فصلنامه :علمی -پژوهشی
کالم اسالمی ،سال،27

تحلیل انتقادی مبانی معرفتی وهابیت با
تاکید بر روش و آراء آیت اهلل سبحانی
محمدباقر پور امینی

1

چکیده
مبانی معرفتی وهابیت بر محور اسلوب نقلی و نفی اسللوب ققللی اسلتوار اسلت.
سلفیان وهابی به قنوان سرسخت ترین ققل گریزان ،قالوه بر قدم پلییر ققلل
به مثابه یک منبع مستقل شناخت در کنار کتاب و سنت ،در اصل توانلایی ققلل
برای فهم دین و کاربرد آلی آن تلامالتی داشلته ،نقلق ققلل را بله مثابله ابلزار،
فهمنده و مفسر کتاب و سنت نمیپییرند .در نگاه نل گرایلان سللفی ت یلت
ظاهر کتاب و سنت ،نفی تاویل متشابه و ت یت فهم صحابه نیز بله قنلوان رو
های شناخت تلقی میگردد که در خدمت معنا شناسی این جریلان فرلری الرار
میگیرد.
در این نوشتار برای تحلیل انتقلادی مبلانی معرفتلی وهابیلت بلر رو آیلت ا
سبحانی تریه میشود ،ایشان به قنوان یک مترلم ققل گلرا در مباتل کالملی،
نقق ممتازی را در مواجهه با وهابیت ایفا نملوده و مبلانی معرفتلی آنلان را نقلد
کرده است .وی افزون بر اسلتفاده از رو هلای ققللی ،از مبلانی ملورد پلییر
مخالفان خویق همچون نقل نیز سود جسته است.
واژههای کلیدی :وهابیت ،آیلت ا سلبحانی ،معرفلت نقللی ،معرفلت ققللی،
شناخت معنا.

 .1استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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یری از مهمترین مبات معرفتشناسی دینی این اسلت کله بلرای دسلتیلابی بله
معرفت دینی ،چه منبع یا ابزاری کلارایی دارد؟ آیلا در کنلار نقلل ملیتلوان گلزارههلای
بنیادین ققاید دینی را از راه ققل اثبات کلرد .کشل و شلناخت معنلا نیلز از محورهلای
مبات معرفتی است که رو های شناخت را به استخدام میگیرد.
نقل یری از ابزارهای معرف تی اسلت و از رریلگ گفتله هلا و نوشلته هلا ،بسلیاری از
معرفت های نقلی را میتوان موجه ساخت؛ به گونهای کله از راه دلیلل نقللی ،بسلیاری از
ققاید اسالمی به دست میآید .معرفت ققلی نیز معرفتی اصیل و اابلل اقتملاد و اسلتناد
است و واتی از اقتبار و کارکرد ققل یاد میشود ،اقتبار آن در دو ساتت «منبع مسلتقل
در قرض کتاب و سنت» و «ابزار فهم متون دینی» مورد نظر خواهد بود .در کنار معرفلت
نقلی و ققلی ،میتوان به جایگاه معنا شناسی در کش و شناخت معنا نیز توجله داشلت؛
معنایی که پس الیه های متن ذخیره شده است.
محوریت اسلوب نقلی مهمترین منهج سلفیان وهابی است و در نگلاه آنلان ،ققلل در
فهم تقایگ دینی مستقل نیست و منابع در کتلاب ،سلنت و اجملام منح لر اسلت و در
اصل توانایی ققل برای فهم دین و کاربرد آلی و ابلزاری آن نیلز تلامالتی هسلت .در نگلاه
ن گرایان سلفی ت یت ظاهر کتاب و سنت ،نفی تاویل متشابه ،و ت یت فهلم صلحابه
نیز به قنوان رو های شناخت تلقی میگردد که در خدمت معنا شناسلی ایلن جریلان
فرری ارار میگیرد.
تحلیل انتقادی مبانی معرفتی وهابیت با تریه بر آراء آیت ا شیخ جعفلر سلبحانی،
محور این نوشتار است .این متفرر معاصر شیعی را میتوان در جایگاه ققل گرای فلسلفی
جای داد و او را از مترلمان ققل گرا دانست که به تناسل موولوقات ،مسلالل و جریلان
های کالمی از ققل و نقل بهره میجوید .ایشان در سنخ اسلتدال و رو ارالله ،رویرلرد
ققلی دارد و در خ وص مسلمانان پیرو میاه اسالمی ،افزون بر اسلتفاده از رو هلای
ققلی ،از مبانی مورد پییر مخالفان خویق نیز ،سود جسته و بله آیلات الرآن و سلنتت
نبوی استناد میکند .ایشان با تریه بر این رو به نقد وهابیت میپردازد.
آیت ا سبحانی همچون سایر قلمای اسالم ،منقوالت را یری از منلابع معرفتلی بله
شمار میآورد و در آثار کالمی خود ،ومن پلییر ت یلت الرآن ،نسلبت بله ت یلت

 .1روش شناسی آیت اهلل سبحانی در مسایل اعتقادی
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برای قلم کالم به دلیل گستردگی موووم ،ترثر وظای  ،سطوح مختلل مخاربلان
و همچنین رویرردهای گوناگون مترلمان در فهم ،توویح ،اثبات و دفام از ققایلد ایملانی،
نمیتوان رو واتدی ترسیم کلرد؛ ملثال در تلوزه اثبلات خداونلد از رو ققللی و در
مسالل کالمی مانند نبوت خاصه و جزلیات مربوط بله اتلوا آدملی پلس از ملرر و در
جهان آخرت تنها از دلیل نقلی استفاده میشود .چنانکله در مبلاتثی بلا مخارل هلای
کافر میبایست از رویررد ققلی استفاده کلرد و در مبلاتثی بلا مخارل اهلل سلنتت ،از
استفاده نمود (سلبحانی11 :1 ،1931 ،
رو های نقل ناظر به ارآن و سیره پیامبر
و 54لل  /55کاشللفی .)51 ،1931 ،از ایللن رو ایللن دانللق از رو هللای گونللاگون سللود
میجوید و رو ققلی و نقلی بر رو های دیگر تفوّق دارد (سبحانی.)11 :1 ،1934 ،
در روش شناسی استاد سبحانی ،روش واحدی در تبیین و دفـا ا عدایـد انتخـاب
نمیشود ،بلیب باید متناسب با خود شب ب یـا سـاال ،روشـ بـرا تحلیـو آن برگزیـد
(سبحانی)51 :5 ،5731 ،؛ هر چند کب در نگاه ایشان روش عدلی ،ا اولویّـت برخـوردار
است؛ یراعالوه بر این کب این روش ،مخاطبان متنوعّی را دربر خواهد گرفت ،ا درصـد
اقناعی ،تبیینی و قابلیّت بیشتری نیز ب رهمند است (سبحانی73 ،5151 ،ـ .)73
آیت اهلل سبحانی در مواج ب با آن دستب ا مخاطبانی کب بـب آمـو ه هـای وحیـانی
باور ندارند ،در سنخ استدالل و روش ارائب ،روییرد عدلی دارد و در خصـو مسـلمانان
پیرو مذاهب اسالمی ،افزون بر اسـتفاده ا روش هـای عدلـی ،ا مبـانی مـورد پـذیرش
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سنت و اجمام تامالتی داشته و شرایطی را برای پییر آنها بیان میدارد و از ایلن منظلر
به نقد سلفیان وهابی میپردازد .در نگلاه ایشلان معرفلت ققللی معرفتلی اصلیل و اابلل
اقتماد و استناد است و واتلی از اقتبلار و کلارکرد ققلل یلاد ملیشلود ،اقتبلار آن در دو
ساتت «منبع مستقل در قرض کتاب و سنت» و «ابزار فهلم متلون دینلی» ملورد نظلر
خواهد بود.
دراین نوشتار با تاکید بر ضرورت روشمندی علمـی در ندـد وهابیـت ،بـا تییـب بـر
روش آیت اهلل سبحانی ،مبانی معرفتی سلفیان وهابی همچون :محوریت اسلوب ندلـی،
نفی اسلوب عدلی ،حجیت ظاهر کتـاب و سـنت ،نفـی تاویـو و حجیـت ف ـم صـحابب
بررسی و ندد میشود.
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اسـتناد

مخالفان خویش نیز ،سود جستب و بب ندو چون آیات قرآن و سنّت نبوی
میکند .ایشان با تییب بر این روش بب ندد وهابیت میپردا د.
در روشمندی علمی آیت اهلل سبحانی آنچب شاخص است ،برخورداری ا اصول ندد
و رعایت آن در مواج ب با وهابیت است؛ پایبندی او بـب اصـولی چـون :تبیـین صـحی
مسالب مورد ندد و پاسخ دقیق آن ،سنجش عینی و دوری ا کلی گویی ،مطالعات میـان
رشتبای و ب رهگیری ا علـومی چـون فلسـفب ،منطـق و اصـول ،رعایـت اخـال ندـد،
خالقیت و ابتیار ،تییب بر تضاد وهابیان بـا اصـول سـل ،،درونـی سـا ی مـذهبی ندـد
وهابیت و استخدام ندد اهو سنت بر وهابیت و همچنین تییب بر تفوّ مبـانی معرفتـی
میتب شیعی ،وجوه امتیا علمی اوست.

