
کنـد بـه اینکـه اکثریـت صـحابۀ  شـیعیان را مـتهم می السنهمنهاجتیمیه در کتاب  ابن چکیده **یدیخورش دیوح *محمد ملکی نهاوندی هنزد شیع دربارۀ ارتداد صحابه  تیمیه ابناتهام  یبررس  ۲۳-۴۶ صفحـات:  ² ۰۸/۰۲/۱۳۹۸تاریــــخ تأییـــــــد:  ² ۰۵/۱۲/۱۳۹۷تاریــخ دریــــافــت:  ۱۳۹۸بهار و تابستان  ² ۹ شماره ²، سال /نجمپژوهی دوفصلنامه علمی پژوهشی سلفی   ز گردد. در روایات شیعه، نقـل شـده اسـت کـه بعـد ا نادرست از روایات شیعه برمیداننـد. دلیـل او در ایـن مـورد بـه برداشـت سـطحی و تحلیـل  را مرتد می پیامبر مایۀ اتهام قـرار داده و  هفت نفر، همه دچار ارتداد شدند. وی این نوع روایات را دست، غیـر از سـه یـا چهـار یـا سبب اتفاقاتی دربارۀ خالفت حضرت علی ، بهپیامبر غافل از اینکه این روایات  گوید از نگاه شیعه اکثریت صحابه از دین خارج شدند؛ می به وفاداری به والیت کند که مربوط به ایمان نداشتن صحابه  به ارتداد ایمانی اشاره میشویم که معنای لغوی ارتداد یعنی بازگشت مد نظر بوده و این روایات درحقیقـت  میروایات فـراوان دیگـر و قـراین و برداشـت بزرگـان شـیعه از روایـات ارتـداد، متوجـه چنینـی و  از اسالم ندارد. با دقت در مـتن روایـات اینربطی به ارتداد به معنی خروج    khorshid313@gmail.com؛ البیت پژوهشگر مؤسسۀ داراالعالم لمدرسة اهل **  maleki@noornet.netاستادیار دانشگاه ادیان و مذاهب؛  *                                                .تیمیه، شیعه، ارتداد صحابه، خروج از دین، ارتداد ایمانی، والیت ابن ها: کلیدواژه که چنین اتفاقی نیفتاد. شد؛ درحالی جاری می، حکم ارتداد برگشتندمراد ارتداد از دین بود، باید دربارۀ افراد بیشتری که بعدًا متوجه اشـتباه خـود شـدند و واّال اگـر  که ربطی به خروج از دین نـدارد؛ رفتارهای ناخوشایند برخی صحابه استو تسـلیم در برابـر سـکوت و تصـمیمات حضـرت در برخـورد بـا  حضرت علی



کند و بـا آن بـر شـیعه  تیمیه در موارد گوناگون مطرح می ترین مسائلی که ابن یکی از مهم مقدمه ۲۴ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش6ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   بلکـه ایـن دیدگاه واقعی شیعه و عدم تحلیل درست نسبت به دیدگاه واقعی شیعه است، توجهی بـه  تنها نشان از بی اما این امر نه دانند؛ جویند و آنها را مرتد از دین می بیزاری میخصوص به کار بسته است تا ثابت کند شیعیان از تمام صحابه به غیر از تعداد محدودی تمـام تـالش خـود را در ایـن  تازد، مسئلۀ جایگـاه صـحابه نـزد شـیعیان اسـت. وی می بـا رفـع ایـن اتهـام  تیمیه دربارۀ ارتـداد صـحابه نـزد شـیعه اسـت. دنبال پاسخ اتهام ابنتیمیه است که برداشتی ناصحیح از روایات شیعه ارائه داده است. این مقاله بـه  نو این اب ای دارند و ارتدادی اگر در متون دینی نقل شده است، ربطی به خروج از دین نـدارد ویژهعلمی او نیز تأثیر گذاشته است. این در حالی است که اکثر صحابه نزد شـیعیان جایگـاه دهد که در تحلیل مسائل و مباحث  تیمیه دشمنی و بغض او با شیعیان را نشان می کاِر ابن کنـد و  ، این موضـوع را مطـرح میعالمه حلی در خصوص نص دربارۀ امامت ائمهتیمیه به شیعه مسئلۀ ارتداد صحابه است. وی بعد از نقل مباحث  های ابن یکي از تهمت به نزد شیعهتیمیه در خصوص مرتد شدن صحا اتهام ابن خوبی روشن خواهد شد که دیدگاه اصلی شیعه در این خصوص چیست. نادرست، به داننـد. وی در  کافر و مرتد می گوید شیعیان، صحابه را به سبب انکار امامت ائمه می گوینـد  رافضه می« 1؛والمقداد ذر وأبي وسلمان عمار مثل أکثر أو أقل أو العشرة نحو قلیال عددا إال الـنص بجحـد اإلسـالم عـن ارتدوا الصحابة إن یقولون الرافضة نأنویسد:  این خصوص می ] از اسالم مرتـد شـدند، سبب انکار نص [بر امامت حضرت علی و ائمه صحابه به تیمیه از روایات شیعه  اما باید گفت منشأ این اتهام، برداشت اشتباه و تحلیل غلط ابن ».ا بیشتر مانند عمار، سلمان، ابوذر و مقدادمگر عدۀ کمی به اندازۀ ده نفر یا کمتر ب کند تا دیدگاه واقعی شیعه را در  است. مقالۀ پیش رو روایات شیعه را بررسی و تحلیل می  .۲۴۹، ص۸ج ،نبویةال السنة منهاجتیمیه،  ابن .1                                               این خصوص روشن سازد.



تیمیه درحقیقت ناظر به برخی روایـات در کتـب شـیعه  شت، سخنان ابنکه گذ همچنان بررسی روایات ارتداد ٢٥ عهیش نزدارتداد صحابه  ۀدربار  هیمیت برريس اتهام ابن   مرتد شدند. ابتدا  گوید صحابه و مردم غیر از تعداد محدودی بعد از پیامبر است که می کنیم تـا  کنیم و در ادامه بررسی می نقل می 1این روایات را که تعداد آنها نیز فراوان است، کند یا نه؟ باید یادآور شد  تیمیه را ثابت می ادعای ابن روشن سازیم آیا ظاهر این روایات، و روایاتی که مفهوم و مضمون ارتداد از  2روایاتی که در آنها لفظ ارتداد به کار رفته است و  3کنـد نیـاز می اند که مـا را از بررسـی سـند بی در حد استفاضهشود،  آنها برداشت می اما از باب اطمینـان بیشـتر روایـات را  4شود؛ موجب اطمینان به صدور آن از معصوم می روایتی را که در آن لفظ ارتداد به کار رفته است، شیخ مفید به ایـن صـورت نقـل  .۱ کنیم: بررسی سندی نیز می َیَة َعْن َأِبي َجْعَفٍر « کند: یم ْیِد ْبِن ُمَعاِو ِبـيِّ  َقاَل  ُبَر ـاُس َبْعـَد النَّ ٍر اْلِمْقـَداُد ْبـُن ِإالَّ َثَالَثـَة َنَفـ اْرَتدَّ النَّ ـاَس   اْألَْسَوِد َوَأُبوَذرٍّ اْلِغَفاِريُّ َوَسـْلَماُن اْلَفاِرِسـيُّ ُثـمَّ ِإَن  مرتد شدند، مگر سه نفر: مقداد، ابوذر و سلمان. سپس  فرمودند: مردم بعد از پیامبر امـام بـاقر« 5؛»َعَرُفـوا َوَلِحُقـوا َبْعـد  النَّ الحسـن بـن  بن از محمد انـد عبارتاین روایـات  رجال روایت مزبور صحیح است. ».لحق شدندحق را شناختند و به حق م مردم شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل ، حلی حسن الدین جعفربن نجماست ( خارج ادعا موضع از تخصصاً  و ندارد تکفیر مسئلۀ و فقهـی کفـر بـه ربطـی کالمـی کفر که درحالی سنت است؛ صحابه یا اهل کفر به معتقد هشیع: اند مدعی کالمی تکفیرهای بـه اسـتناد بـا و کـرده فقهـی برداشـت کالمی تکفیرهای از کالمی کتب به مراجعه با آنان. اند دچار اشتباه شده شیعه علمای آثـار بـا مواجهه تیمیه در ازجمله ابن سبب همین عدم تفکیک بین این دو کفر فقهی و کالمی، برخی دارد. به حرمت مالش و جـان دنیا در و آید به شمار می مسلمان همچنان رسالت و توحید یعنی اسالم ارکان به اقرار سبب وی به اما نامند؛ نمی مؤمن باشـد، امامـت منکـر کـه کسی را لذا. اسالم نفی نه است، ایمان نفی معنای شود. کفر کالمی به می یاد عقیدتی کفر یا اکبر کفـر عنوان سنت تحت نزد اهل این کفر .ین استد از ضروریات یکی توحید، انکار رسالت یا انکار شود که نتیجۀ اسالم می از خـروج موجـب کفری است که همان فقهی و کفر کالمی. کفر فقهی ی است در شیعه دو نوع کفر وجود دارد: کفرگفتن .2 .۲۱۸ص ،۴ ، جالفقیه یحضره ال من شرح في المتقین روضةمحمدتقی مجلسی،  .1                                               ةٌ  .۶ص، اإلختصاصمحمد مفید،  .5 .۲۱۵، صیتعلیقة استداللیة علی العروة الوثق، عراقي الدین اضیاءقآ .4 .۳۰۸ص، الخمس کتابمستند العروة الوثقی ابوالقاسم خویی، ؛ ۲۸۶ص ،۱۰، جهمان .3 ).۶۱، ص۶ ج ،اإلسالم شرائع شرح في الکالم جواهر ؛ محمدحسن نجفی،۱۱۸، ص۱ ، جتحریر الوسیلة ،خمینی هاللـ سـیدروح ؛ ۱۳۹ص، ۱ ج ،یلبلـوا بـه تعـم مـایف یالوثق العروة ،سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی؛ ۴۵، ص۱ ، جو الحرام ِد  َعْن  َأْصَحاِبَنا ِمْن  ِعدَّ ِد  َعْن  اْلَحَسِن  ْبِن  ُمَحمَّ ارِ  اْلَحَسِن  ْبِن  ُمَحمَّ ـفَّ ـوَب  َعـْن  الصَّ ی َعْن  َیْحَیی ْبِن  َصْفَواَن  َعْن  ُنوٍح  ْبـِن  َأیُّ اِط  اْلَوِلیِد  ْبِن  ُمَثنَّ  ).۴۳۰ص، یالحل العالمة رجال؛ حسن حلی، ۳۷۸ص، رجال النجاشي(احمد نجاشی،  مشخص و دارای توثیقات است مـن اصـحابنا عدة تك این افراد تك. َجْعَفر َأِبي َعْن  َیةَ ُمَعاوِ  ْبِن  ُبَرْیِد  َعْن  اْلَحنَّ



