی در یـک جریـان سـلفیتنوع در سلفی
هایی بنیادی  با یکـدیگر دارنـد؛ شود که اختالفهایی دیده میریزجریان ،خاص

تـر های گذشته متنوعگری دوره کنونی به لحاظ عقیدتی از دورهسلفیکه ایگونهبه
اللـه شاه ولـی»گری از مکتب سلفی ،برای نمونه، شاخه اه  حدیث ؛شده است

هـای برخـی شخصـیتخود نیز پس از فعالیـت ،منشعب شد و سپس« دهلوی
گـری وهـابی سلفی ،های وابسته به آن، موجب انشعاب داخلی گردید. همچنی 

هـای های مختلفی تقسیم شده است کـه هریـک ویژگـیدوره کنونی به شاخه در
ای که از گـروهگونهبندی کرد؛ بهتوان آنها را در یک مفهوم دستهخود را دارد و نمی

محمـدب »هـای کـه صـرفاا بـه بـاور 9هـاتی مانند اخوانیهای بسیار تندرو و سنّ 
فکر و جریان سکوالر و الئیـک تا دیف تندرو، روش  ،اعتقاد دارند« عبدالوهاب

   2گیرد.را دربرمی
تعریف دقیق و مشخص نبودن حـد  گری معاصر، نبودِ های سلفییکی از ویژگی

عبـارت اسـت از پیـروی کامـ  از  ،گـریتی سـلفیو مرز آن است. تعریف سـنّ 
                                                                                       

مصر اسـت. بـرای آشـنایی بـا اخـوان « اخوان المسلمی »های عربستان، غیر از . اخوانی9
هـای اسـالمی معاصـر در اسالم در انقـالا؛ جنـبشعربستان، ر.ک: هرایر دکمجیان، 

ـ  6۴۳، ترجمـه حمیـد احمـدی، ص جهان عرا )بررسی پدیده بنیادگرایی اسـالمی(
655. 

جریـان»زاده موسـوی، های داخلی وهابیـت، ر.ک: سـید مهـدی علـیآشنایی با جریان . برای2
 .۴)مصاحبه(، نشریه سرا  منیر، ش  «شناسی وهابیت
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در « تیمیـهابـ »هـای مسلمانان سه قرن نخستی  اسالم و نیـز پیـروی از دیـدگاه
 لیه اسالم دبق روایت پیامبرپیروی از سه نس  اّو  ،گریآیا سلفیمبانی. حال 

و رو  حـاکم بـر آن؟ چنـی   یا پیروی از کتاب و سـّنت پیـامبر ؟)خیریه( است
رو کرده اسـت؛ های جدی روبهگری معاصر را با چالشابهامی در مفهوم، سلفی

 ،یـک مکتـب گـری بـه عنـوانتا آنجا که خود سلفیان نیز در تبیی  مفهوم سـلفی
ها و همـایشگذرد، جلسهها که از ظهور ای  گرایش میاند و پس از سالدرمانده

بـرای نمونـه،  ؛کننـدهای فراوانی برای بازتعریف و تعیی  حد و مرز آن برگزار می
در ریاض عربسـتان بـا  «السلفیة: المفهوم، المراحل، التحوالت»همایشی با عنوان 

پاشـیدگی ار شد که بسیاری از آنها دربـاره ازهـمحضور اندیشمندان مختلف برگز
 9گری و مبهم بودن آن در عصر حاضر سخ  گفتند.تی سلفیمفهوم سنّ 

 گریاختالف در مبانی سلفی

های موجود در مبانی های بسیاری دارد، چالشگری که ابهامجدا از مفهوم سلفی
برای نمونه، نگاه و  است؛ رو کردهگری نیز آنان را با انشقاق و انشعاب روبهسلفی

گرایی که رویکرد آنان به عق  و نق ، در چند دهه گذشته متحول شده است. نق 
شـد، گری شناخته میاست و زمانی ویژگی اصلی سلفی« حنب احمدب »میراث 

هـای فـراروی چـالش ،«عوسی»رو شده است. های جدی روبهامروزه با پرسش
و  ،گرایـی اسـالمیعقـ  ،کنـد: نخسـتیگری را در دو حوزه بررسـی مـسلفی

گرایی اسـالمی در باور او، دو گروه از مسلمانان عق  گرایی غربی. بهدیگری عق 
گرایی خود بـر میـراث کنند: مسلمانانی که در عق جهان معاصر را نمایندگی می

دهنـد، و گـروه های اسالمی تکیه کرده و با استناد به آنهـا بـه عقـ  بهـا مـیفرقه
دیگری که به علت شرایط موجود و ضرورت نگاهی عقالنی به شـریعت در دوره 

                                                                                       

 .۹56۳۱. جریدةالریاض، ش 9
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مبارزه با عق  را تحجر و ارتجـاع مـی ،گویند. ای  گروهکنونی، از عق  سخ  می
که دولت بـرای عقالنـی گری وهابی، درحالیبرای نمونه، در حوزه سلفی 9؛دانند

کنـد، دیـفهایی را برگـزار مـیمایشه ،کوشد و بر ای  اسا کردن مذهب می
گرایـان که حدیثکنند و یا درحالیشدت با عق  مبارزه میهای رادیکال، هنوز به

احسـان الهـی »گونـه جایگـاهی قائـ  نیسـتند، افرادی پاکستان برای عق  هـیچ
گرایی استوار اسـت، ایجـاد انشعابی را در جریان اه  حدیث که بر عق  ،«ظهیر
 کرد.

گـری نیـز چنـی  مبـاحیی وجـود دارد؛ بـرای شناسی سلفیای معرفتهدر حوزه
راه رسیدن به واق  نیست، جایگاه حدیث بـه عنـوان منبـ  یگانه « نق »، اگر میال

شود؟ شرایط اعتبار آن چیست؟ اگر عقـ  بـه منزلـه معرفت، چگونه تعریف می
ادر معنـگرایی حاکم خواهد شد و یـا شناسی، عق روش پذیرفته شود، در هستی

ردن صفات خبری بـر معنـای کشناسی، مباحث ت،وی  و مجاز در قرآن و حم  ن
 ظاهری آنها، اهمیت خواهد یافت؟

در حوزه مبانی کالمی نیز اگر در گذشته مباحیی همچون توحید و شرک، ایمان و 
ها بـا بخشید، امروز ای  مبحثگری انسجام میکفر، و سّنت و بدعت، به سلفی

برای نمونه، دولـت عربسـتان بـرای پرهیـز از  ؛اندرو شدهروبه های جدیچالش
تی وهابیت پایبنـد های سنّ انزوا و ایجاد ارتباط با دیگر مسلمانان، چندان به دیدگاه

تی همچنان بر عقایـد سـنّ  ،در حالی است که شاخه افرادی وهابیت ،نیست. ای 
کند. گروه اخوان بـه های داخلی دیگر مخالفت میورزد و با گروهخود اصرار می

                                                                                       

وار بیـان گری در عصر حاضر را فهرسـتروی سلفیهای پیش. وی در خاتمه ای  کتاب، چالش9
الموق  المعاصر من المنهج السـلفی فـی بـالد العربیـة سلیمان القوسی، ب کند. )مفر می

 (۴۴1ـ  ۹1۴، ص )دراسة النقدیة(
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های راسـتی  با شعار انحراف دولت از عقاید و دیدگاه، «جهیمان العتیبی»رهبری 
مسـجدالحرام را بـه مـدت دو  9131دولت شـورید و در سـال  ضّد  وهابیت، بر

 9هفته اشغال کرد.
کوشـد مکتبی است که دل در گرو گذشته دارد و مـی ،گریسلفی ،از سوی دیگر

ر و اندی سال پیش بازگرداند. شعار اصـلی آن، مرجعیـت سـلف جامعه را به هزا
در همه امور اجتماعی، دینی و سیاسی جامعه اسـت. در مقابـ ، جهـان امـروز، 

هـای وری و رشد علمی است. مظاهر تمـدن و نـوآوری در همـه جنبـهاعصر فن
خورد. وض  کنونی، ت،ثیری دوسـویه بـر جریـان سـلفیزندگی بشر به چشم می

گـری بـا ت،ثیرپـذیری از فضـای هـایی از سـلفیمعاصر داشته است. دیفگری 
ـ  وری روز، کامالا شرایط جدید را پذیرفتـه و از مواضـ  اعتقـادیامدرنیسم و فن

های توسعه و با الگوبرداری از نظریه ،اند. ای  گروهنشینی کردهتی خود، عقبسنّ 
های افرادی در واکـنش روهکه گاند؛ درحالینوسازی، پای در مسیر غرب گذاشته

بـه رویـارویی  ،تی خـود را حفـظ کـردههای سنّ به شرایط امروز، همچنان دیدگاه
، جایگـاه زن و میـالبرای  ؛اندمستقیم و غیرمستقیم با وض  عصر کنونی پرداخته

گری باید بـه آن حد و مرز حضور او در جامعه، از جمله مسائلی است که سلفی
شود. دولت عربستان کـه کامالا افراط و تفریط دیده می ،هپاسخ دهد. در ای  زمین

کنـد، نگرشـی گری وهابی( را نمایندگی میگری )سلفیتری  مصداق سلفیمهم
به ای  معنا کـه فقـط در حـرمی  شـریفی  حجـاب  ؛غربی به زن را پذیرفته است

وجود دارد، اما در شهر جده در نزدیکی شهر مکه، از حجاب هیچ خبری نیست 
حجـابی بسـیار های صدا و سیمای تولیـدی دولـت عربسـتان، بـییا در برنامهو 

فراوان است. اما در مقاب ، نگاهی کامالا افرادی به زن وجود دارد کـه متعلـق بـه 
                                                                                       

یخهاحمید، ب . صالح9  . 65۴ـ  656، ص ما هی السلفیة وتار
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گونه حضـور اجتمـاعی را بـرای زن هیچ ،جریان افرادی سلفی است. ای  جریان
کنیزی بـرای مـرد فـرض  میابهپذیرد و فعالیت او را صرفاا در خانه و آن هم به نمی
 9کند.می

برداری از های علمی و بهرهگری، یافتههای فراروی سلفیای دیگر از چالشدسته
هـا، موجـب شـده اسـت کیفیـت وری است. مرجعیت سلف در همه زمینـهافن

هـای علمـی، گـاه بسـیار های علمی بشر و واکنش بـه نظریـهوردااستفاده از دست
میان فتواهای عالمان سـلفی، گـاهی مـواردی دیـده  سخیف و مضحک شود. در

کنـد؛ فتواهـایی دربـاره حرمـت اسـتفاده از زده میشود که هر انسانی را بهتمی
وری، مبارزه با نتایج علمی قطعی ماننـد کـروی بـودن زمـی  یـا اثمرات علم و فن

گردش آن به دور خورشید که بسیاری از عالمـان سـلفی، حاضـر بـه پـذیرش آن 
 .نیستند

گری معاصر، سیاسی بودن آن است. در گذشـته، های سلفییکی دیگر از ویژگی
اما امروزه در قلمرو سیاست نیـز بـه  ؛گری صرفاا در حوزه عقاید مطر  بودسلفی

هـای قـیم، اندیشـهتیمیه و اب های اب در اندیشه اگرچههمان اندازه حضور دارد. 
بـه  ،گریعملی در حوزه سلفی سیاسی وجود دارد، معموالا آغاز حضور سیاست

شود؛ اما نـوع عبدالوهاب و آل سعود نسبت داده میآغاز همکاری میان محمدب 
و سوی آن در دوران معاصر، با سیاسـتی کـه در دوره محمـدب  سیاست و سمت

عبـدالوهاب، عبدالوهاب مطر  بود، متفاوت است. سیاست در دوران محمـدب 
رت دینی بـود کـه میـان خانـدان آل سـعود و آل تقسیم ساده قدرت سیاسی و قد

عبدالوهاب( تقسیم شد؛ اما در ای  دوره، رابطه سیاسـت شیخ )فرزندان محمدب 
                                                                                       

های اسـالمی معاصـر در جهـان عـرا اسالم در انقالا؛ جنبش. ر.ک: هرایر دکمجیـان، 9
 .635، ص )بررسی پدیده بنیادگرایی اسالمی(
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های جدیـد و بنیـادگرا، سـلفیها و نظریهگری پیچیده شده است. تحولو سلفی
گری را در حوزه سیاست در شرایط جدیدی قـرار داده اسـت. وضـعیت سیاسـی 

 گری در عصر حاضر، معلول چند علت است: سلفی
شـود؛ زیـرا اگـر هـدایت که گاه به شمشیر دو لبه تعبیـر مـی بیداری اسالمی:. 9

بیداری اسالمی در دست جهان اسالم قرار گیرد، موجب عزت و اقتدار اسـالمی 
گرایـی افرادـی اما اگر در دست سلفیان افتد، بـه بنیـادگرایی و فرقـه ؛خواهد شد
   .امیدخواهد انج

شـدت از تـ،ثیر و نفـوذ آن در گری بـهکه جریان سلفی انقالا اسالمی ایران:. 2
هراسد، تالش بسیاری برای محدود کـردن دامنـه تـ،ثیرات کشورهای اسالمی می

آن بر کشورهای اسالمی نموده و همه همت خود را مبارزه با گسـترش و نفـوذ آن 
ه سایر کشورهای اسـالمی قـرار داد به کشورهای دیگر و مبارزه مستقیم با شیعیان

 است.
هـای شدت نگـران فعالیـتآمریکا که به گری:استفاده ابزاری آمریکا از سلفی. 4

 از ای  نیروها بیشتری  بهـره .های کمونیست در منطقه بودخواهیشوروی و زیاده
هـای تجهیـزات و سـال  ،(ISI) را برد و با کمـک سـازمان ادالعـات پاکسـتان

و بـه  9هـا بجنگنـدبا کمونیست ،در اختیار آنان قرار داد تا به جای آمریکاپیشرفته 
توانمنـد شـدند. پـس از  بسـیارها از نظر مالی و تسلیحاتی همی  دلی ، ای  گروه

امـا مشـک   ؛شکست شوروی، مسئله مبارزه با کفار در افغانستان از میـان رفـت
منحرف گشـت و  ،کفار دیگری به وجود آمد؛ به عبارت دیگر، جریان سلفی ضّد 

های افرادی در سراسر جهان اسـالم شـد کـه بـه موجب تشکی  بسیاری از گروه
                                                                                       

هـای بـرداریها در جنگ مقد  )افغانستان( و بهـرهشنایی با کیفیت حضور عرب افغان. برای آ9
یشهزاده موسوی، آمریکا، ر.ک: سیدمهدی علی  .یابی و بازخوانی تحوالت معاصرر
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 کشی فرو رفتند.گرایی و مسلمانجای مبارزه با دشم ، در گرداب فرقه
ها از نظـر مـدل حکومـت، قائـ  بـه نهـاد سلفی های سیاسی سلفی:اندیشه. 3

هـا هماننـد رشـید رضـا برخی چهرهخالفت هستند و در دوره کنونی، از اندیشه 
گـری پس از رشید رضا، اندیشمندان مت،خر نیز در هویت سلفی 9اند.ت،ثیر پذیرفته

هایی در مبانی اعتقادی اسالمی به وجود نه تنها بدعت ،گریاند. سلفیمؤثر بوده
های برخـی از اندیشـمندان اسـالمی، بـه آنـان نیـز بلکه با تحریف دیدگاه ه،آورد

