مفهو مشناسی برائت و جايگاه آن
در کتاب و سنت
[عبدالمجید اعتصامی ] 1

چکیده
برائـت واژهای قرآنـی و درو ندینـی ،و بـه معنـای گونـهای انقطـاع قلبی و عملـی از هرگونه
رفتـار ،عقیـده یـا اهـل باطـل اسـت .متـون وحیانـی ،دشـمن خـدای متعـال و منکـر
ارکان رسـالت را مصـداق بـارز اهـل باطـل معرفـی میکنـد .برائـت هرچنـد در مفهـوم،
بـا واژههایـیچـون لعـن ،بغـضّ ،
سـب و عـداوت همخوانـی کامـل نـدارد ،ولـی ممکـن
اسـت این واژهها در مصداق ،نشـانهای برای برائت به حسـاب آیند .برائت در ادبیات
وحیانـی ،علاوه بـر معنـای لغـوی و اصطالحـی ،ممکـن اسـت گونـهای تفکیـک عقیده
و اندیشـه را هـم شـامل شـود کـه بـا توجـه بـه شـدت و ضعـف آن در مراحـل قلـب ،زبـان
و عمـل جوارحـی ،مراتـب مختلفـی دارد .محـور تحقـق برائـت در قـرآن کریـم ،عـداوت
نسـبت بـه دشـمنان خـدای متعـال اسـت .روایـات اهلبیـت؟مهع؟ علاوه بر ملا ک قبل،
عـداوت نسـبت بـه دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ و مخالفـت بـا ایشـان ،کـه در طـول عداوت
بـا خـدای متعـال قـرار میگیـرد را نیـز ،بـه عنـوان ملا ک و معیـار برائـت تبییـن کردهانـد.
مجموعـۀ آیـات و روایـات ،بهروشـنی از ایـن واقعیـت حکایـت دارنـد کـه بـدون برائـت از
دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ ،ایمـان راسـتین محقـق نخواهد شـد .بررسـی اجتهـادی برائت
از منظـر آیـات و روایـات و تبییـن معیارهـای آن ،روش پژوهـش ایـن تحقیـق اسـت.
کلیدواژهها :برائت ،والیت ،لعن ،ایمان ،کفر ،عداوت.
* تاریخ دریافت مقاله ،)97/07/01( :تاریخ پذیرش.)98/04/10( :
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علـوم و فرهنـگ اسلامیAme1359@yahoo.com ،
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مقدمه
برای هر مسلمان اندیشهگر ،این امر روشن است که برائت از دشمن خدا ،الزمۀ وحدانیت
و پذیرش دین است .موضوع برائت از جهات مختلف ،خاصه برای تاریخ تفکر شیعه
اهمیت دارد .شیعۀ امامیه در مقولۀ امامت و رهبری جامعه ،نقطۀ اختالف خودش با
مخالفـان را بـر پایـۀ برائـت از امامـت غیرالهـی اسـتوار سـاخته و فاصلهگـذاری آن بـا دیگر
فرقههـا ،بـر همیـن اسـاس شـکل گرفتـه اسـت .اگـر امامـت بهعنـوان نقطـۀ تمایـز امامیـه
بـا غیرامامیـه باشـد ،ایـن فاصلهگـذاری بـر اسـاس اصـل والیـت و برائـت بنا شـده اسـت.
بسـیاری از کنشهـا و واکنشهـای فکـری و اجتماعـی و حتـی سیاسـی جامع�ۀ ش�یعۀ
امامیـه ،بـر اسـاس تلقیهـای گوناگـون از مسـئلۀ برائـت شـکل گرفتـه اسـت .اکنـون بعـد
از گذشـت چهاردهقـرن از آغـاز اسلام ،هنـوز شـیعۀ امامیـه محـور دیـن و ایمـان را بـر پایـۀ
والیـت نسـبت بـه اهلبیـت؟مهع؟ و برائـت نسـبت بـه دشـمنان آنـان اسـتوار میدانـد.