حسـن صـفار  . محمدبناند دانستهو دیگران او را ثقه  2و طوسی 1ولید که نجاشی احمدبن ۲۶ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش6ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   نوح نیز نزد نجاشی، طوسـی و حلـی  بن ایوب 3القدر است. نیز از بزرگان و موثق و جلیل این روایت، سه نفر  در 7معاویه نیز توثیق دارد. بریدبن 6ولید نیز توثیق شده است. بن مثنی 5یی نیز از اصـحاب اجمـاع و دارای توثیقـات فـراوان اسـت.یح بن صفوان 4موثق است. ِبـي ُقْلـُت ِألَ   َقـاَل  َبِصـیٍر  َأِبـي َعـْن  چنین نقل کرده اسـت: . روایت دیگری را کشی این۲ ؛اند شدهاز اصحاب فقط از ارتداد مستثنا  ِه َعْبِد  اُس اْرَتدَّ ا اللَّ ِه  َأُبو َفَقاَل  َقاَل  َواْلِمْقَدادُ   َوَسْلَماُن  َأُبوَذرٍّ  َثَالَثةً  ِإالَّ   لنَّ ْنَصاِريُّ  َعْمَرةَ  َوَأُبـو  َفَأْیَن َأُبـو َساَسـاَن  َعْبِداللَّ گفتم: مردم غیر از سه نفر یعنی ابوذر  بصیر گوید به امام صادق ابی« 8؛اْألَ بصیر گوید امام [با تعجب] فرمود: پـس ابوساسـان و  سلمان و مقداد مرتد شدند. ابی و امـام بـرای ردیـه زدن بـر  و هستندنیز  یافراد دیگر، جز این سه نفر مشخص است به  »؟]پس چرا این دو نفر را جا انداختیابوعمره کجایند؟ [ چیـز  ور روایـت ارتـدادنظـم تا نشـان دهنـدنفر را آوردند  نام دو روایت،معنای ظاهری  اللـه  و آیت 9کننـد. تفرشـی بصـیر یـاد می بزرگان شیعه از این روایت به صحیحۀ ابی ؟ نیامده است یابوساسان و انصاری نام ، چرا ازمرتد شدند رهمه جـز ایـن سـه نفـ به اینکه اگر ما قائل باشیمو خواستند بیان کنند که دیگری است  ــویی ــحیح دان 10خ ــر و ص ــتهآن را معتب ــت عبارت س ــن روای ــان ای ــد از:  اند. راوی . ۱ان همـین  کلینی از او بسیار نقل کرده است. به اسماعیل بندقی کثیرالروایه است و محمدبن ، الکشـي  رجـالکشـی، ؛ محمـد ۳۵۹ ص ،الطوسـي  رجـال طوسـی،محمد  ؛۱۲۰ ص ،النجاشي  رجالنجاشی، احمد  .5 .۱۲ ، صیالحل العالمة رجالحلی، ؛ حسن ۱۰۲ ، صالنجاشي  رجال نجاشی، . احمد4 .۱۵۷ ، صیالحل العالمة رجالی، حل؛ حسن ۳۵۴ ص ،النجاشي  رجال نجاشی،احمد  .3 .۴۴۲ص ،فهرست ،طوسی . محمد2 .۳۸۳، صالنجاشي  رجال نجاشی، . احمد1                                               ُد . ۸، (چاپ دانشگاه مشهد)، صالکشي رجالکشی،  محمد. 8 .األئمة عند محل له أیضا فقیه و أصحابنا وجوه من وجه .۱۱۲ ص ،النجاشي  رجال احمد نجاشی، .7 .۳۳۸ همان، ص .6 .۵۰۸ )، صإلحیاء التراث البیت مؤسسة آل(چاپ  َثِني اْلَفْضُل ْبُن َشـاَذاَن َعـِن اْبـِن  ُمَحمَّ ْبُن ِإْسَماِعیَل َقاَل َحدَّ  .۳۴۰، ص۱۹، جثیالحد رجال معجم خویی،ابوالقاسم  .10 .۱۲۶، ص۲، جالرجال نقدتفرشی، . مصطفی 9 .ریبص یابعن  ِد یالحمَأِبي ُعَمْیٍر َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن عبد



