
 

 )بخش اول( بیمخالفان تقر یفکر   ینه هایزم
 1یز یعز  یمهد

 

 دهیچک
  یادیر طرفداران زیقرن اخ است که در دو  ی مبارک   دهینه ساز وحدت امت اسالم است پدیکه زم  ی ن مذاهب اسالمیب بیتقر

  ی برخ  ی سبرر ن مقاله به  یشه وجود دارد . در این اندیا  یبرا  ی عه و سنیاز شز  ین  یا  ین مخالفان جدین بیدا کرده است در ایپ

ان به  یعیاعتقاد ش  ید و شرک، ادعایمباحث توح  .پرداخته شده استعه  یش  ب با یمخالفان تقر  یفکر   ینه هاین زمیاز مهمتر

نه  ین زمیز مهمترا  ی ه برخیح از مفهوم تقیناصح  ی و تلقر اکثر صحابه  یتکف  یهود، ادعایا عه بیش  یه انگار یف قرآن، شبیتحر

ممکن    ر یعه را غیب با شیها تقرکه بر اساس آن  یی عه شده تا جایناروا به ش  یهااست که منشأ سوء تفاهم و تهمت  یی ها

د  یه شمار آعه بیب با شیتقر  یبرا  یتواند مانع نظر   ی ن موارد نمیاکند که  یروشن من سوء برداشتها  یا  ی . بررسدانسته اند

 رد.   یعه قرار گیه شیب علیمخالفت با تقر  یبرا  یز یدستاود  یبان  که همچنان

 ی، اهل سنّت سلفب مذاهبیعه، تقریشریب، تکفیتقرمخالفان: یدیمات کلکل

 مقدمه
  یشه در قرآن و آموزه هایکه ر  ی عت اسالالم اسالت. اصاللیر شالریاز اصالو  اابت و انکار ناپذ  ی کی یوحدت امت اسالالم

ک  یحدود   ی ن وحدت اسالمیدن به ایرس  یراهبرد براک  یبه عنوان   ی ن مذاهب اسالمیب بیدعوت تقر دارد.  ی نیمساللّم د

  ی لد ب و همیامش تقریکه پ  ی مطرح شده است. دعوت  ی اسالم  یکشورها  یک گفتمان در فضالایقرن اسالت که به صالورت 

دا  یاّمت واحده در مقابل دشمنان اسالم ظهور پ   با حفظ اعتقادات خودشالان است تا به منزله  ی روان مذاهب اسالالمین پیب

 مند شوند. از برکات فراوان آن بهره  ی آحاد اّمت اسالم کرده و 

م  ن گفتمان را در سطح جهان اسال یستم ایدوم قرن ب   مهیب قاهره در نیدر دارالتقر  ی ب مذاهب اسالمیشگامان تقریپ  

لف  ن مختیوب با عنایان تقرین دعوت مبارک تا کنون ادامه دارد. هر چند منادیآن پرداختنالد و ا یایالمطرح کرده و باله زوا

 هان کردین مذاهب بیب بیش را از تقریبارها و بارها مقصالالود خو  ،ها و نشالالر کتاو و مقاله ها و مصالالاحبه شیادر قالب هم

ده  یفا  ی بب را  یروبروسالالالت که نه تنها تقر  یا یب در جهان اسالالالم با مخالفان جدّ یهنوز دعوت تقر  ،ن وصالالفیا با ااند امّ 

  دانند.  ی روان مذاهب میف پیموجب تضع  ی ر ممکن و حتیبلکه آن را غ

هموارتر کرده و شالالالبهات    ی شالالالناخت موانع اتحاد امت اسالالالالم  یب راه را برایمخالفان تقر  یفکر   ینه هایزم  ی بررسالالال

 سازد.   ی ب را برطرف میر تفکر تقریموجود در مس

                                                           
 . محقق و پژوهشگر پژوهشگاه تقریب مذاهب اسالمی، استاد حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه تربیتی 1



 

عه  یا شب بیتقرمخالفان    یفکر   یها نهیکه به عنوان زم یوضوعاتن مین است که مهم ترین نوشتار ایا  ی پرسالش اصالل

به آنها    ی کدامند و پاسالالا اجمال  دانسالالته شالالده اسالالترممکن  یعه غیشالالمذهب  ب با  یتقر  ،بر اسالالاس آنروند و    ی به شالالمار م

 ست؟ یچ

 یمفهوم شناس 
بارتند  م عین مفاهی. اشود  ی گرفته مقرار    ی مورد بررسموضوع پژوهش را    یدیکل  سه مفهومقبل از ورود به اصل بحث  

   ب یمخالفت با تقر  یفکر   یهانهیب، مفهوم زمیتقر ب مذاهب، مفهوم مخالفانیتقراز: مفهوم  

 ب مذاهبیتقر

ذاهب  روان میک شدن پیعبارت است از نزد  ی ن مذاهب اسالمیب بیف مجمع تقریب مذاهب  بنابر تعریمنظور از تقر

  براساس اصو  مسلم و مشترکات  ی نیف و اخوت دیبه تأل  ی ابیگر به منظور دستیکدیبا هدف تعارف و شناخت   ی اسالم