 .2مبانی معرفتی وهابیت و نقد آن
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ییی ا م مترین مباحث معرفتشناسی دینی این است کـب بـرای دسـتیـابی بـب
معرفت دینی ،چب منبع یا ابزاری کارایی دارد؟ آیا در کنـار ندـو مـیتـوان گـزارههـای
بنیادین عداید دینی را ا راه عدو اثبات کرد؟ کش ،و شناخت معنـا نیـز ا محورهـای
مباحث معرفتی است کب روش های شناخت را بب استخدام میگیرد .بـدی ی اسـت در
ندد مبانی معرفتی وهابیت پاسخ بب پرسش مذکور ضروری است.
در این نوشتار ،برای تبیین روشمندی آیت ا سبحانی در نقد وهابیت ،بله اخت لار
و با تمرکز بر نمونه های مشخ  ،به تحلیل انتقادی مبانی «معرفتلی» وهابیلت پرداختله
میشود؛ بدیهی است تحلیل انتقادی مبانی «اقتقادی» وهابیت ملیتوانلد مبنلای تلدوین
مقالهای دیگر گردد .در تحلیل انتقادی مبانی معرفتی ،به ترتیل «معرفلت هلای نقللی»،
«معرفت های ققلی» و «شناخت معنا» مورد ارزیابی ارار خواهد گرفت.

 .3معرفت های نقلی
نقل یری از ابزارهای معرفتی اسلت و از رریلگ گفتله هلا و نوشلته هلا ،بسلیاری از
معرفت های نقلی را میتوان موجه ساخت؛ به گونهای کله از راه دلیلل نقللی ،بسلیاری از
ققاید اسالمی به دست میآید .محوریت اسلوب نقللی مهمتلرین ملنهج سللفیان وهلابی
است .در نگاه ن گرایلان ،مق لود از نقلل ،الرآن ،سلنت و اجملام ملیباشلد .آیلت ا
سبحانی همچون سایر قلمای اسالم ،منقوالت را یری از منابع معرفتی به شلمار ملی آورد

و در آثار کالمی خود ،ومن پییر ت یت ارآن ،نسلبت بله ت یلت سلنت و اجملام
تامالتی داشته و شرایطی را برای پییر آنها بیان میدارد و از این منظر به نقلد سللفیان
وهابی میپردازد.

الف .قرآن کریم

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ب .سنت

به قنوان دومین منبع شلناخت بلوده و در منظلر
در کنار ارآن ،سنت پیامبر
تمام فرق و میاه اسالمی ت یت دارد و آن را به قنوان ورورت دینی المداد کلردهانلد
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این کتاب الهی با ثبوت تواتر و اق از آن ،ت ت است آن گونه کله میلان مسللمانان
اطع به صدور این کتاب از ناتیه خدا وجود دارد .سلفیان درباره وتیلانی بلودن الرآن بلا
استناد به برخی از آیات ارآن در پی اثبات این نرتهاند کله الرآن خلود ت لریح دارد کله
کالم خداست (ابن بطه)111 -111 :1 ،1511 ،؛ بدیهی اسلت بلرای دوری از دور ،اثبلات
خداوند و صفات او و شناخت ماهیت وتی ،مقدم بر اثبات کلالم خداونلد بلودن الرآن بلا
را در
تریه بر ارآن است .آیت ا سبحانی وتیانی بودن آیات ناز شده بلر پیلامبر
گرو اثبات مع زه بودن آن میداند ،آنره مدّقی نبوت ،قمل خارق العادهای را ان لام دهلد
و دیگران را برای ان ام همانند آن دقوت کند ،اما از آوردن مانند آن قاجز و ناتوان باشلند
(سبحانی.)13 :9 ،1511 ،
سالمت ارآن از تحری لفظلی و معنلوی ارتبلاط خاصلی بلا ت یلت الرآن دارد و
مسلمانان اذقان دارند که ارآن تحری نگشته اسلت .سللفیان بلا وجلود فراوانلی روایلات
تحری در متون مورد اقتماد خود (نک :بخلاری ،)133 :11 ،1511 ،شلیعه را ملتهم بله
تحری ارآن کرده و در پی آن به ترفیر ایشان فتوا میدهنلد (القفلاری)1111 ،1514 ،؛
آیت ا سبحانی م ون بودن الرآن کلریم از هرگونله تحریل و تغییلر را دیلدگاه همله
بزرگان امامیه دانسته و وجود کتلابی در بلاب تحریل را صلرفا نظلر شخ لی یلک فلرد
میداند و اصوالً استناد به او یک یا دو نفر در مقابل اکثریت اارع دانشلمندان آن فراله
را مالک صحیحى براى اضاوت نمی داند .ایشان کت اقتقادی شیعه -و نه کت تلدیثی
را -مرجع شناخت ققاید میشمارد؛ بدیهی است وجلود پلارهای روایلات شلاذ و واتلد در
برخی متون امامیه ،با روایات صریح قدم تحری  ،تعارض داشلته و رد ملیشلود؛ زیلرا در
برابر تواتری که موج اطع است ،توان ایسلتادگی نلدارد (سلبحانی113 ،1931 ،؛ هملو،
.)541 :5 ،1511
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(شوکانی ،بی تا .)99 ،آیاتی چون :وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُُ فَهانْهَهُوا
(تشر )3 :و :وَمَا ينْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْي يهوحَ