. ۲ 1کنـد؛ دانند که بر توثیـق او داللـت می دلیل بزرگان روایت او را حسن یا صحیح می ٢٧ عهیش نزدارتداد صحابه  ۀدربار  هیمیت برريس اتهام ابن   عمیر از اصحاب  ابی . ابن۳ 2شاذان از بزرگان شیعه و دارای توثیقات بسیار است؛ بن فضل انـد او واقفـی  برخـی گفته 4عبدالحمیـد ثقـه اسـت. بن . ابراهیم۴ 3اجماع و موثق است؛ بصـیر از اصـحاب اجمـاع و  . ابی۵ 5اند؛ است؛ ولی در این صورت نیز او را ثقه دانسـته ِه َعْمِرو   نقل شده است: . روایت دیگری نیز به این صورت از امام باقر۳ 6موثق است؛ ِبيَّ  َیُقوُل  ْبِن َثاِبٍت َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَّ اُس  ِإنَّ النَّ ا ُقِبَض اْرَتدَّ النَّ ا ُقِبَض َرُس   َلمَّ ُه َلمَّ ارًا ِإالَّ َثَالثًا َسْلَماُن َواْلِمْقَداُد َوَأُبو َذرٍّ اْلِغَفاِريُّ ِإنَّ وُل َعَلی َأْعَقاِبِهْم ُکفَّ ِه  ـِه َال ُنْعِطـي َأَحـدًا  ْرَبُعوَن َرُجًال ِإَلی َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب َجاَء أَ  اللَّ ِه َفَقـاُلوا َال َواللَّ ا َسِمْعَنا ِمْن َرُسوِل اللَّ ] َقاَل  ِفیَك َیْوَم َغِدیِر [ُخٍم  َطاَعًة َبْعَدَك َأَبدًا َقاَل َوِلَم َقاُلوا ِإنَّ َالَثـةُ َوَتْفَعُلوَن َقاُلوا َنَعْم َقاَل َفْأتُ  ِقـیَن َقـاَل َفَمـا َأَتـاُه ِإالَّ َهـُؤَالِء الثَّ : فرمودنـد حضـرت .بلـه: ندکنید؟ گفت می عمل پیامبر] دستور [به: فرمودند حضـرت .گفـت، شـنیدیم تـو بـه) خـم( غـدیر روز در خـدا رسول راآنچه  ما: چرا؟ گفتند: فرمودند حضرت .کرد نخواهیم اطاعت کسی از از تو هرگز بعـد ما قسم، خدا به نه،: گفتند و آمدند حضرت علی نزد مرد چهل رفتند، دنیا از خدا رسول قتیو .ِغفاری ابوذر و مقداد سلمان،: نفر سه جز شدند]، [مرتـد برگشـتند بودنـد، کـافر کـه پیشینیانشـان دیـن بـه مردم رفتند، دنیا از وقتـی پیامبر :فرمودند که شنیدم صادق امام ثابت گوید از عمروبن« ؛ وِني َغـدًا ُمَحلِّ حضـرت  نـزد کسـی نفـر، سـه آن جـز .آییـد مـن نـزد سرتراشیده فردا پس، ـــت  7.»نیامد ـــن روای ـــه ای ـــی موسیب )، التـراث إلحیـاء البیـت مؤسسـة آل، (چاپ الکشي  رجال؛ محمد کشی، ۳۰۷ ، صالنجاشي  رجالجاشی، ن احمد. 2 .۴۶۲، ص۳۰، جالشیعه وسائل؛ همو، ۲۸۵، صالرجال حر عاملی،. محمد 1                                               و  8ســـعدان بن ســـبب وجـــود دو راوی در ســـند آن یعن که این خود دلیلی دیگـر بـر  اند کردهنقل روایت  نیز از او . البته اصحاب اجماع۴۱، جزء دوم، صداود ابن  رجالداود،  . ابن5 .۱۷، صفهرستمحمد طوسی،  .4 .۵۵۶ )، صإلحیاء التراث البیت مؤسسة آل، (چاپ الکشي  رجالکشی، ؛ محمد ۳۲۷ همان، ص .3 .۵۰۸ ص ) إلحیـاء التـراث البیـت مؤسسـة آل، (چـاپ الکشـي  رجال ،کشیمحمد  ؛۴۳۱ ص، النجاشي رجال . احمد نجاشی، 6 واقفی است، روایت موثقه است. دیعبدالحم بن ثابت شود ابراهیم که یدرصورتنین باید یادآوری کرد وثاقت اوست. همچ  .۴۰۴ ، صالنجاشي  رجالنجاشی، احمد  .8 .۶ص ،اإلختصاص. محمد مفید، 7 .۲۳۸ ص



ضعیف است؛ امـا از بـاب مؤیـد  1که غالی است،  حضرمي حارث بن القاسم بن عبدالله ۲۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش6ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   کنـد کـه حضـرت  یمنقـل  در روایتی از امام بـاقر کافياالسالم کلیني در  ثقة .۴ توان به آن استناد کرد؛  یم گفتم آن سـه  گوید] . [راوی میمگر سه نفر ،اهل رده بودند بعد از رسول خدامردم « 2؛»ریسـی بعـَد  أناٌس  عَرف ثم هم،یعل وبرکاته الله رحمة ،یالفارس وسلمان ،یالغفار ذر وأبو األسود، بـن المقـداد: فقـال الثالثـه؟ ومن: فقلت. ثالثه إال  یالنب بعد رده أهل الناس کان« :فرمودند حق  یا سپس عده .اسود و ابوذر غفاری و سلمان نفر چه کسانی بودند؟ فرمود: مقدادبن ی الله خوی حکیم است که البته آیت تنها اشکال سندی این روایت عدم توثیق سدیربن ».را شناختند و بعد از مدتی بازگشتند از جهـت اینکـه ایـن (بر وثاقتش ثقه دانسته اسـت  ابراهیم بن سبب شهادت علی او را به در این روایت نیز آمـده اسـت کـه بعـد از مـدتی  3است). یقم ریتفسشخص از راویان  ـِه َوا«نقل شده است:  به این صورت از امام صادق 4. روایت دیگری۵ اضافه شدند؛ ای بسیار نیز بر سه نفر مستثنا عده اٌر   ُثمَّ َلِحَق َأُبوَساَساَن  َثَالَثةً  ِإالَّ  َهَلُکـوا للَّ به خدا قسم، مردم هـالک « 5؛»َسـْبَعةً  َفَصاُروا ُبوَعْمَرةَ َو َ َوُشَتْیَرةُ  َوَعمَّ ابوساسان، عمار، شتیره و ابوعمره ملحق شـدند و بـه هفـت  بعداً شدند، مگر سه نفر، و  العطـار   یحیـی  محمدبن  توثیق دارند. تنها اختالف در احمدبنتمام روات این روایت  ».نفر رسیدند خویی توثیقـات شـهید ثـانی و  الله تیآ هرچند 6کند. که بر وثاقت داللت می اند دانستهکه در کتب رجـالی دسـت اول توثیـق نـدارد؛ امـا بزرگـان، روایـت او را صـحیح  است در جـای دیگـر  امـا 7؛داند یم آورد، در ادامه او را مجهول در خصوص او را می نیمتأخر ِد  ْبُن  َأْحَمُد  .4 .۳۹، ص۹ ، جالحدیث رجال معجمخویی، ابوالقاسم  .3 .۲۴۵، ص۸، جیالکافمحمد کلینی،  .2 .۲۲۶ همان، ص .1                                              دهد که ممکن است در اینجا تصحیف صورت گرفته باشد؛ یعنـی در اصـل  احتمال می ِد  َعْن  َأِبیهِ  َعْن  َیْحَیی ْبِن  ُمَحمَّ  .۱۲۲، ص۳ ، جالحدیث رجال معجم،  ابوالقاسم خویی .7 .۳۱۳، ص۳۰، جالشیعة وسائلحر عاملی، محمد  .6 .۶ص ،اإلختصاص؛ محمد مفید، ۷) صإلحیاء التراث البیت مؤسسة آل، (چاپ الکشي الرج، کشیمحمد  .5 .رهیالمغ بن  اْلَحاِرث َعِن  َمْحُبوٍب  ْبِن  اْلَحَسِن  َعِن  اْلُحَسْیِن  ْبِن  ُمَحمَّ



ایـن روایـت بـا  1.شـود یمـیحیی بوده است که در این صورت توثیـق  احمدبن محمدبن ٢٩ عهیش نزدارتداد صحابه  ۀدربار  هیمیت برريس اتهام ابن   . حال باید از استاز نظر سندی معتبر  درمجموعبنابراین روایات در خصوص ارتداد  3دیگری نیز به مضمون روایات فوق وجود دارد. اتیـروا مقداد، سلمان و ابوذر ملحـق شـدند. در این روایت، چهار نفر دیگر نیز به 2نیز نقل شده است. یکاف اصولسندی دیگر با اختالف کم در  دیـد مـراد از ایـن روایـات ـ کـه درحقیقـت بـه جریـان  و نظر داللی آنها را بررسی کرد کند ـ چیسـت. آیـا از ظـاهر آنهـا  اشاره می پیامبربعد از  جانشینی حضرت علی ، توان برداشت کرد که مردم غیر از چند نفر با قبول نکردن جانشینی حضرت علی می سـنت  شیعه با عبارات تنـدی در منـابع معتبـر اهل باید یادآوری کرد که مضمون روایات . پاسخ نقضی۱ تیمیه ابناتهام  پاسخ همه از اسالم برگشتند و کافر شدند یا این روایت ناظر به چیز دیگری است؟ ُهـْم «آورد:  به این صورت می دربارۀ صحابه نقل شده است. بخاری روایتی را از پیامبر وا ِإنَّ ُهـْم «در روایت دیگری نقل شـده اسـت:  4.»اْلَقْهَقَری َأْدَباِرِهْم  َعَلی َبْعَدَک  اْرَتدُّ یَن  َیَزاُلـوا لـم وِإنَّ از  آمده اسـت. 6های دیگری عبارات دیگری نیز با نقل 5.»َفاَرْقَتُهْم  ُمْنُذ  ْعَقاِبِهْم أَ  علی ُمْرَتدِّ دچار ارتداد شدند و از دین  شود که صحابه بعد از پیامبر ظاهر این روایات برداشت می سنت، احادیث ارتداد صحابه را به خروج از  برخي بزرگان اهلبرگشتند. البته  رسول خدا . انـد کردهده و آن را به کوتـاهی در خصـوص حقـوق واجـب الهـی تفسـیر دین ربط ندا برخـی  هرچنـدواجبات تخلف کردند و از روایت، برگشت بـه کفـر اراده نشـده اسـت، نویسد: مراد از ارتداد این است که آنها از ایفای برخـی  یمنظور ذیل حدیث حوض م ابن  .۳۰۴ص، ۶ج، النهایة و البدایةکثیر،  ابن .6 ).۳۱۷۱ح ،۱۲۲۲ص ،۳ج ،(همان »ت برگشتندیبه ارتداد و دوران جاهل اینها از روزي که تو از آنها جدا شدي، « .5 .۲۴۰۷ص ،۵ج، البخاري صحیحمحمد بخاري،  .4 .۱۰، صاإلختصاص. محمد مفید، ۱۲ص ،: إختیار معرفة الرجالالکشي رجالکشی، محمد  .3 .۲۵۳ص، ۸ ج، الکافيمحمد کلیني،  .2 ).۳۵۳ ص ،النجاشي  رجـالنجاشـی، یحیی اسـت کـه توقیـق دارد (احمـد  ی کرد که پدر این روای محمدبنادآور. باید ی۴۰، ص۱۶ همان، ج .1                                              