  کید سوء تفاهمات برطرف شده و هر یب بایدن به هدف تقریرس  یروشن است که برا( 818ص  ،1383،یر یتسخ).یاسالم

ن  یات برفته شده و مشترکیت با توجه به اصو  پذیگر برداشته و با حسن نیکدی یانگشت اتهام را از رو   ی از مذاهب اسالم

 ش روند. یو وحدت در برابر دشمنان اسالم پ  ی و همدل  ی نیمذاهب به سمت اخّوت د

 عهیب با شیمخالفان تقر

)ر.ک: صالالداقت   دانسالالتهر ممکن  یعه را غیب با شالالیا تقریهسالالتند که   ی عه کسالالانیب با شالالیمقصالالود از مخالفان تقر

ز جانب  ا  ی تالشالال  ب را یاناً تقریسالالته و احیعه نگریب با مذهب شالالیبه تقر  ی نیا الاقل با بدبیو  (11،ص1،ج1331،ینیامرحسالال

ن  یب را در بیمخالفان تقر  عمده (878-873، ص8، ج ق1113،یدانند.)القفار ین اهل سنّت میع در بیج تشیترو  یعه برایش

سته  یه نگریماما   عهیانه به شیر گرایو تکف  ی افت که با نگاه افراطیتوان یه میمیروان  مکتب ابن تیون اهل سنّت و پیسلف

ب را  یقرن رهگذر دعوت تیده و از ایعه کوبیو اتّهام نسبت به ش  ی نیرا طرح کرده تا براساس آنها بر طبل بدب  ی و موضالوعات

 ممکن بدانند.ریغ

 بیمخالفت با تقر یفکر   ینه هایزم

ه  که منجر به سوء برداشت نسبت ب  است  ی و شبهاتو    ی ذهن  یش فرضهاین نوشتار، پیدر ا  یفکر   ینه هایمقصود از زم  

ه منجر  ک  یو فرهنگ  ی اسیا سی یاجتماع  یها نهیبحث از زماست که    روشن نیبنابرا شده است عه  یمذهب ش  ینظر   ی مبان

 ن نوشتار خارج است. یا   از عهدهشده  ب  یبه مخالفت با دعوت تقر

  را   ی نیعه شده و مخالفیت نسبت به شیخاص و به دور از واقع  ی منجر به نگاه،  ینظر   یها نهیزمن  یاست که ا  ی هیبد 

ا  رد تا با حّل سوء تفاهمات و پاسا به آنهیقرار گ  ین شبهات مورد واکاو ید ایلذا با  آورده استب به وجود یدعوت تقر  یبرا

 ن مذاهب هموارتر گردد.یب بیر تقریمس



 

 عهیب با شیعدم تقر  ینظر   یهانهین زمیاز مهمتر  ی برخ
وانند به  ت  ی اند و م ه مطرح کردهیامام عهیب با شیکه مخالفان تقر  ی عاتن موضو یموضوع از مهمتر  پنجن نوشتار  یدر ا

 بحث شده است.رامون آنها  یو پ  انتخاو شده ندیآب به شمار یعدم تقر  یفکر   ینه هایعنوان زم

 

 د و شرکی. مباحث توح1

 .است  عهید شیدر عقا  د و شرکیرامون توحی، مباحث پعهیبا ش  بیمخالفان تقر  ینه ساز برایزم وضوعاتن میتر از مهم

فان  که  مخال  ی ر نادرستین تفسی، سجده بر مهر و همچنیاله  یایارت قبور اولیعه، زیش  همچون شفاعت امامان   یباحثم

  ی ان خداوند متعا  را جاهل میعیشوند ش یم  ی عه دارند که بر اساس آن مدعیو اعتقاد ش  شهیعه از مفهوم بداء در اندیش

، اختالف اهل سنّت و  یوّهاب  یو علما  ی شود اهل سنّت سلفیاست که موجب م  ی مباحث( 31ق ، ص1181، ی)صوف دانند!

  عهیش وآنها  ان یمعتقد باشند که اختالف م  ی آن بدانند و حتّ  ی ن اسالم و نه در فروع فقهیعه را در اصو  دیجماعت با ش

  (248ق،ص1148) الجبهان، است.  ی ان اسالم و بت پرستیاختالف م

  همچون عصالالالمت ا مه  ی موضالالالوعات  و  پرداختهاز مظاهر شالالالرک    ی کیغلوّ به عنوان   ن راسالالالتا به مقولهیآنان در هم

ه  ق غلوّ و شرک بیرا از مصاد یاله  یایارت قبور اولیتوّسل و ز  ن مسالألهیب آن بزرگواران، همچنیغ، علم«السالالمهمیعل»اطهار

  ی که اهل سنّت سلف  ی ر نادرستین طبق تفسیبنابرا (32،ص1،ج1331،ینی)ر.ک: صداقت امرحس.دانسته اند  ی ساحت ربوب

  ی را ندارند و چگونه م  ی مسلمان  یه حداقل اعتقادات الزم برایعه دارند، روشالن اسالت که مذهب امامین اعتقادات شالیاز ا

به    ی دتیقع  یاختالفهان  یاست که اگر ا  ی عیب داشت؟ طبیشرک به خدا دارند تقر  در حدّ   ی که عقا د انحراف  ی توان با کسان

ر  یمالً غان عیعیب با شین صورت تقریهستند در ا  ی مدع  ی گونه که اهل سنّت سلفانجامد همانید بیاختالف در اصالل توح

 ممکن خواهد بود.

