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 ۱۳۹۶، بهار و تابستان ۱های حدیثی، سال اول، شمارۀ آموزه

 پژوهشی در روایات ارتداد صحابه 
 پس از رحلت پیامبر

 ١جواد ایروانی           
 چکیده

بـه لحـاظ درجـات ایمـان و عمـل، » صحابۀ پیامبر«براساس آیات و روایات، 
راتب گوناگونی داشته در بین آنان افراد شایسته و ناشایست وجود داشت. با ایـن م

هـزاران نفـر از اصـحاب خـالص و باوفـای  حال، به هنگام رحلت رسول خدا
زیستند که بسیاری از آنان پیشتر، مراتب ایمـان و  حضرت در سرتاسر عربستان می

ی است که روایاتی چند در مجاهدت خود را به اثبات رسانیده بودند. این در حال
منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، بـه ظـاهر خبـر از ارتـداد عمـوم صـحابه پـس از 

دهد. پرسش اصلی آن است که با وجود دالیـل متعـدد  می رحلت رسول خدا
، روایـات دال بـر ارتـداد مبنی بر ایمان راسخ شـمار فراوانـی از صـحابه پیـامبر

شود؟ چه اگر مقصود، بازگشت آنان  یه میعمومی آنان پس از رحلت چگونه توج
پرستی باشد، افزون بر ناسـازگاری بـا آیـات،  از اسالم به سمت کفر و شرک و بت

 های هدایتگرانـۀ پیـامبر روایات دیگر و تاریخ، به معنی ثمربخش نبودن تالش
در تربیت نسلی با ایمان بوده، شـبهۀ ابـراز اسـالم آنـان زیـر فشـار و اجبـار را نیـز 

 یت خواهد کرد.تقو 
ای سـامان یافتـه، تـالش  این نوشتار که به شیوۀ توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه

دهـد  دارد مفهوم صحیح این روایات را برنماید. نتـایج بـه دسـت آمـده نشـان می
                                                           

 .۱۳/۴/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۲۲/۱۲/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 ).irvani_javad@yahoo.com( . دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی١
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مقصود از ارتداد در اینجا، اصطالح فقهی آن یعنی انکار اسالم و بازگشت به کفر 
ز مسیر ترسیم شده برای امـت اسـالمی توسـط ا» بازگشت«و شرک نیست، بلکه 

روی داده  است که با تقصیر و قصور عمـومی از همراهـی بـا علـی پیامبر
خود مراتبی دارد که مراتـب بـاالی آن بـه مفهـوم » ارتداد«است. به دیگر سخن، 

انکار خدا یا نبوت و شریعت و مشمول احکام سنگین فقهی است و مراتب پایین 
هـا و تمـّرد از واجبـات، کـه ایـن دومـی در  بازگشـت از ارزش آن، شامل هرگونـه

 روایات مورد بحث اراده شده است. 
 ، ارتداد، ارتداد اصحابصحابۀ پیامبر واژگان کلیدی:

 طرح بحث
ورزانـه از  پس از رحلت حضرت، بـه صـورت غرض مسألۀ ارتداد اصحاب پیامبر

ورزی و  فـرادی کـه بـا غـرضسوی دو گروه و با دو انگیزه مطرح شده است: نخست ا
انـد اسـالم بـا زور و شمشـیر  و اسالم ادعـا کرده توزی بر ضد قرآن، رسول خدا کینه

، خود را بر مردم شبه جزیرۀ عربستان تحمیل کرد و بـدین جهـت بـا رحلـت محمـد
مرتد شده و به کفـر و شـرک بازگشـتند! گـروه  - جز تعدادی اندک به - تمام اصحاب

نویسندگان وهابی که اتهام کفر و ارتداد اصحاب را بـه شـیعه نسـبت دوم نیز شماری از 
 کنند!  دهند و از این رهگذر، شیعیان را تکفیر می می

از سوی دیگر، روایاتی چند در منـابع حـدیثی شـیعه و اهـل سـنت وجـود دارد کـه 
نشـان  کم در نگاه نخست، ارتداد عموم صحابه را پس از رحلت رسـول خـدا دست
ن در حالی است که حجم قابل توجهی از آیات و روایات، رویکردی مثبـت دهد! ای می

و توأم با تعظیم نسبت به صحابه دارند؛ رویکردی که هم ناظر به عموم یا شمار فراوانـی 
از صحابه است و هم ناظر به جایگاه واال و عاقبت نیک آنان، که طبعـًا بـا ارتـداد آنـان 

رتداد عمومی صحابه بالفاصـله پـس از رحلـت که پذیرش ادعای ا سازد. ضمن آن نمی
محور پیامبر و مؤید گسترش مبتنی بر زور و  ، به مفهوم شکست رسالت هدایتپیامبر

اجبار اسالم خواهد بود که خـود بـا دالیـل فـراوان قرآنـی، روایـی و تـاریخی ناسـازگار 
 نماید.  می

راسخ شمار فراوانـی پرسش اصلی آن است که با وجود دالیل فراوانی مبنی بر ایمان 
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، روایات دال بر ارتداد عمومی آنان پـس از رحلـت، چگونـه توجیـه از صحابه پیامبر
 شود؟ می

بازگشـت بـه «فرضیۀ تحقیق این است که ارتداد صحابه پس از رحلت، نه به مفهوم 
 است. » بازگشت از مسیر ترسیم شده برای خالفت«، که به معنی »کفر و شرک

اید دیدگاه اصیل شیعه دربارۀ اصحاب را که برگرفته از آیـات پیش از شروع بحث، ب
 گاه به تحلیل روایات یادشده بپردازیم. قرآن و روایات معتبر است اشاره نماییم، آن

 الف. جایگاه صحابه
 دربارۀ جایگاه صحابه به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد؛

نان بر ایـن باورنـد کـه دیدگاه نخست، نظریۀ اکثر قریب به اتفاق اهل سنت است. آ
؛ آمـدی، ۱۳۰، ۱۴۱۷؛ غزالـی،۶۴ - ۶۳، ۱۴۰۵(خطیـب بغـدادی، ، عـادل همۀ اصـحاب پیـامبر

، و اهل بهشـت و )۳۵۳، بی تا(نک: محمود ابو ریه، ، بلکه مصون از خطا و گناه )۲/۹۰، ۱۴۰۲
را افزون بـر هستند. آنان این دیدگاه  ، به نقل از ابن حزم)۱/۱۶۳، ۱۴۱۶(ابن حجر، رضوان الهی 

اند که به شـکلی  ، به آیاتی مستند کرده)۱/۹۳، ۱۴۰۵؛ عجلـی، ۱/۱۷، ۱۴۱۶(ابن حجر، اجماع 
 گوید:  باره می از صحابه یا امت اسالمی تمجید کرده است. غزالی در این

پیشینیان امت برآنند که عدالت صحابه، به سبب تعدیل خداونـد و سـتایش آنـان در «
کـه بـه طریـق  همین نیز اعتقاد ما در این زمینه اسـت، مگـر آنباشد و  قرآن، معلوم می

قطعی ثابت شود که یکی از آنان عالمانه مرتکب فسقی شده است، ولی چنین چیزی 
 . )۱۳۰، ۱۴۱۷(غزالی، » ثابت نشده است

آیات ذیل درصدر آیاتی است که برای نظریـۀ عـدالت صـحابه، مـورد اسـتناد قـرار 
 گرفته است: 

اسُکْنُتْم ﴿. ۱ ْخِرَجْت ِللنَّ
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
برای [؛ شما بهترین امتی هستید که )۱۱۰(آل عمران/  ﴾َخْیَر أ

 . )۱/۱۸، ۱۴۱۶؛ ابن حجر، ۶۴، ۱۴۰۵(خطیب بغدادی،اید  پدیدار شده ] اصالح جوامع انسانی
ًة َوَسطا﴿. ۲ مَّ

ُ
که شما را بـه راه راسـت [؛ و همان گونه )۱۴۳(بقره/ ﴾َوَکذِلَك َجَعْلناُکْم أ

. )۱/۱۷، ۱۴۱۶؛ ابن حجـر، ۱۳۰، ۱۴۱۷(غزالی، شما را امتی میانه قرار دادیم  ] هدایت کردیم
 .)۲/۹۰، ۱۴۰۲(آمدی، اند  دانسته» عدول«را به معنی » َوَسطا«آنان 
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َجَرة﴿. ۳ ُه َعِن اْلُمْؤِمنیَن ِإْذ ُیباِیُعوَنَك َتْحَت الشَّ ؛ یقینًا خـدا از )۱۸(فـتح/ ﴾َلَقْد َرِضَی اللَّ
کردنـد  با تو بیعت مـی ]که در منطقۀ حدیبیه بود[منان هنگامی که زیر آن درخت مؤ

 .)۱/۱۷، ۱۴۱۶؛ ابن حجر،۱۳۰، ۱۴۱۷؛ غزالی، ۶۴، ۱۴۰۵(خطیب بغدادی، خشنود شد 
َبُعوُهْم ِبِإْحساٍن َرِضَی ال﴿. ۴ ذیَن اتَّ ْنصاِر َوالَّ

َ
یَن َواْأل ُلوَن ِمَن اْلُمهاِجر وَّ

َ
اِبُقوَن اْأل ُه َوالسَّ لَّ

َبـدًا ذِلـَك 
َ
ْنهاُر خاِلـدیَن فیهـا أ

َ
اٍت َتْجری َتْحَتَها اْأل َعدَّ َلُهْم َجنَّ

َ
َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأ

؛ پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسـانی کـه بـه )۱۰۰(توبه/ ﴾اْلَفْوُز اْلَعظیُم 
نان هـم از خـدا نیکی و درستی از آنان پیروی کردند، خدا از ایشان خشنود است و آ