حجر نیز عبارتی از بیضاوی در توجیه معنی ارتداد  ابن 2که صحابه در آن کوتاهی کردند.روایت به معنی خروج از دین نیست، بلکه مراد تأخیر از برخی حقوق واجب بوده است نویسـد: ارتـداد در ایـن  یمکنـد و  جزری نیز از بزرگان نقل مـی ابن 1اعراب کافر شدند. ۳۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   که از استقامت باشد  مؤمنانی از کاران گنهآورد مبنی بر اینکه احتمال دارد مراد روایت  می در اینجـا بـه معنـی بلکـه ارتـداد  ،و مرتد شدند و به کفر بازگشتندخارج صحابه از دین  نیست که تمـام امرر به این ناظروایات در این خصوص  گرید عبارت بهخروج از دین). (در روایات فوق که لفظ ارتداد به کار رفتـه، معنـای لغـوی مـراد اسـت، نـه اصـطالحی  نه اصطالحی ،به معنای لغوی است ارتداد در این روایات )الف یحل پاسخ. ۲ 3برگشتند و اعمال صالح خود را به گناه تبدیل کردند. برگرداندن چیزی یا بـه ذات خـود یـا بـه حـالتی از یعنی  4؛است به کار رفته» بازگشت« قیدی ، الزم بود قرینه یا بود یم خروج از دین)(ارتداد اگر به معنی اصطالحی  5.حاالتش در  مینیب یمبه آن اضافه شود تا مشخص شود مراد کدام معناست. لذا » عن الدین«مانند  » عـن دینـه«آن البته بـا قیـد قرآن، ارتداد، هم به معنی لغوی و هم به معنای اصطالحی  اآمده است؛ برای مثال در آیۀ  اینجا  در .6 ...ًرایَبِص  َفاْرَتدَّ  َوْجِهِه  َعَلی َأْلَقاهُ  ُر یاْلَبِش  َجاء َأن َلمَّ جـا باید قرینه یا قیدی بیاید تا روشن شود معنای اصطالحی مد نظر بوده است. لذا هـر اما اگر مراد از ارتداد، برگشتن و خروج از دیـن باشـد، در اینجـا ؛ آن را از دست داده بود نکهیابعد از  به معنی بازگشت آمده است؛ یعنی بازگشت بینایی حضرت یعقوب» ارتد« ـِذ  َهایُّ أَ  ایَ قبیل: از  آمده است؛ مقید ،چنین معنایی قصد شدهدر آیات  ُهْم یُ  ِبَقْوٍم  الّلُه  یْأتِ یَ  َفَسْوَف  ِنِه یدِ  َعن ِمنُکْم  ْرَتـدَّ یَ  َمـن آَمُنـواْ  َن یالَّ وَنـُه یُ َو  ِحبُّ ، دیـا ای کسـانی کـه ایمـان آورده« 7؛ِحبُّ  .۵ ،مائده .7 ).۹۶(یوسف، » شدپس بینا  .او انداخت ۀرسان آمد، آن [پیراهن] را بر چهر پس چون مژده« .6 .۳۴۸، صمفردات الفاظ القرآنحسین راغب،  .5 .۲۲۴ص ،۲ ج ،المصباح المنیراحمد فیومی،  .4 .۳۸۶ص، ۱۱، جفی شرح صحیح البخاری فتح الباريحجر عسقالنی،  ابن .3 .۳۵۶، ص۲، جکشف المشکل من حدیث الصحیحینجوزی،  ابن .2 .۱۷۳، ص۳، جالعرب لسان منظور، ابن ؛۲۱۴، ص۲، جثیالحد بیغر یف ةیالنها اثیر جزری، . ابن1                                              



کـه آنـان را  آورد یدا گروهی [دیگـر] را مـخ یزود هرکس از شما از دین خود برگردد، به ٣١ عهیش نزدارتداد صحابه  ۀدربار  هیمیت برريس اتهام ابن   نْ  یفِ  َأْعَماُلُهْم  َحِبَطْت  َفُأْوَلِئَک  َکاِفٌر  َوُهَو  ُمْت یَ فَ  ِنِه یدِ  َعن ِمنُکْم  ْرَتِددْ یَ  َمنَو نیز در آیۀ ». و آنان [نیز] او را دوست دارند دارد یدوست م و کسانی از شـما کـه از دیـن خـود « 1؛َواآلِخَرهِ  ایَ الدُّ و ایشـان اهـل  شود یدند و در حال کفر بمیرند، کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مبرگر مـراد  از اسـالمدر روایات نیز هرگاه معنی خروج ». اند و در آن ماندگار خواهند بود آتش ت، مراد کفر و خـروج از با این بیان، در روایاتی که لفظ ارتداد در آنها به کار رفته اس آمده است. 2»ارتد عن االسالم«بوده، قید  تـا  شـد یمـ، باید قیدی به آن افزوده بود یمدین نیست؛ زیرا اگر مقصود معنای مصطلح  جت براي آنها تمام شد؛ ولـي از پـذیرفتن و ح داشتنددر مدینه حضور  بعد از پیامبر ایمان است، نه اسالم؛ یعني کساني که در جریان والیت و جانشیني حضـرت علـياسـت کـه مربـوط بـه  روایات و بیان علمای شیعه، مراد ارتداد از والیت حضرت علـیایـن تفسـیر غلـط اسـت و طبـق  که یدرحالکنند؛  روایات فوق حمل به ارتداد فقهی می تیمیـه ایـن اسـت کـه ارتـداد را در ابن ژهیو بـهیکي از اشتباهات مخالفان مذهب شـیعه  است امامت عهد نقض فوق، اتیروا در ارتداد از مراد) ب مشخص شود مراد معنای لغوی نیست. خـارج  ، نه اینکه از دایـرۀ اسـالمشدندامامت) سر باز زدند و از دایرۀ ایمان خارج (حق  ینۀ اول: روایات .کند یم دییتأشوند. این چیزی است که روایات و سخنان بزرگان آن را  بریم که مردم بعـد  پی میبا دقت در روایاتی که در حد مستفیض نیز هستند، به این نکته  قر ، از ایمـانی کـه قـبًال داشـتند، سبب کوتاهی در قبول والیت حضرت علی به از پیامبر به بیعت  ایمان آوردند؛ اما بعد از پیامبر حضرت علی مردم به بیعت با ،»مواله عليّ فهذا مـواله کنـت مـن«فرمود  آمده است: زمانی که پیامبر برگشتند. در روایتی از امام صادق و ایشـان  شـود ینان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مـکسانی از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند، آو . «1                                               3اند که چیزی از ایمان در دل آنها باقی نمانـد. کافر شدند. اینها کسانی با حضرت علی  .۴۲۰، ص۱ ج، همان .3 .۵۳، ص۷ ، جالکافيی، نیکل . محمد2 ).۲۱۷(بقره، » اند و در آن ماندگار خواهند بود اهل آتش