 سد:ینویب میاز مخالفان سرسخت تقر  ی ا عبداللّه موصلیش
کجا  یمان، نور و ظلمت را یتوان حق و باطل، کفر و ا  ی را چگونه میمحال اسنننت ز  یعه امر یان اهل سننننوت و شنننیب میتقر»

داقت  )ر.ک: ص «آنهاست  ثانهیخب  یهاکردن نقشه  ی و مخف  یکار بیب تنها از باب فریتقر  یعه به ندایجمع کرد؟ دعوت ش

 (11،ص1،ج1931،ینیثمرحس

چ  یکه به ه  یداند به نحو یم  ی قطع  یی و روا  ی محکم قرآن  ، موضالالوعات فوق را بر اسالالاس ادلّهعهیناگفته نماند که شالال  

ن معتقد  عه به آیکه ش  یبه نحو   ی اله  یایشفاعت و وساطت اول به عنوان نمونه مسأله  ندارد   ی د منافاتینوان با اصل توحع

و بقره،   31 هیوسالالف، آینمونه: ر.ک:   ی)برا ن نگاه اسالالتید ایمؤ  ،قرآن مهیکرات  یدارد و آ  ی شالاله در معارف قرآنیاسالالت ر

چ عنوان مستقالً و بدون  یاست و آن بزرگواران به ه  ی اله   اء در طو  ارادهیو در واقع  شفاعت اول  (11 هیو نساء،آ822  هیآ

مطرح    یی شالالرک آن جا شالالا به  ( در واقع118-113ق ، ص 1183، یخرم آباد  ی)ر.ک: طاهر  ندارند   ی ، اراده و قدرتیاذن اله

ها   آن یبرا  ی اله   مستقل از اراده  یااراده  ا یقدرت ا مقام و یعبادت شوند    متعاکه آن بزرگواران در عرض خداوند    شالود   ی م

 (817-873، ص 1382، ی)ر.ک: سبحان در نظر گرفته شود.

نوان  نحو مشترک وارد است به ع  ز بهیشود به خود صاحبان اشکا  نیعه گرفته میکه نسالبت به شال  ی ن اشالکاالتیاز ا  ی برخ

 یلماع  مشهور داند، متقابالً    ی م  ی قطع  یی و روا  ی محکم قرآن   هرا بنابر ادلّ   «السالمهمیعل»اطهار   عه، عصالمت ا مهینمونه  شال



 

  ی رقابل خدشالالالاله تلقیش فرض غیپک  یو باله عنوان   ی اکرم قطع  ی نب   صالالالالحالاباله   هماله  یز عالدالالت را برایاهالل سالالالالناّلت ن

 اندسالالالاختهش فرض بناین پیهم   هیپاث و فقه اهل سالالالنّت را بر  یو ارکان حد (88،ص 1ق ، ج1112،یعسالالالقالن)ر.ک:کرده

 اند.دانسالالالالتهو زندقه  انکالار عالدالالت صالالالالحالاباله را به مثابه کفر    ی کاله برخ  آنجالا تالا ( 188،ص1ق،ج1181،یعسالالالالکر )ر.ک:

 (88،ص 1ق ، ج1112،یعسقالن)ر.ک:

 ف قرآنیان به تحریعیاعتقاد ش  ی. ادعا2

اعتقاد    یاّدعا  ان شالالده اسالالتیعیه شالالیعل  یز یدسالالتاو  ل بهیکه تبد  عهیب با شالالیمخالفان تقر  ینظر   ینه هایزمگر از  ید  ی کی

اار  « ادلمعة االعتق»ب، در شرح یعه و تقرین از مخالفان سرسخت شینمونه ابن جبر  یف قرآن اسالت. برایان به تحریعیشال

 سد:ینو  ی ه میان امامیعیدر وصف ش  ی مقّدس  یابن قدامه
به    انت کردند و آنچه را کهیکه کاتب آن بودند به قرآن خ  یاشدند که صحابه  ی آنها سپس به طعن قرآن پرداختند و مدع»

از آن در    یر یت که تصننویوال  یبه نام سننوره  یاشنندند که سننوره  ی حذف کردند.آنها مدع ت تعلق داشننت،یت و اهل بیوال

  ی حت اند.ست که صحابه آن را حذف کردهب است در قرآن موجود بوده این خطیاثر محب الد« ضهیالخطوط العر»کتاب 

اً  یألم نشر  لک صدرک و جعلنا عل»ن بوده است: یحذف شده است و اصل آن چن« ألم نشنر »  از سنوره  یاهیگفتند که آ

 (911-912، ص1م ، ج1331ن، ی)ابن جبر «صهرک

ن  یا  ی د گفت که مسالتند اصلیسالت بایش نیب  ی ت که اتهامیوال   به نام سالوره  یاعه به بودن سالورهیدر مورد اعتقاد شال

آن   یسندهیکه نو« دبسالتان المذاهب»ز آن را از کتاو یاسالت که او ن« ف القرآنیتحر  ی فصالل الخطاو ف»کتاو سالوره،  

ون  یلیصدها م  ی عنیعه ین امر اعتقاد شیاگر ا  (814،ص 1383) ر.ک: معرفت، ناشالناس و مجهو  اسالت اقتباس کرده است.