آن نهرهـا جـاری  ] درختاِن [هایی آماده کرده که از زیِر  راضی هستند؛ برایشان بهشت
؛ ابـن ۱۳۰، ۱۴۱۷(غزالـی، اند؛ این است کامیابی بـزرگ  است، در آنجا برای ابد جاودانه

 .  )۱/۱۷، ۱۴۱۶حجر،
اُء َعَلی الْ ﴿. ۵ ِشدَّ

َ
ذیَن َمَعُه أ ِه َوالَّ ٌد َرُسوُل اللَّ دًا ُمَحمَّ عًا ُسجَّ اِر ُرَحماُء َبْیَنُهْم َتراُهْم ُرکَّ ُکفَّ

ِه َوِرْضوانًا سیماُهْم فی ُجوِد ذِلـَك َمـَثُلُهْم   َیْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن اللَّ َثِر السُّ
َ
ُوُجوِهِهْم ِمْن أ

هُ َفـآَزَرهُ َفاْسـَتْغ 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْنجیِل َکَزْرٍع أ ْوراِة َوَمَثُلُهْم ِفی اْإلِ   َعلـی  َلَظ َفاْسـَتویِفی التَّ

ـاِلحاِت  ذیَن آَمُنـوا َو َعِمُلـوا الصَّ ُه الَّ اَر َوَعَد اللَّ اَع ِلَیغیَظ ِبِهُم اْلُکفَّ رَّ ُسوِقِه ُیْعِجُب الزُّ
ْجرًا َعظیماً 

َ
؛ محّمد، فرستادۀ خداست و کسـانی کـه بـا او )۲۹(فتح/ ﴾ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوأ

خودشان با یکدیگر مهربانند، همواره آنان را در هستند بر کافران سرسخت و در میان 
طلبند؛ نشانۀ آنـان در  بینی که پیوسته فضل و خشنودی خدا را می رکوع و سجود می

شان از اثر سجود پیداست، این است توصیف آنان در تورات، و اما توصیفشـان  چهره
ویانـده های خـود را ر  در انجیل این است که وجودشان چون زراعتی است که جوانه

محکـم و [هـایش  پس تقویتش کرده تا سـتبر و ضـخیم شـده، و در نتیجـه بـر سـاقه
بـه تعجـب  ]از رشـد و انبـوهی خـود[ایستاده است، به طوری که دهقانان را  ]استوار
 ]و[مؤمنان، کافران را بـه خشـم آورد.  ] انبوهی و نیرومندی[آورد تا خدا به وسیله  می

انـد، آمـرزش و  آورده و کارهای شایسـته انجـام داده خدا به کسانی از آنان که ایمان
 پاداشی بزرگ وعده داده است. 

های خونین روی داده  آنان رفتارهای ناشایست برخی از صحابه و حوادث تلخ و نزاع
خـود عمـل » اجتهـاد«اند که صحابه در ایـن مـوارد بـه  ها را چنین توجیه کرده میان آن
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است و حکم واقعی برای وی همان است کـه » بمصی«اند؛ حال یا هر مجتهدی  کرده
که در صورت رسیدن به حق، مأجور و در صورت خطا، معذور  انجام داده است و یا این

ــی، اســت!  بلکــه در صــورت اصــابه دو اجــر، و در  )۲/۹۲، ۱۴۰۲؛ آمــدی، ۱۳۰، ۱۴۱۷(غزال
 .)۱/۲۵، ۱۴۱۶(ابن حجر، صورت خطا یک اجر دارند 

نیز آن است که برخی از آنان، نقـد و تنقـیص صـحابه را نقطۀ خطرناک این دیدگاه 
 .، به نقل از ابوزرعه رازی)۱/۲۲، ۱۴۱۶(ابن حجر، اند  در حد کفر دانسته

هاشـم معـروف الحسـینی ؛ ۱/۹۱، ۱۴۰۶سـید حامـد ، نقـوی (دیدگاه دوم، نظر و عمـوم شـیعه 
را به طور مطلق  است که عدالت صحابه )۹۷ - ۱/۹۶، ۱۴۱۰، سید مرتضیعسکری ؛ ۷۵، ۱۳۹۸،

انـد و در  سان دیگر افـراد، دارای مراتـب گونـاگون بوده نپذیرفته معتقدند. صحابه نیز به
میان آنان، افراد عادل و غیرعادل وجود داشته است. اقلیتی از اهل سنت نیـز بـر همـین 

 .)۱/۹۱، ۱۴۰۶سیدحامد؛ نقوی، ۱۳۰، ۱۴۱۷؛ نیز نک: غزالی، ۳۵۴، بی تا(محمود ابوریه، باورند 
دهـد کسـانی کـه در  بررسی مجموع، آیات در موضوع صحابه، به روشنی نشان می

بـه طـور کلـی در سـه دسـته جـای  ١گـردد بر آنـان اطـالق می» صحابی«اصطالح نام 
 گیرند: می

دستۀ نخست گروهی که به واقع به خدا و پیامبرش ایمان آوردند و در این راه با جان 
هـا را سـتوده و بـه حـق، شایسـتۀ نـام  کـه قـرآن آنو مال خود مجاهدت کردنـد؛ آنـان 

 گفته در منزلت مهاجرین و انصار و همراهـان باوفـای پیـامبر اند. آیات پیش صحابی
 فتح، ناظر به همین گروه است.  ۲۹توبه و آیه  ۱۰۰ویژه آیه  به

 است: روایت ذیل نیز، بیانگر جایگاه صحابه از نگاه اهل بیت
روایـت فرمـود:  ه از پدر بزرگوار خود از امـام صـادقنقل شده ک از امام رضا

(ابوالفتوح رازی، » أحسن قول علی... أن یقولوا فی اصحاب الّنبی اجتمع آل محّمد«

                                                           
ظرهایی وجـود دارد، تعریـف مشـهور آن چنـین اسـت: ن . اگرچه در تعریف صحابی بین عالمان اختالف١

؛ ابـن حجـر، ۱/۹۵، ۱۴۰۵(عجلی احمد بن عبداللـه ، » مؤمنا به و مات علی االسالم من لقی النبی«
): صـحابی ۳۳۹، ۱۳۸۱؛ شـهید ثـانی، ۱۶/۱۶۹ بی تا،محمودابن احمد؛ العینی، ۶۵، بی تاو  ۱/۸، ۱۴۱۶

ان بـوده مالقـات کـرده و مسـلمان مـرده اسـت. برخـی، را در حالی که مسلم کسی است که پیامبر
) و برخی دیگر، این قید ۱۳۱، ۱۴۱۷اند (غزالی،  کثرت مصاحبت را در اطالق اسم صحابی دخیل دانسته

 ).۲/۹۲، ۱۴۰۲اند (آمدی،  را نفی کرده
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بهتـرین  اتفاق نظر دارند کـه... دربـارۀ اصـحاب پیـامبر : آل محمد)۱/۵۰ ، ۱۴۰۸
 سخن را بگویند.

ودند ولی در نهـان، اعتقـادی بـه دستۀ دوم منافقانی که به ظاهر در صف اصحاب ب
کردند تـا بـه اسـالم و مسـلمانان ضـربه  اسالم و پیامبر نداشته از هر فرصتی استفاده می

، جز در مواردی که حقیقت امر بر مسلمانان مکشوف »نفاق«بزنند. به مقتضای طبیعت 
ابه های بعدی، جـزء صـح ویژه نسل گشت، قابل شناسایی نبوده و از دید ناظران و به می

و پـس از  شدند. به دیگر سخن، افرادی بودند کـه در زمـان حیـات پیـامبر تلقی می
سـان  کردنـد، آن ایشان در بین صفوف صحابه رخنه کرده و خود را صحابی معرفـی می

 شناخت: نیز بدون ِاخبار وحی، آنان را نمی که گاه حتی شخص پیامبر
ْعراِب ُمنافِ ﴿

َ
ْن َحْوَلُکْم ِمَن اْأل فـاِق ال َوِممَّ ْهـِل اْلَمدیَنـِة َمـَرُدوا َعَلـی النِّ

َ
ُقوَن َوِمْن أ

وَن ِإلـی َتْیِن ُثمَّ ُیـَردُّ ُبُهْم َمرَّ ؛ و )۱۰۱(توبـه/ ﴾َعـذاٍب َعظـیٍم   َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلُمُهْم َسُنَعذِّ
اند؛ و نیـز گروهـی از اهـل مدینـه بـر  نشینانی که پیرامونتان هستند منافق گروهی از بادیه

شناسیم، به زودی آنـان را دوبـار  شناسی ما آنان را می اند، تو آنان را نمی فاق خو گرفتهن
سـپس بـه سـوی عـذابی بـزرگ  ] عـذابی در دنیـا و عـذابی در بـرزخ[کنـیم  عذاب می

 شوند. بازگردانده می
گر رفتارها و اقدامات ناشایست منافقان مدینـه در  آیات متعدد دیگر سورۀ توبه، بیان

اند. اجازه  هایی همچون فاضحه و مخزیه را نیز بر آن نهاده سان که نام است، آن آن زمان
، مهیـا نکـردن )۴۵(توبـه/ایمـان بـود  خواستن برای تخلف از جهاد، که ویژگـی افـراد بی

، )۴۷(همـان/جویی آنـان در صـورت شـرکت در جهـاد  ، فتنـه)۴۶(همـان/مقدمات جهاد 
، نـاراحتی آنـان از رخـداد اتفاقـات )۴۸(همـان/ وارونه جلوه دادن حقایق برای پیـامبر

بضــاعت  ، بــه ســخره گــرفتن مســلمانان ایثــارگر کم)۵۰(همــان/ خــوب بــرای پیــامبر
 ، توطئۀ نافرجام قتل پیامبر)۹۵و  ۷۴، ۶۲(همان/، سوگندهای دروغین پرتعداد )۷۹(همان/
ای ایجاد ، و احداث مسجد ضرار بر )۸۱(همان/، شادمانی از تخلف در جنگ )۷۴(همان/
های دیگـر  کـه در سـوره هایی از رفتارهای منافقان اسـت. چنان ، نمونه)۱۰۷(همان/تفرقه 