(ن لم 9 :و  ) 5محلور

اقتبار ت یت سنت تلقی شده است .آیله قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَُِّ أُسْهوٌَ حَََهنَ
را ت ت میداند.
(اتزاب )11 :نیز سیره و کردار پیامبر
آیت اهلل سبحانی ضمن اشاره بب حجیـت دومـین منبـع م ـم معرفـت ،ا شـرائ
ثبوت سنّت نبوی یاد میکند و معتدد است هرگاه حدیث ا طریق یک راو موثـق ا
ندو شود و مشتمو بر قول و فعو یا تدریر آن حضرت باشـد ،ا نظـر
پیامبر اکرم
شیعب معتبر است .مندرجات کتب فدب شیعب گواه روشن این مدعا بوده و بـب اعتبـار ،
باید گفت کب در این قسمت میان کتب حـدیث شـیعب و اهـو سـنت فرقـ نیسـت؛
کالم اگر هست در تشخیص ثدب و درجب اعتبار راو  -خواه صحابی یا تابعی و غیـره-
است .بنابراین آنچب کب برخ ا غرض ور ان بـب شـیعب نسـبت مـ دهنـد کـامالً بـ
اساس است (سبحانی913 ،5731 ،؛ همو.)133 :7 ،5191 ،
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پیروان میتب صحابب ،برای حجیـت سـنت بـب اجمـا و خـود سـنت نیـز اسـتناد
کردهاند کب بب دلیو دَور ،محو تامو است؛ ا این رو ب ترین دلیو پـ ا کتـاب ،عدـو
و امتنـا گنـاه ،غفلـت،
خواهد بود؛ با این نگاه کب پ ا التزام بب عصمت پیامبر
خطا و س و ا او ،قطع پیدا میشود کب آنچب ا او در قالـب قـول ،فعـو و تدریـر صـادر
مــیگــردد جملگــی تشــریع اســت؛ یــرا بــا پــذیریش معصــیت ،اعتمــاد و وثــو بــب
سلب میشود (حییم.)599 ،5153 ،
پیامبر
سلفیان مف وم سنت را توسعب داده ،عمو صحابب را در دایره سنت قـرار دادهانـد ،ا
این رو در نگاه سلفیب ،سنت چیزی است کب پیامبر و اصحابش بر آن بودهانـد؛ ا حیـث
اعتداد ،عمو و نحوه سلوک و رفتار (ابن رجب .)971 ،5151 ،در منظر تفیـر وهابیـت،
ندو بب کتاب و سنت منحصر نبوده ،اقتـدا بـب صـحابب و پیـروی ا آنـان را نیـز شـامو
بین آن ا بـوده
میشود؛ با این نگاه کب وحی در میان آنان نا ل شده و رسول خدا
است ،پ آنان آگاهتر بب کتاب و سنت ا دیگران بودهانـد (سـیلی .)519 ،5151 ،ابـن
تیمیب تا آنجا پیش میرود کب سنت سل ،را ببعنوان ییی ا منابع دینی ذکر مینمایـد
و چنین بیان میدارد کب احیام ال ی ا سب راه ثابت میشود :کتاب خدا ،سـنت پیـامبر
و آنچب نخستین مسلمانان بب آن عمو کردهاند (ابن تیمیب.)131 -137 :9 ،5153 ،
استاد سبحانی تسری سنت به صحابی را به معنای االلل شلدن تلگ تشلریع بلرای
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اجما نوعی معرفت ندلی است کب در نگاه سلفیون بب عنوان یـک منبـع مسـتدو،
در ردی ،کتاب و سنت ا منابع شناخت بشمار میآید و تمام اقوال و اعمال متعلـق بـب
دین را با این سب اصو مـیسـنجند .بـن بـا ( 551 :3 ،5191و  )931سـلفی معاصـر،
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صحابه می شمارد ،در تالی که الرآن کلریم چنلین جایگلاهی را تنهلا مخلت خلویق
میداند .وی اتبار و رهبان را مدقی تگ تشریع دانسلته و ولمن ملیموم شلمردن ایلن
رویررد ،از این سخن امام باار یاد میکند که« :إنتا لو کنتا نحدّثرم برأینلا و هوانلا ،لرنتلا
من الهالرین ،و لرنتا نحدّثرم بأتادی نرنزها قن رسو اللته» (مفیلد1519 ،الل .)131 ،
محقگ سبحانی ومن غلو شمردن سنت صحابی ،تاکید دارد کله صلحابه چنلین ادقلای
نداشته و از تد خود ت اوز نرردند؛ وی همچنین از این سخن شوکانی (بی تلا )115 ،یلاد
را نبلی
میکند که او صحابی ت ت نیست زیرا خداوند برای ایلن املت ،محملد
ارار داد و صحابه و افراد پس از ایشان ،همگان به صلورت مسلاوی موظل بله پیلروی از
کتاب و سنت هستند (سبحانی.)411 :9 ،1931 ،
بـاور دارد و معتدـد
در برابر این کژی ،امامیب بب حجیـت سـنت ائمـب معصـوم
متص ،بب مدـام علـم ال ـی و عصـمت بـوده و م متـرین رهآورد
است ائمب اط ار
عصمت امامان ،حجیت سنت و سـیره آنـان اسـت و ا ایـن رو اطاعـت ا ایشـان ال م
در مدام تفسیر وحی و تبیـین احیـام
خواهد بود؛ یرا امامت جانشینی ا پیامبر
دینی و رهبری فراگیر امت در امور دینی و دنیوی است و حفظ و حراسـت ا دیـن بـا
پیروی ا امام معصوم بر همب واجب خواهد بود (طوسی .)513 ،5157 ،حجیّـت سـنّت
متیی بـر کتـاب ،سـنت و عدـو اسـت؛ آیـاتی؛ ماننـد آیـب تط یـر
امامان معصوم
(احزاب )77 :و آیب اطاعت اولی االمر (نساء )13 :ا م مترین ادلب قرآنی حجیـت اسـت.
ا میان اخبار و احادیث« ،حدیث ثدلین» کب متواتر بین شیعب و سنی اسـت (ترمـذی،
 199 -195 :1 ،5711؛ مجلسی ،)911 :97 ،5111 ،ب ترین دلیو بـر حجیـت سـنت
میباشد .حدیث ثدلین مرجعیت علم اهو بیت را دوش بـب دوش
امامان معصوم
قرآن کریم بب روشن ثابت م کند و بر مسلمانان ال م مـ دارد کـب در امـور دینـ ،
همزمان بب کتاب خدا و رهنمود اهو بیت تمسـک بجوینـد (سـبحانی 513 ،5731 ،و
.)513
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معتدد است علمای اسالم اجما کردهاند کب اصول اسـالم سـب تاسـت :قـرآن و سـنت
رسول خدا و اجما اهو علم.
سلفیان حجیت اجما را مفید قطع دانسـتب و قائلنـد کـب اجمـا صـحابب ا همـب
اجماعیات اعتبارش بیشتر است و مثو کتاب و خبر متواتر حجت است ،امـا اجماعیـات
پ ا صحابب چون ظنّی است ،افاده ظـن مـیدهـد (ابـن تیمیـب:53 ،73 :3 ،5151 ،
 .)931در نگاه سلفیان اجما صحی یعنی «ما کان علیب السل ،الصـال »؛ یـرا بعـد ا
سل ،،اختالفات شرو شد و امت بب تفرقب افتاد (ابن تیمیب .)513 :7 ،5151 ،بـن بـا ،
اجما را با قید «سل ،االمب» میآورد ()551 :3 ،5191؛ گویا وی فدـ اجمـا سـل،
امت را کب همان سب قرن اول هستند ،حجت میداند نـب هـر اجمـاعی ،در حـالی کـب
سل ،خود آغا گر اختالف بودند و فتنب در دوران حیات آنان شـیو گرفـت و ا سـوی
برخی ا آنان مدیریت شد.
اجما در اصطالح عالمان امامیـب بـب عنـوان یـک منبـع مسـتدو شـناخت تلدـی
نمیشود ،بلیب اتفا نظری گروهی ا امت است کب داللـت بـر ر ی امـام معصـوم
داشتب باشد (انصاری.)11 ،5151 ،
آیت اهلل سبحانی ( )535 ،5733در راستای تبیین دیدگاه امامیب ،اجما را حجـت
نمیداند ،بلیب کاش ،ا حجت است؛ آنیب حجیت آن بب کاش ،بـودن ا قـول ،فعـو و
است (انصاری .)11 ،5151 ،ا این رو مناط و مالک حجیت اجمـا ،
تدریر معصوم
کش ،قطعی آن ا ر ی معصوم است ،هرچند تعـداد مجمعـین قلیـو باشـد .در نحـوه
کاشفیت اجما ا ر ی امام چند طریق و مبنا ،همچون طریق ح  ،لط ،،حـدس
و تشـرف وجـود دارد (انصــاری 31 ،5151 ،ـ  39؛ خراســانی 13 :9 ،5113 ،ـ .)31
همچنین آیت اهلل سبحانی ا اجما عترت نیز یاد کرده ،آن را قـول معصـوم دانسـتب و
حجت میداند (سبحانی5737 ،ال.)935 ،،
سلفیان برای حجیت اجما بب کتاب و سنت استناد کردهاند؛ قائالن بب حجیـت آن
ا کتاب بب آیات متعددی تمسک کردهاند (بدـره573 :؛ آل عمـران 33 :و 513؛ نسـاء:
)19؛ م مترین آن عبارت است ا  :وَمَنْ يشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَهننَ لَهُُ الْهُهدَى
وَيهَّبِعْ غَنرَ سَبِنلِ الْمُؤْمِنِننَ نُوَلُِِّ مَا تَوَلَّ وَنُصْلُِِ جَهَنَّمَ (نساء .)51 :مسـتفاد ا ایـن آیـب
شریفب آن است کب انحراف و میو ا راه و روش مامنین موجب عـذاب و حـرام اسـت،
پ مخالفت اجما آن ا جایز نیست .بب باور ابن تیمیـب ( )533 :53 ،5151مامنـان در
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در نگاه اسالم عدو انسان قادر است برخـی ا حدـایق ایـن عـالم را کشـ ،کنـد و
معرفت عدلی معرفتی اصیو و قابو اعتماد و استناد اسـت و وقتـی ا اعتبـار و کـارکرد
عدو یاد میشود ،اعتبار آن در دو ساحت «منبع مستدو در عـرض کتـاب و سـنت» و
«ابزار ف م متون دینی» مورد نظر خواهد بود.
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این آیب کب یدیناً صحابباند ،راه و روشی داشتباند کب هر کسی با آن مخالفـت کنـد بـب
تصری این آیب اهو ج نم است ،بنابراین اتفا صحابب بر یک موضـو  ،نشـانب حجیـت
آن است.
این آیب نمیتواند دلیلی بر مدعا باشد؛ در واقع پیام این آیب آن است کـب هـرک ا
بـا مومنـان مخالفـت
منحرف شود و در پیروی ا رسول خدا
روش پیامبر
ور د و ا پیشوایان سایر ادیان و فر پیروی نماید ،بب دو خ رهنمون خواهد شـد و آیـب
با این معنا ا مفاد جعو حجیت اجما خـار اسـت (حیـیم .)913 ،5153 ،آیـت اهلل