وانستند  ت  ی م  ی عه ساللفیان ضالد شالید مّدعید، قاعدتاً باه کرده باشالنیا بوده اسالت، آنان هر قدر هم که تقینفر در طو  تار

ا سه کتاو مطرود و  یآنان مستند به دو  یت ادعایموهوم ارا ه دهند نه آنکه در نها  ین ادعایصدها سند مختلف درباره ا

 (38،ص1،ج1331،ینی)ر.ک: صداقت امرحسة شود.یمجهو  الهو  ی حت

اد  اعتق  یچگاه به معناین هیا  ی از کتب شالالالالد ول  ی ف قرآن در برخیات تحریاز روا  ی توان منکر وجود برخیهر چند نم

ا  ی، شید مرتضید، سیا مفیا صدوق، شیعه مانند شالیبزرگ مذهب شال  یلماع باشالد چنانکه  ی ف قرآن نمیعه به تحریشال

،  یی:خواند.)ر.کم پرداختهیف در مورد قرآن کریتحر  ی با صراحت به نفگر  ید  ی و بزرگان  ی ، عالمه حلّ یا طبرسیشال،یطوسال

  ه را از یامام   عهیاند، شالالکرده  ی ف را بررسالالیتحر   اهل سالالنّت که منصالالفانه مسالالأله  یاز علما  یار یعالوه بر آن بسالال  (844ص

 (128،ص1378)ر.ک:معرفت،.اندف مبرّا دانستهیتهمت قو  به تحر

  یعلما  برداشتتوجه به  یعه، بیات شیبا روا  ی ب مذاهب اسالمین جاست که برخورد مخالفان تقریقابل تأمل ا  نکته  

ست چنان که  یآن ن یرش مفاد ظاهر یپذ  یبه معنا  ی تیات بوده اسالت و روشالن اسالت که صالرف نقل روایعه از آن روایشال

( 181-138، ص1383)ر.ک: معرفت، ن موجود است یحیاهل سنّت از جمله در صح  یی ف در کتب روایات تحریاز روا  ی برخ

ن  یحققاز م  ی ح برخیچنانکه به تصر  ست.یات چین گونه روایمذهب از ا  بزرگ یعلما  یی ق و برداشالت نهاید تحقید دیو با

ف را  یمتواتر، احتما  تحر  ی و نقل  ی ل عقلیو صالالاحبان اجتهاد و نظر به اسالالتناد دال  عهیتمام عالمان محّقق شالال،  یعلوم قرآن

عرفت، )ر.ک: م نموده اند.ق موافقت  یف قرآن با نظر اهل تحقیز در انکار تحرین  عهیشن  یشتر محّدایاند و بمردود شمرده

  (817، ص1383



 

  اتیعه که او آنها را به عنوان روایاز شالالالال  ی اتیان روایپس از ب« ف القرآنیعة و تحریالشالالالال»محمالد مالا  اللّه در کتاو 

و    هیاهل سنّت هم موجود است به توج  یی ات در کتب رواین روایر همیداند نظایشناسد از آنجا که میف در قرآن میتحر

  یا چ اشارهیاما ه ست.یف قرآن نیات، تحرید مراد از آن روایکند تا بگو  ی ات اشاره میاهل سالنّت از آن روا  یعلمار  یتفسال

 (118-113ق، ص1148)ما  الله،کند.یات مورد بحث نمیه روایتوج   عه دربارهیش  یعلما  یها دگاهیبه د

  یز یکه دستاو  یف محّدث نور یکتاو فصالل الخطاو تألاند که اگر  ت اشالاره کردهین واقعیه به ایامام  یاز علما  ی برخ

ات یوااز ر   یادیگردد که تعداد ز  ی ف شده است با دقت خوانده شود روشن میاسناد قو  به تحر  یعه برایمخالفان ش  یبرا

 (31،ص1، جیالنی)مآن از مصادر اهل سنّت گرفته شده است!