 قرآن نیز حاالت این گروه بیان شده است. از جمله: 
ـُه ﴿ ُه َیْعَلـُم ِإنَّـَك َلَرُسـوُلُه َواللَّ ِه َواللَّ ِإذا جاَءَك اْلُمناِفُقوَن قاُلوا َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَّ
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گویند: گواهی  ؛ چون منافقان نزد تو آیند، می)۱(منافقون/ ﴾ْشَهُد ِإنَّ اْلُمناِفقیَن َلکاِذُبونیَ 
تردید فرستاده اویـی و  داند که تو بی تردید فرستاده خدایی. و خدا می دهیم که تو بی می

  دهد که یقینًا منافقان دروغگویند.  خدا گواهی می
 :در روایات نیز این مطلب منعکس است

: فی أصحابی اثناعشر منافقًا، فیهم ثمانیة الیدخلون الجنـة حتـی یلـج قال النبی«
، ۱۴۰۱، محمـدبن اسـماعیل . نیز: بخـاری۸/۱۲۲، بی تا، مسلم (نیشابوری»: الجمل فی سم الخیاط

فرمـود: بـین اصـحاب مـن  ؛ رسـول خـدا)۶/۱۹۶، بی تـا،احمد بن محمد ؛ ابن حنبل۳/۱۵۶
شوند، مگر آنکـه  د که هشت نفر از آنان در بهشت هم وارد نمیدوازده منافق وجود دار 

که ورود شتر به سوراخ سوزن محـال اسـت،  پس هم چنان[شتر در سوراخ سوزن درآید! 
 .]باشد ورود آنان هم به بهشت محال می

سان گروه نخست، ایمانی عمیق و عملـی پـاک و  دستۀ سوم کسانی بودند که نه به
ن گـروه دوم، نفـاق و کارشـکنی. آنـان، ایمـانی سـطحی و خالص داشتند و نه همچـو 

 ای از اعمال خوب و بد را از خود بروز دادند: آمیخته
ْن َیُتـوَب ﴿

َ
ـُه أ ئًا َعَسـی اللَّ َوآَخُروَن اْعَتَرُفوا ِبُذُنوِبِهْم َخَلُطوا َعَمًال صاِلحًا َوآَخَر َسیِّ

َه َغُفوٌر َرحیٌم  ؛ و دیگرانی هسـتند کـه بـه گناهانشـان اعتـراف )۱۰۲(توبـه/ ﴾َعَلْیِهْم ِإنَّ اللَّ
اعمال شایسته را با اعمال بد درآمیختند، امید است خدا توبۀ آنان را بپذیرد،  ]و[کردند، 

 زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
ـا َیـْدُخِل ﴿ ْسـَلْمنا َوَلمَّ

َ
ا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َولِکْن ُقوُلوا أ ْعراُب آَمنَّ

َ
  اْإلیمـاُن فـیقاَلِت اْأل

ـَه َغُفـوٌر َرحـیٌم  ْعمـاِلُکْم َشـْیئًا ِإنَّ اللَّ
َ
َه َوَرُسوَلُه ال َیِلْتُکْم ِمْن أ  ﴾ُقُلوِبُکْم َوِإْن ُتطیُعوا اللَّ

اید،  ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده ] از عمق قلب[نشینان گفتند: ما  ؛ بادیه)۱۴(حجرات/
هایتان وارد نشده است و اگر خدا  وز ایمان در دلایم؛ زیرا هن بلکه بگویید: اسالم آورده

کاهد، زیرا خدا بسـیار آمرزنـده و  و پیامبرش را اطاعت کنید، چیزی از اعمالتان را نمی
 .مهربان است

ــیم ــن تقس ــه ای ــامبر بندی س ــرای معاصــران پی ــۀ اســالمی  گانه ب ــه درون جامع ک
دن مطلبی جـز ایـن، چیـزی زیستند، دیدگاه قاطع شیعه در این باره است و نسبت دا می

 .)۱۷۱ - ۱۶۹، ۱۴۱۹، علی  (نک: آل محسنجز افترا و اتهام نیست 
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دیـدگاه مـا دربـارۀ صـحابه «گویـد:  الدین موسوی در سخنی اسـتوار می سید شرف
کننـد و نـه  دیدگاهی میانه است؛ نه همچون غالیان هستیم که همۀ صحابه را تکفیـر می

را دیده، باور دارند. چه، در بین  مانی که پیامبربسان اهل سنت که به عدالت هر مسل
صحابه نیز سطوح مختلفی وجود داشته است، از مؤمن عادل و دانشمند تا مجرم فاسد و 

 .)۱۵ – ۱۴، ۱۳۷۳، سید عبدالحسین (شرف الدین موسوی» پیشه نفاق

 ای بر استدالل اهل سنت به آیات  ب. نقدگونه
تر ذکر  نت بر عدالت و تنزیه عموم صحابه را پیشترین آیات مورد استناد اهل س مهم

نماید. اکنون به فراخور مجال و اختصـارگونه،  کردیم. استدالل به این آیات نااستوار می
 سازیم:  ها را خاطرنشان می نقدهایی بر آن

آیۀ اول: استدالل به این آیه، مبتنی بر آن است که مخاطب آیه، خصـوص صـحابۀ  
گونـه شـاهدی بـر ایـن  ، در حالی کـه هیچ)۲/۹۰، ۱۴۰۲(آمدی، شد موجود در آن زمان با

اسالمی است و برتری آنان نیـز » امت«اختصاص وجود ندارد، بلکه مقصود، مجموعه 
(مکـارم شـیرازی و دیگـران، مشروط به ایمان و انجام وظیفۀ امر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

۳/۴۸(. 
سـو  ت صحابه واضح است. چه، از یکآیۀ دوم: اشکال استدالل به این آیه بر عدال

ةً ﴿مخاطب در  مَّ
ُ
نـه خصـوص  )۴/۸۵(فخـر رازی، همۀ امت اسـالمی اسـت  ﴾َجَعْلناُکْم أ

های مختلـف  ، اعتدال امت اسالمی در عرصه»وسط«صحابه و از دیگر سو، مقصود از 
ص نه خصو  )۸۵ - ۴/۸۴. نیز نک: فخر رازی، ۱/۳۱۹(طباطبایی، عقیده و اخالق و عمل است 

 عدالت فقهی و ملکۀ تقوا و مصونیت از خطا. 
آیۀ سوم: در خصوص اعالم رضایت الهـی از شـرکت کننـدگان در بیعـت رضـوان، 
نیک روشن است که مقصـود، خصـوص کسـانی هسـتند کـه در آن برهـۀ حسـاس بـا 

(طوسـی، ، رضایت الهی را به دسـت آوردنـد »این رفتار خود«بیعت کردند و با  پیامبر
 ». همه رفتارهای آنان«و رضایت الهی از » عموم صحابه«، و نه )۹/۳۲۸التبیان، 

آیۀ چهارم: به گفتۀ مفسرانی همچون فخررازی، در این آیه دو احتمـال و دو نظریـه 
که آیه مخصوص قـدمای صـحابه و پیشـگامان هجـرت و نصـرت  وجود دارد، یکی این
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. )۱۶/۱۲۹(فخررازی، ن بیانیه) که شامل همه صحابه باشد (مِ  است (ِمن تبعیضیه) و دوم آن
توان رضوان الهی را برای همـۀ صـحابه از آن  کم آیه دو پهلو است و نمی بنابراین، دست

روی آنـان از  که اگر شرط شـمول رضـوان بـرای تابعـان، دنبالـه برداشت کرد. ضمن آن
َبُعوُهْم ِبِإْحساٍن «صحابه است: » روش نیک« ه نیـز ، این شرط (: احسـان) در صـحاب»اتَّ

است. بـه » اصل«بر » فرع«اش اضافۀ  به طریق اولی باید وجود داشته باشد، وگرنه الزمه
دیگر سخن، جایی که شرط نجات تابعان و پیروان صحابه این باشد که در اعمال صالح 

(مکارم شیرازی اولی باید این شرط در خود صحابه نیز باشد   ها پیروی کنند، به طریق از آن
 .)۱۰۹/: ۸ و دیگران، 

دارد و مفاد » تبعیض«در فراز آخر این آیه، ظهور در مفهوم » ِمْنُهْم «آیۀ پنجم: واژۀ 
مشـمول مغفـرت و پـاداش الهـی  آن این است که صرفًا آن دسته از اصـحاب پیـامبر

هستند که متصف به ایمان و انجام دهندۀ عمل صالح باشند. بدیهی است اوصافی کـه 
یمان و عمل صالح را نیز در خود داشت. بنـابراین، تکـرار ایـن در آغاز آیه آمده است، ا

دو وصف اشاره به تداوم آن است؛ یعنی خداوند این وعده را تنها بـه آن گـروه از یـاران 
داده است که در خط او باقی بمانند و ایمان و عمل صالح را تـداوم بخشـند  محمد

ای از زنـدگی خـود  کـه در برهـه . بـدیهی اسـت کسـانی)۲۲/۱۱۸(مکارم شیرازی و دیگران، 
اند، به همان نسبت مسئول اعمال خود خواهند بود. حتی  مرتکب اعمال ناشایستی شده

در آیه مردد بین تبعیضیه و بیانیه باشد نیز، مفهوم آیـه دو پهلـو شـده و بـرای » من«اگر 
 عدالت صحابه قابل استدالل نخواهد بود. 

ه، بسان دیگـر افـراد از هـیچ مصـونیتی در کند که صحاب با این حال، عقل حکم می
 قبال عملکرد منفی خود برخوردار نباشند.