سید ابواألعلی مودودی، سید قطـب، عبدالسـالم فـر  و  :ده است؛ مانندجفا کر
 .جهاد مصر تجماع و المسلمی اخوان همچونهایی گروه

 گریشناسی سلفیگونه

گری با وجود مبانی مشترک، دارای تنوع و گونـاگونی شکی نیست که عقاید سلفی
چگـونگی هایی که در برخـی حـد و مـرز حضـور در سیاسـت، اختالف ؛است

هـا گیری در برابر مخالفان، و نیز روش رسیدن بـه هـدفتعام  با دولت و موض 
 ها شده است.سبب اختالفات درونی سلفی

 گری تکفیری. سلفی1

شود که مخالفان خود به گرایش گروهی از سلفیون گفته می ،گری تکفیریسلفی
تـالزم وجـود  ،و عم میان ایمان  ،شمارند. بر اسا  مبنای فکری آنانرا کافر می

به ای  معنا که اگر کسی به خدا ایمان داشته باشد و مرتکب کبـائر شـود، از  ؛دراد
سبب شده که مسلمانان  ،شود. چنی  دیدگاهیدی  خار  شده و کافر شمرده می

                                                                                       

های بحران خالفـت عیمـانی را تجربـه م(، از کسانی است که سال۹۱۴5ـ  ۹8۱5. رشید رضا )9
 هـای خـود را افـزون بـر نشـریهت به مدل خالفت بود. وی دیـدگاهکرد و همچنان، قائ  به بازگش

 عرضه کرد. الخالفة أو السیاسیة العظمیالمنار، در کتاب 
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آنـان  ،را به علت انجام امور مذهبی خود، در ردیف مشرکان قرار دهند و در نتیجه
 9.شمارند« مهدورالدم»را 

 گری جهادی. سلفی2

ریشـه در اندیشـه دانشـمندان مصـری  ،گری جهـادیپردازی درباره سلفینظریه
سـید »هـای گـری را نخسـت بایـد در اندیشـهدارد. سرچشمه ای  نوع از سـلفی

وجـو کـرد. سـید مصـر جسـت« المسـلمی اخوان»رهبر شاخه انقالبی « قطب
با برشمردن مفاسد عصر حاضر، جهان امروز را جامعـه جـاهلی معرفـی  ،قطب

ای وجـود هـای فرقـههـا و اخـتالفهای سـید قطـب، جنـگاما در دیدگاه ؛کرد
مـورد حملـه و کشـتار قـرار  ،ردم و علما به علت اختالف عقایدم نداشت و عامه

هنگامی آغاز شد که سـلفیان  ،گری جهادیگرفتند. انحراف در اندیشه سلفینمی
هـایی ماننـد تکفیری کوشیدند ای  جریان را به نف  خود مصادره کننـد. سـازمان

هـای عقیـدتی به جای مبارزه با کافران، وارد مبارزه ،«التحریرحرب»و « القاعده»
دینی شدند. ای  انحراف که تقریبا پس از جنگ افغانستان با شوروی سـابق درون

در دسـت  ایحربـهگرایـی خـود افـزود و بـه های فرقهرفته بر جنبهآغاز شد، رفته
 2های تکفیری سلفی تبدی  شد.متعصبان و گروه

 گری تبلیغی. سلفی3

گری شود. سلفیگری تکفیری مطر  میبیشتر در برابر سلفی ،گری تبلیغیسلفی
ها و اندیشههای خود را تبلیغ گری است که محور فعالیتنوعی از سلفی ،تبلیغی

گـری نیـز تکفیـر دهد. در ماهیـت ایـ  نـوع از سـلفیگری قرار میمبانی سلفی
                                                                                       

ین. ر.ک: حافظ وهبة، 9 یخ الدی  مختـار، ؛ صال ۴۳۹، ص جزیرة العرا فی قرن العشر التـار
 .3۴، ص ۴،   المملکة العربیة السعودیة فی ماضیها وحاضرها

  .Wright, Lawrence, The Looming Tower: AI-Qaeda and the Road to 11/9. P. 332. ر.ک: 2
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اما در ظاهر نسبت به جهاد و مبارزه بـا مسـلمانان کمتـر  ؛شودمخالفان دیده می
بـرداری کوشد تا در عصر جهانی شدن، با بهرهگری تبلیغی میت،کید دارد. سلفی

گری را جهانی سازد. چندی  هـزار تمان سلفیهای پیشرفته ارتبادی، گفوریااز فن
گـری را های سلفیای، مسئولیت تبلیغ دیدگاهسایت اینترنتی و چند شبکه ماهواره

هـا در دو محـور تـرویج در باب تبلیغ نیـز ایـ  جریـان به عهده دارند که معموالا 
 9کنند.افکنی فعالیت میگری و شبههمبانی سلفی

 گری سیاسی. سلفی4

هـای بـا دشـواری ،گـریگری سیاسی نسبت به انواع دیگر سـلفیلفیتعریف س
هـای های سـلفی، هـدفبیشتری همراه است؛ زیرا از یک سو بسیاری از جریان

ها بـه غربی کنند و از سوی دیگر،های اعتقادی دنبال میسیاسی را در کنار هدف
سـلفی مـیهر حرکت اسالمی که قائ  به ارتباط دی  با سیاسـت باشـد، عنـوان 

نیـز متـرادف « اسالم سیاسی»و « بنیادگرایی»تعبیرهایی مانند  ،دهند. در ای  نگاه
نوعی از  :توان گفتگری سیاسی میشود. در تعریف سلفیای  مفهوم شمرده می

های های اعتقادی، بیشتر در پی هدفگری است که با وجود داشت  هدفسلفی
کوشند های سلفی میبرخی گروهسیاسی و به دست آوردن قدرت سیاسی است. 

هـای اعتقـادی خـود دسـت یابنـد؛ ماننـد های دیپلماتیک به هـدفاز راه روش
کوشـد از راه حضـور در در پاکسـتان کـه مـی« العلمای اسالم حزب جمعیت»

گیری پاکستان و شرکت در انتخابات مجلس برای بـه دسـت آوردن مراکز تصمیم
 پاکستان افزایش دهد.های بیشتر، نفوذ خود را در کرسی

 گری اصالحی. سلفی5

گـری هـای دیگـر سـلفیبا گونه ،از نظر مفهومی و روشی ،گری اصالحیسلفی
                                                                                       

 . همان.9
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در واکنش به وضعیت اسفناک جهان اسـالم  ،گریمتفاوت است. ای  نوع سلفی
در پاسخ به ایـ  پرسـش شـک   ،گری اصالحیو مسلمانان شک  گرفت. سلفی

مانده و های گذشته و حال، به کشورهای عقبر قرنگرفت که چرا جهان اسالم د
انـد؟ پیـروان که گذشته بسیار درخشانی داشتهدرحالیاست؛  ضعیف تبدی  شده

مانـدگی جهـان هـای عقـبدر پاسخ به ای  پرسش، علت ،گری اصالحیسلفی
انـد. اسالم را فراموشی میراث اسالمی و عم  نکردن به تعـالیم دینـی بیـان کـرده

گرایـی، بلکـه تقریـب و گروه، نه ایجاد اختالف و دامـ  زدن بـه فرقـههدف ای  
شـود؛ نیز گفته می« مصلحی » ،به ای  گروه ،روهمگرایی جهان اسالم بود. ازای 

 9الدی  اسدآبادی.مانند سید جمال
هـای تکفیـری و گرایی که به غلط به جریـانمعنا و مفهوم واقعی سلف ،تردیدبی

 همی  نوع است. ،دشوگرا گفته میفرقه

 گریقلمرو فعالیت سلفی

ی بود. در ای  دهه، نقطه عطفی در اندیشه سیاسی جهان سنّ  ،دهه دوم قرن بیستم
دومار آخری  خلیفه عیمانی در هم پیچید و نظام خالفـت کـامالا برچیـده شـد. 
مسمای خالفت در دوره امپراتوری عیمانی وجود داشت و ای  خود، از یـک سـو 

دیگر و از سویی، تجسم هرچند ظـاهری نظـام کی با ید کشورهای سنّ حلقه پیون
امـا در اواخـر قـرن نـوزدهم و دو دهـه  ؛سّنت بـودسیاسی خالفت در میان اه 

رفته رو به ضـعف نهـاد و در سـال امپراتوری پیر عیمانی، رفتهآغازی  قرن بیستم، 
 .از بی  رفت با تبعید خلیفه عیمانی، 9120

بـرای جهـان  مـد جـدییاپ شاید از نظر ظـاهری، ،خالفت عیمانیاز میان رفت  
                                                                                       

سید جمالالدی  اسد آبادی، ر.ک: سید جواد هاشمی، های سید جمال. برای آشنایی با اندیشه9
 .الدین اسدآبادی و همبستگی جهان اسالم
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با چالشـی  ومت و نظام سیاسی،کی را در امر حاما جهان سنّ  ؛دربرنداشت اسالم
همـواره  ی،هـای سیاسـی اندیشـمندان سـنّ رد؛ زیـرا در نظریـهکـرو روبه اساسی

اسـالم    نظام سیاسـی درکتری  رتری  نهاد جامعه اسالمی و مهممهم ،خالفت
رو، پـس از فروپاشـی نهـاد خالفـت، ایـ  سّنت( شمرده شده است. ازای )اه 

توانـد ه کـدام مـدل و نظـام سیاسـی مـیکی در  شد پرسش در برابر جهان سنّ 
 سـّنت ر  نمـود، خـأه در برابر اندیشمندان اهـ کلی کجایگزی  آن شود؟ مش

یا نظام جدیـدی جـای آن را شد و نظام سیاسی بود. آیا نهاد خالفت باید احیا می
های مختلف برای جایگزینی نهـاد ها، نظریهگرفت؟ در واکنش به ای  پرسشمی

های لیبرالیستی و سیستی گرفته تا دیدگاهکهای مار؛ از نظریهخالفت شک  گرفت
 گرایی. های اسالمنظریه
وری گری وهابی، همپای انگلستان، تالش بسیاری را برای فروپاشی امپراتـسلفی

عیمانی به کار گرفت و در ای  زمینه، به اهرمـی در دسـت اسـتعمار انگلسـتان و 
گـری در منـادق مختلفـی فعـال سلفی ،دیگر کشورهای غربی تبدی  شد. اکنون

هـای اعتقـادی، اجتمـاعی و های مختلف، در عرصـهکوشد با روشاست و می
 ها ت،ثیر بگذارد.سیاسی بر ای  منطقه

 شبه قاره هند
ای جهـان اسـالم اسـت. هـای جمعیتـی و اندیشـهاره هند، یکی از قطـبشبه ق

های اصـالحی دیرزمانی است که شبه قاره هند مرکز تحوالت و خاستگاه اندیشه
، و بـه ویـژه یا افرادی است. فضای سیاسی، اجتماعی و مذهبی شبه قاره، عمومـاا

اسـالمی تبـدی   به خاستگاه ستیز میان مـذاهب ه،قارپس از تقسیم شبه ،پاکستان
داننـد. های افرادی، ای  منطقه را بهشـت خـود مـی؛ تا آنجا که سلفیاستشده 

سادگی یکـدیگر را امری دبیعی است و مذاهب مختلف به ،تکفیر در ای  منطقه
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گری افرادی عربسـتان بهـرهکنند. از چنی  فضایی، بیش از همه، سلفیتکفیر می
های سلفی موجود در ایـ  منطقـه، جریان برداری کرده و با تالش برای همگرایی

   9کند.ها استفاده ابزاری میخوبی از ای  جریانبه

 مصر

 در برابر دو چالش اساسی در جهان اسالم شک  گرفت: ،گری مصرسلفی
نخست، زوال تدریجی نهاد خالفت و فروپاشی آن در دهه دوم قرن بیستم. ایـ   

خأ نظریه سیاسـی، بـرای ارائـه اندیشمندان مصری در  موجب شد که ،وضعیت
   .پردازی بپردازندمدل حکومت جایگزی ، به نظریه

 ماندگی و انحطاط جوام  اسالمی و چیرگی تمدن غرب بر آن. دوم، عقب 
هـای هـا و آمـوزههـا، بازگشـت بـه ارزشاندیشمندان مصر در واکنش به بحـران

ادگی و انحطـاط افتـبـه ایـ  معنـا کـه علـت عقـب ؛اسالمی را پیشـنهاد کردنـد
علت، ضـروری  به همی  .های دینی استگردانی ایشان از آموزهمسلمانان، روی

های دینی خود را بار دیگر ارزش ،نگاهی به گذشته افکندهاست که مسلمانان نیم
 زنده کنند. 

گری تنویری داشت. ماهیت و اسا  ایـ  ، ریشه در سلفیاگری به ای  معنسلفی
قـاره متفـاوت بـود؛ گری شـبهگری وهابی و حتی سلفیسلفیگری، با نوع سلفی

زیرا در ای  گونه، هرگز به مواض  و رفتار موردی صحابه، تابعی  و تابعی  تـابعی ، 
شد؛ بلکه مراد، رو  دی  و مبانی اسالمی بود کـه در کتـاب و سـّنت استناد نمی

عبارت دیگـر،  به ؛شدذکر شده بود و اینک با عنصر عق  و شرایط روز عرضه می
گرایی نبود؛ بلکه بازگشت به هویـت ارتجاع و گذشته یبه معنا ،گری مصرسلفی

                                                                                       

جنبش اسـالمی ؛ مشیر الحس ، 53، ص ۹،   حجة الله البالغهالله دهلوی، . ر.ک: شاه ولی9
 .۴۴۱، ترجمه حس  الهوتی، ص های قومی در هندو گرایش
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رو، حتی اگر روش اسـالمبرداری از اوضاع روز بود. ازای اصلی مسلمانان و بهره
تـری  کـه مهـم گـری اعتقـادیگری بنامیم، مسلماا با سلفیگرایی مصر را سلفی

بـه زبـان  اساسـی دارد؛متفـاوت  ،بی اسـتگری تکفیری وهامصداق آن، سلفی
تشکی  حکومت اسـالمی و تبیـی  راهـی  ،گری مصردیگر، دغدغه اصلی سلفی

گـری تکفیـری، که دغدغه سلفیبرای توسعه و رشد جهان اسالم است؛ درحالی
بـرای  گونه از محتوای دیـ ، و اسـتفاده از هـر ابـزاریترویج قرائتی است بدعت

 9را در پی داشته باشد. د تکفیر مسلمانانهرچنترویج ای  اندیشه؛ 

 سوریه 

های گوناگون اسالمی بـوده سرزمینی است که از دیرباز خاستگاه اندیشه ،سوریه
گـری گـردد. سـلفیبه قرن هفتم بازمی ،گری در ای  منطقهاست. پیدایش سلفی

دلیـ ،  گری وهابی اسـت و بـه همـی روی سلفیکنونی در سوریه، ادامه و دنباله
هـای بـزرگ وهـابی در جهـان اسـالم به عنوان یکی از چهـره ،ناصرالدی  البانی

های او را در سراسر جهان اسالم ترویج میها اندیشهشناخته شده است و وهابی
گـری هـای سـلفیتوان سـوریه را یکـی از خاسـتگاهنمی دیگر امروزه البتهدهند. 