سبحانی نیز این نیتب را میافزاید کب مراد ا سـبیو مـامنین ،همـاهنگی ،همراهـی بـا
و اجتما بر اطاعت حضرت است (سبحانی.)531 :7 ،5733 ،
رسول
م مترین مستند روایی حجیت اجما  ،حدیث نبوی «ال ت تمع أمتی قلی الخطلاء
(الضاللۀ)» (البغوی311 ،5117 ،؛ نـک :سـبحان  5193 ،ب )515 ،اسـت؛ مسـتفاد ا
حدیث آن است کب امت هیچ گاه بر خطا و گمراهی اجما نمیکند .ایـن حـدیث کـب
در کتب اهو سنت ،بدون سند و یا با سند غیر قابو قبول نـزد آنـان بیـان شـده اسـت
(ابن حزم ،بی تا ،)577 :1 ،مورد پذیرش ایشان بوده ،بـب گونـبای کـب نـوعی ضـرورت
برای تصحی حجیت اجما تلدی میشود .اگر بب فرض حدیث را بپذیریم ،مصـونیت ا
ضاللت و خطا بب امت منحصر خواهد شد ،نب فد اهو علم یا اهو حـو و عدـد ،خلفـاء
اربعب ،عالمان مدینب و نظائر آن ،کب مورد ادعای سلفیان است؛ یرا هـیچ کـدام ا این ـا
بب تن ای مصدا امت نیستند و تن ا بخش ا امـت را تشـییو مـ دهنـد .ا ایـن رو
اتفا تمامی امت در عدائد و اصول مورد پذیرش خواهد بود .سبحانی ضـمن اشـاره بـب
این ندد ،این نیتب را میافزاید کب مصونیت امت اگر ناظر بب کمـال عدـو ایشـان باشـد
ممین است ناظر بب وجود معصوم میـان آن ـا باشـد و عصـمت امـت ،ا عصـمت امـام
نشئت گیرد (سبحان  5193 ،ب.)515 ،
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عدو در نگاه سلفیان تعری ،مشخصی ندارد و گاه لفظ «عدو» را ساختب متیلمـان
و فالسفب میدانند و بر این باورند کب هیچ نصی درباره عدو نیامده است (فـال ،5153 ،
 .)931آنان حتی احادیـث وارده در بـاب عدـو و فضـیلت آن را نیـز موضـو و کـذب
دانستب (ابن قیم )11 ،5731 ،و تمامی آن را فاقد حجیت میداننـد (البـانی:5 ،5113 ،
.) 11
سلفیان ،منبع بودن عدو را منیرند و این تفیر ،منابع را منحصر در کتاب ،سـنت و
اجما دانستب ،عدو را بـب مثا بـب منبـع مسـتدو شـناخت و در عـرض کتـاب و سـنت
نمیپذیرند و هر نو عدوگرایی را بب کناری ن اده ،توجب استداللی بب عدو را بب معنـای
بی فایده بودن ارسال رسو و انزال کتاب میشمارند (الحلمی 731 ،5151 ،ـ .)731
ابن تیمیب ( )95 :5 ،5335ضمن ندد تفیری کب دیگران را بب تمجید بت عدـو فـرا
میخواند ،بر این نیتب پای میفشارد کـب عدـو بـب تن ـایی کـافی در هـدایت و ارشـاد
نیست و گرنب خداوند رسوالن را نمیفرستاد .همو کب وامدار روش شناسی ندو گرایانـب
و ظاهرگرایانب حنابلب است ،عدو را در مدایسب با حدیث ،همانند شخص عامی مدلـد در
مدابو امام مجت د ،بلیب پایینتر ا آن مـیدانـد (ابـن تیمیـب 573 :5 ،5335 ،و .)573
سلفیان ظاهر گرا ضمن انیار هـر دو قسـم عدـو عملـی و نظـری (العثیمـین،5191 ،
 ،)913منیر حسن و قب عدلیاند (ابن تیمیب.)11 ،5111 ،
سلفیان بب عنوان سرسخت ترین عدـو گریـزان ،بـا در پـیش گـرفتن ظـاهرگرایی
افراطی ،معتددند کب عدو راه بب درک علوم دین ندارد و این علوم را باید صـرفاً ا راه
ندو و روایت کسب کرد .هرچند کب بطالن ایـن دیـدگاه در نوشـتبهـا عالمـان اهـو
سنّت ،امر واض شمرده شده است (الغزالی13 ،5111 ،ــ  .)11سـلفیان عدـو گریـز
کب بب شدت بب تعطیو ف م دین ا سـوی عدـو روی آوردهانـد ،در مـوارد متعـددی در
تبیین دیدگاه های خـویش و احتجـا بـر مخالفـان ،ا مدـدمات و روش عدلـی ب ـره
جستباند (یوسفیان و شریفی.)11 -15 ،5737 ،
محدق سبحانی عدو را عطیبای ال ی و قوهای برای نیو انسان بـب کمـال و مصـباح
منیر برای روشنایی مسیر آدمی دانستب کب او را ا گمراهی نجات میبخشد و انسان بـب
وسیلب عدو میتواند امور کلی را بشناسـد و حدـائق را بـب صـورت نسـبی کشـ ،کنـد
(سبحانی.)33 :5 ،5159 ،
سبحانی ،ریشب مداومت در برابر ورود عدو بب عرصب دین را جمود حنابلب مـیدانـد
کب با نگاه قرآن در تضاد است؛ واض ترین دلیو بر قدرت عدو ،ترغیب وحی بـر تعدـو
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است .بدی ی است انیار حجیت عدو ا سوی سلفیان ،بر خالف آیات ال ی اسـت؛ یـرا
خداوند در قرآن بیش ا  31مرتبب بر تعدو 53 ،بار بر تفیر و  1مرتبـب بـر تـدبر تاکیـد
کرده است و یا بب پیامبر اسـتداللی را بـرای اثبـات حدـی و یـا ا بـین بـردن بـاطلی،
آموختب است (طباطبایی 911 :1 ،5153 ،ـ  ،)911کب در نتیجب آدمی بـا کمـک ایـن
عطیب ال ی بب سوی حق و حدیدـت هـدایت و ا ضـاللت و گمراهـی نجـات مـیدهـد
(سبحانی .)33 :5 ،5159 ،ضمن اشاره بب «لزوم بب کارگیر عدو در معرفـت دینـ »،
تاکید دارد شناخت کامو دین ،بدون روشنگر عدو ،امیان پذیر نیست و در حدیدـت،
خرد چراغ است در درون انسان کب بب کارگیر آن در هر مان ،بـرا یـک دینـدار،
در محدوده خاص  ،امر واجـب و ال م اسـت (سـبحانی .)933 :7 ،5731 ،همچنـین
حجیت بخشیدن بب خرد در مسایو مربوط بب و  ،بب اسالم بدا و جـاودان بخشـیده و
بب آن صالحیت داده کب با تمام چ ره ها تمدّن منطبق گردد و ا این طریق ،تدنـین
اسالم پا بب پا حیم عدو پیش رفتـب و داور هـا او را در موضـوعات کلـ  ،جـزو
تشریع خود دانستب است (سبحانی.)951 :7 ،5731 ،
عدو در کنار ندو -نب در عرض و رقیب آن -ا منابع معرفتشناسـی دیـن بشـمار
میآید و استاد سبحانی معتدد است هرگـز بـین ایـن دو ،جـدای و فاصـلب ا نیسـت
(سبحانی.)957 :7 ،5731 ،
وقتی ا برونداد عدو و حجیت آن بـب مثابـب منبـع شـناخت در حـو ه عدایـد یـاد
میشود کب وجود خدا ،نبوت ،معاد و حدانیت دین را اثبات میکنـد؛ توجـب بـب دو بعـد
دیگر ا برونداد و حجیت عدو در علم کالم ،همچون «حسن و قـب عدلـی» و سـپ
«مال مب حیم عدو و حیم شر » نیز باید مدنظر قـرار گیـرد؛ دو برونـدادی کـب مـورد
پذیرش سلفیان نیست .آیت اهلل سبحانی معتدد است عدو ،بب طور بـدی ی «حسـن» و
«قب » را درک میکند وحسن و قب عدلی ،پایـب تمـام معـارف انسـانی اسـت .ایشـان
همچنین ا برونداد دیگر عدو یاد کرده و میافزاید اسالم دین عدو و درک اسـت ،هـر
چب را عدو دریابد ،شر بر طبق آن حیم م کند ،و هر چب شـر حیـم کنـد مبنـا
عدل دارد (سبحانی.)933 :7 ،5731 ،
عالوه بر اینیب عدو بب عنـوان منبـع در بسـیاری ا حـو ه عدایـد صـالحیت دارد،
ابزاری در خدمت تبیین و تفسیر منطدی سایر منابع بوده و بب مثابب ابزار ف م دیـن نیـز
مورد توجب است .در نگاه سبحانی ،ف م دین ،ب نیا ا خـرد نیسـت ،و مـا نبایـد ایـن
چراغ درون را کنار ن اده و تصور کنیم کب بدون این چـراغ ،همـب مراحـو را مـ تـوان
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ط کرد (سبحانی .)931 :7 ،5731 ،یک فرد دیندارِ معتدد بب کتاب وسنّت نم توانـد
تن ا بب شریعت اکتفا کند و در ف م معارف قرآن عدـو را بـب کـار نگیـرد؛ یـرا در ایـن
صورت قسمت ا آیات مربوط بب معارف ،برا او مف وم نخواهد شد (سـبحانی،5731 ،
.)931 :7
عدو صرفا بب ادراک احیام مجعول دینی میپردا د ،و حضـور او در شـریعت صـرفا
بب عنوان مدرِک است نب حاکم؛ پ عدو مصـدر صـدور هـیچ قـانون و حیمـی کلـی
نیست .ا این رو دایره ادراک عدو محدود است و بب عرصبهایی ا دین بـار نمـییابـد؛
آیت اهلل سبحانی با تاکید بر «عدو گرای اعتدال » بر این نیتب اصـرار دارد کـب بخـش
اعظم معارف دین در سنجش خرد وارد م شود ،هر چنـد بخشـ ا حدـایق غیبـ
(کب در این ج ان ا افق اندیشب بشر باالتر و برتر است) ،برا خود ایمان مـ طلبنـد،
امّا نب ایمان کور و کر ،بلیب همراه با یک رشـتب بـراهین اجمـال کـب ایمـان را در دل
پدید میآورد ،این روش ،یک روش اعتـدال ،کـب بـب هـر دو ابـزار شـناخت «عدـو» و
«وح » ار ش قائو شده و میان آن دو مر بنـد مـی کنـد بـب ایـن معنـ کـب خـرد
نمیتواند ا مر خود پا فراتر ن د ،و عرصب وح را جوالنگاه خود قرار دهد ،ولـ وحـ
بب خاطر استمداد ا «علم الیتناه خدا» فاقد چنـین حـد و مـر ی اسـت (سـبحانی،
.)933 :7 ،5731
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معنا شناسی کار کش ،و شناخت معنا را بب ع ده دارد؛ معنایی کب پ الیـبهـای
متن ذخیره شده است و هرچب متن ،دقیق ،فاخر و چند الیب باشـد ،معنـا شناسـی آن
نیز ا حساسیت بیشتر برخوردار است .روش های شـناخت ،در خـدمت معنـا شناسـی
است و در این مبحث دیدگاه سلفیان در باب «ظاهر کتاب و سنت»« ،جایگـاه تاویـو»
و «ف م صحابب» با تییب بر آراء آیت اهلل سبحانی مورد ار یابی قرار میگیرد.