ت از  نادرس  ید با برداشت هایستند و نبایف قرآن نیک قا ل به تحری چیعه و اهل سالنّت هین اسالت که شالیقت ایحق

اند  تو   ی مذهب هم، نم  یاز علما  ی کرد چنانچه نظر برخ  یی ن نسالالبت ناروایک مذهب را متّهم به چنیات، یآاار و روا ی برخ

مطلب مورد نظر   همان مذهب درباره  یکه نظر مخالف از علما  ی شالالالود مادام  ی آن مذهب تلق ی رسالالالم   دهیبه عنوان عق

 داشته باشد.  وجود 

 هودیان با یعیش  یه انگار ی. شب9

ق ،  1188، ی)الشثر به نام عبداللّه بن سالبا اختراع شده است.  یهودی یعه توسال  فردی، مذهب شالیوخ ساللفیشال  یبه ادعا

 ینظر   ینه هایو زم   یاصالالل  یهااز سالالرمشالالق  ی کیه یمیابن ت« منهاج السالالنة»کتاو   (114،ص1ق، ج  1113،یو القفار   18ص

بأ  ن عبدالله بن سالالییاء کنندگان آیران را به عنوان احیه در ایصالالفو  ن مبحث سالاللسالاللهیل ایسالالت. آنان در ذا  ن طرز تفکر یا

  (38،ص1،ج1331،ینی)ر.ک: صداقت امرحسدانند.یف میان هم ردین مجوسیکرده و آن را با د  ی معرف

  ی بافا یشتر به خینداشته و ب  ی اساسچ  یاند که همطرح کرده  ی بیعج  ین مطلب ادعاهایفراتر از ا  ی سلف  یاز علما  ی برخ

عه  یهود و شیابه تش ف کتاو خدا،یعه در تحریهود و شیا تشابه یر از خود، یر غیعه در تکفیهود و شیه است مانند تشابه یشب

 صحابه!ء و  ایعه در قدح انبیهود و شیش و تشابه یس خویعه در تقدیهود و شیشان، تشابه یها ا مه و خاخام  یدرباره  در غلّو 

 (33-111ق،ص 1134،ی)حرب

ن مرحوم عالمه  یو همچن« عة و اصولهایاصل الش»کتاو عه مانند مرحوم کاشف الغطاء در  یشبزرگ   یدر مقابل، علما

عه توس   یش  ش مذهبیدایبر پ  ی ن طرز فکر مبنیپاسا ابه  ل،  یبه تفص« یر أخر یعبداللّه بن سبأ و أساط»کتاودر    یعسکر 

ه نام  ب  یاند که اسالالاسالالاً فردان کردهیاهل سالالنّت ب  یاز علما  یعه و تعدادیشالال  یاز علما  ی و برخ  اند پرداختهعبداللّه بن سالالبأ  

 (878-882، ص1ق، ج1131، ینیقزو  ی نیحسر.ک:)نداشته است.  ی ا وجود خارجیعبداللّه بن سبأ در تار

 عهیر اکثر صحابه و اموت اسالم توسط شیتکف  ی. ادعا4

مخالفان   ی، ادعارود  ی به شالالمار م  عهیب با شالالیتقر  تمخالف   یمهم برا  ینه ایبه عنوان زم  که یگر یاز موضالالوعات مهم د  

ر  یفانگشت شمار سّب و تک  یرا جز معدود« سلّمووآلههیعلاللّهیصلّ »رسو  اکرم   ان صحابهیعین اسالت که شیبر ا  ی بنم  بیتقر

د شدند  امبر مردم مرتیبعد از پ»که فرموده:   ی تیجمله رواعه از  یات وارده در کتب شیاز روا  ی کنند! آنان به مستند برخ  ی م

 (11، صی) الزهرانکنند.یان حکم به ارتداد و کفر اکثر صحابه میعیمعتقدند ش 2«به جز سه نفر
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 «ه السالالالمیلع»ن یرالمؤمنیت امین والیاعما  منکر  ی که داللت بر عدم قبول  ی اتیبا اسالالتناد بر روا  ی سالاللف  یاز علما  ی برخ

ها  عه، آنها معتقدند که نه تنیش  یی ات در کتب رواین روایعه موجود اسالت معتقدند با وجود ایشال  یی روا  کتبکند و در  یم

 بوده و اهل نجات  اسالالالالتعاله هسالالالالت که مسالالالاللمان  یت امالت اسالالالالالم کالافرنالد و تنهالا شالالالالیالاکثر صالالالالحالاباله بلکاله اکثر

ن  یند! با اتر   ی افراط  یر یتکف  یتندرو   یها  ی سلفر امت اسالم از  یان در تکفیعین شیبنابرا  (31-21،ص ق1183،ی)ر.ک:السلف

راتر گزارده و به  پا ف  ی کند. برخ  ی ت امت اسالم را اظهار نمین اعتقاد به کفر اکثریه، منافقانه ایعه با نقاو تقیتفاوت که ش

 (34ص،ق1183،ی)السلف اند!عه را از خوارج بدتر دانستهیش  ی عه با خوارج پرداخته اند و حتّ یمختلف ش  یشباهت ها

د  یوحد و با زبان اقرار به تین را بگویکه شهادت  ی مان است. کسیاسالم و ا  ی ن مفهوم قرآنیها مغالطه بن تهمتیمنشأ ا

ن او  خو  عه مسلمان بوده،ین شقرآن وفرهنگ اماما  گاهداشته باشد از ن« سلّمووآلههیعلاللّهیصلّ »و نبوت حضالرت رسو  اکرم 