1

قبـل از اثبـات ایـن ادعـا الزم میآیـد نگاهـی بـا دقـت و تأمـل در مفهـوم و واژۀ «برائـت»
داشـت .بازشناسـی «برائـت» بیـش از هرچیـز ،نیازمنـد شـناخت مفهوم�ی و وحیان�ی
اسـت .بعـد از ایـن آ گاهـی اسـت کـه میتـوان مصادیـق «برائـت»« ،برائتجـو» و
40

«برائتشـونده» را بـاز شـناخت و جایـگاه برائـت در دیـن و نیـز تحقـق تاریخـی برائـت
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را مـورد بررسـی و کاوش قـرار داد .در ایـن زمینـه اثـری علمـی کـه ایـن هـدف را تأمیـن
کـرده باشـد ،مشـاهده نشـده اسـت .اکثـر آثـار علمی مشاهدهشـده در موضـوع برائت ،یا
دربـارۀ واژههـای خاصـی مثـل سـب و لعـن اسـت ،بـا اندکـی تشـریح در حـوزۀ برائـت 2،و
ّ
یـا در آنهـا بهصـورت خیلـی مختصـر در کنـار واژۀ «تولـی» ،ایـن مسـئله مـورد بحـث قـرار
 .1صفار ،محمد بن حسـن ،بصائر الدرجات358/1 ،؛ صدوق ،محمد بن علی ،صفات الشـیعة،
ص 8؛ و از کتب معاصرین :استرآبادى ،علی ،البراهين القاطعة116/4 ،؛ مظفر ،محمدحسن،
دال ئـل الصـدق284/6 ،؛ موسـوی زنجانـی ،ابراهیـم ،عقائـد اإلماميـة اإلثنـي عشـرية279/1 ،؛
امینـی ،عبدالحسـین ،الغديـر.63/11 ،
 .2مثـل کتـاب «هـذه هـي البرائـة» نوشـتۀ سـید عـدل العلـوي ،یـا پایاننامـۀ «بررسـی تاریخـی سـب
و لعـن» ،نوشـتۀ فاطمـه رحمتـی در دانشـگاه ادیـان و مذاهـب و یـا مقالـۀ «مفهومشناسـی لعـن بـا
رویکردهـای قرآنـی و دعایـی» ،از انسـیه نوراحمـدی در مجلـۀ حریـم حـرم ،شـمارۀ .3

گرفتـه اسـت 1.گرچـه ایـن آثـار گرانمایـه پرفایدهانـد ،امـا هـدف پیشگفتـه هنـوز تأمیـن
نشـده اسـت .البتـه شـکی نیسـت کـه ایـن نوشـتار نیـز ،همـۀ راه را طـی نکـرده و تنهـا
گوشـهای از تحقیـق مـورد نظـر را بـه تصویـر کشـانده اسـت.

2

در ایـن مقالـه سـعی بـر آن اسـت ،ابتدا معنای لغوی و اصطالحـی برائت و نیز واژههایی
کـه بهگونـهای بـا برائـت همسـو یـا نزدیکانـد ،بررسـی شـود تـا در نتیجـۀ آن ،زمینـه بـرای
فهـم بهتـر معیـار و ملا ک و نیـز جایـگاه و اهمیـت برائـت در اسلام و تشـیع فراهـم گردد.

 _1مفهوم برائت و ارتباط با واژههای وابسته

3

 _1 _1برائت
برائـت ،مصـدر ثالثـی مجـرد از ریشـۀ «ب ر ئ» اسـت .در جایـی دیـده نشـده کـه اسـم
فاعـل از ریشـۀ ایـن مصـدر اسـتفاده شـده باشـد مگـر در معنایـی غیـر از معنـای برائت.

4

معنـای اسـم فاعـل در ایـن بـاب و در معنـای برائـت ،بـر وزن فعیـل (بریء) خود را نشـان
میدهـد .برائـت و افعـال مشـتق از آن بـا حرف «من» یا «الی» متعدی میشـوند 5.گاهی
ً
نیـز از هـر دو حـرف اسـتفاده میشـود ،ولـی یکـی از آنهـا بـرای تعدیـه اسـت؛ مثلا گفتـه
میشـود« :بـراءة مـن فلان الـی فلان» .درواقـع مجـرور حـرف «مـن» شـخص برائتجـو
اسـت و مجـرور حـرف «الـی» کسـی اسـت کـه از او برائـت جسـته میشـود .بـه عبـارت
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 .1در دانشنامۀ جهان اسالم و دایرةالمعارف قرآن.