 ج. انبوه صحابیان مؤمن و مجاهد در آستانۀ رحلت پیامبر
دهـد کـه بـه هنگـام  کنندۀ دستۀ نخست صحابه به روشـنی نشـان می آیات توصیف
سـر ، هزاران نفـر از اصـحاب خـالص و باوفـای حضـرت در سرتارحلت رسول خدا

تـر مراتـب ایمـان و مجاهـدت خـود را بـه  زیستند که بسیاری از آنان، پیش عربستان می
در غـزوۀ تبـوک کـه  های حیات پیامبر اثبات رسانیده بودند، از جمله از واپسین سال
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 کند: قرآن کریم این چنین آنان را توصیف می
﴿ 

َ
یَن َواْأل ِبیِّ َواْلُمهاِجر ُه َعَلی النَّ َبُعوه فـیَلَقْد تاَب اللَّ ذیَن اتَّ سـاَعِة اْلُعْسـَرِة   ْنصاِر الَّ

ُه ِبِهْم َرُؤٌف َرحیٌم  یٍق ِمْنُهْم ُثمَّ تاَب َعَلْیِهْم ِإنَّ ؛ )۱۱۷(توبـه/ ﴾ِمْن َبْعِد ما کاَد َیزیُغ ُقُلوُب َفر
اش را بر پیامبر و مهـاجران و انصـار کـه در آن سـاعت دشـوار  مسلمًا خدا رحمت ویژه

هـای  و پیروی کردند، ارزانی داشـت، پـس از آنکـه نزدیـک بـود دلاز ا ] جنگ تبوک[
و از ادامـۀ مسـیر [منحـرف شـود  ] به سبب سختی مسیر جنگ از حـق[گروهی از آنان 

سپس خدا توبه آنان را پذیرفت، زیرا خدا نسـبت بـه آنـان  ]بازایستند و به مدینه برگردند
 ».بسیار رئوف و مهربان است

ُسوُل ﴿نیز:  ولِئـَك َلُهـُم  لِکِن الرَّ
ُ
ْنُفِسـِهْم َوأ

َ
ْمواِلِهْم َوأ

َ
ذیَن آَمُنوا َمَعُه جاَهـُدوا ِبـأ َوالَّ

ولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
ُ
ْنهـاُر  ٭اْلَخْیراُت َوأ

َ
ـاٍت َتْجـری ِمـْن َتْحِتَهـا اْأل ُه َلُهـْم َجنَّ َعدَّ اللَّ

َ
أ

پیامبر و کسـانی کـه بـا او ایمـان ؛ ولی )۸۹ - ۸۸(توبه/ ﴾خاِلدیَن فیها ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعظیُم 
بـرای  ] دنیا و آخرت[هایشان جهاد کردند، اینانند که همۀ خیرات  آوردند با اموال و جان

هایی را آماده کرده است که از  آنان است و اینانند که رستگارند. خدا برای آنان بهشت
 میابی بزرگ.اند، این است کا آن نهرها جاری است، در آنجا جاودانه ] درختان[زیر 

 بدین جهت، اثبات ادعای ارتداد همۀ اصحاب، بالفاصله پـس از رحلـت پیـامبر
 بسی دشوار است. 

 د. روایات ارتداد صحابه
جا منشأ بروز چنین تصوری شده اسـت، وجـود چنـد روایـت در منـابع  آنچه در این

از  حدیثی شیعه و اهل سنت است. مفاد روایات موجـود در منـابع حـدیثی شـیعه، خبـر
بازگشت به گذشـتۀ «جز سه نفر،  به» ارتداد مردم«جز سه نفر،  به» هالکت و گمراهی«

، و نیز امتناع سه نفر اسـتثنا شـده از جز سه نفر و تمرد از اجرای فرمان علی به» خود
کید شده است که سایر مردم  دهد، ضمن این بیعت با خلیفۀ اول می که در این روایات تأ
 نفر ملحق شدند. به تدریج، به آن سه

پـس از » ارتداد و بازگشـت صـحابه بـه عقـب«که مفاد روایات اهل سنت نیز  چنان
 است. رحلت رسول خدا
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 پردازیم: ها می اکنون متن روایات را یادکرده، به بررسی سندی و تحلیل آن
عن الحسن بن محبوب عن الحارث قال: سمعت عبد الملك بن أعین یسأل أبا عبـد . «۱

یزل یسأله حتی قال: فهلك الناس إذا؟ فقال: إی والله یا ابـن أعـین هلـك  فلم الله
الناس أجمعون. قلت: أهل الشرق والغرب؟ قال: إنها فتحت علی الضالل، إی واللـه 
هلکوا إال ثالثة نفر: سلمان الفارسـی وأبـوذر والمقـداد ولحقهـم عمـار وأبـو ساسـان 

 ۱/۳۴، ۱۴۰۴؛ طوسی، ۶ - ۵، صصبی تاید، (مف» األنصاری وحذیفة وأبو عمرة فصاروا سبعة
 ؛ حسن بن محبوب گوید: شنیدم عبدالملك بن اعین پیوسته از امام صـادق)۳۵ -
کـه گفـت: بنـابراین  پرسید تـا این می ]دربارۀ وضعیت مردم پس از رحلت پیامبر[

همۀ مردم هالك شدند؟! فرمود: آری به خدا سوگند ای پسر اعین! همۀ مردم هالک 
گفتم: اهل شرق و غرب؟ فرمود: درهای گمراهی به رویشـان گشـوده شـد،  شدند.

آری، به خدا سوگند جز سه نفر، باقی افراد هالک شدند: سـلمان فارسـی، ابـوذر و 
مقداد، سپس عمار و ابوساسان انصاری و حذیفه و ابوعمره نیـز بـه آنـان پیوسـتند و 

 هفت تن شدند.
إال ثالثـة نفـر: المقـداد بـن األسـود  د النبیقال: ارتّد الناس بع عن أبی جعفر.«۲

؛ )۶ - ۵، بـی تـا(مفیـد، »وأبوذر الغفاری وسلمان الفارسی، ثم إّن الناس عرفوا ولحقوا بعد
جز سه نفر: مقداد بن اسـود،  مرتد شدند به فرمود: مردم پس از پیامبر امام باقر

 اختند و ملحق شدند.شن ]حق را[ابوذر غفاری و سلمان فارسی، سپس سایر مردم نیز 
لمـا قـبض ارتـد  یقول: إن النبـی عن عمرو بن ثابت قال: سمعت أبا عبد الله.«۳

الناس علی أعقابهم کفارا إال ثالثا: سلمان والمقداد وأبوذر الغفـاری، إنـه لمـا قـبض 
فقـالوا: ال واللـه ال نعطـی  جاء أربعون رجًال إلی علی بن أبی طالب رسول الله

فیـك یـوم غـدیر  دك أبدًا. قال: ولم؟ قالوا: إنا سمعنا من رسول اللـهأحدًا طاعة بع
(خم)، قـال: وتفعلـون؟ قـالوا: نعـم قـال: فـأتونی غـدا محلقـین. قـال: فمـا أتـاه إال 

؛ عمرو )۶ - ۵، صصبی تا(مفید، » هؤالءالثالثة. قال: وجاءه عمار بن یاسر بعد الظهر...
رحلت کـرد،  د: هنگامی که پیامبرفرمو  می بن ثابت گوید: شنیدم امام صادق

مردم به گذشتۀ کفرآمیز خود بازگشتند جز سه نفر: سلمان و مقداد و ابوذر غفـاری؛ 
آمدنـد و  طالـب رحلت فرمود، چهل مـرد نـزد علـی بـن ابی چون رسول خدا



   

وزه
آم

 
ان 

بست
و تا

ار 
/ به

یثی
حد

ي 
ها

13
96

 
رة 

شما
 /

1

۳۶ 

کنیم. فرمـود: چـرا؟  کس اطاعـت نمـی گفتند: نه به خدا سوگند، بعد از تو از هـیچ
هر چه [شنیدیم. فرمود:  ۀ تو روز غدیر خم مطالبی از رسول خداگفتند: ما دربار 

دهید؟ گفتند: بله. فرمود: فردا با سر تراشیده نـزد مـن آییـد. ولـی  انجام می ]بگویم
 . فردای آن روز جز همان سه نفر نیامدند و عمار یاسر نیز بعد از ظهر آمد...

إال ثالثـة. فقلـت: ومـن  ی، قال کان الناس أهل ردة بعـد النبـعن أبی جعفر. «۴
الثالثة ؟ فقال: المقداد بن األسود وأبوذر الغفاری وسلمان الفارسی، ثم عـرف النـاس 

حتی جاؤوا  ]ألبی بکر[بعد یسیر، قال: هؤالء الذین دارت علیهم الرحا وأبوا أن یبایعوا 
ـٌد ِإالَّ رَ ﴿مکرها فبایع وذلك قول الله عز وجل  بأمیرالمؤمنین ُسـوٌل َقـْد َومـا ُمَحمَّ

ْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلی
َ
 َفِإْن ماَت أ

َ
ُسُل أ ْعقـاِبُکْم َوَمـْن َیْنَقِلـْب َعلـی  َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ

َ
  أ

یَن  اِکر ُه الشَّ َه َشْیئًا َوَسَیْجِزی اللَّ ، ۱۳۶۷(کلینـی، » )۱۴۴(آل عمـران/ ﴾َعِقَبْیِه َفَلْن َیُضرَّ اللَّ
بـه  فرمود: مردم پس از پیامبر ؛ امام باقر)۳۱ - ۱/۲۶، ۱۴۰۴؛ طوسـی، ۲۴۶ - ۸/۲۴۵

جز سه نفر: مقـداد بـن اسـود، ابـوذر غفـاری و سـلمان فارسـی،  ارتداد گراییدند، به
شــناختند. حضــرت ادامــه داد: اینــان  ]حــق را[گــاه مــردم پــس از زمــانی کوتــاه  آن