مان  یاما ا  (111، ص1)العطّار، ج شود یبر او بار م  ی ح و تمام احکام مسلمانینکاح با او صالح  ،پاک و حال اش   حهیذب ،محترم

 د:یفرما  ی ن باره میم در ای. قرآن کراست  زبانفراتر از اقرار به    ی قرآن مفهوم  هیح آیطبق صر
ا » نا َو لَمَّ لَمأ َعأراُب آَمنَّا ُقلأ لَمأ تُؤأِمنُوا َو لِکنأ قُولُوا أَسأ ُخِل الأ یقالَِت اْلأ لِتأکُمأ ِمنأ یُعوا اللََّه َو َرُسولَُه ال یُقلُوبِکُمأ َو إِنأ تُط  یماُن فیدأ

 «مٌ یئاً إِنَّ اللََّه َغُفورٌ َرحیأَعأمالِکُمأ شَ 

ا هنوز ایاد اسالم آوردهییبگو  ی د ، ولیااوردهیمان نیم بگو: شما ایاوردهمان آین گفتند: ایه نشیباد  یعربها   مان وارد  یم ، امو

نده  ، آمرز ، خداوندکندیشما را فروگذار نم  یاز پاداش کارها  یز ید ، چیقلب شما نشده است! و اگر از خدا و رسولش اطاعت کن

 (14ه یمهربان است.)حجرات، آ

را   یزاسالالالت   «هم السالالالالمیعل»ت یاهل بامامان  ت  یو وال   امامتعه اعتقاد به  یطبق اعتقاد شالالال  مانیااز لوازم کما     ی کی

به آن   «ه و آلهیالله عل  ی صالاللّ »امبر اکرم یاسالالت که پ  یز یآن چ نبّوت و   مان بهیف اعتقاد و ایت در ردیامامت اهل باعتقاد به  

 یم  ن بارهیدر ام   یقرآن کر. شود  ی مان شمرده میمکرم اسالم آورده است از لوازم ا  ی ق به تمام آنچه نبیخبر داده  و تصد

 د:یفرما
رَ َعنأُهمأ سَ َن آَمنُوا َوَعِملُوا  یَوالَّذِ » بِِّهمأ كَفَّ ٍد َوُهَو الأَحقُّ ِمن رَّ الَِحاِت َوآَمنُوا ِبَما نُزَِّل َعلَى ُمَحمَّ لََح بَالَُهمأ یالصَّ  «ئَاتِِهمأ َوأَصأ

د نازل شده که آن حق است از  اند و بدانچه بر محمو سته کردهیشا  یاند و کارهاآورده مانیرا که ا  ی خداوند گناهان کسان

د، آ شان را به صال  آورد یمان آورده اند، از آنها زدود و کارهایپروردگارشان اجانب    (9هی)محمو

ست که  ین معنا نیچگاه به ایه  عهیدر نگاه ش« هم السالمیعل»ت ا مه یمان به والیلزوم ا ن است کهیقابل توجه ا  ینکته

  یاراکه د  ی کس  عهیبزرگ ش  یاز علما  ی برخح  یبه تصر  اسالم خارج شده و کافر است.  ت امامان معصالوم از جرگهینکر والم

ر از  ین غیگر دیشالالود و اگر تنها به اصالالو  د  ی خاص محسالالوو م  یبه معنا« مؤمن»عه، یده به امامت اسالالت از نظر شالالیعق

عام اسالالت و مشالالمو  تمام احکام اسالالالم اعم از احترام جان و ما  و عرض و    یا مؤمن به معنایامامت اکتفاء کند مسالاللمان 

ن  یمسلم  ، از زمره ی شود که شخص  ی ت هرگز موجب نمن عدم اعتقاد به اصل امامیخواهد بود بنابرا  ی ر حقوق اسالالمیسالا

 (111،ص1388، یراز ی)مکارم شدر مورد او اجرا نگردد.  ی و احکام اسالم  خارج شده

و  خدا رسالالالال  اکثر صالالالالحابهکند بلکه به   یه و نمر نکردیت امت اسالالالالالم را تکفیچگاه نه تنها اکثریعه هین شالالالالیبنابرا

 تهمت کفر را نزده است. گاه   چیهز  ین« سلّمووآلههیعلاللّهیصلّ »

عه مملوّ  یش  ی که کتب رجالیدرحالنسبت داد  « سلّمووآلههیعلاللّهیصلّ »رسو  خدا   کفر را به اکثر صحابهتوان    ی چگونه م

ر.ک:  )نداشتند.  ی مان بوده و انحرافیکه اهل ا« سلّمووآلههیعلاللّهیصلّ »مخلص رسو  خدا   از صحابه  یار یاسالت از ذکر نام بسال

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=14
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=49&AID=14
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF


 

از آنها به شهادت    یادیحضالور داشالتند و تعداد ز «ه السالالمیعل» یاز آنها در لشالکر حضالرت عل  یار یبسال( 143، ص1العطّار،ج

 دند!یرس

تن    32که « سلّمووآلههیعلاللّهیصلّ »رسو  خدا   ی تن از صحاب  112 یر فهرست اسامیدر جلد نهم الغد  ی نیام  مرحوم عالمه