 .معرفی کرد؛ هرچند در گذشته چنی  بوده است

                                                                                       

اندیشه سیاسی در اسالم ؛ حمید عنایت، 61، ص االصولیة االسالمیة. ر.ک: حس  الحنفی، 9
 .۹6۱، ص معاصر



 

 

 
 بررسی عقاید و عملکرد داعش

 *فرمانیان مهدیاالسالم والمسلمین دکتر حجت

 اشاره 

فجیـ  تری  تهدید در جهان اسالم، تکفیر مسلمانان است که کشتار امروزه، مهم
 هراسی، از نتایج اصلی آن است. کشورهای غربی بـا حمایـتمسلمانان و اسالم

های تکفیری، عالوه بر ایجـاد چهـره منفـور از اسـالم، در های جریاناز جنایت
جهان به دنبال ایجاد جنگ داخلی و تفرقه در کشورهای اسالمی و تجزیه آنها بـه 

آسـیا و ایجـاد یـک کشـور  باشند. تسلط بر انـرژی غـربکشورهای کوچک می
صهیونیستی به عنوان قدرت اّول منطقه، اهدافی است که آمریکـا امـروز بـا ابـزار 

 های تکفیری به دنبال تحقق آن است.جریان
بار در مصر ظهور یافتند و بعد از تهاجم شوروی، به های تکفیری برای اّولی گروه

انسته و با تمسـک بـه فتواهـای افغانستان رفتند. ای  افراد، جهاد را واجب عینی د
ها به جهـاد، باعـث تیمیه، به تکفیر مسلمانان پرداختند. ت،کید فراوان ای  گروهاب 

                                                                                       

 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب. *



611    ویژۀ مناطق مشترک» 6931توشه راهيان نور محرم ره» 

 

مشهور شوند. آنان بعد از اتمـام جنـگ افغانسـتان، « سلفیه جهادی»گردید تا به 
م، 2009القاعده را به رهبری اسامه ب  الدن تشکی  دادند و در یـازدهم سـپتامبر 

دوقلوی سازمان تجارت جهانی توسط دو هواپیما فرو ریخت و آمریکـا  هایبر 
 به بهانه مبارزه با تروریسم، به افغانستان و عراق لشکر کشید.

های مختلف تکفیری به عـراق آمـده، بـه مقابلـه بـا با ورود آمریکا به عراق، گروه
کرد که بـا در عراق ظهور « ابومصعب زرقاوی»آمریکا پرداختند؛ اما فردی به نام 

، شیعه را دشـم  اصـلی خـود معرفـی «ه  أتاک حدیث الرافضه»نوشت  کتاب 
کرد و به کشتار و قت  شیعیان پرداخـت و ایـ ، شـروعی بـود بـرای ایجـاد گـروه 

 تکفیری داعش.

 ظهور داعش

، رهبـر القاعـدج جهـان، بـا صـدور «ایم  الظواهری»با آغاز شورش در سوریه، 
شورش و جنگ در شـام فـرا خوانـد. پـس از مـدتی کوتـاه، ای القاعده را به بیانیه

شدن به نیروهای القاعده، به سـوی نیروهای تکفیری از سراسر جهان برای ملحق
-سوریه رهسپار شدند. ابوبکر بغدادی نیز با افراد خود وارد سوریه شد و در بیانیه

 را اعـالم کـرد کـه« دولت اسـالمی عـراق و شـام»م، ت،سیس 2093ای در سال 
جبهـة »شود. در مقاب ، القاعده سـوریه، اسـم خـود را می« داعش»مخفف آن، 

گذاشت و ای  چنی ، ای  دو گروه تکفیـری بـه جـان هـم افتـاده و عـده « النصرة
 کییری از یکدیگر را کشتند و همدیگر را کافر خواندند.

ده با توجه به اختالفات شدید داعش و جبهة النصرة، ایم  الظواهری، رهبر القاعـ
ای صـادر کـرد و ابـوبکر البغـدادی را جهان، در حمایت از جبهة النصـرة بیانیـه

خطاکار دانست. در مقاب ، ابوبکر بغدادی گروه خود را فسطاط )خیمـة( ایمـان 
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هـا و کشـورهایی را کـه که در آن نفاقی وجود ندارد، توصیف کـرد و سـایر گـروه
راه خـود را از القاعـده جـدا نامید و ای  چنـی ، « خیمه کفر»مخالف او هستند، 

 کرد و گروه تکفیری جدیدی در منطقه شک  گرفت.

 از سوی داعش جهانی اعالن خالفت

سـّنت هـا و چـراغ سـبز اه م، با همکاری بعیی2090داعش در ماه مبارک سال 
عرب عراق، به موص  حمله کرد و با خیانت استاندار موص ، ای  شهر را تصرف 

ای، بـا اشـاره بـه البغدادی ادعای خالفت کـرد. داعـش در بیانیـهنمود و ابوبکر 
پیروزی مسلمانان بر کسری و روم در صدر اسالم و تشبیه آن با وضعیت کنـونی، 
دشمنان اصلی داعش را ایران )شیعیان( و غرب معرفی کرد. در ای  بیانیـه، ایـران 

 همان کسرای زمان پیامبر تلقی شد که باید با آن جنگید.
دولـت »کات جالب ایـ  پیـام، آن اسـت کـه از خالفـت داعـش بـا عنـوان از ن

کند که داعش همان خالفتی باشد کـه پـرچم را کند و دعا مییاد می« آخرالزمان
کند. داعـش در ایـ  پیـام، ایمـ  الظـواهری، مریم اعطا میب به حضرت عیسی

علویان سـوریه  کند و ازرهبر القاعده جهان را به گمراهی از مسیر جهاد متهم می
 شود.یاد می« مرتدان»عنوان  و حاکمان سکوالر به

 ها به خالفت ابوبکر بغدادیواكنش

های تکفیری در واکنش به ای  اقدام، بـه با ادعای خالفت ابوبکر البغدادی، گروه
دو دسته تقسیم شدند؛ برخی با بغدادی به عنوان خلیفه بیعت کردند؛ ولی ایمـ  

القاعده، نسبت بـه اعمـال و »عدج جهان، در ای  زمینه گفت: الظواهری رهبر القا
عدنان عرعور، از علمای سلفی سوریه و حـامی  9«جوید.رفتار داعش برائت می

                                                                                       

1. http://www.al-akhbar.com/node/199979 
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جبهة النصرة، داعش را خوار  توصـیف کـرد و آنـان را تکفیریـان عصـر حاضـر 
عدنان عرعور، همان فردی است کـه جهـاد در سـوریه را جهـاد در راه  9دانست.

 ا معرفی کرده بود.خد
شیخ، مفتی اعظم سعودی و رئیس هیئت کبـار العلمـا ، بـا انتشـار عبدالعزیز آل

داعش را خوار  عصـر معرفـی کـرده، باعـث « تبصرة وذکری»ای با عنوان بیانیه
تفرقه میان امت اسالمی شد و با دعوت مسلمانان به وحـدت، آنهـا را از داعـش 

را محکـوم و آنـان را غلوکننـده در تکفیـر شیخ، کشتار داعـش برحذر داشت. آل
گفتنی است که مفتی عربسـتان، پیوسـت  بـه القاعـده در سـوریه را  2معرفی کرد.

الله خوانده بود؛ امـا زمـانی کـه داعـش ادعـای خالفـت کـرد و جهاد فی سبی 
حکومت آل سعود را به چالش کشید، به یکبـاره پیوسـت  بـه داعـش گنـاه کبیـره 

 دانسته شد.

 نامه داعشعقیده

ای در سـال ابوعمر البغدادی، سرکرده القاعده، بعـد از زرقـاوی بـا انتشـار بیانیـه
تـری  م، عقاید ای  گروه افرادی را در نوزده بند ذکر کرده است که بـه مهم2003

های خـود آنهـا بـه شـر  زیـر عقاید داعش بر اسا  بیانیـه 3شود.آنها اشاره می
 است:

                                                                                       

1. http://www.elmarada.org/video/latest/aeraour-wasted-blood-daash 
2.http://murajaat.reasonedcomments.org/2014/08/081901-
wahhabism.html#.VCq4HhbjFYE 

ی. ابوعمر بغدادی، 3 بِّ  ، نخبة االعالم الجهادی؛ ر.ک:ُقْل ِإنِّی َعَلی َبیَنٍة ِمن َر
 https://nokbah.com/~w3/?p=1264  

هـذه عقیـدة الدولـة »نوار صوتی ای  سـخنرانی، در همـی  لینـک وجـود دارد و در یوتیـوب، بـا نـام 
 موجود است.« االسالمیة فی العراق والشام
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مظاهر شرک و تحریم ابزارهـای آن،  ا به نابودی تمامیم»گویند: ها می. داعشی9
تمام بناهـای قبـور اولیـای  9ها با استدالل به روایات شاذ،داعشی« اعتقاد داریم.

کنند؛ حـال آنکـه قـرآن دربـاره اصـحاب بودن تخریب میالهی را به گمان شرک
نا»... فرماید:کهف می َیان  ِه ُْبن  ُنواَْعَلنی  مچنـی ، در هـیچ کتـاب ه 2...؛َفَقاُلواْاب 

تاریخی، تخریب قبور به دست صحابه گزارش نشده است. هنگامی که صحابه، 
ایران، شام و مصر را فتح کردند، هـیچ قبـری را تخریـب نکردنـد، بلکـه بـه قبـر 

در شام و دانیال نبی در شوش احتـرام نهادنـد. دیگـر آنکـه  حضرت ابراهیم
دارای بنا بود. بنـابرای ، بـا اسـتناد بـه حـدییی اش دف  کردند که پیامبر را در خانه

ها مسلمان را مشرک دانست و موجـب توان میلیونمجعول و با تفسیر اشتباه، نمی
 به اولیای خدا و آزردگی دل مسلمانان شد.  احترامیبی
ها )شیعیان(، دایفۀ مشرک و مرتدی هستند که از رافضی»ها: . به اعتقاد داعش2

ای، ورزنـد. بنـابرای ، هـیچ شـیعهشـعائر ظـاهری امتنـاع مـی تطبیق بسیاری از
 «  شان جایز، بلکه واجب است.مسلمان نیست و کشت 

هایی کـه تیمیه و تهمتهای اشتباه اب ها و برداشتها با تحلی مت،سفانه، داعشی
زنند و در زمی  دشم  اسالم بازی پایه و اساسی ندارد، به جنگ مذهبی دام  می

انـد و جهلشـان بـه کشـتار به تعبیر مقام معظم رهبری، ای  افراد جاهـ کنند. می
 الله، از جه  یا غرض خار  شوند.شا زند که انمسلمانان دام  می

دیدگاه ما درباره ایمان، دیدگاهی بی  خـوار  غلوکننـده »گویند: ها می. داعشی3

                                                                                       

. از سیودی نق  شده است که از ابوالهیا  فقط همی  روایت در مناب  روایی وجـود دارد. ر.ک: 9
 . 5۱۴، ص ی و پاسخ به شبهاتگر سلفیرضوانی، 

 .6۹، آیه . کهف2
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الم خـود را که شـهادتی  را بگویـد و اسـکننده اسـت. کسـیو اه  مرجئه افراط
دانیم و بـاد  او را را انجام ندهد، او را مسـلمان مـی 9آشکار کند و نواقض اسالم

کنیم. همانا کفر، بر دو قسم است: کفـر اکبـر و کفـر به خداوند متعال واگذار می
شود که به صورت قول یا فع  یا اعتقـاد آن را اصغر. حکم کفر، بر کسی واق  می

ّی  و حکم بـر خلـود او در جهـنم، متوقـف بـر کسب کند؛ اما تکفیر شخص مع
 «شدن موان  آن است.اثبات شروط کفر و منتفی

عبدالوهاب اسـت؛ تیمیه و محمدب مشک  داعشی، پذیرش کورکورانه عقاید اب 
عبدالوهاب بیان کرده و اکنـون داعـش در زیرا بیشتر نواقض اسالمی که محمدب 

ده است، به تصـریح همـه علمـای شهرهای تحت اشغال خود، بر کوی و برزن ز
ها و بـه ت،سـی از بزرگ اسالم، نـاقض اسـالم نیسـت و بـه تصـور غلـط سـلفی

 تیمیه، ناقض گماشته شده است.اب 
تحاکم به سوی داغوت کـه همـان احکـام وضـعی و قـوانی  ». آنان معتقدند: 0

ها و مجالس است، از نواقض اسالم است؛ زیـرا خداونـد متعـال عشایر و دولت
َكاِفُروَنْ»فرماید: می َلِئَكُْهُ ْال  ُهَْفُأو  ُك ِْبَماَْأنَزَلْاللِّ َْیح    2«َوَم ْلا  

جای شگفتی است که سلفیان جهادی، ای  آیه را داّل بر کفر حاکمان اسـالمی و 
داننـد کـه بـه می نمایندگان مجلس شوراهای کشورهای اسالمی و دیگر مردمـی

نُهْ»فرماید: را که میکنند؛ اما دو آیه بعد آنان کمک می ُك ِْبَماَْأنَزَلْاللِّ َْیح  َوَم ْلا  
َراِسُقوَنْ َلِئَكُْهُ ْال  ناِلُموَنْ»و  3«َفُأو  َلِئَكُْهُ ْالظا ُهَْفُأو  ُك ِْبَماْأنَزَلْاللِّ َْیح   9«َوَم ْلا  

                                                                                       

 نواقض اإلسالم. نواقض اسالم نزد داعش، همان نواقض اسالم نزد وهابیت است که در کتـاب 9
عبدالوهاب تجلی یافته است. در اعتقاد آنان، توس ، شفاعت و استغاثه به اروا  اولیـای محمدب 

 شود.الهی، از جمله موارد نواقض اسالم است که باعث خرو  فرد از اسالم می
 . ۳۳. مائده، آیه 2
 . ۳3. مائده، آیه 3
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 بینند!را نمی
واجب و تقـدم دیگـران بـر  . در نگاه داعشیان، تکریم و تعظیم پیامبر اکرم0

بیـت ان، حرام است و کسی که ادعا کند به مقام آن جناب شریف و مقام اه ایش
مطهر و اصحاب بزرگ ایشـان از خلفـا و سـایر اصـحاب رسـیده، کـافر و مرتـد 

همسان، بلکـه شود. بنابرای ، شیعیان و صوفیانی که برای بزرگان خود، مقامی می
 اند، کافرند.باالتر از اصحاب پیامبر قائ 

گرایـی های آن، مانند ملـیها و تنوع گرایشزدگی با تفاوت پرچمغربهمانا . »6
پرستی و کمونیستی و بعیی، کفر آشکار و موجب نقض اسالم و خرو  از و ود 

شود و تمام کسانی که در فعالیت سیاسی مشارکت داشـته باشـند، ماننـد دی  می
  خداونـد و کردن امر دیگری بـه جـای دیـاحزاب سیاسی که به دنبال جایگزی 

تسلط دشمنان خداوند از صلیبیان و روافض )شیعیان( و سایر مرتدان بـر بنـدگان 
ْ»فرمایـد: مؤم  خـدا هسـتند، همگـی مرتـد هسـتند. خداونـد متعـال مـی َوِإنا

نِرُكو َْلُمش  ُك   ِْإنا ُتُموُه   َْأَطع  َْوِإن  ِْلُیَجاِدُلوُك   ِلَیاِئِه   َیاِطیَ َْلُیوُحوَنِْإَلىَْأو   2«َنْالشا
که شیوه حزب اسالمی )حزب دارق الهاشمی(، شیوه کفر و ارتداد است و چنان