 .3بـرای دوری از اطالـۀ بحـث و بـه اقتضـای حجـم ایـن مقالـه ،فقـط بـه واژههـای مرتبطـی چـون
یشـود و در مـورد واژههـای سـب ،شـتم ،رفـض و ...بـه منابـع
لعـن ،بغـض و عـداوت پرداختـه م 
یشـده در پانوشـت قبـل) ارجـاع داده میشـود.
پیشگفتـه (رسـالۀ دکتـری و کتـاب معرف 
ً
 .4مثلا «بـارئ» بـه عنـوان یکـی از اسـامی خـدای متعـال به کار برده شـده اسـت که بـه معنای ایجاد
و خلقکننده اسـت (حشـر.)24 :
 .5ر.ک :فراهیـدی ،خلیـل ،العیـن289/8 ،؛ صاحـب بـن عبـاد ،المحیـط فـي اللغـة274/10 ،؛
ابنمنظـور ،محمـد ،لسـان العـرب32/1 ،؛ زمخشـری ،محمـود ،اسـاس البالغـة ،ص .34

تنس و باتک رد نآ هاگياج و تئارب یسانش موهفم

 .2در ایـن خصـوص یـک پژوهـش مسـتقل بـا ابعـاد گوناگـون در قالـب رسـالۀ دکتـری بـا عنـوان «سـیر
تطور مفهومی و مصداقی برائت در سـدۀ نخسـتین» توسـط نویسـندۀ این مقاله در دانشـگاه ادیان
و مذاهـب بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده اسـت .نیـز کتابـی مبسـوط حـول مباحـث کالمـی و تاریخـی
برائـت بـا بررسـی سـیره و اندیشـۀ اهلبیـت؟مهع؟ و اصحـاب ایشـان ،در پژوهشـگاه قـرآن و حدیـث
قـم بـه قلـم نویسـندۀ ایـن مقالـه در دسـت چاپ اسـت.

دیگـر ،گاهـی حـرف «الـی» بـه عنوان متعلـق برائت ،به جـای «من» به کار برده میشـود.
َ َّ
َّ
َ ٌ
<� َر َاء ة� ِم نَ� الل ِه َو َر ُسو ِل ِه ِإ� لى ال ذ ِ ي�� نَ�
نمونـۀ اینگونـه اسـتعمال ،آیـۀ اول سـورۀ توبـه اسـت :ب
ْ ْ
َ َ ُْ
عاهد ت� ْم ِم َن� ال ُم ش� ِر ِك ي� َن�> .در ایـن آیـه ،حـرف جـر «الـی» بـه معنای «من» و متعلق به کلمۀ
«برائـت» اول آیـه اسـت و حـرف «مـن» در آخـر آیـه ،بیانیـه اسـت تـا «الذیـن عاهدتـم» را
معرفـی و تبییـن کنـد.
برائت ،به مفارقت و دوری از چیزی که انسان نسبت با آن کراهت دارد معنا شده
است 1.متعلق برائت ،هم میتواند انسان باشد و هم یک کار یا یک نقص و عیب.
بعضی برائت را قطع هرگونه علقه و رابطه معنا کردهاند .وقتی گفته میشودُ :
«برئت من
2

المرض» ،به این معنا است که همۀ اسباب و نشانههای مریضی از من جدا شده است
و دیگر این مرض در من دیده نمیشود 3.حاصل جمع معنای لغوی برائت ،انقطاع و
جدایی است؛ 4این انقطاع و جدایی ،میتواند ظاهری و محسوس باشد و نیز میتواند
یک حالت درونی و نامحسوس باشد .همچنین برائت ،به یک رفتار یا حالت خاص
اختصاص ندارد ،بلکه مفارقتی که در معنای آن گنجانده شده ،ممکن است با
مجموعهای از احوال یا رفتار خود را نشان دهد .بنابراین باید گفت که برائت در معنای
42

لغوی ،ممکن است مراتب مختلفی داشته باشد که از شواهد و قرائن قابل درک است.
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 _1 _1 _1برائت در قرآن

در آیـات متعـددی از قـرآن واژۀ برائـت یـا همخانواد ههـای آن به کار رفته اسـت و در همۀ
مـوارد ،همـان معنـای لغـوی انقطـاع و جدایـی کامل مراد اسـت 5.در بعضـی از آیاتی که
َ ُ
 .1مصدر َب ْرأ َ(ب َرئ ْیب َرأ) که همریشه با برائت میباشد ،به معنای خلق است و بارئ یعنی خالق.
 .2ر.ک :فراهیدی ،خلیل ،همان289/8 ،؛ صاحب بن عباد ،همان274/10 ،؛ ابنفارس ،احمد،
معجم مقاییس اللغة236/1 ،؛ ابنمنظور ،محمد،همان.32- 31/1 ،
 .3ر.ک :ابوهالل عسکری ،حسن ،الفروق في اللغة ،ص .131
 .4وجـه تسـمیۀ برائـت در علـم اصـول نیـز همین اسـت که تکلیفی از شـخص مکلف سـاقط و جدا
شـود ،بهگونهای که هیچگونه وظیفهای در قبال آن تکلیف نداشـته باشـد (ر.ک :قدسـی ،احمد،
ُ
انـوار االصول.)27/3 ،
 .5آلعمران49 :؛ مائده.110 :