از    ی برخ  (318-318، ص3، ج ق1114،ینی)اماند.ن حضور داشتهیاز آنان اصالحاو بدر بودند را آورده است که در جنگ صف

ر  السالم دهیعل  ی اند در لشکر حضرت عل عت رضوان حضور داشتهیکه در ب  یانفر از صالحابه  824اند که  ح کردهیعلما تصالر

 (113، ص1)ر.ک: العطّار،جاند. رکاو حضرت بوده

  ف از یعرو ت  فیوصت به عه است  یه که از کتب معتبر شیسّجاد   فهیدر صح« السالمماهیعل»نیبن الحس  ی حضرت امام عل

ها   یناگوار   امبر و تحمّل بالها و یبا پ  یو آنها را به جهت حسن هم جوار   پرداخته« سلّمووآلههیعلاللّهیصلّ »اصحاو رسو  خدا 

  د:یستاین میچنمکرّم داشتند    ی ت نبّوت نبیکه در راه تثب  یی در راه نصرت آن حضرت و مجاهدت ها
َحابُ   اللَُّهمَ » ًة الَّذِ   وَ أَصأ ٍد َخاصَّ َحابََة َو الَّذِ یُمَحمَّ َسنُوا الصَّ َرُعوا إِلَى ِوَفاَدتِِه،    ی َن أَبألَُوا الأباََلءَ الأَحَسَن فِ یَن أَحأ رِِه، َو كَانَُفوُه، َو أَسأ نَصأ

تََجابُوا لَُه حَ  َوتِِه، َو اسنأ ابَُقوا إِلَى َدعأ َوأاَلَد فِ یَو سنَ َواَج َو اْلأ َزأ َة رَِساالتِِه َو َفاَرُقوا اْلأ َمَعُهمأ ُحجَّ اَء َو  إِظأَهارِ كَلَِمِتِه، َو َقاتَلُوا الأآبَ   ی ُث أَسأ

َبأنَاءَ  ...« ِت نُبُوَّتِِه، َو انأتََصُروا ِبهیتَثأبِ   ی فِ   اْلأ

د یا اصنحاب و یخدار با ان بردند، و آنان كه براى یكو به پایآنان كه همراه بودن )با آن حضرت( را نه و آله( ی)صنلوى الله علاران محمو

مان آوردن به او شتافتند، و به یاارى كردند، و به  یاى آشنكار ساختند، و او را ارى او در جنگ شنجاعت و دالورى برجسنته ی

ها(ى خود را به    غامیها )پ  شننننى گرفتنند، و دعوت او را آن هنگنام كنه برهان رسننننالتیگران( پیرفتن( دعوتش )از دی)پنذ

رى  غمبیگوشنشان رساند و در راه آشكار ساختن دعوت او )به راه حق( از زنان و فرزندان دورى نمودند، و در استوار كردن پ

ادی)صنح ...دندیروز گردیدند، و به واسنطه وجود )با بركت( آن حضنرت پیان و فرزندان )خودشنان(جنگاو با پدر  ة،  یفة السجو

لوة علیه السالم فیمن دعائه عل قیالصو  هم(یاتباع الروسل و مصدو

 

ه  ب  عه آمده است بدون توجهیش  یی ت که در کتب روایبر چند روا  ی مبتن  ی نادرست  ین برداشت هایچن  که نیحاصالل ا

 .گرددیمحسوو معه  یبه ش  ی عه، نادرست بوده و تهمت بزرگیح آن و اعتقادات شیصح  یمعنا

 

 منافقانه  یاوهیه به مثابه شی. تق5

ّجه  . آنان بدون تو رود  ی به شمار مب مذاهب  یمهم مخالفان تقر  یزهایگر از دسالتاوید   ی کی یعیه در تفکر شالیموضالوع تق

سنّت و    اهل  نیعه و نفوذ در بیبقاء مذهب ش  یمنافقانه برا  یا وهیه، آن را به مثابه شیامام   عهید شالیه از دیف تقیبه تعر

  (33ق ، ص1181، ی)ر.ک: صوفاند ان را اهل نفاق و کذو دانستهیعیاند و شکرده  ی سنّت تلق ر مذهب اهلییت تغیدر نها

پا فراتر گذاشته و    ی برخ  (884،ص8، ج ق1113،ی)القفار  کنند.  ی م  یگر لهین حیه مساللمیه علیان با نام تقیعیو معتقدند شال

که معموالً از    یباور   (27ق ، ص1188، یسی)االدر اند!ش دانستهیبقاء خو  یهود برایقوم   یها وهیه را مأخوذ از شالیتق  ی حتّ 

)ر.ک: صالالالالداقت   ده اسالالالالت.یشالالالالان باله ارث رسالالالالیه و همفکرانش( باله ایالمیه )ابن تیالسالالالاللف  انالهیالدوران م  یهالا کتالاو

 (18،ص1،ج1331،ینیامرحس



 

ه در  یر است اما سخن بر سر معنا و حدود و اغور آن است. تقیعه،انکارناپذیش  تفّکر   ه در یان ذکر است که اصل تقیشا