الف .حجیت ظاهر کتاب و سنت
سلفیان برای ف م اصول و فرو دینی ،بر ظواهر متن آیات قـرآن و احادیـث تییـب
میکنند و ضمن جمود بر ظاهر و دوری ا تاویـو ،در شـناخت اصـول اعتدـادی بـرای
عدو اعتباری قائو نیستند .ابن تیمیب در امور اعتدادی ،ظاهر کتاب را حجت دانسـتب و

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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ضمن نفی تاویو ،هرگونب باطن مخال ،با ظاهر را کـب گـاه بـب ب انـب دوری ا تشـبیب و
تجسیم مطرح میگردد ،رد میکند (ابن تیمیب.)931 -931 ،5191،
ظاهرگرایان ،تفسیر قرآن را محدود بب روایـات تفسـیری نمـوده و در مـواردی کـب
درباره آیبای روایتی نرسیده باشد ،بر سیوت و تعطیو ف م آیب حیم میکنند و در ایـن
مینب چب بسا بب احادیث ضعی ،و حتی جعلی نیز تمسّـک مـیجوینـد .احمـد امـین
ضمن اشاره بب حدیث گرایی افراطی ظاهرگرایان ،ا اقبـال آنـان بـب حـدیث ضـعی ،و
تساهو در شروط آن و همچنین تددیم آن بر عدو یـاد مـیکنـد؛ او یـادآور مـیشـود
هنگامی کب مسئلبای پیش میآمد و پاسـخ آن را در آیـات و روایـات نمـییافتنـد ،بـب
وضع حدیث میپرداختند (احمد امین.)917 ،5331 ،
دیدگاه پیروان تددیم مطلق ندو بر عدو و لگدمال کنندگان عدو بـدان حـد پـیش
تاختب است کب حتی نص متشابب را نیز بر عدو مددم میدارند؛ بب باور برب اری ،اگـر بـب
آیب یا روایتی متشابب نیز برخوردیم کب ا نظر عدو مب م و ف م ناپذیر اسـت ،بایـد آن را
بیچون و چرا تصدیق کرد و بب هیچ روی دست بب تفسیر نزد؛ یرا ایمان بب ایـن امـور
واجب است (ابن ابی یعلی ،بی تا 97 :9 ،و .)73
آیت اهلل سبحانی ضمن ندد ظاهرگرایی اهو حدیث و ا پ آن سلفیان ،کـب بـرا
ظواهر قرآن و حدیث ،ار ش واالی قائـو شـدهانـد ،ریشـب چنـین عدائـد را حشـویب
میشمارد .وی با تمرکز بر پیامدهای جمود بر ظاهر نصو دینی ،بـاور بـب جسـمانیت
خدا را بب بوتب ندد کشانده ،بر این نیتـب تاکیـد دارد کـب تنزیـب خـدا و پیراسـتگ او ا
جسم و جسمانیات ،اصو مسلم است کب قـرآن بـر آن تأکیـد داشـتب و مـیفرمایـد:
«لَی َ کمِثْلِبِ شَیءٌ» (شوری .)55 :با چنین اصو مسلم  ،چگونب میتـوان ،ظـواهر آن
کلمات و اوصاف را پذیرفت و بب اصطالح ،ظاهر بین گشـت (سـبحانی-13 :9 ،5735 ،
.)13
حجیت خبـر واحـد در اعتدـادات و در ن ایـت تدلیـد در اصـول دیـن ،در اندیشـب
سلفیان معاصر نیز متبلور است و این گروه با تاسی بب حشویب در حو ه عدایـد بـر خبـر
واحد اعتماد کرده ،روییردی غیر ا آن را فسق و گناه مـیشـمارند؛ ناصـرالدین البـانی
معتدد است :نزد برخی متخصصان علم کالم ا قرنهای طوالنی ،فیری اشتباه و ر یـی
خطرناک ظاهر شده است ،و آن اینیب حدیث در بـاب عدایـد اسـالمی حجـت نیسـت،
گرچب در مورد احیام شرعی حجت میباشـد .برخـی نیـز تنـدروی کـرده و گفتـبانـد:
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نمیتوان هیچ عدیدهای را بر خبر واحد مبتنی نمود و کسی کب چنین کنـد او فاسـق و
گناهکار است( »...البانی ،بی تا.)7 ،

ب .نفی تاویل
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تاویو ،حمو لفظ بر معنای خالف ظاهر آن است؛ چنین معنای ترسـیمی ا تاویـو
مورد انیار عموم ظاهرگرایان است و آنان در مواج ب با آیات اعتدادی ،بب ویـژه در بـاب
صفات خبری ،بر همان ظاهر بدویشان تییب میکردند و ا تاویو پرهیز داشـتند .اهـو
حدیث ار ش پرهیز ا تاویو را بب آیب  3سوره آل عمران مستند میکردند و بب پیـروان
تاویو میتاختند (ش رستانی.)511 :5 ،5711 ،
ابن تیمیب در امور اعتدادی ،ضمن جمود بر ظـاهر کتـاب ،تأویـو کـالم بـر خـالف
ظاهر را رد میکند (ابن تیمیب931 -931 ،5191،؛ همـو )935 :5 ،5193 ،و تأویـو را
امر حادث و جدید میداند کب در کتب لغت پیشینیان بر آن اصل نیست و در عصـر
سل ،نیز استعمال نشده است ،لذا سلفیون آن را رها کردهانـد (ابـن تیمیـب:5 ،5335 ،
.)915
سلفیان ظاهرگرا ،تاویو متشابب (جـز ا ناحیـب خـدا) را تاویـو کالمـی دانسـتب ،در
تبیین آن این گونب بیان میدارند کب در صورت تعارض میان مدررات عدلـی و نصـو
شرعی ،ا معنای ظاهری نصو رویگردان شده و با استناد بب عدو ،بب معنای مرجـوح
تییب میشود؛ این روییرد تاویلی را علماء سل ،رد کرده و آن را تاویو باطو و تحریـ،
کالم خدا و کالم رسولش میشمارند (الحلمی739 ،5151 ،؛ نک :ابن ابی العـز،5153 ،
 .)515ابن تیمیب با تاکید بر ابطال تاویو ،بـر ایـن نیتـب اصـرار دارد کـب تاویـو مـردود
رویگردانی ا ظاهر لفظ بب معنایی مخال ،آن است .چنین تاویلی مورد پذیرش مـذهب
سل ،و پیشـوایان آن نیسـت و همانـا ایشـان ایـن تـاویالت را نمـیپذیرنـد و آن را رد
مینمایند (ابن تیمیب97 –99 :9 ،5739 ،؛ همو .)557 ،5195 ،همو مدعی اسـت کـب
امام احمـد ،بیشـترین خطـای مسـلمانان را ریشـب در تاویـو و قیـاس مـیدانـد (ابـن
تیمیب .)551 ،5331،ظاهرگرایی صرف ،ابن تیمیب را بب عدم ارجـا آیـات متشـابب بـب
محیم و پرهیز ا پـذیریش تاویـو متشـاب ات کشـانده اسـت (ابـن تیمیـب:1 ،5151 ،
.)713
ابن قیم نیز تاویو را بب عنوان اولین طـاغوت ،اسـاس تمـام فتنـب هـا و بـدعت هـا
میداند کب نافیان صفات ا آن برای تـامین اهـداف خـود سـود جسـتبانـد (ابـن قـیم،

تاویو متشابب بر آیب  3سوره آل عمران مبتنی اسـت :هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَنهََ الْكِهَها َ
مِنُُْ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِهَا ِ وَأُخَرُ مُهَشَهابِهَاتٌ فَََماها الَّهذِينَ فِهي قُلُهوبِهِمْ َيه
فَنهَّبِعُونَ مَا تَشَابََُ مِنُُْ ابْهِغَاءَ الْفِهْنَ ِ وَابْهِغَاءَ تََْوِيلُِِ وَمَا يعْلَمُ تََْوِيلَُُ إِلَّا اللَُُّ وَالرَّاسِخُونَ فِهي
الْعِلْمِ يقُولُونَ آمَنَّا بُِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الََْلْبَا ِ .
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این آیه گواهی میدهد که در ارآن آیلاتى اسلت کله اسلرار و معلانى قمیقلى دارد،
منتها افرادى که افرارشان منحرف است ،با تریه بر آیلات متشلابه از پلیق خلود ،معنلى
نادرستى براى آن میسازند و آیات را به شرلى غیر از آنچه هست ملنعرس ملینماینلد و
تاویل به غیر میکنند .آیت ا سبحانی معتقد است آیات متشابه ظهورشان غیلر مسلتقر
است ،بدیهی است کسانی که الوب منحلرف و زیغلی دارنلد بله ایلن ظهلورات تمسلک
میکنند ،اما دیگران در این آیات متشابه درنگ نموده و با مالتظله الرالن و سلایر آیلات
اران ،به ظهور مستقر دست مییابند (سبحانی .)193 :1 ،1933 ،اسلتاد سلبحانی اذقلان
دارد در این آیه ومن نفی تاویل منحرفان ،با ارالتِ «واو قطل » -و نله مسلتأنفه -در «و
الراسللخون فللی العلللم» ،تاویللل را از آن خللدا و در رللو آن ،از آن «راسللخون در قلللم »
میشمارند و راسخان در پرتلو ارجلام متشلابه بله محرلم از تأویلل آیلات متشلابه آگلاه
میباشند .ایشان تاکید دارد مق ود از تأویل در آیه مورد بح همان ارجام مفهلوم بلدوى
آیه به مفهوم وااعى آن است که پس از تدبر در خود آیه و دیگر آیات میتوان بله آن پلى
برد و تأویل به این معنا جز یک امر ذهنى و فررى چیزى نیست و بله تعبیلر روشلن تلر،
مق ود از تأویل همان ارجام و بازگردانیدن متشابه به محرم اسلت؛ یعنلى بلا اسلتمداد از
آیات محرم ،تشابه را از آیات متشابه برداشتن و تمیز دادن مق ود وااعلى از مق لود نملا
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 .)177 :9 ،5113ابن عثیمین سلفی معاصـر سـلف نیـز تاکیـد دارد نصـو کتـاب و
سنت باید بر همان معان ظاهر حمو گردد و بـب اذعـان خـود ا روش اهـو تأویـو
تحری،گرا و اهو تعطیو و اهو تمثیو اعالن بیزار م کند (العثیمین.)1 ،5199 ،
علی رغم اصرار سلفیون بر نفی تاویو ،نمونبهایی ا تاویو در تفاسیر مـورد اعتنـای
سلفیب میتوان یافت؛ مثال مجاهد کب ا تابعیان است ،آیب «الی ربها ناظرة» را بـب «الـی
ثواب رب ا» تاویو میکرد کب ابن تیمیـب ضـمن اشـاره بـدان ،آن را خطـای مغفـور در
اجت اد میشمارد (ابن تیمیب.)77 :91 ،5151 ،
ف م قرآن با باور بب وجود تاویو محدق میشود و تاویـو نیـز شایسـتب راسـخون در
میباشد (العیاشی 51 ،5731 ،و )53؛ پـذیرش
علم است کب منحصر در اهو بیت
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است (سبحانی1939 ،ب.)134 -135 :15 ،
درباب نیازمندی به تاویل این نرته مدنظر است که تاویل داراى یک معنلى وسلیع و
گستردهای خواه از ابیل قینیتهاى خارجى ،و یا از ابیل مفاهیم ذهنى است و تقیقلت
تأویل همان مق ود نهلایى ملترلم از کلالم خلود خواهلد بلود (سلبحانی1939 ،ب:15 ،
)134؛ زیرا ارآن م ید از یک رشته تقایگ و معنویات سرچشلمه ملیگیلرد کله از ایلد
ماده و جسمانیت آزاد و از مرتله تسّ و محسوس باالتر و از االل الفلاو و قبلارات کله
مح و زندگی مادی ماست ،بسی وسیع تر میباشد .این تقایگ و معنویلات بله تسل
تقیقت ،در اال بیان لفظی نمیگن ند .تنها کاری که از ساتت غی شلده ایلن اسلت
که با این الفاو به جهان بشریت هشیاری داده شده که با ظواهر اقتقادات تقتله و اقملا
صالحه خودشان را مستعد درک سعادتی برنند که جز این که بلا مشلاهده و قیلان درک
کنند ،راهی ندارند (رباربالی.)54 ،1941،