ارتداد در ایمان پیدا  ای با ترک والیت حضرت علی در روایت دیگری آمده است که عده ۳۲ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   یعنـي واجبـات دینـی  ینتر بازگشت از مهماز اصل دین نبوده، بلکه ، بازگشت پیامبر بعـد ازاصـحاب مـراد از ارتـداد شـود کـه  یمروشـن  دقت در ایـن روایـاتبا  1کردند. شود  وضوح مشخص می همچنین با دقت در متن برخی روایات ارتداد این مطلب به جانشین رسول خدا بوده است.عنوان ولی و  به حضرت علیبیعت با  این احادیـث که خود معصوم نیز ارتداد از اسالم را اراده نکرد است؛ چراکه در بعضي از  پرسـد و برداشـت شـخص  می» ارتـد النـاس«راوي از امام معصوم در خصـوص همـین  تیمیـه از  دیـن) اسـت کـه ابن کننده از امام هم به مانند همان برداشـت (خـروج از سؤال اسـت بـر ایـن ادعـا و اتهـام کـه  یدرحقیقت این روایت رد 2ابوعمرۀ انصاري کجایند؟سلمان و مقداد بقیه مرتد شدند؟ امام فرمود: پس ابوساسـان و  جز سه نفر یعنی ابوذر، به پرسـد: کنـد، بعـد از اینکـه سـائل می روایات داشته است؛ ولي امام این عقیده را رد می معتقد به کفر و خروج تمـام مـردم غیـر از سـه نفـر از دیـن  کردند ائمه برخی گمان می در برخی روایات اسـت کـه بـه  »ریسی بعَد  أناٌس  عَرف ثم«این مطلب عبارت مؤید بودند.  که علما نیز به ایـن  نهمچنا شد؛ ینمآنها حکم ارتداد فطری که قتل بود، از آنان برداشته تیمیه ارتداد از اسالم بود، با برگشـتن  همچنین اگر مراد از رده در روایات مورد استناد ابن 3کند که حق را شناختند و از بیعت با خلیفۀ اول سر بـاز زدنـد. یمی اشاره ا عدهبرگشت  ینۀ دوم: ارتداد مردم بعد از امام حسین 4اند. مطلب اشاره کرده بلکه نیامده،  تنها در حق اصحاب پیامبر »ثالثۀ اال الناس ارتد« جملۀگفتنی است  قر روایتـی  یکش رجالدر های بعد و برای افراد دیگر نیز نقل شده است.  در خصوص زمان مـردم بعـد از « 5؛»وکثـروا لحقـوا النـاس إن ثـم مطعم، بن وجبیر الطویل أم بن ویحیی الکابلي خالـد أبـو ثالثة السالم علیه الحسین قتل بعد الناس ارتد« است: نقل شده از امام صادق  .۱۲۳(چاپ دانشگاه مشهد)، ص ،رجال الکشي ،. کشی، محمد5 .۲۵۹ص ،۶۵ ج ،األنوار بحارمجلسی،  . محمدباقر4 .۵۳، ص۷ ، جالکافيکلینی،  . محمد3 .۸)، ص إلحیاء التراث البیت مؤسسة آل، (چاپ : إختیار معرفة الرجالالکشي رجالکشی،  . محمد2 .۴۲۱ـ۴۲۰، صهمان .1                                              



اسـت.  آمـده صحابه و تابعین هم بودنـد، کهنیز  عصر امام حسینمردم  ۀدربار ،آمده مسئلۀ ارتداداصحاب پیامبر ۀاگر درباربنابراین  ».زیاد شد جمعشان ومردم پیوستند  ]تـدریج بـه[سـپس مرتد شدند. غیر از ابوخالد، یحیی و جبیر.  شهادت امام حسین ٣٣ عهیش نزدارتداد صحابه  ۀدربار  هیمیت برريس اتهام ابن   ذکرشده که معنی ارتداد را بهتر  های روایتشود برای فهم  قرینه می درحقیقت روایت این کسـتن پیمـان و بلکـه مـراد ش ،منظور ارتداد فقهی نیستدر روایت فوق،  قطعاً  .بفهمیم مشـخص کنـار هـم بگـذاریم، این روایت و روایات قبلی را اگـر در  ارتداد .استبیعت  در غدیر خـم پیمـان گرفتـه بوده است.  شکنی پیمان در هر دو به معنی ارتدادکه  شود می نیز پیمان بسـتند کـه  در خصوص امام حسین .شد شکنی پیماناما چند ماه بعد  ؛شد بسیاری مانند توابین  عدۀبعد از مدتی اما  ؛ولی عهد خود را شکستند ؛امام را یاری کنند چـه در زمـان - بیـت اهلنـداریم کـه هـیچ روایتـی مـا ارتداد استفاده شده است و  ۀدر هـر دو جـا از واژلذا . امام حسینزمان  چه و ان پیامبرزمچه  ،که کرده بودند است تعهد به بیعتـیعدم بر اینکه ارتداد به معنای عدم التزام و  کند میداللت  امر این رو ازاین کنـد. ثابت میاین را  »وکثروا لحقوا الناس إن ثم« جملۀ هک چنان ؛و برگشتند ندپشیمان شد . مرتدین داشـته باشـند ۀمردم معامل ۀبا بقیـ و چه زمان امام حسین حضرت علي و  خـروج از اسـالم یعنـیارتداد فقهـی  ،منظور است بر اینکه بهترین قرینهاین خود لذا  ینۀ سوم: اقوال بزرگان دین .جدا شدن از دین نبوده است همـان ارتـداد  تحلیل و دیدگاه بزرگان شیعه در خصوص ارتداد صحابه بعد از پیامبر قر بسـته بودنـد. جهـت  ایمانی است که مراد نقض عهدی است که بـا حضـرت علـی کنـد:  چنـین تشـریح می را این شیخ مفید، قضیۀ ارتداد ایمانی مردم بعد از پیامبر کنیم: می اطالع، به اقوال چند تن از بزرگان اشاره الجمله  که فی شود و اینها درصورتی یا شبهه) باشد، باعث خروج آنها از حکم اسالم نمیاجماع دارد؛ ولی اگر کفر آنان به سبب تأویل (از روی دلیل  شیعه در کفر محارب علی شده نیسـت،  خارج کنند، حکمشان مانند کافر ازدین ار شهادتین میبه شرع عمل، و اظه کـه مراتبـی دارد ، کفر طبق بیان شیخ مفید 1اند. از ایمان بیرون خاطر کفرشان هرچند به  .۳۰، صالجملمفید،  . محمد1                                              



در درحقیقت این کفر  دین فرق دارد.داشتند و این کفر با خروج از دین یا انکار ضروری  ای در خصوص حضرت علـی که عده تأویل و شبهه است سببآن انکار به  ۀیک مرحل ۳۴ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   : نویسـد ميذیـل یکـی از روایـات ارتـداد ، یکش رجالای بر  تعلیقهنیز در میرداماد  نیست. خروج از دین حضرت علی و والیت منکران امامت خصـوص ریـا ارتـداد دبه کار بردن لفظ کفر دلیل  همین به .نه اسالم ،برابر ایمان است اللـه  آیت 1اسـت.تخلف از برخی حقـوق واجـب نیست، بلکه  مقصود، ارتداد از اسالم واجـب بـود کـه بعـد از بـه  است؛ واّال اگر مقصود ارتداد اصطالحی بود، بر امام علی ایت نکـردن وصـیت پیـامبرو رع است و مراد نوعی برگشت آنها از سیره و روش پیامبرارتداد اصطالحی نیست که باعث کفر، نجاست و قتل شود، بلکه شکستن پیمان والیت ای ذیل روایات ارتـداد دارد و آن اینکـه ارتـداد در ایـن روایـت  گلپایگانی تحلیل شایسته کشت؛ خصوصـًا اینکـه توبـۀ مرتـد  قدرت رسیدن و تسلط بر امور، آنها را با شمشیر می کند، بلکه وی هرچند توبه  شود و این ارتداد، قتل را مرتفع نمی فطری مانع کشتن او نمی بـه  تر کیـنزد، نه اینکه مراد ارتداد از اسالم باشد. ایـن قـول ظاهری یا از باب تقیه باشد صـورت به هرچنـدشکستن پیمـان والیـت » ارتد الناس«نبودند ـ و احتمال دارد مراد از نیست ـ چه کسانی که در محل و شهر وحی حاضر بودند و چه کسانی که جزء حاضران مراد این روایات، ارتداد تمام مردم  ظاهراً : دیگو یمامام خمینی نیز  2شود. ند، کشته میک که لفظ کفر نیز به کار رفته اسـت، مـراد کفـر و  4باید یادآوری کرد در برخی روایات 3صواب است. لذا بزرگان شـیعه در ایـن مـوارد همـین  .مع استبا اسالم داشتن قابل ج ي است کهاله فـرامین تـرك معنای به کفر یانعمت  شکر برابر در ناسپاسی بلکهبرگشتن از دین نیست،  اُس . 4 .۴۴۶ص ،۳، جکتاب الطهارةخمینی،  الله . روح3 .۱۹۶، صنتائج األفکارگلپایگانی،  حمدرضا. م2 .۵۱، ص۱مع تعلیقات میرداماد األسترآبادی)، ج( الرجال معرفة إختیار: الکشي رجالکشی، محمد  1                                               انـد، کـرده اسـتناد روایـات بـه مخالفـان کفـر اثبـات برای که کسانی به پاسخ در کرده، مخالفـت شدت به مخالفان به کفر دادن نسبت با انصاری شیخکنند.  نظریه را مطرح می ارًا ِإالَّ َثَالثاً   اْرَتدَّ النَّ  ).۳۸۹ص ،۲ج ،کافیلا کلینی، محمد( َعَلی َأْعَقاِبِهْم ُکفَّ