های کّفار و مرتدان، مانند حـزب جعفـری و ایـاد سلوک و منش آن با دیگر شیوه
عالوی، اختالفی ندارد و تمامی رهبران آنها، مرتد هسـتند. نـزد مـا، فرقـی میـان 

 3مسئول در حکومت یا مدیر بخش وجود ندارد.
تمام کسانی که به هر شـکلی )ماننـد: غـذا، لبـا ، درمـان و ماننـد اینهـا(  . »3

که باعث تقویت و قـدرت آنهـا شـود، کـافر و دوریاشغالگران را یاری دهند، به

                                                                                                                  

 . ۳5. مائده، آیه 9
 . ۹6۹. انعام، آیه 2
 به بعد. 58و مهدی فرمانیان، داعش بررسی انتقادی تاریخ و افکار، از ص  . محمد ابراهیم نژاد 3



618    ویژۀ مناطق مشترک» 6931توشه راهيان نور محرم ره» 

 

 «مرتدند و خون آنها، مبا  است.
نشی ، جهاد در راه خدا، از زمان سقوط آندلس برای آزادی شهرهای مسلمان. »8

تری  گناهان بعد از کفر به خدا، نهـی از واجب عینی است و بزرگافراد  بر تمامی
گویـد: حزم مـیکه جهاد، واجب عینی است. اب جهاد در راه خداست؛ درحالی

 «تر از نهی از جهاد در راه خدا نیست.هیچ گناهی بعد از کفر به خدا، بزرگ»
در آنها با احکام سرزمی  مسلمانان، زمانی که دچار قوانی  کّفار شود و غلبه . »1

کّفار باشد و احکام اسالم اجرا نشود، حکم سرزمی  کّفار را دارد و ای  امر لزومـاا 
شود. بـه سـبب آنکـه احکـامی کـه امـروز تمـامی موجب تکفیر ساکنان آن نمی

های اسالمی را فرا گرفته، احکام داغوت و قوانی  آن است، ما حکم بـه سرزمی 
کنیم و کشـت  آنهـا، های آنها مین کشورها و ارتشکفر و ارتداد جمی  حاکمان آ

شویم کـه مـا بـا تمـامی تر است. متذکر میاز کشت  اشغالگران صلیبی، واجب
های عربـی و هایی که با دولت اسالمی عراق جنگ کنند، هرچند که با نامقدرت

داریم تـا خـود کنیم و بر حذر میجنگیم و آنها را نصیحت میاسالمی باشد، می
 «قربانی مطام   اشغالگران نکنند. را

کشت  پلیس داغوت و مرتدان و هر آنچـه از ایـ  دو پدیـد بیایـد، واجـب . »90
هـا و مؤسسـاتی کـه معلـوم است؛ مانند ت،سیسات نفتی و از بی  بردن سـاختمان

 «  بشود داغوت آنها را مح  استقرار خود قرار داده است.
ن و مانند اینها در دولـت اسـالم، حکـم های اه  کتاب و صابئاامروز گروه. »99

های شوند؛ چراکه عهـد خـود را بـه شـک دشم  را دارند و اه  ذمه شمرده نمی
اند. بنابرای ، اگر امنیت و امان بخواهند، باید پیمـان جدیـدی بـا گوناگون شکسته

العمری که نقـض کردنـد، متوقـف خواهـد دولت اسالمی ببندند و شروط مادام
 «شد.
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نا فرزندان جهادی که در میدان عم  فعـال هسـتند، بـرادران دینـی مـا هما. »92
کنیم؛ اما آنها به دلی  تخلف از واجب هستند و ما آنها را متهم به کفر و فسق نمی

 «اند.زمانه که اجتماع زیر پرچم واحد است، دچار عصیان شده
)سـلفیان نجات اسیران )سلفیان جهادی زندانی( و حفظ حریم مسـلمانان . »93

جهادی( از دست کافران )شیعیان و حاکمان سکوالر(، از دریق جنگ، واجـب 
دورکـه کفالـت اسـیران را آزاد کنیـد؛ همان»انـد: فرموده است. پیامبر اکرم

هرکس کـه »و نیز فرمودند: « دانیم.خانواده آنها را مانند خانواده شهدا، واجب می
ده است و کسی کـه جنگجـویی آماده جنگ شود، مانند کسی است که جنگ کر

 «اش بگذارد، مانند کسی است که جنگ کرده است.در خانواده
های آموزش امور دینی به مـردم، واجـب اسـت؛ هرچنـد برخـی از لـذت. »90

دنیوی از دست برود. از علوم دنیایی هر آنچه مورد نیاز مردم باشد، واجب و غیـر 
مبا  است. هر آنچـه مـردم را بـه  از آن تا زمانی که از ضوابط شرع خار  نباشد،

سوی امور زشت فرا بخواند و کمک بر انجام آن باشد، حرام است؛ مانند دستگاه 
ماهواره. پوشاندن صورت و دوری از بدحجابی و پایبندی بر عفت و دهارت، بـر 

 «.  زنان واجب شرعی است

 نقد برخی از افکار تکفیری داعش

  قبلـه و اهمیـت جـان و مـال و آبـروی احادیث پیامبر در عدم جواز تکفیـر اهـ
دهند که دیدگاه داعش، بـر خـالف مسلمان، بسیار است. ای  احادیث، نشان می

 اسالم و سّنت پیامبر است.
هر شخصی به برادر مؤمنش بگویـد: ای کـافر، ایـ  »فرمودند:  رسول خدا
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یـد به اه  توح»در حدیث دیگر، ایشان فرمودند:  9«گردد.کالم به خودش بازمی
تعرض نکنید و به جهت گناه، آنها را تکفیر نکنید. اگر کسی اه  توحید را تکفیـر 

یـک از هیچ»همچنی ، حضرت فرموده:  2«تر است.کند، خودش به کفر نزدیک
 3«اه  قبله را تکفیر نکنید.

هیچ انسانی، انسان دیگـر را مـتهم بـه »روایت کرده:  ابوذر غفاری از پیامبر
و یا در حدییی دیگر  0«، مگر اینکه خودش مرتد خواهد شد.کندفسق و کفر نمی

کسی که مؤمنی را به کفر نسبت دهـد، ایـ  عمـ  ماننـد قتـ  مـؤم  »فرمودند: 
 0«است.

 سخنان علمای بزرگ اسالم درباره تکفیر مسلمان

 6«حق، در عدم تکفیر اه  قبله است.»گوید: می فتح القدیرهمام حنفی در اب 
یک ما هیچ»و شر  آن آورده است:  جمع الجوامعز در کتاب نجیم حنفی نیاب 

کنـیم؛ ماننـد منکـران صـفات خـدا و از اه  قبله را به دلی  بدعت، تکفیـر نمـی

                                                                                       

؛ 5۱۱۴و  5۱۳۳، 5118، ۳8۴۴، ۳۳85،   مسـند احمـد؛ 5۱۴۱،   صحیح البخـاری. 9
 .6۳۱،   حبانصحیح ابن

 .۳۹5، ص ۹1،   المعجم الکبیر. الطبرانی، 2
ع  السیدة عائشـة رضـی اللـه »: 6۹5، ص ۹،   کنز العمال؛ ۹13، ص ۹،   مجمع الزوائد. 3

سـارة وهوضـعیف متـروک ابیب تعالی عنها وقال الهییمی رواه الطبرانـی فـی االوسـط وفیـه علی
عـ  ابـی الـدردا  وفـی : »۳8۱، ص 6؛ نصب الرایة فی تخریج احادیث الهدایـة،   «الحدیث.

 «اسناده م  یروی المناکیر وم  هوضعیف.
 .36۴،   مشکل اآلثار؛ الطحاوی، 615۱1،   حمدمسند ا؛ 5585،   صحیح البخاری. 0
؛ مصـنف عبـدالرزاق، ۳86، ص 8   مصن  عبدالرزاق،؛ 5۱۳1و  5583،   صحیح البخاری. 0

 .۳۱۴، ص ۹1  
 .۴۹۹، ص ۱،   رّد المختار؛ ۴۱3، ص ۱،   فتح القدیر. 6
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کسانی که قائ  به عدم خلق افعال بندگان توسط خداوند هستند و یا کسـانی کـه 
حیح صنووی از شـارحان  9«قائ  به رؤیت خداوند متعال در روز قیامت هستند.

یک از اهـ  جمهور فقها از اصحاب ما، هیچ»گوید: می روضهدر کتاب  مسلم
 2«کنند.قبله را تکفیر نمی

از کتب مورد توجه سلفیان عصـر حاضـر، آمـده  شرح عقیده طحاویهدر کتاب 
آورده، اعتـراف داشـته و  اه  قبله تا زمانی کـه بـه آنچـه پیـامبراکرم»است: 

کـالم شـرح العز حنفـی در ابیاب  3«باشند.تصدیق کنند، مسلمان و مؤم  می
شود؛ تـا زمـانی مسلمان با انجام گناه، از اسالم خار  نمی»گوید: می طحاوی

که آن گناه را حالل نداند. بنابرای ، مسلمان، هرچند اه  هوا و هو  باشـد و یـا 
آورده، تکـذیب نکنـد، کـافر  که آنچه را پیامبر اکـرم اه  گناه باشد، مادامی

 0«شود.نمی

 تکفیر مسلمان به دلیل دوستی و همکاری با كفّار

یکی از فتاوای داعش برای تکفیر مسلمانان، همکاری با کّفار اسـت. مقصـود از 
کّفار، همان کّفار اصلی، یعنی آمریکا و امیال ایشان است. در ای  باره، بیان چنـد 

 الزم است: نکته
. کمک به کّفار، به تصریح روایات و اتفاق همه علمـای اسـالم، موجـب کفـر 9

تری  روایت در ای  مسئله، حدیث حادب است که در صـحیح شود. صریحنمی

                                                                                       

 .۳1۹، ص ۴،   البحرالرائق. 9
 .۹31، ص ۳،   المفتین ةروضه الطالبین وعمد. 2
 .۹6۳و  ۹6۴، ص الطحاویة ةالعقید. 3
 .36۴، ص شرح الطحاوی. 0
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ای به مشرکان نوشـت و در زمان پیامبر، حادب نامه 9بخاری و ُمسلم آمده است.
قـرار داد. بعـد از آنکـه پیـامبر برخی اسـرار مسـلمانان را در اختیـار کّفـار مکـه 

شـود و حادـب شود، دلی  آن را جویا مـیمتوجه ای  اقدام حادب می اکرم
گوید: م  کاری که موجب کفر و ارتداد شـود، انجـام کند و میدالیلی را ذکر می

 ندادم و به کفر بعد از اسالم راضی نشدم. در ای  هنگام، عمر به پیامبر اکـرم
دهد و بدهید گردن ای  منافق را بزنم که حضرت اجازه نمی کند: اجازهعرض می

 فرماید: حادب، از اه  بدر است.می
شود، ای  است که حادب بـا وجـود وضو  دیده مینکته جالبی که در روایت به

افشای اسرار جنگـی بـرای کّفـار، از سـوی پیـامبر کـافر محسـوب نشـد؛ ولـی 
اه مسلمان را بدون هیچ دلیلـی و تنهـا گنها بر خالف ای  روایت، مردم بیداعشی

 دانند. به جهت مخالفت با عقیده ای  گروه، کافر دانسته، خون آنها را مبا  می
. به تصریح همه علمای اسالم، اگر کمک به کّفار موجب شکست مسلمانان و 2

 شود. شود؛ اما تکفیر نمیغلبه کّفار شود، ای  شخص به دلی  خیانت کشته می
کّفار، فقط به انگیزه دنیوی باشد و یا به اجبار و اکراه با ستی و همکاری . اگر دو3

باشد، در ای  مورد، تمامی فقهای اسالم اتفاق دارند که حکمش کشـت  نباشـد؛ 
در ت،یید کّفار و کمک »گوید: می األمشود. شافعی در کتاب هرچند مجازات می

   2«مان از اسالم شود.به آنان، هیچ دلیلی وجود ندارد که موجب خرو  مسل
گویـد: گـاهی اوقـات، مسـلمان بـه می مجموع الفتاویتیمیه در همچنی ، اب 

کند که ایـ  عمـ ، واسطه ارتباط خویشاوندی و یا نیازی، با کّفار رابطه برقرار می
شـود؛ ولـی موجـب کفـر مسـلمان گناهی است که موجب نقصان در ایمان می

                                                                                       

 .6۳۱۳،   صحیح مسلم. 9
 .6۳۱، ص ۳،   األم. 2
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ــه مشــرکنمــی ــه کردن ســعدب ان و کمــکشــود؛ ماننــد نامــه حادــب ب عباده ب
   9ُابّی در مسئله افک.ب عبدالله

کنند، در دوران معاصر نسبت بـه دوران . در تکفیر کسانی که کّفار را اعانت می0
تر جبهه اسالم و کفر کامالا واضح و روش  گذشته باید احتیاط بیشتری کرد. پیش

مورد مسـائ  مختلـف، ایـ  بود؛ اما در دوران معاصر به سبب اختالف علما در 
ناک شده است. در ایـ  دوران، برخـی بـا صـدور فتـوا امر برای عموم مردم شبهه

که برخی دیگر از علما، از همان عده حمایـت کنند؛ درحالیای را تکفیر میعده
کنند و همی  مسئله موجب سردرگمی عموم مردم شده است و باید در مسـئله می

 2تکفیر، احتیاط بیشتری کرد.

 حکم كفر برای بالد اسالمی

های اسالمی، جزو بـالد کفـر کند: در ای  دوران، تمامی سرزمی داعش ادعا می
شود و عالوه بر تکفیر حاکمان و ارتش کشورهای اسالمی، مردمـان محسوب می

ای  کشورها نیز به سبب زندگی در بالد کفر و عدم مبارزه با حاکمـان آن، تکفیـر 
 شوند. می

اسالم چنی  تفسیری از داراالسالم و دارالکفر را بـه هـیچ وجـه قبـول  اما علمای
ندارند و معتقدند: ای  بیان، تفسیِر بسیار خطرناکی از دارالکفر اسـت. سرخسـی 

گوید: هرمکانی کـه احکـام اسـالم در آن می مبسوطاز علمای بزرگ حنفی در 
الد اسـالم ظاهر باشد و قدرت منطقه در دسـت مسـلمانان باشـد، آن منطقـه بـ

است. داراالسالم، جایی است که بیشتر احکام اسالم در آن ظاهر باشـد؛ ماننـد: 
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 توحید، اذان، نماز، روزه، حج و حجاب.
انـد: داراالسـالم، گویـد: جمهـور علمـا قائ تیمیه مـیقیم جوزی شاگرد اب اب 

کننـد و احکـام اسـالم در آن جـاری مکانی است که مسلمانان در آن زندگی می
ست و تا زمانی که احکـام اسـالم در آن جـاری باشـد، داراالسـالم اسـت؛ امـا ا

بالدی که غالب احکامی که در آن رایج است، احکام اسالمی نباشد، بـالد کفـر 
 شود.محسوب می

علمای اسالم معتقدند: تبدی  بالد اسالم به بالد کفر، شرایطی دارد کـه عبـارت 
مشرکان بـر بـالد مسـلمانان، ظهـور  است از: عدم اجرای احکام شریعت، غلبه

احکام کفرآمیز و غلبه آن نسبت به احکام اسالمی. بنابرای ، در دوران معاصر بـر 
کدام از بالد اسالمی به بالد کفر تبـدی  یک از مذاهب اسالمی، هیچاسا  هیچ

ای ندارنـد؛ گونـه اسـتیال و غلبـهنشده است؛ زیرا مشرکی  در بالد اسـالمی هیچ
االیمان و ای از خود مسلمانان، هرچنـد ضـعیفن در بالد اسالمی عدهبلکه اکنو

-کنند و قـوانینی را وضـ  مـیوابسته به کشورهای غربی، بر اوضاع حکومت می

کنند؛ حتی اگر کّفار بر بالد اسالمی استیال پیدا کنند و بـر آن حکومـت نماینـد، 
و آشکار باشد، حکم  ولی شعائر اسالمی باقی بماند و عم  به احکام اسالم رایج

 کند و همان بالد اسالمی باقی خواهد ماند. بالد کفر پیدا نمی
گویـد: بـا غلبـه کّفـار بـر بـالد اسـالمی، مـی حاشیه بر شرح کبیـردسوقی در 

شود تا زمانی که شـعائر اسـالمی در آن برپـا داراالسالم به دارالحرب تبدی  نمی
الم در همـه کشـورهای اسـالمی باشد. ضم  اینکه امروزه احکـام و شـعائر اسـ

 آشکار است و احکام اسالم در آن غلبه دارد. 