ج .حجیت فهم صحابه
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واتی از فهم صحابه سخن گفته میشود؛ منظور فهم آنان از ملتن دیلن و همچنلین
ت یت یا قدم ت یت فهم آنان است .قن ر اصلی در کار فهم ،مراد مترلم اسلت؛ یعنلی
در یک مفاهمه درست معنایی که در ذهن مخار ترسیم میشود ،بایلد هملان معنلایی
باشد که مق ود مترلم بوده است .بر اساس این اصل ،معنای نهایی یک متن ،نیت مولل
و یا گوینده آن است .اگر بتلوان نیلت و ا لد گوینلده را تشلخی داد ،در تقیقلت آن
سخن فهمیده شده و فهم مطابگ با وااع تاصل شده است و اگر مخار به مراد گوینلده
نرسیده باشد ،فهم او نادرست و مطابگ با وااع نخواهد بود.
به باور سلفیان فهم صحابه از دین یرلی از راههلای تح لیل معلارف الهلی شلمرده
میشود ،با این نگاه که آنها اقلم و ارسخ در امور دین هسلتند و از ایلن رو فهلم ایشلان از
بوده و تضرت بله
کتاب و سنت ،ت ت خواهد بود؛ زیرا آنان م ات پیامبر اکرم
تمامی آنچه که خداوند از اصو دین و معارف کتاب قزیز به او خبلر داده؛ اصلحاب خلود
را آگاه ساخته است و صحابه نیز در تفظ و نگهداری آن کوشیدهاند .از این رو فهلم آنلان
باالخ در مسالل اقتقادی بهترین فهم دانسته شده و این فهلم بلرای متلأخرین ت لت
بوده و نباید از آن قدو کرد (تلمی.)31 ،1511 ،
سلفیان با مطرح کردن قدالت صحابه در پی مرجع اراردادن فهم و استنباط صلحابه
از ارآن و سنت و اتت اج به او و سیره آنها در اترام شرقى بودند .سلفیان با ایلن نگلاه
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نقد به صحابه را روا ندانسته و آن را نوقى انتقلاد از دیلن ملیشلمارند و تتلی تلا صلدور
م ازات مرر برای رعن به صحابه پیق رفتهاند (سرخسی.)195 :1 ،1931 ،
مستند قدالت صحابه و در پی آن ت یت فهم آنان ،نزد سلفیان ،آیلات (نلک :فلتح:
 13و 13؛ انفا  35 :و 34؛ آ قمران )111 :و روایاتی است که نوم برداشت ایشلان از آن
متون اابل نقد است؛ آیه ذیل مهمتلرین آیله ملورد اسلتناد سللفیان اسلت« :والسلابقون
االولون من المهاجرین و االن ار و الیین اتبعوهم باتسان روی ا قلنهم و رولوا قنله و
اقد لهم جنات ت ری تحتها االنهار» (توبله)111 :؛ اهلل تلدی « ،السلابقون االوللون» را
شامل تمام صحابه دانسته ،مدقی اند خداوند از همله صلحابه راولی بلوده ،جایگاهشلان
بهشت است ،از این رو او تمامی صحابه ت ت اسلت .ابلن الیم جوزیله ملدقی اسلت
خداوند متعا پیروى کنندگان از صحابه را مدح کرده است .پس اگر کسى بلىآن کله در
پى صحت و سقم کالم صحابى باشد ،آن را پییرفته و از او پیروى کند ،نزد خداونلد ملورد
ستایق است (ابن ایم.)115 :5 ،1935 ،
آیت ا سبحانی معتقد است روایت خداوند شامل برخی از مهاجران و ان ار اسلت
و مق ود از «من» در «من المهاجرین و االن ار» تبعیضیه و نله بیانیله اسلت (سلبحانی،
 .)434 :9 ،1931ابن قاشور (متوفی 1939ق) مفسر سلنی تونسلی ،نیلز هملین نظلر را
دارد (ابن قاشور .)131 :11 ،1511 ،همچنین این آیه ناظر به مهاجران سلبقت گرفتله و
ن رت کننده نخست ابل از پیرار اتد است و شامل همه صحابیان نمیگردد (سلبحانی،
 ،)433 :9 ،1931ربری نیز درباره «السابقون األوّلون » مدقی است :آنان کسلانیانلد کله
در ایمان به خدا و رسولق از همه سبقت جسلتهانلد (ربلری ،)1 :11 ،1511 ،از ایلن رو
نمیتوان مق ود را همه صحابه شمرد؛ زیرادر میان اصلحاب کسلانی بودنلد کله الرآن از
آنان اینگونه یاد میکند :فاسگ (ت رات ،)1 :بیمار د (اتزاب ،)11 :منلافگ (توبله،)111 :
دهن بین و ترف شنو از منافقین (توبه ،)53 :در آستانه ارتلداد (آ قملران ،)145 :داراى
قمل نیک و بد (توبه ،)53 -54 :مؤمنان زبانى (ت رات ،)15 :کسانى که با دریافت پلو ،
د به اسالم ملیبندنلد (توبله )11 :و فراریلان از جنلگ (انفلا  )11 -14 :و معنلا نلدارد
خداوند از کسانی راوی باشد که خود ،آنها را به ایلن قنلاوین یلاد ملیکنلد (رباربلایی،
 .)141 :3 ،1513همچنین آیه 111سوره توبه با ت یت فهم صلحابه بلی ارتبلاط بلوده،
تنها به پیروی از سابقین صحابه تاکید دارد.
چندین روایت نیز برای قدالت صحابه و ت یت فهم آنان ملورد اسلتناد الرار گرفتله
است که از میان اتادی متعدد که از وع سند و داللت رنلج ملیبرنلد ،تلدی ن لوم
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نقل میکند« :مثل أصحابى مثلل الن لوم
گواه مدقاست؛ قبدا بن قمر از پیامبر
یهتدى بها فبأیهم أخیتم بقوله اهتدیتم» (سلیوری( )513 :1 ،1514 ،یلاران ملن ماننلد
ستارگانند ،از سخن هرکدام پیروى کنید ،هدایت میشلوید) .دربلاره ت ّیلت الو همله
صحابه به قنوان سل به این تدی استناد شده است (بیهقی.)131 ،1511 ،
درباره این تدی  ،آیت ا سبحانی بر وع سند و موولوم بلودن آن تاکیلد دارد،
که البانی نیز بر این وع اذقان میکند (آلبلانی ،)153 -151 :1 ،1513 ،سلبحانی ایلن
تدی را از موووقات امویان میشمارد (سلبحانی1513 ،الل  )119 :1 ،و معتقلد اسلت
چنین تدیثی از شأنیت قمل بدان قاری اسلت و امرلان نلدارد کله چنلین مضلمونى از
رسو خدا صادر شده باشد؛ سبحانی در نقد داللی این تدی به چند نرته اشاره دارد:
الزمه اقتبار آراء و نظریات گوناگون صحابه این است که شلارم ملا را بله متنااضلین
امر نموده باشد چون ممرن است که براى هر پدیدهاى یرایک اصلحاب ترملى را صلادر
نمایند (سبحانى 1513 ،ب.)911 ،
پای بندی بب این روایت با توجب بـب تعـارض آن و سـایر روایـات مـدح صـحابب ،بـا
روایات مذمت صحابب مانند «حدیث حـوض» (بخـاری ،)531 :51 ،5151 ،بـب معنـای
تعبد بب متناقضات است و چنین التزامی شرعا محال است (سبحانی.)13 :5 ،5191 ،
چگونه پیامبر همه یاران خود را مایه هدایت معرفلى ملی کنلد ،در تلالى کله همله
صحابه در یک سطح و در یک افگ ارار ندارند ،در میان آنان قالم و جاهلل ،آگلاه و ناآگلاه
فراوان بود .همچنین در میان صحابه برخی نیک سلیرت ،و برخلی ناصلالح و غیلر قلاد
بودند .ابن قثیمین ومن اقتراف به ان ام اقما شنیعی همچون سرات ،زنای مح لنه و
شرب خمر از سوی بعضی از صحابه ،مدقی است تملامی ایلن اقملا در کنلار فضلایل و
محاسن ایشان پنهان بوده و بر برخی از ایشان نیز تد جاری شد که به مثابله کفلاره آنهلا
میباشد! ( العثیمین.)131 :1 ،1111 ،
ن لوم بله اهلل بیلت
در برخی از منابع ،و با استناد به روایتی از پیلامبر اکلرم
تطبیگ داده شده اسلت (ابلن الیم )193 :5 ،1935 ،کله قللم و ق لمت آنلان ،جایگلاه
مرجعیت ایشان را تقویت میکند (سبحانی1513 ،ال .)114 :3 ،
این مبنای تروی ی از سوی بنیانگیاران اندیشه سلفی ،ملورد پلییر همله قالملان
مسلمان نیست و بسیاری از محدثان و قالمان دیدگاهی نزدیک به امامیه داشلته ،صلحابه
را مانند سایر راویان میشمارند؛ اینره ت یت آنها متوا بر وثاات یا قدالت ایشلان بلوده
است .غزالى (متوفی414ق) مىگوید« :کسى که ممرن است غلط یا سهو کنلد ق لمت