آمـده  پس شاید آنچه در روایات فراوان از تکفیر منکـر امـام علـی :گوید مینیز  جواهر صـاحب 1.کـه از اسـالم اخـص اسـت اسـتمراد از این کفر، مقابل ایمان نویسد:  می ٣٥ عهیش نزدارتداد صحابه  ۀدربار  هیمیت برريس اتهام ابن   از  اما چیزی کـه :نویسد مینیز  حکیم مرحوم 2است، بر کفر در مقابل ایمان حمل شود. شود، این است که آنها در مقام اثبات کفـر در مقابـل ایمـان بـرای  نصوص برداشت می هشدار داده  اند، کرده تمسک روایات به (در تکفیر مخالفان) خود عایدم اثبات برای که کسانیدانسته و به  ایمان و کفر میان را روایات گونه این در تقابل که است کسانی ازجمله نیـز خمینـی امـام 3که این از تقابل کـافر و مـؤمن آشـکار اسـت. اند؛ همچنان مخالفان کند و بر شیعه تهمت مرتد دانستن  ایات برداشت میتیمیه از رو بنابراین چیزی که ابن 4است. زند، برخالف چیزی است که خود علمـای شـیعه از آن روایـات برداشـت  صحابه را می کـه ایـن  6تعداد اصحاب برگزیده را دوازده هزار نفـر شـمرده اسـت 5روایات معتبر شیعه اصحاب است نیتر  خالصج) مراد از استثنا در روایات، ذکر  اند. کرده . نیـز انـد گرفتهسبب انحراف نیافتن از مسیر اصلی اسالم مورد تمجید قـرار  تعداد نیز به انـد و در بعضـی روایـات  برخی روایات ارتداد چهار نفر و برخی سه نفر را مسـتثنا کرده فهمیم که مستثنا کردن چنـد نفـر براسـاس اخـتالف مراتـب  اینها میشده است. از تمام است که تعدادی از مردم به آنها ملحق شدند و در برخی روایات تنها مقداد مسـتثنا  آمده آوریم کـه  به معنی حصر در آنها نیست. در ادامه، قراینی مـی و 7ایمان صحابه بوده است اند.  برخی روایات برگشت صحابه را به معنی وجود شک و شبهه در قلب آنها تفسیر کرده اول ۀنیقر  :کند یماین مدعا را ثابت   .۲۹۲، صاالربعین کتابسلیمان ماحوزی،  .7 .۶۳۹، صالخصالمحمد صدوق،  .6 .۲۱۲ص ،۱ج ،الوسائل مستدرك خاتمة نوری، . حسین5  .۳۲۰ص ،۳ج ،الطهارة کتاب خمینی، الله روح .۳۹۴ص ،۱ج ،الوثقی عروة مستمسكحکیم،  . محسن3 .۶۰ص ،۶ج ،الکالم جواهر، جفین . محمدحسن2 .۱۲۳ص ،۵ج ،الطهارة کتاب انصاری، . مرتضی1                                              



بـردم،  یمعرضـه کـردم. پـس نـام هـرکس را  وید: اهل ارتداد را بر امام صادقمفضل گ ۳۶ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   خواهی که  یممسعود. سپس فرمود: اگر کسانی را  فرمود: دور شد؛ حتی حذیفه و ابن یم ماننـد همـین  2سه نفرند. آنهامرادت کسانی است که شک و شبهه در آنها راه پیدا نکرد، در خصوص عمار پرسید که امام فرمود: اگـر  امام صادق شبیه همین روایت را فضیل از 1ی) بر آنان وارد نشد، بر تو باد به این سه نفر: ابوذر، مقداد و سلمان.ا شبههشک و (هیچ  روایات ارتداد ربطـی بـه مسـئلۀ بریم که  یمبا دقت در این روایات به این مطلب پی  3عمار، سلمان و ابوذر نقل شده است که دچار تردید شدند. دربارۀ روایت از امام باقر ۀ اصـحاب در خصـوص تحمـل رتبـارتداد از دین ندارد، بلکه قراین موجود در روایات،  دهـد کـه  یمدربارۀ غصب خالفت را نشان  ۀ حضرت علیصبورانسکوت و برخورد  شدند و در دل آنهـا مقـداری  زده شگفتبرخی از سکوت حضرت با داشتن اسم اعظم،  فرمـود ایـن هفـت نفـر حـق را  ینمامام شدند. اگر غیر از این بود، حضرت آخر روایت ما برخی مانند مقداد تردیدی در این خصوص نکردند و تسلیم رفتار ا؛ شک به وجود آمد ینۀ دوم شود. یما مربوط مرتکب شدند و این به درجۀ واالی یقین و ایمان آنهیگر این کار و تردید آنهـا درحقیقـت تـرک اوالیـی بـوده اسـت کـه د عبارت بهشناختند.  گوید تمام اصحاب  ، روایتی است که میاستدرجۀ ایمان در حد باالی برخی اصحاب مراد از ارتداد در این روایات برگشـت از دیـن نیسـت، بلکـه  کند یمقرینۀ دیگر که ثابت  قر همچـون شرایط قرار گرفتند و در دلشان ناراحتی پدید آمد و تنهـا کسـی کـه  ریتأثتحت  بیعت بگیرد، سلمان و ابوذر با تعجب گفتند: ابوبکر از حضرت  خواست حضرت علی در روایت دیگری آمده اسـت: وقتـی ابـوبکر آمـد و از 4د، مقداد بود.آهن محکم بو هپار اگر حضرت خداونـد را قسـم بدهـد، چـه اتفـاقی  که یدرحال؛ ردیگ یمدارد بیعت  علی  .۱۱) ص، إلحیاء التراث البیت مؤسسة آل(چاپ  ،رجال الکشي: اختیار معرفة الرجال کشی، . محمد4 .۱۰، صاإلختصاص؛ محمد مفید، ۱۲، ص: إختیار معرفة الرجالالکشي رجالکشی، محمد  .3 .۱۹۹، ص۱ ، جالعیاشي تفسیرعیاشی،  محمد .2 .۱۱۴، ص۲۲ ج ر،األنوا بحارمحمدباقرمجلسی،  .                                               1ین امر چنین تعلق گرفته است. سپس امام صادق؟ اما مقداد گفت ارادۀ خدا به اافتد یم