 موضع داعش در قبال شیعیان و ایران

ای علیه شیعیان را ای، جنگ فرقهم، زرقاوی رسماا با صدور بیانیه2000در فوریه 
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القاعده فی »زرقاوی به عنوان رهبر کاریزمای داعش، پس از تشکی   9اعالن کرد.
شیعه را خـائ  ، دشم  اّول خود را شیعیان نامید و به دور رسمی، «بالد الرافدی 

آنهـا را جـایز  و منافق معرفی نمود و عموم شیعیان را تکفیر کرد و کشـت  تمـامی
، «  أتـاک حـدیث الرافضـةهـ»ای منسوب به او با نام زرقاوی در رساله 2شمرد.

سب، یهودی دانست که بـا هـدف تفرقـه میـان ب ت،سیس شیعه را به دست عبدالله
شدن عیمان منجر شد امت اسالم علیه خلیفه وقت قیام کرد و در نهایت، به کشته

 نامیدند. « شیعه»و پیروان او را 
-ازدههـای شـیعی )دوزرقاوی در ای  رساله، به بررسی عملکرد تمـامی گـرایش

های شــیعه( در دــول تــاریخ در برابــر امــامی، زیدیــه، اســماعیلی و دیگــر فرقــه
های بسیار به شیعیان، بهائیـت دادن افترائات و تهمتپرداخته، با نسبتسّنت اه 

کند. ای ، در حـالی اسـت کـه از نظـر تمـامی های شیعه معرفی میرا نیز از فرقه
شـود. ار  از اسـالم محسـوب مـیای ضـاّله و خـعلمای شیعه، بهائیـت، فرقـه

زرقاوی در ای  رساله، به گمان خود، با بیانی از آیات قرآن و سّنت نبوی، قائ  بـه 
-شیعیان شده است. وی با استناد به منـاب  تـاریخی ضـعیف و بـیتکفیر تمامی 

کند کـه همیشـه پیمان یهود و نصاری معرفی میسند، شیعه را در دول تاریخ هم
سّنت بـوده اسـت و در ظـاهر، هود و نصاری، به دنبال نابودی اه پیمانی یبا هم

-کند و در باد ، آنان را دشم  اصـلی خـود مـیسّنت میادعای وحدت با اه 

سّنت، هرگز ممک  نیسـت. ایـ ، در حـالی داند. پس، وحدت میان شیعه و اه 
در دار مبارزه با اسرائی  و حمایـت از فلسـطی  است که جمهوری اسالمی پرچم

                                                                                       

1. Cordesman A.H, Burke A.A. Zarqawi’s Death:Temporary “Victory”or Lasting Impact. 
Center for Strategic and International Studies. 2006:1-12. 
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های سنگینی را به جهت دفاع از مسئله مقد  جهان اسالم است و تاکنون هزینه
هـای مبـارز فلسـطینی، فلسطی  متحم  شده است. به اعتـراف تمـامی جریـان

جمهوری اسالمی ایران، تنهاکشوری است کـه بیشـتری  حمایـت را از مبـارزان 
 فلسطینی داشته است.

بودن جریانـات ی  زرقاوی و داعش، سّنیاما بهتری  دلی  بر بطالن مدعای دروغ
هاسـت کـه مبارز فلسطینی و ارتباط عمیق آنها با جمهوری اسالمی اسـت. سال

های مذهبی، از تمامی جمهوری اسالمی با تمام توان و بدون درنظرگرفت  گرایش
جریانات ضّد استکباری و ضّد صهیونیسمی در سراسر جهـان، از شـیعه و سـّنی 

سؤالی که در اینجا مطر  است، اینکـه چگونـه امکـان دارد  حمایت کرده است.
کشوری که بیشـتری  دشـمنی را بـا اسـرائی  دارد، متحـد آمریکـا باشـد و مـورد 

شود؟ آیا حمایت آمریکا قرار بگیرد؟ کدام مناف  آمریکا با حمایت ایران ت،می  می
ب های ظالمانه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسالمی، حمایـت محسـوتحریم

نهـا آمریکـا از ساله کشورهای غربـی و در رأ  آهای هشتشود؟ آیا حمایتمی
 رود؟صدام برای جنگ با جمهوری اسالمی، حمایت به شمار می

 تحلیلی بر مواضع داعش

های خود، فضای موجـود در عـراق و رسد داعش برای توجیه اشتباه. به نظر می9
انده و از دریـق تحریـک سوریه را به سـوی جنـگ مـذهبی شـیعه و سـّنی کشـ

سّنت منطقه و جهان را به سـوی خـود و احساسات، جوانان خام، اما پرشور اه 
ها و ت،کید بر ظلـم نمایی برخی اشتباهکشد. رهبران داعش با بزرگبه کام مرگ می

کوشـند. بنـابرای ، نبایـد در دام آنهـا سّنت عراق، برای بقای خود میشیعه به اه 
ذهبی دام  بزنیم که برنده اصلی در ای  جنگ، آمریکا و بازنـده افتاده، به جنگ م
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 آن نیز شیعه و سّنی خواهد بود.
بودن، همیشـه و همـه بیت، به اتهام شیعه. در دول تاریخ شیعیان و پیروان اه 2

ایـم کـه ایـ  بیـت خـود آموختـهاند؛ اما از اه جا مورد ظلم حاکمان قرار گرفته
اط و تعامـ  جبـران کنـیم و اگـر ایـران اسـالمی َدم از جفاها را با محبـت و ارتبـ

زند، نه خدعه است و نه ریا و نه هیچ چیـز دیگـر؛ بلکـه از وحدت و تقریب می
ایم که به عیادت مخالف خود برویم. در تشی  جنازه و نماز بیت خود آموختهاه 

پـس، « هذا جعفری... هـذا أدب جعفـر.»جماعت آنان شرکت کنیم تا بگویند: 
زینه فراوان تقریب و وحدت را به دلی  عم  بـه سـخنان گهربـار بزرگـان خـود ه

 پردازیم و از ای  امر نیز پشیمان نیستیم. می
داند برای حفظ جان مسلمانان در اقصی نقاط . ایران اسالمی بر خود فرض می3

گیرد و نه از کسـی توقـ  دارد. جهان بکوشد و برای ای  کار، نه از کسی اجازه می
، نخسـتی  عـامالن بـه آن بودنـد. ایـران بیـتی  را اسالم به ما آموختـه و اه ا

داشـتی او را هـیچ چشماسالمی هر کجا ندای مظلومیت مسلمانی را بشنود، بـی
کند. اکنون ایران، کشـوری شـیعی و تنهـا کشـوری اسـت کـه بـرای حمایت می

 و نه توقعی. دهد؛ اما نه مّنتی دارد فلسطینیان سّنی هزینه فراوانی می
اند؛ ولـی بـه جنـگ مسـلمانان رفتـه، ها اسم خود را جهادی گذاشـته. داعشی0

گیرنـد. رسانند و نوامیس و اموال آنان را نشـانه مـیبرادران دینی خود را به قت  می
حال، پرسش ای  است که ای  چه جهادی است که مشرکان از ای  مجاهـدان در 

انــد؟ آیــا اکنــون پیــامبر منــان در هــرا اند و بــرعکس، مســلمانان و مؤآســایش
نماینـد؟ یـا ها راضی است و آنها واقعاا به نف  اسالم عم  میاز داعشی خدا

رونـد، ت،م ، شاید آنهـا را از راهـی کـه میکنند؟ کمی در زمی  دشم  بازی می
 جدا کند.



618    ویژۀ مناطق مشترک» 6931توشه راهيان نور محرم ره» 

 

در مقابـ   . شیعه در مقاب  خوار  عصر، باید همـان روش امیـر مؤمنـان0
َهـا »بـه خـوار  فرمـود:  خوار  را عملیاتی کند. امام علی  بل

ُو ـرا َمـ و َحـقی یو َكلل
َ ای ، همان روشی است که مقام معظـم رهبـری در سخنانشـان دربـاره .« الباطل

بیان  روز رحلت امام خمینیویژه در سالداعش و امیال آن در موارد متعدد، به
دشم  اصلی ما نیستند؛ بلکه آمریکا که پشت سر  اینها»داشتند. ایشان فرمودند: 

اینهاست، دشم  اصلی ماست. مراقب باشیم در زمیِ  دشم  بازی نکنیم، راه را 
 .9 «هایمان را در زمی  دشم  صرف ننماییم.گم نکنیم و هزینه

                                                                                       

 .۹۴۱۳. سخنرانی ایشان در سالروز رحلت امام خمینی، سال 9



 

 

 
 فیر مسلمانانکبررسی دلیل قرآنی سلفیه بر تنقد و 

 *عبدالمحمد شریفاتاالسالم والمسلمین حجت

  اشاره

هـای تکفیـری اعـم از داعـش، تری  آیاتی کـه مـورد سـو  اسـتفاده گروهاز مهم
ْ»القاعده، بوکوحرام و سلفیه جهادی قرار گرفته، آیه  َْل   نُهَْوَم   نَزَلْاللا ِْبَماَْأن  ُك   َیح 

َكاِفُروَنْ های تکفیری با استناد به ایـ  آیـه، بـه تکفیـر گروه است. 9«َفُأوَلِئَكُْهُ ْال 
جنگ علیـه آنـان را  ،خصوص حاکمان کشورهای اسالمی پرداختهبه ،نانامسلم

قتـ  و غـارتی اسـت کـه امـروز جهـان اسـالم را  ،اند که نتیجه آنواجب دانسته
 هراسی را به دنبال داشته است. فته و اسالمفراگر

اند، کفـر در ی که مفسران بیان داشتهیها بدون توجه به آیات بعدی و معناای  گروه
که با تفسیر تمام علمای اسالم در تضاد  اندای  آیه را به خرو  از اسالم معنا کرده

 است. 
ماانزلْاللنهْفاولئن ْوْم ْل ْیحك ْب»فرماید: خداوند متعال در آیات بعدی می

امـا  3؛«وْم ْل ْیحك ْبماانزلْاللهْفاولئ ْه ْالراسنقون»و  2«ه ْالظالمون
                                                                                       

 کارشنا  ارشد روانشناسی. *
 «، کافر است.هرکس به غیر آنچه خدا نازل کرده، حکم کند: »۳۳. مائده، آیه 9
 «هرکس به غیر آنچه خدا نازل کرده، حکم کند، ظالم است.: »۳5 . مائده، آیه2
 «هرکس به غیر آنچه خدا نازل کرده، حکم کند، فاسق است.: »۳3. مائده، آیه 3
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کننـد و حـال بینند و به آیات بعدی هیچ توجهی نمیل را میها فقط آیه اّو تکفیری
آنکه اگر شخصی بخواهد فتوا دهد، باید تمام آیات، احادیث و اقـوال مربـوط بـه 

حص فراوان، فتوا دهد. بـا ایـ  توضـیح، رهبـران القاعـده و آن را ببیند و بعد از ف
جهـان اسـالم را بـا  کرده، داعش بدون شرایط فتوا، حکم کفر مسلمانان را صادر

 باری به دنبال دارد.که آثار و پیامدهای زیان اندنمودههای گوناگونی مواجه چالش
 ایم.در ای  نوشتار، به نقد دلی  قرآنی سلفیه در تکفیر مسلمانان پرداخته

 تبیین محل نزاع 

بـر آن منطبـق  «کفـر اکبـر»در مواردی عنوان  ،حاکم به حکم غیر الهی ،شکبی
مـورد اتفـاق  ،و چنـی  چیـزی ؛موانـ  یالبته با تحقـق شـرایط و انتفـا .شودمی

 ،کنـدی را از دیگـر مسـلمانان جـدا میهای تکفیـرآنچه سلفی .مسلمانان است
قیـد و  چبر حاکم اسالمی به صورت مطلق و بدون هی «کفر معی »ادالق عنوان 
نـزاع صـغروی  ،های تکفیـرینزاع مسلمانان بـا سـلفی بنابرای ، .شرایطی است

 است.
در ایـ   اشتباهیقب  از ورود به بحث، الزم است مح  نزاع به دقت تبیی  شود تا 

از چهـار حالـت  ،ت نگیرد. نوع برخورد مسلمانان با احکام اسـالمیزمینه صور
 خار  نیست: 

دهـد؛ مسلمان، حکم بدیهی و روش  و واضح اسـالم را تغییـر می یک گاهی. 9
 خـدا پیـامبر ـ نعوذ باللهـ شخصی معتقد است شراب حالل است و  میالا 

خود شراب را حرام کرده است و حالل بـودن را از روی قصـد و تعمـد انجـام بی
گویـد کـه شـراب یعنی نمی ؛برای کار خود ندارد نیزویلی ،و هیچ توجیه و ت داده

حکم چنی  شخصـی در نـزد تمـام  .امروز با شراب دیروز در ترکیبات فرق دارند
ا کــافر چنــی  شخصــی ر ،کفــر اســت و همــه علمــای اســالم ،فقهــای اســالم
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با حاکم شرع است و اوست کـه  ،شمارند؛ اما تشخیص اجرای حکم ای  فردمی
 نه هر شخصی.  ؛تواند تصمیم بگیردمی

از روی عناد بـا  ای  کارش اما ؛دهدمسلمان حکم اسالم را تغییر می نیز گاهی. 2
بلکه از روی هوا و هو  و بـرای  ؛دی  نیست و قصد تغیر حکم الهی را هم ندارد

کند کـه دهد یا خیال میدن به مناف  و مصالح دنیوی، حکم الهی را تغییر میرسی
امروز ای  حکم اسالمی قاب  اجـرا نیسـت. ایـ  مـورد، محـ  نـزاع بـی  عمـوم 

چنـی  حـاکمی را فاسـق و ظـالم  ،مسلمانان و سلفیان جهادی است. مسلمانان
ر اصغر است؛ اما کف ،کفر ای  شخص :گوینددانند و میولی کافر نمی ؛دانندمی

 دانند.او را از دی  خار  می ،ها چنی  شخصی را کافر و مرتد دانستهتکفیری
نفوذ افکار غرب در ذهـ  مسـلمانان اسـت؛  جهتگاهی انکار حکم خدا به . 3

 دلیـ ولی شخص بـه  ؛ت وجود دارددر قرآن و سنّ یعنی برای آن موضوع حکمی 
داند، حکـم الهـی را اینکه حکم شرعی را قدیمی می موجبمذمت دیگران یا به 

زیرا  ؛شودتکفیر نمی ؛ اماگنهکار است ،ای  فرد ،گذارد. به تصریح علماکنار می
 مان  تکفیر است. ،وی ،وی  کرده و ت،حکم خدا را ت

المللـی یـا اجتمـاعی میـ  گاهی مسلمان بـه قـوانینی همچـون قـوانی  بـی  .0
 ایـ  اسـت کـه اصـالا  ،چنـی  حکمـی ،کند و منشمیراهنمایی و رانندگی حکم 

ت نیامـده و از امـور مسـتحدثه اسـت؛ میـ  قـوانی  چنی  قانونی در قرآن و سـنّ 
ی مرتکب نشده و یای  فرد هیچ خطا ،یقی بهانتخابات و شوراهای شهر و روستا. 