وبکر امتنـاع چرخـد، آنـان از بیعـت بـا ابـ اند که محور حق بر گـرد آنـان می کسانی
از سر اجبار بیعـت کـرد، و ایـن اسـت مصـداقی از  که امیر مؤمنان ورزیدند تا آن

ای از سوی خدا که پیش از او هم  و محّمد جز فرستاده«فرمایش خداوند که فرمود:
ایمان و [اند، نیست. پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود،  گذشته ]آمده و[فرستادگانی 

گردید؟! و هر  به روش گذشتگان و نیاکان خود برمی ]نید وک عمل صالح را ترک می
گزاران را پـاداش  رساند؛ و خدا به زودی سـپاس کس برگردد هیچ زیانی به خدا نمی

 ».دهد می
 در منابع حدیثی اهل سنت نیز چنین روایاتی وجود دارد:

ط مـن قال یرد علی یـوم القیامـة رهـ عن أبی هریرة انه کان یحدث ان رسول الله. «۱
اصحابی فیجلون عن الحوض فـأقول یـا رب اصـحابی فیقـول انـك ال علـم لـك بمـا 

؛ رسول خدا به )۷/۲۰۸، ۱۴۰۱(بخاری، » احدثوا بعدك انهم ارتدوا علی ادبارهم القهقری
شوند... پس مـن  نقل ابوهریره فرمود: روز قیامت گروهی از اصحابم بر من وارد می

دانـی پـس از تـو چـه پدیـد  فرماید: تـو نمی می گویم: پروردگارا! اصحابم! پاسخ می
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 آوردند، آنان به پشت سر خود، عقب بازگشتند.
قال بینا انا قائم فإذا زمرة حتی إذا عـرفتهم خـرج رجـل  عن أبی هریرة عن النبی. «۲

من بینی وبینهم فقال هلم فقلت این قال إلی النـار واللـه قلـت ومـا شـأنهم قـال انهـم 
ارهم القهقری ثم إذا زمرة حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بینـی ارتدوا بعدك علی ادب

وبینهم فقال هلم قلت این قال إلی النار والله قلت ما شـأنهم قـال انهـم ارتـدوا بعـدك 
 ۷/۲۰۸، ۱۴۰۱(بخاری، » علی ادبارهم القهقری فال اراه یخلص منهم اال مثل همل النعم

ی که ایستاده بودم به ناگاه گروهی فرمود: در حال ؛ ابوهریره گوید: پیامبر)۲۰۹ -
نمایان شدند، چون آنان را شناختم مردی از میان من و آنان خارج شد و گفت: بیـا. 

اند؟ گفت:  گفتم: کجا؟ گفت: به سوی آتش به خدا سوگند. گفتم: مگر چه کرده
آنان پس از تو به عقب بازگشتند (این ماجرا دوباره نیز در مورد گروهی دیگـر تکـرار 

 از آن رهایی یابند.]: صحابه[کنم جز تعداد اندکی از آنان  ). پس تصور نمیشد
فأقول: یارب أصحابی. فیقال: إنك ال تدری ما أحدثوا بعدك، انهـم لـم یزالـون . «... ۳

: در )۴/۳۸، ۱۴۰۳؛ ترمـذی، ۱/۲۳۵، بـی تـا(ابـن حنبـل، » مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم
گـویم: پروردگـارا! اصـحابم!  ست که.... پس میآمده ا حدیث دیگری از پیامبر

دانی که بعد از تو چه کردنـد! از زمـانی کـه از آنـان  شود: تو نمی در پاسخ گفته می
 گردند. جدا شدی پیوسته به عقب بازمی

 . ارزیابی سندی۱
نتیجۀ بررسی سندی روایات چهارگانۀ نقل شده از منابع حدیثی شیعه، چنـان اسـت 

 آید: که می
د روایت اول، براساس متنی که شیخ مفید گزارش کرده و ما نیز همان را صحت سن

با تردید مواجه است. چه، وی » احمد بن محمد بن یحیی«ذکر کردیم، به سبب وجود 
با این عنوان در منابع دست اول رجالی توثیق نشده است و طبق تحقیق آیة اللـه خـوئی، 

 - ۲/۳۲۸(خـوئی، رود  به شـمار مـی» مجهول«اند، فردی  اگرچه مشهور بر او اعتماد کرده
باشـد کـه در ایـن » محمـدبن احمـدبن یحیـی« تصـحیفکـه ایـن نـام،  . مگر آن)۳۲۹

 .)۴۵و  ۱۵/۲۹(خوئی، صورت، توثیق شده است 
، کلینی نیز نقل کرده اسـت  - با اختالف در تعبیر - با این حال، روایت یادشده را
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باشد. افراد موجود در سلسله سـند طبـق  می» هصحیح«که طبق این نقل  )۸/۲۵۳(کلینی، 
، معلـی )۶۶(نجاشی، این نقل عبارتند از: حسین بن محمد بن عامر که امامی و ثقه است 

بن محمد بصری، که هرچند نجاشی او را مضطرب الحدیث و المذهب توصیف کرده 
سـن بـن ، ح)۱۸/۲۵۸(نـک: خـوئی، لیک تحقیقات بر توثیـق او داللـت دارد  )۴۱۶(نجاشی، 

، ابـان بـن عثمـان احمـر، کـه از )۳۹(نجاشـی، علی وشاء، که ثقه و جلیـل القـدر اسـت 
و حارث بن مغیره نصـری کـه وی نیـز کـامًال توثیـق  )۳۷۵(کشی، اصحاب اجماع است 

 .)۱۳۹(نجاشی، شده است 
است. افراد سلسله سند آن عبارتند از: محمد بن حسـن، » صحیحه«روایت دوم نیز 

، محمدبن حسن صفار، که او نیز ثقه و جلیـل )۳۸۳(نجاشـی، القدر است  که ثقه و جلیل
ن ، صفوان بـ)۱۰۲(نجاشی، ، ایوب بن نوح، که توثیق شده است )۳۵۴(نجاشی، القدر است 

، مثنی بن ولید حناط که حکم به وثاقـت )۱۹۸(نجاشی، یحیی که کامًال توثیق شده است 
(نجاشـی، ید بن معاویه کـه وی نیـز ثقـه اسـت و بر  )۱۸۵و  ۱۴/۱۸۳(نک: خـوئی، شود  او می
۱۱۲(. 

رود.  باشد و طبعًا به عنوان مؤید بکـار مـی می» ضعیف«روایت سوم، از نظر سندی 
ای همچون محمد بن حسن و محمدبن حسن صـفار و  در سلسله سند، اگرچه افراد ثقه

ط محمد بن حسین بن ابی الخطاب وجود دارند، لیک به سبب موسی بن سـعدان حنـا
و عبدالله بن قاسم حضرمی که ضعیف و غـالی  )۴۰۴(نجاشی، که ضعیف توصیف شده 

 گردد. به صحت موصوف نمی )۲۲۶(نجاشی، خوانده شده است 
است. افراد موجود در سند عبارتند از: علی بـن ابـراهیم، » صحیحه«روایت چهارم 

چـه بسـیاری از ، ابـراهیم بـن هاشـم کـه اگـر )۲۶۰(نجاشـی، که ثقه و جلیل القدر است 
(نک: اند، دالیل متعددی بر وثاقت او داللت دارد  رجالیان، به عدالت وی تصریح نکرده

و  )۱۶۴، ۱۴۱۷(طوسـی،، حنان بن سدیر صیرفی که توثیق شـده اسـت )۳۱۸ - ۱/۳۱۷خـوئی، 
 . )۸/۳۷(نک: خوئی، سدیر بن حکیم صیرفی که بنا بر تحقیق، ثقه است 

از صحاح سته نقل شده است که هر کدام براسـاس مجموعه روایات اهل سنت نیز 
نـزد اهـل سـنت موصـوف » صـحت«شرایط مؤلفان صـحاح (بخـاری و ترمـذی)، بـه 

 شوند. می
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 . بررسی محتوایی۲
اکنون باید دید مقصود از ارتداد در این روایـات چیسـت. چـه اگـر مقصـود، برگشـتن از 

آیـات و روایـات دیگـر سـازگار پرستی باشـد، نـه بـا  اسالم و بازگشت به کفر و شرک و بت
های دلسـوزانه  کـه بـر اثـر مجاهـدت های عقلی. توضـیح این است، نه با تاریخ و نه با تحلیل

ای از مؤمنان مخلص به عنوان پیروان حضـرت شـکل  از آغاز بعثت، مجموعه رسول خدا
 پیـامبرویژه در دورۀ حضور  گرفتند و هر روز بر تعداد آنان افزوده گشت. این مجموعه، به

در قـرآن مخاطـب و مـورد » مـؤمنین«و » یا ایها الـذین آمنـوا«در مدینه، با تعابیری همچون 
و  ۷۲(برای نمونه: توبـه/ستایش قرار گرفته و وعدۀ بهشت و رضوان الهی به آنان داده شده است 

 اند:  . برخی از آیات بر پایمردی آنان در راه عقیده تأکید کرده)۷۴؛ انفال/۱۱۱
َه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقضیمِ ﴿ .۱ َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن   َن اْلُمْؤِمنیَن ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اللَّ

ُلوا َتْبدیال ؛ از مؤمنان، مردانی هستند که به آنچه با خدا بـر )۲۳(احزاب/ ﴾َیْنَتِظُر َوما َبدَّ
صادقانه وفـا کردنـد،  ]بود و آن ثبات قدم و دفاع از حق تا نثار جان[آن پیمان بستند 

و برخـی  ]و به شرف شهادت نایل شدند[برخی از آنان پیمانشان را به انجام رساندند 
 اند. نداده ] در پیمانشان[برند و هیچ تغییر و تبدیلی  انتظار می ]شهادت را[از آنان 

ذیَن آَمُنوا َوهاَجُروا َوجاَهُدوا فی﴿ .۲ ْمواِلِه   الَّ
َ
ِه ِبأ ْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد َسبیِل اللَّ

َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْم َوأ

ولِئَك ُهُم اْلفاِئُزوَن 
ُ
ِه َوأ ـاٍت َلُهـْم فیهـا  ٭اللَّ ُهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َوِرْضـواٍن َوَجنَّ بُّ ُرُهْم َر ُیَبشِّ

؛ آنان کـه ایمـان آوردنـد و هجـرت کردنـد و بـا امـوال و )۲۱ - ۲۰(توبه/ ﴾َنعیٌم ُمقیٌم 
تر و برتـر  ا به جهاد برخاستند، منزلتشان در پیشگاه خدا بزرگهایشان در راه خد جان

است و اینانند که کامیابند. پروردگارشان آنان را نزد خود بـه رحمـت و خشـنودی و 
 .دهد های پایدار است، مژده می هایی که برای آنان در آنها نعمت بهشت

ِه َو ﴿. ۳ بِّ ْنِزَل ِإَلْیِه ِمْن َر
ُ
ُسوُل ِبما أ ِه َوَمالِئَکِتِه َوُکُتِبـِه َوُرُسـِلِه آَمَن الرَّ اْلُمْؤِمُنوَن ُکلٌّ آَمَن ِباللَّ

نـا َوِإَلْیـَك اْلَمصـیُر  بَّ َطْعنـا ُغْفراَنـَك َر
َ
َحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقـاُلوا َسـِمْعنا َوأ

َ
ُق َبْیَن أ  ﴾ال ُنَفرِّ

ؤمنان همگـی ؛ پیامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ایمان آورده، و م)۲۸۵(بقره/
و بر اساس ایمان استوارشـان [اند  ها و پیامبرانش ایمان آورده به خدا و فرشتگان و کتاب

گذاریم و گفتند: شـنیدیم و اطاعـت  ما میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی ]گفتند:
 کردیم، پروردگارا! آمرزشت را خواهانیم و بازگشت به سوی توست.
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که قطع نظر از افراد سست ایمان و منـافقی کـه در  دهد دقت در این آیات نشان می
بین مجموعۀ اهل ایمان نفوذ کرده بودند، افراد فراوانی در نقاط مختلف حضور داشتند 
که ایمان با تار و پود وجودشان درآمیخته بود و از این رو، ادعای بازگشت همۀ آنـان بـه 

کند. چگونـه ممکـن اسـت آن  کفر در زمانی بسیار کوتاه را، سخت با تردید مواجه می
های متمادی جان و مال خـویش را در راه خـدا در  ایمان که در طول سال همه انسان با

طبق اخالص نهادند، به یکباره از اساس منکر دین شوند و به کفر برگردند؟! این تردیـد 
بینیم در برخــی از روایــات یــاد شــده، ارتــداد فراتــر از  شــود کــه مــی زمــانی بیشــتر می

شــمار اســتثنا  نســبت داده شــده و تنهــا افــرادی انگشت» همــۀ مــردم«بــه » اباصــح«
اند و این بدان معنا است که اصـحابی همچـون بـالل حبشـی و تـابعینی چونـان  گردیده

 هاشم هم مشمول ارتداد باشند!! اویس قرنی و بزرگان بنی
دی کـه رسد، ارتداد افرادی محدود است، افرا آنچه در سیر طبیعی ممکن به نظر می

های اعتقـادی قـرار  همـواره در معـرض آسـیب )۱۶۷(نـک: آل عمـران/بر اثر سستی ایمان 
» منکم«و » َمن«دهند نیز با تعبیرهایی همچون  دارند. آیاتی که دربارۀ ارتداد هشدار می

انـد و نـه همـۀ  آن را به افـرادی خـاص و انـدک منحصـر کرده )۵۴؛ مائده/۲۱۷(نک: بقره/
و پس از ایشان، این اتفاق به صورت جزئی  در زمان حیات پیامبرکه  مسلمانان. چنان

که نقص و ضـعف در عملکـرد و فقـدان  روی داد و شماری از افراد مرتد شدند. چنان
توان از ناحیۀ عموم مردم تصور کرد، ولی  بینش سیاسی و انجام رفتاری اشتباه را هم می

 ارتداد عقیدتی را خیر.
به  - شمار به جز تعدادی انگشت - بازگشت همۀ مسلماناناز نقطه نظر تاریخی نیز 

کفر و شرک، به هیچ روی قابل اثبـات نیسـت و نـه تنهـا گـزارش مـوثقی در ایـن بـاره 
کم در  ای اسـالمی دسـت گر وجود جامعه نرسیده است، که تاریِخ پس از رحلت، نشان

 ١باشد. ها، نشانۀ مسلمان بودن فرد می ظواهر امور است، ظواهری که همان
 بر این اساس، بایستی به دنبال مفهوم دیگری برای روایات یاد شده بود.

                                                           
خالفت  در عصر کدر تاریخ ثبت شده، ارتداد گروهی اند  . آنچه از ارتداد افراد پس از رحلت پیامبر١

گفتـه بـا تعبیرهـای خـود، اکثریـت  ابوبکر است که خلیفه با آنان مبارزه کرد، در حالی که روایـات پیش
 ).۲۷، بی تا: حکیم محمد تقی ،ر.کشود ( قریب به اتفاق اصحاب را شامل می
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 . تحلیل مفهوم ارتداد در روایات یادشده و ارائۀ فرضیه  ه
 رساند.  شواهد و قرائنی متعدد ما را به مفهومی خاص از این روایات می

در اصـل بـه را برنمـاییم. ایـن واژه » ارتداد«پیش از آن، الزم است مفهوم واژۀ 
و به همین معنا نیز در آیـاتی از قـرآن آمـده  )۳/۱۷۳(ابن منظـور، معنی بازگشت است 

 است: 
ْلقاه َفَلمَّ ﴿

َ
ْن جاَء اْلَبشیُر أ

َ
؛ پس هنگامی کـه )۹۶(یوسف/ ﴾َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبصیراً   َعلیا أ

ـذی ِعْنـَده  قـاَل ﴿مژده رسان آمد، پیراهن را بر صورت او افکند و او دوباره بینا شد.  الَّ
ْن َیْرَتدَّ ِإَلْیَك َطْرُفَك 

َ
َنا آتیَك ِبِه َقْبَل أ

َ
؛ کسی کـه دانشـی از )۴۰(نمل/ ﴾ِعْلٌم ِمَن اْلِکتاِب أ

ات بـه هـم  نزد او بود گفت: من آن را پیش از آنکـه پلـک دیـده ]لوح محفوظ[کتاب 
ْفِئـَدُتُهْم ُرُؤِسـِهْم ال یَ   ُمْهِطعیَن ُمْقِنعی﴿آورم.  بخورد، نزد تو می

َ
ْرَتـدُّ ِإَلـْیِهْم َطـْرُفُهْم َو أ

و [شتابانند، سرهایشان را باال گرفته  ] ترسان به سوی دادگاه قیامت[ۀ )۴۳(ابـراهیم/ ﴾َهواءٌ 
هایشـان بـه هـم   تا جـایی کـه پلـک ] های محشر دوخته شده دیدگانشان ذلیالنه به برنامه

 تهی است. ] جویی ه و از تدبیر و چارهاز بیم عذاب فرو ریخت[هایشان  خورد، و دل نمی
عـن «مقصود بوده، قیـدی همچـون » بازگشت از دین«بدین جهت، هرگاه در قرآن 

 وجود دارد. )۲۵(نک: محمد/» من بعد ما تبین له الهدی«یا  )۵۴(نک: مائده/» دینه
رسد روایات مورد بحث ناظر به حـوادث تلـخ  حال با توجه به این مطلب، به نظر می

از آن بـه  نهـج البالغـهاسـت، حـوادثی کـه در  سالم و پس از رحلت پیامبرصدر ا
یادشده، ابـن عبـاس خاسـتگاه آن را  )۱۵۶(نک: نهج البالغه، خطبه های پس از رحلت  فتنه

تـرین و  و نتیجۀ آن، ایجـاد بزرگ )۳۷، ۱۴۱۳(نک: شیخ مفید،شمرد  برمی» مصیبت بزرگ«
اسالمی بود و آن، تغییر مسیر خالفت اسـالمی تأثیرگذارترین شکاف و شقاق در جامعه 

 از مسیر ترسیم شده برای امت اسـالمی توسـط پیـامبر» بازگشت«و  از اهل بیت
 روی داد.  بود که با تقصیر و قصور عمومی از همراهی با علی

 دالیل و شواهد فرضیه
 که اشاره شد، فرضیۀ مـا آن اسـت کـه مقصـود از ارتـداد صـحابه در روایـات چنان

 بازگشت از مسیر ترسیم شده توسط پیامبر«یادشده، نه بازگشت به کفر و شرک، که 
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ارتـداد از «باشد. بـه دیگـر سـخن، ارتـداد در اینجـا بـه مفهـوم  می» برای امت اسالمی
 ». ارتداد از توحید«است نه » والیت

 دالیل و شواهد این مدعا عبارتند از:
که دال بر تعلیل اسـت، » انه«ردم، با واژۀ یک. در روایت سوم، پس از بیان ارتداد م

و آزمـایش آنـان  ماجرای تعهد شماری از اصحاب برای حمایـت و اطاعـت از علـی
تداد صحابه بـه ر دهد که ا توسط حضرت ذکر شده است. این تعلیل به روشنی نشان می

 گردد.  باز می پس از رحلت پیامبر مسألۀ خالفت و والیت علی
نشـده بودنـد، » مرتد«دهد سه نفری که  رم به روشنی نشان میدو. ذیل روایت چها

پایبند بوده با غیر او بیعت نکردنـد و » امارت امیر مؤمنان علی«کسانی بودند که به 
 صرفًا زمانی که آن حضرت از سر اکراه تن به بیعت داد، آنان نیز بیعت نمودند.