ی خوب بـهایـن دو روایـت  1مردم از نظر ایمان بـود. نیتر بزرگفرمود: مقداد در آن لحظه  ٣٧ عهیش نزدارتداد صحابه  ۀدربار  هیمیت برريس اتهام ابن   تنها کسی که رتبۀ ایمـان بـاال داشـت و تسـلیم محـض رفتـار و حرکـات  دهد یمنشان  بقیـۀ اصـحاب اما ؛ بود مقداد شد و هیچ اعتراض و شکی به دل راه نداد، حضرت علی را غصـب  سلمان و ابوذر برایشان سنگین بود که کسی بتواند حق حضرت علی ازجمله اخـتالف افراد مستثنا نشـان از تعداد در اختالف بنابراین طبق این قرینه و قرینۀ اول،  حضرت از اسم اعظم (جهت غلبه) استفاده نکند. کند و دفاع  یعلحضرت برای رضای خدا از  که تنها؛ افرادی استوالیت به  ایمان آنان ۀدرج سبب تعصب قومی از حضرت دفاع به ؛ واّال کسان دیگری مانند زبیر نیز بودند که کردند ؛ چون به درجۀ ایمان و والیت امثـال مقـداد و اند نشده ستثنااما در روایات م 2؛کردند یم ینۀ سوم بودند. و ابوذر نرسیده سلمان و عمار سـعید،  خالدبن ازجملـهو شیعه، بـه بـیش از سـی نفـر از صـحابه  3سنت در منابع اهل قر حنیف  بن ثابت، سهل مسعود، بریده، خزیمةبن بن عبدالّله 4صامت، عازب، عبادةبن براءبن اشاره شده است که از بیعت  6هاشم یبنو عدۀ بسیاری از  5و ابوایوب انصاری و ابوالهیثم ؛ ولـی دانسـتند یمـ ضـرت علـیبا خلیفـۀ اول سـرپیچی کردنـد و خالفـت را حـق ح سـبب اتفاقـات بعـد از به رو اگر بنا بود مردم  . ازایناند نشدهاز ارتداد مستثنا  حال نیدرع ؛ شـدند یمـ، از ارتـداد مسـتثنا است نکردند و معتقد بودند خلیفۀ برحق حضرت علیمرتد باشند، باید این افراد که با خلفـا بیعـت  مسئلۀ والیت حضرت علی ژهیو به پیامبر روایـات ارتـداد بـر  دهـد یمـعدۀ معدودی از ارتداد جدا شدند. ایـن نشـان  که یدرحال ی، درجۀ ایمان آنهـا را نشـان ا عدهکند، بلکه با گلچین کردن  برگشت از دین داللت نمی داشتند کـه در روایـات  تیب اهلاینکه افراد مستثنا جایگاه خاصی نزد  ژهیو بهداده است؛   .۱۹ص ،۱ج ،البشر أخبار في المختصر، أبوالفداء عمادالدین .6 .۴۶۵ـ۴۶۱، صالخصالمحمد صدوق،  .5 .۲۷۷ص، ۱ج، المحاضرات في الدر نثر، آبي؛ منصور ۱۲۴ص، ۲ج ،الیعقوبي تاریخ یعقوبي،احمد  .4 .۱۳۴ص، ۱ج، الورديابن تاریخ، الوردي ابن .3 .۱۲۴ص، ۲، جوبيالیعق تاریخ یعقوبي، . احمد2 .۱۱ص، اإلختصاص مفید، . محمد1                                              



از دین برگشته باشـند. پـس طبـق  کالً را ادا نکردند، نه اینکه  تیب اهلحق  صحابی چند آن مانند به هرگز مردم عمومبودند؛ اما  مقداد و ابوذر و سلمان ،کردند ادا وجه نیتر کامل بـه را تیـب اهل حـقکسـاني کـه  گرید عبارت بـه 1آن اشـاره شـده اسـت. فراوانی نیز بـه ۳۸ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ، بنـدد یمتیمیه به شیعه اتهام  لۀ خروج از دین که ابنۀ مذکور، روایات ارتداد به مسئنیقر ینۀ چهارم ارتباطی ندارد. کند مراد از روایات ارتداد، خـروج از ایـن دیـن  قرینۀ دیگر در این خصوص که ثابت می قر و متون تاریخی است  3معتبر 2در روایات  ها هراز صحابۀ مورد تمجیده و مدح نیست، ده و  در جنگ جمـل و صـفین 5هزاران صحابه 4شرکت همچنینکه از دین منحرف نشدند.  ــد حذیفــ ــی 12،انصــاری ۀابوعمر 11،کعب بن عبدالله 10،بدیل و برادرش بن عبدالله 9عمرو، بن سهیل 8،عتبه بن هاشم 7،انصــاری ۀابوفضــال 6،ذوالشــهادتین ،هشــهادت عــدۀ بســیاری از آنهــا مانن ــن ســلیمان محمــدبن 13،ابوحــازم بجل ــدب 14،رفاعــه ب ــن جن ــر ب است که از روایات ارتداد نیز مسـتثنا  18امیه بن و یعلی 17ارقم بن عبدالله 16،حارث سعدبن 15،زهی  .۶۸۵، ص۶ج ،اإلصابة عسقالني،حجر  ابن .18 .۳۱۱ص ،۷، جالنهایة و البدایة، کثیر ابن .17 .۵۰ص ،۳، جالصحابة تمییز في اإلصابة عسقالني،حجر  ابن .16 .۵۸۰ص ،۲، جالصحابة معرفةهاني، فصاابونعیم  .15 .۱۵، ص۶ج همان، .14 .۹۷۲۶، رقم ۸۲ص ،۷ج، اإلصابة عسقالني، جرح ابن .13 .۱۷۵ص ،۱جهمان،  .12 .۹۸۱ص ،۳، جاالستیعاب، لبراعبد بنا .11 .۲۱ص ،۴، جالصحابة تمییز في اإلصابة عسقالني،حجر  ابن .10 .۶۶۹ص ،۲ج، االستیعاب ،لبراعبد بنا .9 .۴۳۷، ص۳، جالثقاتحبان،  ابن .8 .۱۷۲۹ص ،۴، جفی معرفة االصحاب االستیعاب، لبراعبد ابن .7 .۴۴۸، ص۳، جینالصحیح علي المستدرك ابوري،شنیمحمد حاکم  .6 .۷۲۷ص ،األمالي طوسي،محمد  .5 .۴۸۴، ص۳ج، اإلسالم تاریخ ذهبي،الدین  شمس .4 .۲۱۲ص ،۱ج، الوسائلخاتمة مستدرك ، حسین نوری .3 .۶۳۹، صالخصالمحمد صدوق،  .2 .۱۱۳۹ص ،۳ج ،األصحاب معرفة في االستیعابعبدالبر،  ؛ ابن۶۳۶ص ،۵ج ،مذيالتر سنن ،ترمذي . محمد1                                              



ایـن روایـت، ارتـداد از دیـن نیسـت.  بررسی روایات ارتداد مشخص شد کـه مـراد از با نتیجه تفاوت آنها در درجۀ ایمان مد نظر بوده است.دهد که روایات ارتداد داللتی بر خروج از دیـن نـدارد، بلکـه مـراد  نشدند. این نشان می ٣٩ عهیش نزدارتداد صحابه  ۀدربار  هیمیت برريس اتهام ابن   تیمیه، روشن شده که ارتداد در آنها بدون قرینه آمده است. لذا بر  روایات مورد استناد ابنکه ارتداد، مطلق و بدون قرینه ذکر شود، همان معنای لغـوی مـراد اسـت. در  درصورتی کند که در این صورت این مسئله هـیچ ربطـی بـه  شدن به گفتار و رفتار والیت اشاره میشده که منظور روایات ارتداد ایمانی است یا به درجۀ ایمـانی و جایگـاه آنهـا در تسـلیم دیگر مشخص  کند، بلکه با دقت در متون همان روایات و روایاتی کفر کسی داللت نمی  ارتداد از دین ندارد.



یم. قرآن .۱ منابع ۴۰ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش*ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   یـب  مبارک، ،جزری اثیر ابن .۲ کر ۀ مؤسسـ :قـم طنـاحی، :تحقیـق ،رواألثـ الحـدیثالنهایـة فـي غر یخ ابن ،الدین زین، یالورد ابن .۳ ش.۱۳۶۷چاپ چهارم، اسماعیلیان،  یمطبوعات ، قرطبـة مؤسسـة :جـا بیمحمـد رشـاد سـالم،  :، تحقیـقالنبویـة السـنة منهاجأحمد،  تیمیه، ابن .۴ ق.۱۴۱۷، دار الکتب العلمیة :بیروت ،الورديتار یخ في المنتظم، الفرجابو ،یجوز بنا .۵ ق.۱۴۰۶ ، دانشگاه تهـران: بحرالعلوم، تهرانمحمدصادق : تحقیق، داود ابن رجال ی، داود، حسن بن عل ابن .۸ م.۱۹۷۵دارالفکر،  :، بیروتالدین شرف :تحقیق ،الثقاتحمد، محبان،  ابن .۷ ق.۱۴۱۸ ،الوطن دار :ریاض ،حسـین البـواب یعلـ :تحقیـق، کشف المشکل من حدیث الصحیحین، الفرجابو ،یجوز بنا .۶ ق.۱۳۵۸، دار صادر :بیروت ،واألمم الملوك تار چـاپ سـوم، دارالفکر،  : الدین میردامادی، بیروت جمال :تحقیق ، لسان العربمنظور، محمد،  ابن .۱۱ تا. ، بیمکتبة المعارف: بیروت، والنهایة البدایة، سماعیلاکثیر،  ابن .10  ق.۱۴۱۲ ،دارالجیل :بیـروت ،یمحمـد البجـاو یعلـ :تحقیق ،االستیعاب في معرفة األصحاب، یوسفعبدالبر،  ابن .۹ .ش۱۳۴۲چاپ اول،  ، دار الکتـب العلمیـة :بیـروت، خالد عبـدالغني :تحقیق، نثر الدر في المحاضرات، منصور، آبي .۱۵   ق.۱۴۱۵،  شیخ اعظم انصاری کنگرۀ جهانی بزرگداشت :، قمکتاب الطهارةانصاری، مرتضی،  .۱۴ ق.۱۴۱۹ ،چاپ اول دار الوطن للنشر، :ریاض، الصحابة معرفة، ، ابونعیمیهانفصا .۱۳ افزار الجامع الکبیر. نرم ،المختصر في أخبار البشر، عمادالدین، أبوالفداء .۱۲ .  ق۱۴۱۴ دار  :بیــروت، چــاپ دوم دیــب البغــا، یمصــطف :، تحقیــقصــحیح البخــاري، محمــد، یبخــار .۱۶ ق.۱۴۲۴ دار إحیـاء التـراث : بیروت ،یگراند أحمد محمد شاکر و :تحقیق ،سنن الترمذي، محمد، یترمذ .۱۷ ق.۱۴۰۷کثیر، ابن  :بیروت عبدالقادر عطا، یمصطف :تحقیق ،الصحیحین یعل المستدرك، محمد ،یحاکم نیشابور .۱۹ ق. ۱۳۷۷،  إلحیاء التراث البیت موسسة آل :، قم نقد الرجالتفرشی، مصطفی،  .۱۸ تا. ، بیالعربي