ت حکمی در ای  باره وجود ندارد زیرا در قرآن و سنّ ؛ گناهی صورت نگرفته است
ن اکنند که فقط برای مقلدقهای اسالم دبق برداشت خود حکمی را صادر میو ف

 جراست.آنها الزم اإل
نقـد دیـدگاه سـلفیه جهـادی در تکفیـر حـاکم اسـالمی و  ،آیـدآنچه در پـی می
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اثبـات خـواهیم  . همچنی ،نزل الله استأحکم به غیر ما  جهتهمکاران وی به 
 ت در تضاد است. با کتاب و سنّ  ،کرد که نگاه سلفیه جهادی در ای  زمینه

 دلیل قرآنی

انـد و حاکمـان اسـالمی و از جمله آیاتی که سلفیان جهادی به آنها تمسک کرده
خداونـد در ایـ  آیـه  ؛سوره مائده اسـت 00آیه  ،اندمردم مسلمان را تکفیر نموده

ُهَْفُأوَلِئنَكُْهنُ ْ»فرماید: می َزَلْاللا ِْبَماَْأن  ُك   َْیح  َْل   َكناِفُروَنَْْوَم   ه بـه کـو آنهـا ؛ ال 
 «افرند.ک ،نندکم نمیکح ،ه خدا فرستادهکامی کاح

استفاده از قـوانی  دلی  که حکام اسالمی به  9تکفیری معتقدندـ  سلفیان جهادی 
ممانعـت از جهـت المللی، عدم اجرای احکـام الهـی و یـا بـه عرفی، قوانی  بی 

ُكن  ْ»و مصداق آیه  اندکافر و از دی  اسالم خار  ،اجرای آنها َْیح  َْلن   قـرار  «َمن  
حکم الهی  عمالا  ،المللی یا عرفی عم  کندزیرا کسی که به قوانی  بی  ؛گیرندمی

یا کسی که از اجـرای احکـام الهـی سـرباز زنـد و یـا بـر  را کنار گذاشته است و
 .به جنگ حکـم الهـی رفتـه اسـت ،هردلیلی از اجرای حکم الهی ممانعت کند

 ،صـورت مطلـقه و از آیه ب 2دهندها، فتوای وجوب عینی جهاد میتکفیری پس،
 ،فتوای آنهـا در مـورد حـاکم ،با ای  تفاوت 3؛کنندام و حاشیه آن را تکفیر میحکّ 

اما نسبت به حاشیه  ؛قطعی است ،حاکم کفر یعنی معتقدند که ؛کفر معی  است
 ،ه شـرایط و موانـ یعنـی بـا توجـه بـ ؛مطلق اسـت ،حاکم معتقدند که کفرشان
)حاشیه( که حاکم را  شک معتقدند که کسانیاما بی ؛کفرشان قطعی خواهد شد

بـرای اثبـات فهـم    خواهد بـود.کفرشان معیّ  ،در مبارزه با تکفیری کمک نماید
                                                                                       

ی . سید امام الشریف، عبدالقادر عبدالعزیز، 9  .885، ص الجامع فی طلب علم الشر
 «.منظر الجهادیی  فی مصر والعالمالدکتور فض  ». سید امام شریف، عنوان ویدیو در یوتوب: 2
ی . سید امام الشریف، عبدالقادر عبدالعزیز، 3  .8۱8، ص الجامع فی طلب علم الشر
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   .ن نزول آن را مورد بررسی قرار دهیم،در ابتدا ش ،نادرست آنان از آیه مذکور

 «حْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ یَ »شأن نزول آیه 

دو روایـت متفـاوت در منـاب   ،سـوره مائـده 03تـا  00ن نزول آیات ،در مورد ش
در مورد تغییـر حکـم  ،ن نزول ای  آیات،ت آمده است. برخی معتقدند شسنّ اه 

زنا از سوی یهود است. ای  مفسران برای اثبات ادعای خویش به روایتـی اسـتناد 
 ت آمده است:سنّ کنند که در مناب  معتبر اه می

رسول خدا بر یک یهودی که رویش را با زغال سـیاه کـرده و شـالق زده بودنـد، »
گونه است؟ گفت: بلـه.  زنا ای  گذر کرد و پرسید: آیا در کتاب شما )تورات( حّد 

دهم به خـدایی رسول خدا یکی از علمای آنان را فراخواند و فرمود: تو را قسم می
زنـا ایـ   که تورات را بر موسی نازل کرده است، آیا در کتاب شما )تـورات( حـّد 

امـا اگـر  ؛رجـم اسـت ،گونه است؟ جواب داد: خیـر. در تـورات مجـازات زنـا
کـردیم؛ امـا اگـر ضـعیفی زنـا کرد، او را ترک میا میای در میان ما زنزادهاشراف

بیاییـد  !گفتیم: ای قـوم یهـود جهت،کردیم. به ای  کرد، رجم را بر او اجرا میمی
مـا  ،حدی اجرا کنیم که هم برای شریف و هم برای ضعیف یکسان باشـد. پـس

ر زدیم. پیـامبصورتش را سیاه کـرده و بـه او شـالق مـی ،کردهرکس را که زنا می
یهـود گفتنـد:  ،کنم. در ایـ  زمـانفرمود: م  حکم الهی را بعد از مردن احیا می

اگر شما را به سیاه کردن صورت و شـالق دسـتور داد، قبـول  ؛بروید پیش محمد
 ،کنید؛ ولی اگر شما را به رجم دستور داد، دوری کنید و قبول نکنید. در ای  زمان

 9«.بما انزل الله( نازل شد سوره مائده )و م  لم یحکم 03تا  00آیات 
 :ی همچـونیای  روایت را به غیـر از بخـاری و مسـلم در صـحا  خـود، علمـا

                                                                                       

 .۹۱۱۱،   صحیح مسلم؛ ۴۱۴5،   صحیح بخاری. 9
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واحدی در اسـباب  3دبری در جام  البیان، 2نسائی در تفسیر، 9ابوداوود در سن ،
 اند.عازب نق  کردهب از برا  0نحا  در الناسخ و المنسو اب  و 0النزول

داننـد. نضـیر میقریظه و بنـیرا اختالف دو دایفه بنین نزول آیه ،ش ،برخی دیگر
سـوره مائـده را اخـتالف دو دایفـه از یهـود  03تـا  00ن نزول آیـات ،کییر شاب 
 نویسد:دبری در تفسیر خود ای  حدیث را آورده و می 6داند.می

ای  است که  ،نضیر است. سبب آنقریظه و بنیدر مورد دو دایفه بنی ،ای  آیات»
قبـ  از  ،یکی از دو دایفه به دایفه دیگر حمله کرد و آن را شکست داد. ای  قصه

دایفـه ضـعیف بـرای  کـه آمدن پیامبر به مدینه اتفاق افتاد. دایفه پیروز مقرر کرد
« وسـق»صد  ،بگیرد و دایفه قوی برای مقتول خود« وسقم»پنجاه  ،مقتوالن خود

ضعف و ناتوانی قبول کرد.  جهت  کاری را به دریافت نماید. دایفه ضعیف چنی
بـه مدینـه آمـد. در همـی   دادند تا اینکه پیامبرآنان همی  پیمان را انجام می

دایفه ضعیف یکی از افراد دایفـه پیـروز را بـه قتـ  رسـاند. دایفـه قـوی  ،زمان
اما دایفـه ضـعیف خطـاب بـه آنهـا  ؛درخواست یکصد وسق به عنوان دیه نمود

دلیـ  چنـی  کـاری را بـه  دهیم و اگـر قـبالا چنی  عملی انجام نمـی گفت: هرگز
 .دهیماکنـون انجـام نمـی گرفتید،دادیم و شما ظالمانه از ما میضعف انجام می

ن تبعیـت آاز ، بیاید پیامبر اسالم را َحَکم قرار دهیم تـا هرچـه ایشـان ُحکـم کنـد
دایفـه پیـروز ترسـید کـه  ،اتفاق کردند. در ای  هنگام ،لهئهر دو بر ای  مس .کنیم

                                                                                       

 .6۱۴، ص ۳،   داودسنن أبیاألشعث السجستانی، ب أبو داود سلیمان. 9
 .۳۳۴، ص ۱،   السنن الکبری. نسائی، أبوعبد الرحم ، 2
 .۴5۹، ص ۹1،   جامع البیان فی تأویل القرآنجریر، ب دبری، محّمد. 3
 .۹۴1، ص اسباا النزولواحدی، أبوالحس ، . 0
 .۳1۹، ص الناسخ والمنسوخ. نّحا ، 0
 .3۱، ص 6،   تفسیر القرآن العظیمکییر، . اب 6
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ن را به سـوی اای از منافقعده رو،ازای  .را به آنها ندهد« وسق»یکصد  پیامبر
پیامبر فرستاده تا از ُحکم پیامبر مطل  شوند. آنان تصمیم گرفتند اگر پیامبر اسـالم 

 ؛یعنی به نفعشان حکم کند، او را َحَکـم قـرار دهنـد ،یکصد وسق را به آنها بدهد
 کمیت پیامبر را نپذیرند. آنان شـخص منـافق را بـه خـدمت پیـامبرح گرنهو

از رسیدن آن شخص، خداوند پیـامبر خـود را از ایـ  حادثـه پیش اما  ؛فرستادند
مراد خداونـد از ایـ   ،سوره مائده نازل شد. بنابرای  03تا  00مطل  نمود و آیات 

 9«.آنها نازل شده است یهود است و ای  صفات در حّق  ،آیات
منصـور در سـعیدب  3حنب  در مسـند،احمدب  2ای  حدیث را ابوداوود در سن ،

 ةو البـانی در سلسـل 0سن ، دبری در الجام  البیان، دبرانی در المعجم الکبیـر،
 اند.عبا  نق  کردهاز اب  0ةاالحادیث الصحیح

 1یشینپ قرون نظر مفسران

حابه و تابعی  و دیگر مفسران را از ص یاقوال مختلف ،مفسران درباره تفسیر ای  آیه
اند که مقصود خداوند از نزول ای  آیات چیسـت کـه در قرون نخستی  نق  کرده

 کنیم. تری  آنها اشاره میبه مهم ،ادامه
عازب، معتقدند ای  آیات درباره کفـار و اهـ  کتـاب ب روایت برا  دلی برخی به 

مربوط به مسلمانان نیست. ایـ  دیـدگاه را دبـری در  ،نازل شده است و حکم آن
نقـ   ،عبـا تفسیر جام  البیان خود از قتاده، مفسر معروف تابعی و شاگرد ابـ 

                                                                                       

 .۴5۴، ص ۹1،   جامع البیان. دبری، 9
 .۴65، ص ۴،   السنن الکبری. نسائی، أبوعبد الرحم ، 2
 .۹8، ص ۴،   مسندحنب ، ب محمدب أبوعبد الله أحمد. 3
 .۴16، ص ۹1،   المعجم الکبیراحمد، ب دبرانی، سلیمان. 0
 .5۹، ص ۱،   السلسلة الصحیحةألبانی، محمد ناصرالدی ، . 0
 . مقصود، دیدگاه سلف است.6
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حنب  نیز ای  تفسیر را در کتـاب االیمـان خـود از ابوسـمان احمدب  9کرده است.
 ،«کـافرون»مراد خداونـد از  :از مفسران معتقدند یبرخ 2صالح نق  کرده است.

نصــاری  ،«فاســقون»و منظــور از  ،یهــود ،«ظــالمون»و مقصــود از  ،مســلمانان
 ،منصـور در سـن ب سعید 3هستند. ای  مطلـب را سـفیان ثـوری در تفسـیرش،

از شـعبی تـابعی  0و دبـری در جـام  البیـان 0حنب  در کتـاب االیمـانب احمد
کند ز نق  مییکی از مفسران معروف وهابی نی ،از شنقیطیاند. معروف نق  کرده

 6صحیح است. ،که تفسیر شعبی
اگرچه ای  آیات در مورد اهـ  کتـاب نـازل شـده  که عده ای از مفسران معتقدند

  مطلـب را یتمام مردم اعم از اه  کتاب و مسلمان است. ا ،است، اما مراد از آن
نق  کرده است.  3سدی و هشیم، ابراهیم نخعی سه نفر از تابعان، یعنی: دبری از

حنب  در کتاب االیمـان، عبـدالرزاق در تفسـیر و ب ای  تفسیر را احمد ،نی همچ
اند. ای  مفسران معتقدند ش،ن نزول از ای  افراد نق  کرده 8بطه در کتاب االبانهاب 

آنچـه مهـم اسـت »شود. مفسران با عبـارت معـروف آیات، باعث تقیید آیه نمی
نـه  ؛کنندشود، توجه میبه آنچه از آیه فهمیده می ،«نه ش،ن نزول ؛مفهوم آیه است

 ؛کننده مفهوم آیـات هسـتندش،ن نزول آیات، تبیی  ،به عبارت دیگر ؛ن نزول،به ش
                                                                                       

 .۴۴۹، ص ۹1،   جامع البیان. دبری، 9
 .۹۱۹، ص ۳،   االیمانحنب ، ب . احمد2
 .۹1۴، ص تفسیر سفیان الثوری. 3
 .۹۱۹، ص ۳،   االیمانحنب ، ب . احمد0
 .۴5۴، ص ۹1،   جامع البیان. دبری، 0
 .۳13، ص ۹،   االضواء البیان. شنقیطی،6
 .۴53، ص ۹1،   جامع البیان. دبری، 3
ة، . 8  .3۴5، ص 6   ،اإلبانة الکبریاب  َبطَّ
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 دهنده آیات به همان مورد واردشده در ش،ن نزول.نه تخصیص
تمام آیات قرآن بـرای عمـوم مـردم نـازل شـده و اختصاصـی بـه مـورد  ،بنابرای 

بـه معنـای « َمـ »از لفـظ  ،خداونـد در ایـ  آیـات ضم  اینکه. شده نداردنازل
استفاده کرده که مفید عموم است و شام  همه اعم از مسلمان و اهـ   «هرکسی»

 9شود.کتاب و غیراه  کتاب می

 هاعباس، جوابی بر استدالل تکفیریتفسیر ابن

علمای و فقهـا  ربیشتدرباره ای  آیه رسیده و  گذشتگانتری  تفاسیری که از از مهم
عبـا  از کلمـه اند، تفسـیر ابـ و مفسران اسالم، آن را تفسیر صحیح آیه دانسـته

عبا  از آیه مـذکور نسـبت باید فهم اب  ،هابر نظر سلفی در آیه است. بنا «کفر»
ترجمـان و  ،عبـا زیـرا ابـ  ؛مقدم باشد ،های بعدی آمدندبه دیگران که در قرن

بـر نظـر  تری  صحابی مفسـر قـرآن اسـت و بنـامهم ،شکحبر امت است و بی
ها در ایـ  زمینـه فرامـوش اما سـلفی ؛ها برتر استفهمش از همه فهم ،هاسلفی

 حال، اند.دهزفهم برتر است و یا شاید خود را به فراموشی  ،اند که فهم سلفکرده
 کنیـد وعبا  تبعیت نمیچرا شما از فهم اب  ،فهم بهتر است ،عبا اگر فهم اب 

عبـا  اسـت. کنید کـه صددرصـد مخـالف تفسـیر ابـ برای خود تفسیری می
ها در واق  سلفی نیسـتند و فقـط ادعـای سـلفی بـودن باید گفت سلفی ،بنابرای 

نباید از فهم سلف عدول کنند و برای خـود اجتهـاد در مقابـ  نـص  وگرنه ؛دارند
 نمایند.