گفته نیز آمده بود،  ات پیشسه. در روایت ذیل، پس از استثنای سه نفری که در روای
گـاه، انحـراف بسـیار  نام عمار آمده که اندکی انحراف پیدا کرد و سپس بازگشـت. آن

خاطر نشان شده اسـت و دسـتور سـکوت بـه » معرفت علی«اندک سلمان در زمینۀ 
» شـناخت حـق امیرمؤمنـان«و در ادامه نیز، به صـراحت از  ابوذر از جانب علی

دهـد  کننده سخن به میان آمده است. همۀ این موارد نشان می توسط هفت نفر بازگشت
 مرتبط است: مورد بحث در این روایات، با مسألۀ والیت علی» ارتداد«که 

: ارتد النـاس إال ثالثـة نفـر: سـلمان عن أبی بکر الحضرمی قال: قال أبو جعفر«
م قـال: إن وأبوذر والمقداد، قال: قلت فعمار؟ قال: قد کان جـاض جیضـه ثـم رجـع ثـ

أردت الذی لم یشك ولم یدخله شئ فالمقداد، فأما سلمان فإنه عرض فی قلبه عارض أن 
اسم الله األعظم لو تکلم به ألخـذتهم األرض.... أمـا أبـوذر فـأمره  عند أمیرالمؤمنین

بالسکوت، ولم یکن یأخذه فی الله لومة الئم، فأبی إال أن یتکلم فمّر به  أمیر المؤمنین
مر به، ثم أناب الناس بعد، وکان أول من أناب أبو ساسان األنصاری وأبـو عمـرة عثمان فأ

، بـی تـا(مفید، » إال هؤالء السبعة وشتیرة وکانوا سبعة فلم یکن یعرف حق أمیر المؤمنین
فرمود: مردم به جز سه نفر مرتد شدند: سلمان  : ابوبکر حضرمی گوید: امام باقر)۱۰

ار چطـور؟ فرمـود: او انـدکی انحـراف پیـدا کـرد سـپس و ابوذر و مقداد. گفـتم: عمـ
ای تردیـد نکـرد، او مقـداد  گاه فرمود: اگر به دنبال کسـی هسـتی کـه ذره بازگشت. آن
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 شود اسم اعظم نزد امیر مؤمنان است، حتی سلمان نیز به دلش خطور کرد که آیا می
وذر نیـز از سـوی امیـر باشد که اگر آن را بر زبان آرد زمین مردم را به خود گیـرد.... ابـ

گران تــأثیری بــر او  مــأمور بــه ســکوت بــود و در راه خــدا ســرزنش مالمــت مؤمنـان
نداشت، ولی او سخن گفت و در نتیجه عثمان وی را از مدینه اخراج کرد. سپس مردم 
توبه کرده بازگشتند و نخستین کسانی کـه بازگشـتند، ابوساسـان انصـاری و ابـوعمره و 

را  هـا حـق امیرمؤمنـان هفت تن بودند و هیچ کـس بـه انـدازۀ آنشتیره بودند، آنان 
 شناخت. نمی

لۀ ارتـداد ئیت، سخن از استثنای سـه نفـر از مسـشود در این روا که مشاهده می چنان
گیرند؛ حتی افرادی همچون عمار که  ای که سایر افراد مشمول آن قرار می است به گونه

اند، و حتی سلمان  ر دل داشته و سپس بازگشتهاندک تردید و انحرافی در زمانی کوتاه د
ورد مراتـب واالی معنـوی بـرای نیز در مقایسه با مقـداد، فـردی معرفـی شـده کـه در مـ

دهد که مقصود از ارتداد دیگران،  و این نشان می ١خطوری ذهنی داشتند! مؤمنانامیر
ور و اصطالح فقهی آن یعنی کفر و شرک نبوده است، بلکـه ضـعفی در عقیـده و قصـ

بـوده » والیت«تقصیری در عمل و در خصوص یکی از واجبات مهم دینی یعنی مسأله 
خود مراتبی دارد که مراتب بـاالی آن بـه مفهـوم انکـار » ارتداد«است. به دیگر سخن، 

خدا یا نبوت و شریعت و مشمول احکام سنگین فقهی است و مراتب پـایین آن، شـامل 
 از واجبات. ها و تمّرد هرگونه بازگشت از ارزش

از بیعـت  سخنی به میـان آیـد،» اهل رّده«که از  چهار. در روایتی دیگر، پیش از آن
 کـه علـی پس از رحلت سخن گفتـه شـده و این مؤمنانگروهی از صحابه با امیر
 مؤمنان است؛ و شایستۀ امارت بر سزاوارترین مردم به پیامبر

ن واألنصار وغیرهم بعد ذلـك ، قال: جاء المهاجرو عن أبی بصیر عن أبی جعفر«
 المؤمنین وأنت والله أحّق الناس وأوالهـم بـالنبیفقالوا له: أنت والله أمیر  إلی علی

: ان کنتم صادقین فاغدوا غدا علی هلم یدك نبایعك فوالله لنموتن قدامك ! فقال علی
وحلق سلمان وحلق مقداد وحلق أبـوذر ولـم یحلـق غیـرهم. ثـم  محلقین فحلق علی

                                                           
جنگیدنـد  در عراق همراه حضرت با دشـمن می . در روایت دیگری نیز آمده است اصحاب امام علی١

 ).۱/۲۵، ۱۴۰۴: طوسی، ر.کشناختند ( لی که حتی پنجاه نفر او را به طور کامل به امامت نمیدر حا
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صرفوا فجاؤوا مرة أخری بعد ذلك، فقالوا له أنت والله أمیر المؤمنین وأنت أحـق النـاس ان
هلم یدك نبایعك فحلفوا فقال: ان کنتم صادقین فاغدوا علی محلقـین  وأوالهم بالنبی

فما حلق اال هؤالء الثالثة قلت: فما کان فیهم عمار ؟ فقال: ال. قلت: فعمـار مـن أهـل 
: ابوبصـیر )۳۹ - ۱/۳۸، ۱۴۰۴(طوسـی،» بعـد را قد قاتـل مـع علـیالردة ؟ فقال: ان عما

 : رحلت پیـامبر[فرمود: مهاجرین و انصار و غیر آنان پس از آن  گوید: امام باقر
مؤمنـان هسـتی و ه و گفتند: به خـدا سـوگند تـو امیرآمد نزد علی ]و ماجرای سقیفه

ا بده تا با تو بیعت کنیم که به . دست خود ر ترین مردم به پیامبر  سزاوارترین و نزدیک
گوییـد  فرمود: اگر راسـت می خدا سوگند حاضریم در برابر تو جان فدا کنیم. علی

و سـلمان و مقـداد و ابـوذر  صبح فردا با سرهای تراشیده نـزد مـن آییـد. پـس علـی
سرهای خود را تراشیدند، ولی دیگران این کار را نکردند. آنان بـار دیگـر هـم آمدنـد و 

ن سخنان را تکرار کردند و بر عهد خود سوگند یـاد کردنـد. ایـن بـار نیـز حضـرت هما
گویید صبح فردا با سر تراشیده نزد من آیید. ولی این بار نیـز جـز  فرمود: اگر راست می

همان سه نفر کس دیگری این کار را نکرد. عرض کردم: پـس عمـار بـین آنـان نبـود؟ 
تـدین بـود؟ فرمـود: عمـار پـس از آن همـراه فرمود: خیر. گفتم: پـس عمـار نیـز از مر 

 با دشمن جنگید. علی
که در روایت دیگـری  کند. چنان این روایت نیز به روشنی تحلیل یادشده را تأیید می

 نیز آمده است: 
أصحاب الردة، فکلما سمیت إنسـانًا  عن الفضیل قال عرضت علی أبی عبد الله«

ابن مسعود، قال أعزب، ثم قال إن کنـت قال أعزب حتی قلت حذیفة، قال أعزب، قلت 
(ابـن » إنما ترید الذین لم یدخلهم شئ، فعلیك بهؤالء الثالثة، أبوالذر والمقـداد وسـلمان

عرضه کردم، پس  : فضیل گوید: اهل ارتداد را بر امام صادق)۵۴۹، ۱۴۱۱إدریس حلی، 
س فرمود: اگر فرمود: دور شد! حتی حذیفه و ابن مسعود، سپ بردم می کس را مینام هر 

بر آنان وارد نشد، بر تو بـاد بـه ایـن سـه  ]شک و تردیدی[خواهی که هیچ  کسانی را می
 نفر: ابوذر و مقداد و سلمان.