،  الشـریف الرضـي :محمدصادق بحرالعلـوم، قـم :، تصحیح رجال العالمة الحليحلی، حسن،  .۲۴ .ق۱۴۰۸م، چاپ دواسماعیلیان،  :قـم ،شرائع اإلسالم فـی مسـائل الحـالل والحـرام، حسن الدین جعفربن ، نجم(محقق) حّلی .۲۳ . ق۱۴۱۶،  مؤسسة دار التفسیر :قم ، مستمسك العروة الوثقیحکیم، سیدمحسن،  .۲۲ ق.  ،۱۴۰۹البیت مؤسسة آل :قم، وسائل الشیعةحر عاملی، محمد،  .۲۱ . ق۱۴۲۷علمی فرهنگی دارالحدیث، مؤسسۀ  :، قمالرجالحر عاملی، محمد،  .۲۰ ق. ۱۴۱۱، دارالکتب العلمیة ٤١ عهیش نزدارتداد صحابه  ۀدربار  هیمیت برريس اتهام ابن   یر الوسیلة ه،اللّ  روح خمینی، .۲۵ ق.۱۴۰۲، چاپ دوم یخ اإلسـالمالدین،  ، شمسیذهب .۲۹ . ق۱۴۱۳نا، چاپ پنجم،  : بی جا ، بیمعجم رجال الحدیث،  خویی، ابوالقاسم .۲۸ . ق۱۴۱۵، چاپ دومدفتر انتشارات اسالمی،  :، قممستند العروة الوثقیوالقاسم، خویی، اب .۲۷ تا. مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی :، قمکتاب الطهارةالله،  خمینی، روح .۲۶ .تا مطبوعات دارالعلم، بی ۀمؤسس :، قمتحر ، یدار الکتـاب العربـ :بیـروت عمـر عبدالسـالم، :تحقیـق، تار دفتر انتشارات  :قم ،)ی(المحّش  یالعروة الوثقی فیما تعم به البلو، محمدکاظمطباطبائی یزدی،  .۳۲ ق.۱۴۰۳ ،المدرسین جماعة :قم، یغفار کبرا یعل :، تحقیقالخصالصدوق، محمد،  .۳۱ . ق۱۴۱۲دارالقلم،  :بیروت ،قرآنمفردات الفاظ الحسین،  راغب، .۳۰ ق.۱۴۰۷ درالجیـل،  :، بیـروتیالبجاو محمد یعل :، تحقیقالصحابة تمییز في اإلصابة، احمد، یعسقالن .۳۷ ق.۱۴۱۵  ،چـاپ دوم ، دفتر انتشارات قـم :قم ، تعلیقة استداللیة علی العروة الوثقیالدین،  عراقی، آقاضیاء .۳۶ ق.۱۴۲۰،  مکتبة المحقق الطباطبائي :قمعبدالعزیز طباطبایی،  :تحقیق ، فهرستطوسی، محمد،  .۳۵ ق.۱۳۷۳مدرسین، الجماعة  :جواد قیومی اصفهانی، قم :، تحقیقرجال الطوسيطوسی، محمد،  .۳۴ .ق۱۴۱۴،  اول چاپ، دار الثقافة، قم:  األماليطوسی، محمد،  .33 .ق۱۴۱۹اسالمی،  تحقیق: مهدی رجـایی،  طوسی،حسن  محمد بن تلخیص:  ، معرفة الرجال اختیار کشی، محمد، .۴۱  . ق۱۴۱۴، چاپ دومدارالهجرة،  ، مؤسسة ، قمالمنیر المصباح أحمد، فیومی، .۴۰ ق.۱۳۸۰،المطبعة العلمیة، تهران: تفسیر العیاشيمسعود،  عیاشی، محمدبن .۳۹ ق.۱۳۷۹، المعرفةدار :بیـروت الـدین الخطیـب، محب :، تحقیقفتح الباري شرح صحیح البخاري، احمد، یعسقالن .۳۸ ق.۱۴۱۲



طوسـی، مشـهد:  حسن ، تلخیص: محمد بن رجال الکشی: اختیار معرفة الرجالکشی، محمد،  .۴۲ ق.۱۴۰۴،  إلحیاء التراث البیت قم: مؤسسة آل ۴۲ ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۹، ش>ره پنجمپژوهی، سال  دوفصلنامه سلفی   ، مـع تعلیقـات میردامـاد األسـترآبادي)الرجـال (رجال الکشي: اختیار معرفة کشی، محمد،  .۴۳   ق.۱۴۰۹نشر دانشگاه مشهد،  میة، اإلسـال الکتب دار :تهران محمد آخوندی، و غفاری اکبر علی :، تحقیقالکافيمحمد،  کلینی، .۴۴   ش. ،۱۳۶۳البیت مؤسسة آل :مهدی رجایی، قم :تحقیق و تصحیح حسـین  :، تحقیق و تصحیحالفقیه یحضره ال من شرح في المتقین روضةمجلسی، محمدتقی،  .۴۸ ق.۱۴۰۳چاپ دوم، دار إحیاء التراث العربي،  :، بیروتبحار األنوارمجلسی، محمدباقر،  .۴۷ ق.۱۴۱۷أمیر،  :قم ،رجائی مهدی :تحقیق ،کتاب االربعینماحوزی، سلیمان،  .۴۶ ق. ۱۴۱۳ الکریم، دارالقرآن :، قماألفکار نتائجگلپایگانی، محمدرضا،  .۴۵ . ق۱۴۰۷چاپ چهارم،  چـاپ دوم، مؤسسـۀ فرهنگـی اسـالمی کوشـانبور،  :اشـتهاردی، قـم  پنـاه موسوی کرمـانی و علی عبـاس قوچـانی و علـی  :، تحقیـق جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم،  نجفی، محمدحسن .۵۳ . ش۱۳۶۵جماعة المدرسین،  :شبیری زنجانی، قم :تحقیق ، النجاشي رجالنجاشی، احمد،  .۵۲ . ق۱۴۱۳کنگرۀ شیخ مفید،  :میرشریفی، قم :، تحقیقالجملمفید، محمد،  .۵۱ ق. ۱۴۱۳المفید،  الشیخ اللفیة میالعال المؤتمر :قم ،اإلختصاصمفید، محمد،  .۵۰ .ق ،۱۴۳۰المنتظر والء :قم ،علي اإلمام سیرة من الصحیحمرتضی عاملی، سیدجعفر،  .۴۹ . ق۱۴۰۶ یخ الیعقوبي، حمدا ،ییعقوب .۵۵ .ق۱۴۱۵الحیاء التراث،  البیـت آل ةمؤسسـ :قم ،البیت آل ةتحقیق مؤسس، مستدرك الوسائل خاتمة ،حسین، ینور .۵۴ تا. بیچاپ هفتم، ،  دار إحیاء التراث العربي :بیروت ، آخوندی  تا. ، بیدار صادر :بیروت، تار