ُكن»ه یر آیعبا  در تفساز اب  یدبر َْیح  َلننِئَكُْهنُ َْوَم ْلا   نُهَْفُأو   ِْبَمناَْأننَزَلْاللِّ
َكاِفُروَنْ م  جحد مـا أنـزل اللـه، فقـد »عبا  معتقد بود: کند که اب نق  می« ال 

                                                                                       

 .۳1ـ  ۴۱، ص ۹،   اخبار القضاة؛ قاضی وکی ، ۴۹6، ص 6،   مستدرک. حاکم، 9
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اگـر کسـی آنچـه را خـدا نـازل  9م به، فهو ظالم فاسق؛کحیفر، و م  أقّر به، لم ک
انکار کند، کافر است؛ ولـی اگـر بـه آنهـا اعتقـاد دارد، ولـی بـدان حکـم  ،کرده
 «.ظالم و فاسق است ،کند، چنی  فردینمی

عبـارات متعـددی رسـیده کـه همگـی ایـ  مطلـب را  ،عبا  در تفسیر آیهاز اب 
و خـرو  از اسـالم نیسـت. دـاوو  از  «کفر اکبـر» ،رساندند که کفر در آیهمی
 2ه؛یـذهبون إلی یفر الذکس بالیل»گفت: عبا  میکه اب کند عبا  نق  میاب 

 :عبـاراتی همچـون« .گوینـدآنی نیسـت کـه آنـان )خـوار ( می ،کفر در ای  آیه
کفـرش میـ  »و  3«فـرکفر دون ک» ،«شودکفری که باعث خرو  از ملت نمی»

عبا  نق  شـده از اب  0،«کفر به خدا و مالئکه و کتب و رسوالن خداوند نیست
 است. 

 5نظر مفسران قرون پسین

چنـی   و پذیرفتـهعبا  را های پسی ،کالم اب اسالمی در قرن انبسیاری از مفسر
آنان معتقدند اگرچـه ایـ  افـراد کافرنـد، امـا  .اندبرشمرده «کفر اصغر»کفری را 
می  کفـر بـه  ؛ یعنیشودکفر ملت نیست و باعث خرو  از اسالم نمی ،کفرشان

 خدا و رسوالن نیست.
تـوان صحیح اسـت و نمی ،عبا  از آیهمفسران تصریح دارند که تفسیر اب  بیشتر

 :پردازیمبرخی از ای  نظرات می بیان به ،ای  گونه افراد را تکفیر کرد. در ادامه
                                                                                       

 .۹۹۳، ص ۱،   سلسلة األحادیث الصحیحة؛ البانی، ۹۱۱، ص ۱،   جامع البیان. دبری، 9
 .53۳ـ  566، ص 6،   تعظیم قدر الصالة. مروزی، 2
 .۹۹۳، ص ۱،   سلسلة األحادیث الصحیحة. البانی، 3
 .531و  56۹، ص 6،   قدر الصالة تعظیم. مروزی، 0
 . مقصود، دیدگاه خلف، یعنی کسانی است که بعد از سلف، یعنی قرون پیشی  زیستند.0
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َس َكَمـنت َكَفـَر » :یبغو. 9 ـ ل َو َلـیت لَّ مل
َو َعـنل الت ْو ر  َینت

فت َو
َس بل ِ َلیت  ُ ُ  و ََطاوو ا نو َعبَّ َاِ ابت

م  بل  لت وَن ظو ُو م   لت ، َوظو ر 
فت وَن كو ُو ر   فت َو كو ِ  و َِ َعَطاء  ا ََ  . رل مل اآلتخل َیوت عبا  و دـاو  ؛ اب اللَّ ل َوالت

میـ  کفـر بـه خـدا  ،شود و کفرشباعث خرو  از ملت نمی ،ند کفر در آیهاقائ 
دون  ،و ظلـم اسـت یعنی کفر اصغر ،نیست. عطا گفته: کفر در آیه کفر دون کفر

 9«ظلم است.
هوی و هو  ترک کنـد، مرتکـب  جهتاگر شخص حکم الهی را به  :یقردب. 2

 2شود.ت، توبه آن پذیرفته میسنّ بر قاعده اه  گناه شده است و بنا
ای  است که آنان حکـم الهـی را از روی عنـاد و  ،سبب تعبیر به کفر ر:ییکاب . 3

  3انکار نپذیرفتند.
کـه حکـم  اسـت در مورد یهودیـانی ،گانه: گروهی معتقدند آیات سهیواحد. 0

زیرا مسلمان هرچند کـه مرتکـب  ؛الهی را تغییر دادند و ربطی به مسلمانان ندارد
شود و ای  دیدگاه قتاده و ضحاک و ابوصـالح گناه کبیره شود، به او کافر گفته نمی

 0ید همی  دیدگاه است.ؤم ،عازبب است و روایت برا 
کفـر در آیـه را  ،، ابراهیم، عطـا  و گروهـی دیگـرمسعود: اب یان اندلسیابوح. 0

 ،دانند و ظلم در آیـه بعـدی را ظلـم دون ظلـمیعنی کفر اصغر می ،کفر دون کفر
یعنـی فسـق  ،دانند و فسق در آیـه بعـدی را فسـق دون فسـقیعنی ظلم اصغر می

ماننـد کفـر کـافر نیسـت.  ،دانند و مراد ایـ  اسـت کـه کفـر مسـلماناصغر می
او را از اسـالم خـار   بنـابرای ،هماننـد کـافر نیسـت.  ،ظلـم و فسـق ،همچنی 

 0اند.عبا  و داوو  پذیرفتهکند. همی  دیدگاه را اب نمی
                                                                                       

 .6۴۴، ص ۹،   یمختصر تفسیر البغوعلی الزید، ب أحمدب عبد الله. 9
 .۹63، ص 6،   أحکام القرآنی، قردب. 2
 .۱۹، ص 6،   تفسیر القرآن العظیمکییر، . اب 3
 .۹۱1، ص 6،   التفسیر الوسی واحدی،  .0
 .۴۱۳، ص ۴  ، تفسیر البحر المحی یوسف، ب حیان األندلسی، محمدأبی. 0
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واعلم أن ال ـوارج یسـتدلون بهـ ه اآلیـ  و یْولـونِ مـن لـم یحَـم : »یسمعان. 6
آیـه  ؛ خـوار  بـه ایـ بماأُزِ الل  فهو كافر و أ َ السن  َالواِ الیَفر بتر  الحَـم

کسی که به آنچه خدا نازل کرد حکم نکنـد، کـافر  گویند:کنند و میاستدالل می
تـرک حکـم الهـی، شـخص تکفیـر  دلیـ گوینـد: بـه ت میسـنّ اما اهـ  است؛

  9«.شودنمی
مگـر اینکـه شـخص  ؛انـدن از ای  آیه برداشت کفر اصـغر نمودهامفسر ،بنابرای 

 بر خواهد بود.مستح  حکم غیر الهی باشد که مصداق کفر اک

 گیرینتیجه

 شده به دست آمد که:از مطالب بیان 
ومن ْلن ْیحكن ْبمناانزلْاللنهْ»کفر در آیـه  ،مفسران مسلمان بیشتردر نگاه . 9

 شود.کفر آشکار نیست و موجب خرو  از اسالم نمی ،«فاولئ ْه ْالكافرون
از مسائ  اختالفی اسـت کـه بـر اسـا   ،دیگر اینکه حکم به غیر ماانزل الله. 2 

 توان حکم به تکفیر دیگران داد. مبانی خود سلفیان، در مسائ  اختالفی نمی
ل اسـالم ی اّو یـتری  مفسر صحابه است کـه در قـرن دالمعروف ،عبا اب . 3 

بر فهم همـه مقـدم اسـت و  ،زیسته و بر اسا  مبانی سلفیه، فهم سلف از آیهمی
 آیه را بر کفر اصغر حم  نموده است. کفر در ،عبا اب 

ایـ  اسـت کـه آیـه  ،ت از ابتدا تا عصـر حاضـرسنّ اه  یمشهور اقوال علما. 0 
حکم به کفـر حاکمـان  ،توان بر اسا  ای  آیهکند و نمیداللت بر کفر اصغر می

 اسالمی داد. 
برداشت غلطـی اسـت و  ،خصوص داعشهب ،برداشت سلفیان جهادی ،بنابرای 

                                                                                       

 .۳6، ص 6،   نآتفسیر القر . سمعانی، 9
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 نیسـتمنطبق  ،فهم سلف و تفسیر مفسران در سراسر تاریخ ،تسنّ  ،قرآنبا نص 
یک برداشت غلط و غیرقاب  قبول است.  و کنندیک از علما آن را تائید نمیو هیچ

ای  است که اگر شخصی به حکـم الهـی حکـم  ،توان گفتنهایت چیزی که می
 .را متصف به کفر اصغر نمود اوتوان می ،نکند
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 ق.۹۴33
 «.تیمیهاب »، مدخ  ۴،   دائرة المعارف بزرگ اسالمیزریاب، عبا ،  .۹11
، دبـ  الفجر الصادق فی الرد علی الفرقه الوهابیه المارقهزهاوی، جمی  صدقی،  .۹1۹

 م. 611۳بغداد، 
، قم: مؤسسه امام صـادق)ع(، فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمیسبحانی، جعفر،  .۹16

 ش.۹۴8۴
 ش.۹۴8۱نشر مشعر،  ، تهران:گزیده راهنمای حقیقت ،ــــــــــــــــ  .۹1۴
یارة خیر األنامسبکی شافعی،  .۹1۳  ق.۹۳۹۱جا: ، بیشفاء السقام فی ز
 تا.، بیروت: دار إحیا  التراث العربی، بیداودسنن أبیسجستانی،  .۹15
 م.۹۱۱۴ق/۹۳۹۳، بیروت: دار المعرفة، المبسوطسرخسی،  .۹1۱
، دمشـق: السلفیة مرحلة زمینة مبارکة ال مذهب اسـالمیسعید رمضان البودی،  .۹13

 تا.دار الفکر، بی
، بیروت: دار الکتـب العلمیـة، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیسمهودی، علی،  .۹18

 ق.۹۳۹۱األولی، 
 ق. ۹۳۹۱دار الفکر، دوم، بیروت: ، فقه السنةالسید سابق،  .۹1۱
 ق.۹۳۹5، مؤسسة النشر االسالمی، اّول، االنتصار سید مرتضی، .۹۹1
یات ،ــــــــــــ  .۹۹۹ ، تهـران: رابـط الیقافـة والعالقـات االسـالمیة، المسائل الناصر

۹۴3۱ . 
 ق.۹۳1۱، تهران: دار الکتب العلمیة، اقبال االعمالداو ، سیدب  .۹۹6
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 ، تحقیق: مرکـز الدراسـات القرآنیـه،االتقان فی علوم القرآنالدی ، سیودی، جالل .۹۹۴
 تا.بیوزارة الشئون االسالمیة و االوقاف و الدعوة و االرشاد مجم  ملک فهد، 

 ، بیروت: دار الفکر.الّدّر المنثور ،ــــــــــــــــــــ  .۹۹۳
آوری: عبدالرحم  المصطاوی، بیروت: چـاپ ، جم دیوان امام الشافعیشافعی،  .۹۹5

 دار المعرفة. 
 ق.۹۳66اّول، دار المعرفة، )الفقه الشافعی(، بیروت:  کتاا االّم  ،ــــــ  .۹۹۱
تحقیـق: سـید سـابق، دار الجیـ ، اّول، ، حجـة اللـه البالغـةالله دهلوی، شاه ولی .۹۹3

 ق.۹۳6۱
 ق.۹۳16، بیروت: جمعیة االسالمیة، المراجعاتشرف الدی ، عبدالحسی ،  .۹۹8
دار المـوّر  العربـی، اّول،  بیـروت:، النص و االجتهـاد، ـــــــــــــــــــــــــ  .۹۹۱

 ق.۹۳63
مراقی الفالح بامداد الفتـاح شـرح نـور االیضـاح و نجـات شرنباللی، حس ،  .۹61

 ق.۹۳65، المکتبة العصریة، االرواح
، بیروت: الفکـر أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآنالشنقیطی، محمد األمی ،  .۹6۹

 م.۹۱۱5ق/۹۳۹5للطباعة والنشر، 
اللـه ، قـم: مکتبـة آیتاحقـاق الحـق و ازهـاق الباطـلنورالله، شوشتری، قاضی .۹66

 ق.۹۳1۱مرعشی، اّول، 
 یة.الکتب الیقافة مؤسس پچا، فه الذاکرينتح، یلعدب مح، میانوکش .۹6۴
  ق.۹۳۹6، قم: بنیاد فرهنگی امام مهدی)ع(، البیانشهید اّول،  .۹6۳
 ، مؤسسة المعارف االسالمیة. مسالک األفهامشهید ثانی،  .۹65
 ق.۹۳۹۳البیت)ع(، دوم، ، قم: نشر آلوسائل الشیعةشیخ حّر عاملی،  .۹6۱
 ش.۹۴۱6، تهران: اعلمی، اّول، صفات الشیعةشیخ صدوق،  .۹63
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 ، نجف اشرف: نشر دار النعمان.االحتجاجشیخ دبرسی،  .۹68
 ق.۹۳۹3، قم: مؤسسة النشر االسالمی، الخالف فی الفقهشیخ دوسی،  .۹6۱
 ش.۹۴۱5، قم: دار الکتب االسالمیة، تهذیب األحکام، ــــــــــــ  .۹۴1
 ق.۹۳۹۳دار المفید، دوم،  بیروت:، األعالمشیخ مفید،  .۹۴۹
 ق.۹۳۹1جامعه مدرسی ، ، قم: المقنعة ،ـــــــــ  .۹۴6
 ، قم: کنگره شیخ مفید. امالی ،ـــــــــ  .۹۴۴
، سـید البیـت)ع(الفقه علی المذاهب االربعة و مـذهب اهلشیخ یاسر ماز ،  .۹۴۳