 -پنج. برخی از لغویان برجسته و شارحان دانشمند حدیث، مفهومی دیگر از ارتداد 
 اند. از جمله: را مطرح کرده - غیر از بازگشت به کفر و شرک
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یزالـوا مرتـدین علـی   انهـم لـم«گویـد:  ر در تفسیر ارتداد در این روایـات میابن اثی 
أعقابهم؛ أی متخلفین عن بعض الواجبات، ولم یرد ردة الکفـر، ولهـذا قیـده بأعقـابهم، 

، ۱۳۶۴(ابـن اثیـر، » ألنه لم یرتد أحد من الصحابة بعده، وإنما ارتد قوم من جفاة االعـراب
گشتند بدین معنا اسـت  ارتداد شده و پیوسته به عقب بازمیکه آنان گرفتار  : این)۲/۲۱۴

کردند و ارتداد کفر اراده نشده است، بـدین جهـت آن  که از برخی واجبات تخلف می
یـک از صـحابه پـس از  مقیـد نمـود. چـه، هیچ» بازگشت بـه پشـت سرشـان«را با قید 
ر از فرهنـگ مرتـد شینان خشـن و دو ن مرتد نشدند، بلکه صرفًا گروهی از بادیه پیامبر
 ند.شد

نیز برخی از شارحان کتب حدیثی همچون ابن حجر و عینی، به ایـن مفهـوم اشـاره 
 .)۱۹/۶۵، بی تا؛ عینی، ۳۳۴ - ۱۱/۳۳۳، بی تا(نک: ابن حجر، اند  کرده

شش. صریح یا ظاهر برخی از روایات آن است که ارتداد یاد شده، مخصوص افراد 
بـوده و مسـلمانان » اصـحاب«و حـداکثر شـامل  ساکن در مرکز حکومت یعنی مدینـه

شـده  ویژه مناطق دوردست و نیـز غیـر صـحابه را شـامل نمی ساکن در دیگر مناطق و به
آمـده اسـت نیـز بـر همـین افـراد حمـل » مردم«ها واژۀ  است و طبعًا، روایاتی که در آن

یل سقیفه شود. این بدان رو است که اصوًال جریان انحراف در مسألۀ خالفت و تشک می
کرد و وفاداران به  نیز در مرکز حکومت زندگی می که علی در مدینه روی داد، چنان
جا بروز و ظهور یافتند. بنابراین، اختصاص این مسـأله بـه افـراد  آن حضرت نیز در همان

تواند تأییدی بر مدعای یادشده باشد. چه، اگر ارتـداد  موجود در مرکز حکومت نیز می
گشت بـه کفـر بـدانیم و معلـول ضـعف ایمـان یـا ایمـان اجبـاری، نبایـد را به مفهوم باز 

 اختصاصی به ساکنان مرکز یا صحابه داشته باشد.
از مهـاجران و » رضـایت الهـی«تر، آیاتی را بازخوانی کردیم که خبر از  هفت. پیش

داد. اگرچه با دالیل متعدد، تعمیم  انصار و عاقبت نیک و پاداش اخروی عظیم آنان می
نپذیرفتیم، لیک تردیدی نیست که گروه فراوانی از آنان مشمول » همۀ صحابه«را به  آن

باشند. تمجید باشکوه قرآن از جایگاه فرازمند معنوی آنان در عرصۀ ایمـان  این آیات می
به کفر و شرک،  و اخالص و مجاهدت، بازگشت فوری آنان را پس از رحلت پیامبر

که احتمـال فـوت ایـن گـروه پـیش از رحلـت رسـول  نماید. ضمن آن بسیار مستبعد می
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 نیز ضعیف و فاقد دلیل است.  خدا
گران معاصر نیز با استناد به برخـی از روایـات یادشـده،  به هر روی، برخی از تحلیل

 .)۱۷۵، ۱۴۱۹(نک: علی آل محسن، اند  همین مفهوم برای ارتداد را بازگو کرده
و دوران  پـس از امـام حسـین هشت. برخی روایـات در خصـوص ارتـداد مـردم

: ارتد عن الصادق«نیز شاهد دیگری بر این مدعا است؛  خاص امامت امام سجاد
اال ثالثه؛ ابوخالد الکابلی و یحیی بن ام طویل و جبیر بن معطـم،  الناس بعد الحسین

ه همـه از را : پس از حسـین بـن علـی)۶۴، بی تا(مفید،» ثم ان الناس لحقوا و کثروا...
کابلی، یحیی بن ام طویل و جبیر بن معطم. بعدها مـردم زگشتند، مگر سه نفر؛ ابوخالد با

 ». انبوه گشت ]جمع شیعیان[دیگر به آنان پیوستند و 
پـس از «فرمایـد:  رهبر فرزانه انقالب در تحلیلی استوار پیرامون این روایت چنین می

هـای تشـیع صـرف نظـر  آرمانواقعۀ عاشورا همه از راه برگشـتند... و از همـۀ آرزوهـا و 
که در دل به امامان عقیده و محبت داشته باشند قناعت  کردند، فقط به نام تشیع و به این

، فقط سه نفر در راه ماندند و ورزیدند... در میان چندین هزار شیعه زمان امام سجاد
 )۲۱، ۱۳۸۳، ای (مقام معظم رهبری) (خامنه» وفاداری خود را نسبت به راه امامان حفظ کردند

بدیهی است ارتداد شیعیان، بازگشت به کفر و الحاد نبود، بلکه بازگشت از خط و مسیر 
 امامان معصوم بود.

براساس آنچه ذکر گردید، ادعـای واهـی اسـالم اجبـاری مـردم عربسـتان در صـدر 
ورزانه بـه  رضغ، سخت نااستوار و اسالم و ارتداد آنان بالفاصله پس از رحلت پیامبر

که اتهام تکفیر همۀ صحابه به شیعیان و سـپس تکفیـر شـیعه بـه ایـن  رسد. چنان می نظر
اساس و ناجوانمردانه است؛ چه، عالمان بزرگ شـیعه بسـان علمـای  بهانه نیز، اتهامی بی

کنـد  اهل سنت، چنین اعتقادی ندارند و روایاتی چند که به ظاهر این معنا را تداعی می
کـه بـاور بـه کفـر  ه و هم اهل سنت وجود دارد. ضمن ایننیز، هم در منابع حدیثی شیع

 ١نیز، در میان هر دو فرقه وجود دارد. از معاصران پیامبر» ای خاص عده«

                                                           
کند که خود را بین صفوف اصحاب جا زده بودند، عمـوم  . اگر شیعه حکم به کفر برخی از منافقانی می١

یشـه و اهل سنت نیز حکم به کفر صحابی بزرگی همچون ابوذر نموده و روایات تکفیر عثمـان توسـط عا
 ).۳/۲۰۶، ۱۳۸۶؛ ابن اثیر،۳/۴۷۷، بی تا: طبری، ر.کاند ( مانند آن را نیز نقل کرده
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 گیری نتیجه
کم در نگاه  روایاتی چند در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت وجود دارد که دست -

دهـد. حـال اگـر  نشان می نخست، ارتداد عموم صحابه را پس از رحلت رسول خدا
پرستی باشد، نه با آیات و روایات دیگـر  مقصود، برگشتن از اسالم به کفر و شرک و بت

تواند به معنـی عـدم  که می های عقلی. ضمن این سازگار است، نه با تاریخ و نه با تحلیل
در تربیت افراد مؤمن و معتقد باشد و شبهۀ گسترش اسالم  های پیامبر موفقیت تالش

 تقویت کند.  با زور را
گیرند؛  شود، در سه دسته جای می بر آنان اطالق می» صحابی«کسانی که عنوان  -

گروه نخست، کسانی که ایمانی عمیق و عملی پاک و خالص داشتند، گروه دوم، اهل 
ای از اعمال خوب و بد را  نفاق و کارشکنی بودند و گروه سوم ایمانی سطحی و آمیخته

ویژه در گروه نخست، از ایمانی راسـخ  این حال، شمار فراوانی بهاز خود بروز دادند. با 
 رسد. منطقی به نظر نمی برخوردار بودند که بازگشت آنان به کفر با رحلت پیامبر

 روایات مورد بحث ناظر به حوادث تلخ صدر اسـالم و پـس از رحلـت پیـامبر -
از مسـیر » بازگشـت«و  است که نتیجۀ آن، تغییر مسیر خالفت اسالمی از اهل بیت

بـود کـه بـا تقصـیر و قصـور عمـومی از  ترسیم شده برای اّمت اسالمی توسط پیامبر
دهد که مقصود از ارتـداد در  روی داد. محتوای روایات نیز نشان می همراهی با علی

اینجا، اصطالح فقهی آن یعنی انکار اسالم نیست، بلکـه ضـعفی در عقیـده و قصـور و 
بوده » والیت«خصوص یکی از واجبات مهم دینی، یعنی مسألۀ  تقصیری در عمل و در
خود مراتبی دارد که مراتب بـاالی آن بـه مفهـوم انکـار » ارتداد«است. به دیگر سخن، 

ها و تمّرد از  خدا یا ضروریات اسالم و مراتب پایین آن، شامل هرگونه بازگشت از ارزش
 باشد. م مقصود میواجبات است و در روایات مورد بحث، همین مفهوم دو 

 شناسی کتاب
 .قرآن کریم .۱
 ق.۱۳۸۶، بیروت، دارصادر، دار بیروت، الکامل فی التاریخابن اثیر، علی بن محمد،   .۲
، چـاپ چهـارم، قـم، النهایة فـی غریـب الحـدیث و األثـر ابن اثیر، مجدالدین مبارك بن محمد جزری، .۳

 ش.  ۱۳۶۴مؤسسۀ اسماعیلیان، 
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 ق.۱۴۱۶، دار الکتب العلمیه، بیروت، بة فی تمییز الصحابهاالصا ابن حجر، احمد بن علی، .۴
 ، دارالمعرفه، چاپ دوم، بیروت، بی تافتح الباری شرح صحیح البخاری ابن حجر، احمد بن علی، .۵
 تا ، دار احیاء تراث العرب، بیروت، بینخبة الفکر ابن حجر، احمد بن علی، .۶
 کر، دارالفکر، بیروت، بی تا ، تحقیق احمد محمد شاالمحلی ابن حزم، علی بن احمد، .۷
 ، بیروت، دارصادر.مسند احمد تا، ابن حنبل، احمد بن محمد، بی .۸
 ق.۱۴۱۰، چاپ اول، بیروت، درالفکر، لسان العرب ابن منظور، محمد بن مکرم، .۹
 تا. ، دار الکتاب االسالمی، بیأضواء علی السنة المحمدیه ابوریه، محمود، .۱۰
 ق.۱۴۱۹وم، دار المیزان، بیروت، ، چاپ سکشف الحقایق آل محسن، علی، .۱۱
 ق.۱۴۰۲، المکتب االسالمی، دمشق، االحکام فی أصول االحکام آمدی، علی بن محمد،  .۱۲
 ق.۱۴۰۱، دارالفکر، بیروت، صحیح بخاری بخاری، محمد بن اسماعیل،  .۱۳
 ق.۱۴۰۳، دارالفکر، دوم، بیروت، سنن الترمذی ترمذی، محمد بن عیسی، .۱۴
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