ندارد ،لیا اولق ت ّت نیست در اینصورت چگونه ممرن است کله بله الو او اتت لاج
کرد؟ چگونه ممرن است براى گروهلى ق لمت ت لور نملود ،در تلالى کله بلین آنلان
اختالف فراوانى وجود داشته است؟ و چگونه ایلن اتتملا داده ملىشلود ،در تلالى کله
صحابه خود اتفاق نمودهاند بر این که مىتوان با ااوا و رفتار صحابى مخالفلت نملود؟ »...
(غزالی.)111 :1 ،1519 ،
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آیت اهلل جعفر سبحانی با روییردی عدلی در مباحث کالمـی و بـا ب ـره بـرداری ا
ادلب ندلی و عدلی و استفاده ا علوم گوناگون ،ندش ممتا ی در مواج ب با وهابیـت ایفـا
نمود و مبانی معرفتی آنان را ندد کرد کب برخی ا نددهای محوری او عبارتند ا :
ندـو شـود و مشـتمو
هرگاه حدیث ا طریق یک راو موثق ا پیامبر اکرم
بر قول و فعو یا تدریر آن حضرت باشد ،ا نظـر شـیعب معتبـر اسـت .سـلفیان تسـری
سنت بب صحابی را بب معنای قائو شدن حق تشریع برای صحابب میشمارند ،در حـالی
کب قرآن کریم چنین جایگاهی را تن ا مختص خویش میداند.
اجما در اصطالح عالمان امامیـب بـب عنـوان یـک منبـع مسـتدو شـناخت تلدـی
نمیشود ،بلیب اتفا نظریِ گروهی ا امت است کب داللـت بـر ر ی امـام معصـوم
داشتب باشد.
شناخت کامو دین ،بدون روشنگر عدو ،امیان پذیر نیسـت و در حدیدـت ،خـرد
چراغ است در درون انسان کب بب کارگیر آن در هـر مـان ،بـرا یـک دینـدار ،در
محدوده خاص  ،امر واجب و ال م اسـت .همچنـین حجیـت بخشـیدن بـب خـرد در
مسایو مربوط بب و  ،بب اسالم بدا و جاودان بخشیده و بـب آن صـالحیت داده کـب بـا
تمام چ رهها راستین تمدّن هماهنگ باشد.
ریشــب ظــاهرگرایی اهــو حــدیث و ا پـ آن ســلفیان ،عدائــد حشــویب اســت و ا
پیامدهای جمود بر ظاهر نصو دینی ،باور بب جسمانیت خدا خواهد بود .تنزیـب خـدا
و پیراستگ او ا جسم و جسمانیات ،اصو مسلم است کب قرآن بر آن تأکیـد داشـتب
و میفرماید لَنسَ كمِثْلُِِ شَيءٌ  .با چنین اصو مسلم  ،چگونب مـیتـوان ،ظـواهر آن
کلمات و اوصاف را پذیرفت و بب اصطالح ،ظاهر بین گشت؟
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ضمن ندد باور ابن تیمیـب در ابطـال تاویـو ،مدصـود ا تأویـو در آیـب  3سـوره آل
عمران ،ارجا مف وم بدو آیب بب مف وم واقع آن است کب پ ا تدبر در خود آیـب و
دیگر آیات میتوان بب آن پ برد و تأویو بب ایـن معنـا جـز یـک امـر ذهنـ و فیـر
چیز نیست و بب تعبیر روشن تر ،مدصود ا تأویو همان ارجا و با گردانیدن متشـابب
بب محیم است؛ یعن با استمداد ا آیات محیم ،تشـابب را ا آیـات متشـابب برداشـتن و
تمیز دادن مدصود واقع ا مدصود نما است.
سلفیون به مرجعیت فهم و استنباط صحابه از ارآن و سنت و اتت لاج بله الو و
سیره آنها در اترام شرقى االلند .مستندات ت یلت فهلم صلحابه بخ لوص تلدی
«اصحابی کالن وم» از جهت سندی و داللی مخدو است .تتی در برخی از منلابع ،و
تطبیلگ داده شلده
ن لوم بله اهلل بیلت
با استناد به روایتی از پیامبر اکرم
است؛ که قلم و ق مت آنان ،جایگاه مرجعیت ایشان را تقویت میکند..
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فهرست منابع
 .5قرآن کریم.
 .1ابن ابی العز الحنفی1513 ،ق ،صدر الدین محمد بن قلالء اللدین قللی بلن محملد ،شرر
العقیدة الطحاویة؛ تحقیگ :شعی األرنؤوط ،بیروت ،مؤسسۀ الرسالۀ.
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ابن بطه قربری تنبلی1511 ،ق ،قبدا بن محمد ،االبانه عن شریعة الفرقرة النا یره،
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بیروت :دارالرت العلمیه.
ابن تیمیه ،اتمد بنقبدالحلیم1513 ،ق ،ااتضا ال راط المستقیم ،ریاض ،دار قالم الرت .

.1

1334 ،---------------------م ،االیمان ،بیروت ،دارالرت العلمیۀ.

1513 ،--------------------- .3ق ،الصفدیه ،بیروت ،المرتبه الع ریۀ.
1514 ،--------------------- .3ق ،الفتوی الحمویه الکبری ،الریاض ،دار ال میعی.
1511 ،-------------------- .3ق ،المع زات و الررامات و انوام الخوارق العادات و منافعهلا و
مضارها ،رنطا ،مرتبه ال حابه.
1331 ،-------------------- .11م ،درء تعارض العقل والنقل (او موافقلۀ صلحیح المنقلو
ل ریح المعقو ) ،ریاض ،جامعه محمد بن سعود االسالمی.
1931 ،-------------------- .11ق  ،االکلیل فی المتشرابه و التاویرل (ولمن م موقله
الرسالل الربری) ،بیروت.
1511 ،-------------------- .11ق ،التدمریه ،ریاض ،مرتبۀ العبیران.
1331 ،-------------------- .19م ،مقدمة فی اصول التفسیر ،بیروت ،دار مرتبۀ الحیاة.

 .14ابن تزم اندلسى ،قلی بن أتمد ،بی تا ،المحلى ،بیروت ،دارالفرر.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

1511 ،-------------------- .15ق ،مجموع الفتاوى ،المملرلۀ العربیلۀ السلعودیۀ ،م ملع
الملک فهد لطباقۀ الم ح الشری .
 .11ابن رج تنبلی ،قبدالرتمن1514 ،ق ،امع العلوم و الحکم ،تحقیگ شلعی األرنلاووط،
مؤسسه الرساله.
 .13ابن شعبه ترانی ،تسن بن قللی ، 1911 ،تحف العقول ،الم ،موسسله النشلر االسلالمی
التابعه ل ماقه المدرسین.
 .13ابن قاشور ،محمد راهر1511 ،ق ،التحریر و التنویر ،بیروت ،مؤسسۀ التاریخ.
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 .13ابن ایم ال وزیه ،شمس الدّین محمد بن ابلیبرلر1935 ،ق ،إعرمم المروقعین عرن ر
العالمین ،م ر ،مطبعۀ السّعاده.
1513 ،--------------- .11ق ،الصواعق المرسلة على الجهمیة و المعطلرة ،الریلاض ،دار
العاصمۀ.
1931 ،------------------ .11ق ،المنار المنیف فی الصحیح والضرعیف ،تلل  ،مرتبلۀ
المطبوقات اإلسالمیۀ.
 .11اتمد امین1334 ،،م ،فجر االسمم ،بیروت ،دارالرت العربی.
 .19آخوند خراسانی1513 ،ق ،کفایة االصول ،ام ،موسسه ا البیت

.