و    ی قرآن  ی است که بر مبان  ی و اصل 3ز شده استیان تجویعیان شیحفاظت از جان و حفظ ک  یعه برایفرهنگ امامان ش

ات قرآن  یاز بزرگان اهل سنّت به استناد آ  ی چنان که برخ (28-21، ص18شماره ،  1371،یدعلو ی)ساستوار است.  یی عقال

 ( 83-87ق ، ص1131،ی)ر.ک: سبحاناند. ه اذعان کردهیت تقیم بر مشروعیکر

  یی قالاند به ععه قلمداد کردهیش  یبرا  یستم سّر یک سیه را به عنوان یکه تق  ی ن در نقد کسانیمحسالن امدیمرحوم سال

عالم در هنگام لزوم    یانسالالانها و رفتار تمام عقال  کند و آن را سالالرشالالت همه  ی ن انسالالانها اشالالاره میب  ه در یبودن اصالالل تق

 (34، ص1ق ،ج1118، ین عاملی)امداند.یم

  یعناچ وجه به میه به هی. تقق وجود دارده و مفهوم نفاین دو مفهوم تقیاسالالت که ب  یا یگر تفاوت اسالالاسالالید  ینکته

هان کردن  پن  یبه معنا یاخالق  ی ک صفت منفی را نفاق یباشد. ز ینکوهش قرارگرفته نم  مورد اسالالم  عت  ینفاق که در شالر

ان به  میپنهان کردن ا  یبه معنانفاق و    یه درسالالت عکس معنایکه تق یدر حال  مان اسالالت یکفر و باطل و تظاهر به حق و ا

 (8،ص1334مرداد ،ی)سبحانباشد.  ی باطل م   دهیحق و تظاهر به عق

اند و  د  ی ح و مشروع میصح  ی ه را عملیه از نفاق، تقیمرز تق  یضمن جداساز   است  ی بزرگ حنف   یاز فقها  که  ی سرخس

ه و یاللّه عل  ی صلّ »رسالو  اکرم   ی عمل   رهیو سال (88 یهی)آ  عمران، آ «إالّ أن تتقوا منهم تقاة»  فهیه شالریه به آیجواز تق  یبرا

 (12، ص 81ق ، ج 1143، ی)السرخسکند.  ی استناد م  «آله

 یر یجه گینت
به  ب به وجود آمده  و گاه حریاست که بر سر راه تقر  ی غل  و سوء تفاهمات  یفکر   ینه هایب زمیاز موانع بزرگ تقر  ی کی

ه  و پاسا ب  ینظر   ینه هاین زمیا  ی ان و بررسیب توس  دشمنان شده است بیضربه زدن به دعوت مبارک تقر  یبرا  یا

  ی ند. مباحثکیم  ی ن مذاهب اسالمیب بیروند تقر  به  ی انیب شده است کمک شایتقران  یکه منجر به مخالفت با جر  ی شبهات

است    ی مباحث  از   ی اله  یایارت قبور اولیان به توّسل و زیعیهمچون اعتقاد شکنند    ی د و شرک بازگشت میبه توح  ی که به نوع

 .اندن جدا دانستهیان زده شده و آنها را ازجماعت مسلمیعیکه بر اساس آن تهمت شرک به ش

قدرت    ی اله در عرض اراده  ی اله  یایل پاسا داده شده و روشن شده که اولیعه به تفصیش  یدر کتب علما  ین مباحث نظر یا  

ف قرآن است که همانگونه که اشاره شد نظر  یان به تحریعیمعتقد بودن ش  یگر بحث ادعایندارند محور د  یو اراده ا

  ی کیزیه نعیوجود آمدن ش  هود و منشأ بهیان با یعیه بودن شیشب  یت. ادعاف قرآن اسیعه بر عدم تحریش  ین از علمایمحقق

ن تهمت به  یدن ات عبدالله بن سبا باطل بو یبودن شخص  ی ب است که  با روشن شدن ساختگیمخالفت با تقر  یهانهیاز زم

  ی ان و تلقیعیتوس  شر اکثر صحابه  یتکف  یب ادعایمخالفت با تقر  یفکر   ینه هایگر زمیگردد. از دیز روشن میعه نیش

د و  ن سوء برداشت ها پاسا داده شین مقاله به اختصار به ایان است که در ایعین شیه در بیبه نام تق  ی ح از موضوعیناصح

،  اد شدیب از آن یمخالفت با تقر  یفکر   یها نهیزم  نیکه به عنوان مهمتر  یمحور پنج  ن  یچ کدام از ایروشن شد که ه

  یت برااس  یز ین مطالب درواقع دستاویباشد. ا  ی ن سوء برداشتها و اتهام ها مبرا میعه از اینبوده و ساحت ش  ی مطالب واقع
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ن  ار آحاد مسلمانیان از سایعیجاد کرده و با جداساختن شین شکاف این صفوف مسلمیخواهند بیکه مغرضانه م  ی کسان

  و تفرقه بکوبند.  ی نیاسالم دانسته و بر طبل بدب  یرهیجدا بافته و خارج از دا  یا جهان آنان را تافته
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