 ق.۹۳۹۱محمد غروی، بیروت: دار الّیقلی ، 
 ق.۹۳۹6، دار الهجرة، قم: البالغةنهج ، صالح صبحی .۹۴5
یخ المملکة صال  الدی  مختار،  .۹۴۱ ، العربیة السعودیة فی ماضیها وحاضـرهاالتار

 تا.دار المکتبة الحیاة، بیبیروت: 
)پاسخ به شبهات فقهی(، قـم: مؤسسـه  درسنامه فقه مقارنضمیری، محمدرضا،  .۹۴3

 ش.۹۴8۳آموزشی پژوهشی مذاهب اسالمی، اّول، 
، قـم: جامعـه مدرسـی ، اّول، العروة الـوثقیدبادبایی یزدی، سید محمد کاظم،  .۹۴8

 ق.۹۳61
الله العظمـی المرعشـی ، قم: مکتبة آیةمستمسك العروةادبایی، سید محس ، دب .۹۴۱

 ق.۹۳1۳النجفی، 
، قم: دفتر انتشارات اسـالمی، ترجمه تفسیر المیزاندبادبایی، سید محمدحسی ،  .۹۳1

 ش.۹۴3۳پنجم، 
 ق. ۹۴۱8، القاهرة: دار الحرمی ، اّول، المعجم األوس احمد، ب دبرانی، سلیمان .۹۳۹
ـــ  .۹۳6 ــر، ـــــــــــــــــــــ ــی، المعجــم الکبی ــراث العرب ــا  الت ــروت: دار إحی ، بی

 ق. ۹۳1۳
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عبدالمجیـد السـلفی، ب ، تحقیق: حمدیالمعجم الکبیر ،ـــــــــــــــــــــــ  .۹۳۴
 تا.تیمیة، دوم، بیالقاهرة: مکتبة اب 

 ، تحقیـق: أحمـد محمـدجامع البیان فـی تأویـل القـرآنجریر، دبری، محمدب  .۹۳۳
 ق.۹۳61شاکر، بیروت: مؤسسة الرسالة، اّول، 

حاشیة الطحطاوی علی مراقـی الفـالح شـرح نـور محمد، دحطاوی، احمدب  .۹۳5
، تحقیــق: محمــد عبــدالعزیز الخالــدی، بیــروت: دار الکتــب العلمیــة، اّول، اإلیضــاح

 ق.۹۳۹8
، ترجمـه: محمـدعلی پوشـی و محمدرضـا القاعده و خـواهرانشدوی ، کمی ،  .۹۳۱

 ش.۹۴۱۹سازان نور، تهران اول، مؤسسه اندیشهبلوردی، چاپ 
یضه الغائبهعبدالسالم فر ، محمد،  .۹۳3  تا[.جا، بینا، بی، مصر ]بیالفر
 ، بیروت: دار التراث. المدخلعبدری قیروانی، محمد،  .۹۳8
 تا.، مؤسسة البتار االعالمیة، بیهذا وعداللهعدنانی، ابومحمد،  .۹۳۱
، بیـروت: دار داودفی شرح سـنن ابـیعون المعبود آبادی، ابوعبدالرحم ، عظیم .۹51

 ق.۹۳6۱حزم، اّول، اب 
 تا.البیت)ع( الحیا  التراث، بی، قم: مؤسسة آلتذکرة الفقهاءعالمه حلی،  .۹5۹
  البیت)ع(.، قم: مؤسسة آلقواعد األحکام ،ــــــــــ  .۹56
 .۹۴۴۴، تبریز: نشر حا  احمد، منتهی المطلب ،ــــــــــ  .۹5۴
یشــهعلیــزاده موســوی، ســید مهــدی،  .۹5۳ یابی و بــازخوانی تحــوالت افغانســتان؛ ر

 ش.۹۴81، قم: کیش مهر، معاصر
، چـاپ مکتب دیوبند و جنبش جماعه التبلیغ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ  .۹55

 ش. ۹۴۱6اول، دفتر تبلیغات اسالمی، قم 
یضة الغائبه: عرض و نقدعماره، محمد،  .۹5۱  ق. ۹۳۴۴، دار البیضا ، قاهره الفر
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بها الدی  خرمشـاهی،  ، ترجمهاندیشه سیاسی در اسالم معاصرعنایت، حمید،  .۹53
 ش.۹۴36سوم،  تهران: انتشارات خوارزمی،

 ق.۹۳۹۹، بیروت: دار الکتب العلمیة، التفسیر الکبیرفخرالدی  الرازی،  .۹58
ینفخرالدی  دریحی،  .۹5۱  .۹۴35فروشی مرتضوی، ، تهران: کتابمجمع البحر
 تا.جا: بی، دار ومکتبة الهالل، بیکتاا العیناحمد، ب فراهیدی،خلی  .۹۱1
، ۹۴، شطلوع، در: «قاره هند، دیوبندیه و رابطه آن با وهابیتشبه»فرمانیان، مهدی،  .۹۱۹

 ش.۹۴86
، مشـکات، در: «های فکـری سـلفیه در جهـان معاصـرگرایش»فرمانیان، مهدی،  .۹۱6

 ش.۹۴88، ۹1۳ش
مرکز مدیریت حوزه علمیه قـم ، چاپ دوم، آشنایی با فرق تسنن، ــــــــــــــــ  .۹۱۴

 ش.۹۴88
، چاپ اول، مؤسسه سنتنامه فرق و مذاهب کالمی اهلدرس ،ــــــــــــــــ  .۹۱۳

 ش.۹۴۱1آموزشی و پژوهشی مذاهب اسالمی، قم 
 ش.۹۴8۱، تهران: بنیاد بعیت، دوم، گفتارهای ارزندفیروزیان، غالمرضا،  .۹۱5
یـب الشـرح الکبیـرالمصـباح المنیـر فـی علی، محمدب الفیومی، احمدب  .۹۱۱ ، غر

 تا.بیروت: المکتبة العلمیة، بی
 .ش۹۴3۹، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، قاموس قرآناکبر، قرشی، سید علی .۹۱3
 ، بیروت: دار احیا  التراث العربی.تفسیر قرطبیقردبی، محمد،  .۹۱8
 ق.۹۳۹۱، دار األسوة، اّول، ینابیع المودةقندوزی حنفی،  .۹۱۱
الموقـ  المعاصـر مـن المـنهج السـلفی فـی بـالد سلیمان، ب القوسی، مفر  .۹31

 ق.۹۳6۴دار الفضیلة، اّول،  )دراسة النقدیة(، ریاض:العربیة 
 .۹۴۱5، تهران: دار الکتب االسالمیة، اصول کافی، یعقوبکلینی، محمدب  .۹3۹
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 ق.۹۳1۱، بیروت: مؤسسة الوفا ، الکافی، ـــــــــــــــــــــــ  .۹36
المصادر  بیروت:)الفقه الحنبلی(،  بدائع الصنائعمسعود، ب الکاشانی، عال الدی  .۹3۴

 ق.۹۳66الفقهیة، اّول، 
 ، بیروت: دار الفکر.فتح القدیرهمام، ب کمال .۹3۳
 دار المشرق. بیروت:، المنجد فی الفقهلویس عجی ،  .۹35
، قـرآنبررسی و نقد آرای سـلفیه دربـاره توحیـد از دیـدگاه بداشتی، علی، الله .۹3۱

 ش.۹۴۱6، چاپ اول، نشر تحسی ، قم سنت و برهان
 ق.۹۳۹5، بیروت: دار الکتب العلمیة، المدونة الکبریانس، ب مالك .۹33
، بیــروت: دار الکتــب العلمیــة، الطبعــة الیالیــة، أحکــام القــرآن المــالکی، .۹38

 م.611۴ق/۹۳6۳
 ، بیـروت: دار الکتـابالحاوی الکبیر فی فقه مذهب االمـام شـافعیالماوردی،  .۹3۱

 .ق۹۳۹۱العلمیة، 
،  فی سـنن األقـوال واألفعـال کنزالعمالحسام، ب الدی  علیمتقی هندی، عال  .۹81

 ق.۹۳1۱بیروت: مؤسسة الرسالة، 
 ق.۹۳1۴، بیروت: مؤسسه وفا ، بحار األنوارمجلسی، محمدباقر،  .۹8۹
 ق.۹۳1۳، قم: مکتبة الفقیه، بحار االنوار، ـــــــــــــــــــ  .۹86
، تحقیـق: محمـدتقی ایروانـی، قـم: جامعـه الناضـرةالحـدائق محقق بحرانـی،  .۹8۴

 مدرسی  حوزه علمیه.
 ش.۹۴۱۴، قم: مؤسسه سیدالشهدا ، المعتبر فی شرح المختصرمحقق حلی،  .۹8۳
دار المعرفـة،  بیـروت:)تفسـیر المنـار(،  تفسیر القرآن الحکیممحمد رشید رضا،  .۹85
 دوم.
 ش.۹۴8۱سوم، ، قم: مؤسسه پرتو ثقلی ، تشیع در تسّننمدرسی، محمدرضا،  .۹8۱



681    ویژۀ مناطق مشترک» 6931توشه راهيان نور محرم ره» 

 

، تحقیق: عبدالرحم  عبدالجبار الفریوائی، المدینـة تعظیم قدر الصالةالَمْرَوِزی،  .۹83
 ق.۹۳1۱المنورة: مکتبة الدار، الطبعة األولی، 

، های سیاسی حکومت اسالمی در تشیع و تسننزمینهمسجد جامعی، محمد،  .۹88
 ش.۹۴83چاپ اول، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب 

یخ شیعه و فرقهمشکور، محمدجواد،  .۹8۱ ، انتشارات اشراقی، پـنجم، های اسالمیتار
 ش. ۹۴36

حسـ   ، ترجمـههـای قـومی در هنـدجنـبش اسـالمی و گرایشمشیر الحس ،  .۹۱1
 ش.۹۴۱3های آستان قد  رضوی، الهوتی، مشهد: بنیاد پژوهش

، «جبهه النصره اله  الشام م  الت،سیس الـی االنقسـام»مصطفی مصطفی، حمزه،  .۹۱۹
، نـوامبر 5، مرکز العربی لالبحـاث و دراسـات السیاسـات، شمجله دراسات السیاسیه

 م.61۹۴
، لجنة الت،لیف، قـم: أعالم الهدایة ،بیتمعاونت فرهنگی مجم  جهانی اه  .۹۱6

 ق.۹۳66، البیتأله المجم  العالمی 
، تهـران: مؤسسـة الصـادق، الفقه علـی المـذاهب الخمسـةمغنیه، محمدجواد،  .۹۱۴

 ش.۹۴33
 وششم.، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، سیتفسیر نمونه مکارم شیرازی، ناصر، .۹۱۳
ــــ  .۹۱5 ـــه مقـــارن ،ــــــــــــــــــ ـــرة المعـــارف فق ـــام دائ ـــم: مدرســـه ام ، ق
 ق.۹۳63، اّول، دالبابیب علی
ــــ  .۹۱۱ ـــی ،ــــــــــــــــــ ـــر دو راه ـــر س ـــت ب ـــام وهابی ـــه ام ـــم: مدرس ، ق
 تا.، بیدالبابیب علی
 ق.۹۴5۱، مصر: المکتبة التجاریة الکبری، األولی، فیض القدیرمناوی قاهری،  .۹۱3
 ق. ۹۳۹8، بیروت: دار الکتب العلمیة، کشاف القناعیونس، منصورب  .۹۱8
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اإلسـالمیة، نشـر ، الکویت: وزارة األوقـاف والشـئون الموسوعة الفقهیة الکویتیة .۹۱۱
 اوقاف کویت.

 ، بیروت: دار الکتاب العربی.مغنی البن قدامةالدی  مقدسی، موفق .611
، سـراج منیـر، در: «گرایی دیوبندیـهسپاه صحابه نماینده افراط»میرزایی، علیرضا،  .61۹

 ش.۹۴۱6، ۹۹ش
یخ أل سعودناصر سعید،  .616  تا.، منشورات اتحاد شعب الجزیرة العربیة، بیتار
یخ النجدنجدی، عیمان،  .61۴  تا[جا، بینا، بی، ]بیالمجد فی تار
، تهـران: دار جواهر الکالم فی شرح شـرائع االسـالمنجفی، شیخ محمدحس ،  .61۳

 ش.۹۴۱5الکتب االسالمیة، 
، محقق: محمد عبدالسـالم محمـد، الکویـت: مکتبـة الناسخ والمنسوخنّحا ،  .615

 ق.۹۳18الفال ، اّول، 
عبدالمنعم شلبی، تحت اشراف : شـعیب ، تصحیح: حس  السنن الکبرینسائی،  .61۱

 م. 611۹ق/۹۳6۹األرناؤوط، بیروت: مؤسسة الرسالة، األولی، 
افرادی  های، مجموعه آثار کنگره جریانشناسی تکفیرکتاانصر اصفهانی، اباذر،  .613

 و تکفیری از دیدگاه علمای اسالم.
 ق.۹۳۹۱جامعه مدرسی ،  ، قم:مستدرك سفینة البحارنمازی شاهرودی، علی،  .618
 ق. ۹۳۹۳، القاهرة: مکتبة القدسی، مجمع الزوائدنورالدی  هییمی،  .61۱
، بیـروت: المکتـب روضـة الطـالبین وعمـده المفتـین شـرف،ب النووی، یحیی .6۹1

 م.۹۱۱۹اإلسالمي، 
 دار الفکر.بیروت: ، االذکار النوویة، ـــــــــــــــــــــــ  .6۹۹
، بیـروت: المهـّذا للشـیرازیکتاا المجمـوع شـرح  ،ــــــــــــــــــــــ  .6۹6

 ق.۹۳66داراحیا  التراث العربی، األولی، 
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، بیـروت: دار إحیـا  التـراث العربـی، صحیح مسـلمحجا ، ب نیشابوری، مسلم .6۹۴
 تا.بی

 ق.۹۳1۴، بیروت: دار الفکر، چهارم، صحیح مسلم ،ـــــــــــــــــــــــــــ  .6۹۳
وتعلیق: الشـیخ عـادل أحمـد ، تحقیق الوسی  فی تفسیر القرآن المجیدواحدی،  .6۹5

 م.۹۱۱۳ق/۹۳۹5عبدالموجود و دیگرانت، بیروت: دار الکتب العلمیة، اّول، 
 ق.۹۳15، دمشق: دار الفکر، الفقه االسالمی وأدلتهوهبه زحیلی،  .6۹۱
های اسالمی معاصر در جهـان اسالم در انقالا؛ جنبشهرایر دکمجیـان،  .6۹3

ی بنیادگرایی اسالمی(، ترجمه حمید احمدی، تهران: انتشارات )بررسی پدیده عرا
 ش.۹۴31کیهان، 

، بیـروت: دار الفکـر، مرقاة المفاتیح شـرح مشـکاة المصـابیحالهروی القاری،  .6۹8
 م.6116ق/۹۳66األولی، 

، بیروت: دار الکتب العلمیة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبکر، ابیب هییمی، علی .6۹۱
 ق.۹۳18

یخ الیعقوبیاسحاق، یعقوبی، احمدب  .661  .، بیروت: دار الصادرتار