 .15آلبانی ،ناصرالدین1513 ،ق ،السلسله االحادیث الضعیفه ،ریاض ،مرتبۀ المعارف.
 ،-------------- .14بلی تللا ،وجلوب األخللی بحللدی اآلتلاد فللی العقیللدة و اللرد قلللی شللبه
المخالفین ،بیروت.
 .11آمدی قبدالواتد بن محمّد تمیمی ، 1911 ،غررالحکم و دررالکلم ،الطبعۀ االوللی ،الم،
انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 .13ان اری ،مرتضی1511 ،ق ،فرائد االصول ،ام ،موسسه انتشارات اسالمی.
 .13بخاری ،محمد بن اسماقیل1511 ،ق ،صحیح البخاری ،ااهره ،وزاره االوااف.
 .13برن رار ،محمد روا ، 1931 ،روش شناسی علم کمم ،ام ،دارالحدی .
 .91البغوی تسین بن مسعود1519 ،ق ،شر السنّة ،المرت االسالمی.
 .91بن باز ،قبدالعزیز1511 ،ق ،مجموع فتاوى و مقاالت متنوعة ،ریاض ،دارالقاسم.
 .91بیهقی ،ابوبرر اتمد بن تسلین1511 ،ق ،االعتقاد على مذهب السلف ،بیلروت ،نشلر دار
الرت العلمیۀ.
 .99الترمیی ،محمد بن قیسی1914 ،ق ،سنن الترمذی ،القاهره ،المطبعه البابی.

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و شش
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 .95تسینی جاللی ،محمد روا1511 ،ق ،الحشویّة آراءً و ملتزمات ،قلوم الحدی  ،العدد .11
 .94تسرانی ،قبیدا بن قبدا 1511 ،ق ،شواهد التنزیل ،تهران ،وزاره الثقافه و االرشاد.
 .91تریم ،محمد تقی1513 ،ق ،االصول العامه فی الفقه المقارن ،الم ،م ملع جهلانی اهلل
البیت .
 .93الحلمی ،م طفی ،1511 ،قواعد المنهج السلفی فی الفکر االسرممی ،االسلرندریه ،دار
الدقوة.
 .93الدارمی السمراندی ،قبد ا بن قبد الرتمن1511 ،ق ،سنن الدارمى ،بیروت ،دارالفرر.
 .93سبحانى ،جعفر1511 ،ق ،األضواء على عقائد الشیعة االمامیة ،تهران ،نشر مشعر.
 ، 1931 ،------------- .51اإلنصاف فی مسائل دام فیهرا الخرمف ،الم ،مؤسسله املام
صادق .

1939 ،------------- .51ال  ،أُصول الفقه المقارن فیما ال نر ّ فیره ،الم ،مؤسسله املام
صادق

.

1511 ،------------- .51ق ،اإللهیات على هدى الکترا و السرنة و العقرل ،الم ،مرکلز
العالمی للدراسات االسالمیه.
 ، 1931 ،------------- .59العقیدة االسممیة ،ام ،مؤسسه امام صادق

.

 1513 ،------------- .55ال  ،بحوت فی الملل و النحل ،ام ،مؤسسۀ اإلمام ال ّادق
 ، 1931 ،------------- .54کاوشی در کمم و فقه ،ام ،مؤسسه امام صادق

.

.

1515 ،------------- .51ق ،فی ظل اصول االسمم ،ام ،مؤسسه امام صادق

.

1513 ،------------- .53ب ،مصادر الفقه االِسممی ومنابعه ،ام ،مؤسسه امام صادق
1939 ،------------- .53ب ،منشور اوید ،ام ،مؤسسه امام صادق

.

.

 ، 1933 ،------------- .41المبسوط فی أُصول الفقه ،ام ،مؤسسه امام صادق

.

1519 ،------------- .41ق ،المذاهب االسممیه ،ام ،موسسه امام صادق .
1511 ،------------- .41ق ،الوهابیۀ بین المبانی الفرریۀ و النتالج العملیلۀ ،الم ،مؤسسله املام
صادق .
1514 ،------------- .49ق ،رسائل و مقاالت ،ام ،مؤسسه امام صادق

.

 ، 1933 ،------------- .45وهابیت؛ مبانى فکرى و کارنامه عملرى ،الم ،مؤسسله املام
صادق .
 ، 1934 ،------------- .44مدخل مسائل دیرد در علرم کرمم ،الم ،مؤسسله املام
صادق

.

 ،1931 ،------------- .41منشور عقائه امامیه ،ام ،مؤسسه امام صادق

.

1933 ،------------- .43ق ،المو ز فی أُصول الفقه ،ام ،مؤسسه امام صادق

 ، 1931 ،------------- .43فرهنر
صادق

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 ، 1915 ،------------- .43نقدى بر وهابیت ،ام ،دفتر انتشارات اسالمی.

.

عقایررد و مررذاهب اسررممى ،اللم ،مؤسسلله امللام

.

 .11سرخسى ،محمد بن أتمد بن أبی سهل1931 ،ق ،اصرول السرخسری ،م لر ،مطلابع دار
الرتاب العربی.
 .11السیلی ،قبدالعزیز1511 ،ق ،العقیده السللفیه بلین االملام ابلن تنبلل و االملام ابلن تیمیلۀ،
ااهره ،دارالمنار.

 .11سیوری ،جال الدین قبد الرتمن1514 ،ق ،الخصائ

الکبری ،بیروت ،بی جا.
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 .19شرری األلوسی ،محمود1511 ،ق ،فصل الخطا فی شر (مسالل ال اهلیۀ ،التلی خلال
فیها رسو ا
مخلوف ،بیجا.

أهل ال اهلیۀ لمحمد بلن قبلد الوهلاب) ،تعلیلگ :قللی بلن م لطفى

 .15شهرستانی ،محمد بن قبدالرریم ، 1915 ،،ام ،الشریف الرضی.
 .14شهید او  ،محمد بن مری قاملی1513 ،ق ،االلفیه ،ام ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 .11شوکانی ،محمد بن قلی ،بی تا ،ارشاد الفحول إلى تحقیق الحرق مرن علرم األصرول،
تحقیگ سامی بن العربی األثری ،دارالفضیلۀ.
 .13رباربایی ،محمد تسین1513 ،ق ،المیزان فرى تفسریر القررآن ،الم ،دفتلر انتشلارات
اسالمى جامعه مدرسین توزه قلمیه.
 ، 1941 ،--------------- .13قرآن در اسمم ،تهران ،دارالرت االسالمیه.
 .13ربری ،ابو جعفر محمد بن جریر1511 ،ق ،امع البیران فری تفسریر القررآن (تفسلیر
الطبری) ،بیروت ،دارالمعرفه.

 .31روسی ،خواجه ن یر الدین1514 ،ق ،تلخی

المحصل ،بیروت ،دار االوواء.

1519 ،----------------- .31ق ،قواعد العقائد ،بیروت ،دار الغربۀ.
 .31العثیمین ،محمد بن صالح1514 ،ق ،تفسیر سورة ص ،الریاض ،دارالثریا للنشر.
1111 ،------------------ .39م ،شر العقیده الواسطیه للشری ابرن تیمیره ،الاهره،
مرتبه التوفیقیه.
1511 ،------------------ .35ق ،عقیدة اهل السنة و الجماعة ،المدینه المنلورة ،ال امعلۀ
األسالمیۀ المدینۀ المنورة.
 .34العیاشی ،محمد بن مسعود1931 ،ق ،تفسیر العیاشی ،تهران ،مرتبه العلمیه االسالمیه.

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و شش
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 .31الغزالى الطوسی ،ابو تامد محمد1311 ،م ،االقتصاد فى االعتماد ،آنرارا :چاپ ابراهیم آکلاه
چوبواچى و تسین آتاى.
1519 ،-------------- .33ق ،المستصفى فی أصول الفقه ،بیروت ،دارالرت العلمیۀ.
1511 ،-------------- .33ق ،المنخول من تعلیقات االصول ،دمشگ ،چلاپ محمدتسلین
هیتو.
 .33فالح ،قامر قبدا 1513 ،ق ،معجم الفاظ العقیدة ،ریاض ،مرتبۀ قبیران.
 .31القفاری ،ناصر بن قبدا 1514 ،ق ،أصو میه الشیعۀ االمامیه االثنی قشریه قرض و نقلد،
دارالروا.
 .31کاشفی ،محمد روا ، 1931 ،کمم شیعه ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
 .31کلینی ،أبی جعفر محمّد بن یعقوب1933،ق ،الکافی ،رهران ،دار الرت اإلسالمیۀ.
 .39م لسی ،محمد باار1515 ،ق ،بحاراالنوار ،بیروت ،دارالوفاء.

 .35محمد بن قبدالوهاب1519،ق ،کشف الشبهات فری التوحیرد ،مدینله المنلورة ،جامعله
االسالمیه.
 .34مفید ،محمد بن محمد بن النعمان1519،ال  ،االختصراص ،الم ،الملوتمر العلالمی للشلیخ
المفید.
1519،------------------ .31ب ،المسائل السرویة ،ام ،الموتمر العالمی للشیخ المفید.
 .33نوری ،تسین بن محمد تقی1513 ،ق ،مستدرک الوسائل ،ام ،موسسه آ البیت

.

 .33یوسفیان ،تسن و اتمد تسین شریفی ، 1939 ،عقل و وحی ،تهران ،پژوهشگاه فرهنلگ
و اندیشه اسالمی.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری
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