بحـث برائـت مطـرح اسـت ،علاوه بر معنای لغوی ،معانـی دیگری چون نفـرت و انزجار
یـا دوری از رحمـت الهـی نیـز اراده شـده اسـت .برائـت بیـن خـدای متعـال و انسـانها
نیـز در جاهایـی مطـرح اسـت کـه بحـث شـرک ،کفـر یـا عـداوت نسـبت بـه خداونـد بـه
َ َّ
َّ
َ ٌَ
راء ة� ِم نَ� الل ِه َو َر ُسو ِل ِه ِإ�لى ال ذ ي�� نَ�
<�
میـان آمـده اسـت؛ ماننـد آیۀ اول سـورۀ توبه کـه میفرمایـد :ب
َ
أ
َ
ْ ْ
َ ُْ
ّ
َ ٌ
<و � ذ� نا� ِم نَ� الل ِه َو َر ُسو ِل ِه
عاهد ت� ْم ِم نَ� ال ُم ش� ِر يك� نَ�> .نیز آیۀ سوم از همین سوره که میفرماید:
ْ ْ َأ ْ أَ َ َّ
َ َّ
ْ ْ
ِإ�لى نال� ِاس يَ� ْو َم ال َح ِج ّ� ال�ك بَ� ِر � نّ� الل َه بَ�ر� ٌيء ِم نَ� ال ُم ش� ِر يك� نَ�>.
آیـات مختلفـی در قـرآن اشـاره دارد کـه پیامبر؟لص؟ در زمانهـا و جریانهای مختلف،
بـه طـور علنـی از مشـرکان و عمـل شـرکآلود آنان برائت جسـته اسـت 1.آیات اولیۀ سـورۀ
برائـت و تفاسـیر مربـوط بـه آن ،نشـان میدهـد کـه مهمتریـن و جدیتریـن برائت رسـمی
و علنـی پیامبـر؟لص؟ ،برائـت از مشـرکین در سـال نهـم هجری بوده اسـت .اهمیت این
امـر بـه حـدی بـود کـه حـج آن سـال به حج اکبر شـهرت یافت 2.در این آیـات ،با جدیت
از پیامبـر؟لص؟ خواسـته شـده اسـت کـه هیچگونـه ترحمـی نسـبت بـه مشـرکان نشـان
ندهـد 3و بـر آنها سـخت بگیـرد و با آنهـا بجنگد.

4

ایـن تقابـل ،یـک تقابـل علنـی میـان شـرک و توحید بـود .در این تقابـل هیچگونه مودت،
ارتبـاط و رابطـۀ والئـی میـان مسـلمانان و مشـرکان نبـود و اگـر کسـی از مسـلمانان بـر
خلاف ایـن تقابـل عمـل میکرد ،از ظالمـان بود 5.در رأس مسـلمانان ،این پیامبر؟لص؟
کـرد .طبـق مضامیـن بعضـی از آیـات سـورۀ توبـه ،پیامبـر؟لص؟ بـرای آنهـا طلـب آمـرزش
هـم نمیکـرد؛ چراکـه بـه فرمایـش الهـی ،طلـب آمـرزش بـرای آنهـا بیاثـر بـود.

6

سـیاق آیات سـورۀ توبه نشـان میدهد ،در تحقق برائت از انسـانها (مشـرکان) ،سـهگونه
 .1ر.ک :انعام 19 :و 78؛ انفال48 :؛ یونس41 :؛ هود 35 :و 54؛ زخرف.26 :
 .2ر.ک :توبه3 :؛ قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر.281/8 ،
 .3توبه 13 ،12 ،5 :و. ...
 .4توبه.73 :
 .5توبه.23 :
 .6توبه.80 :

تنس و باتک رد نآ هاگياج و تئارب یسانش موهفم

بـود کـه تمـام و کمـال ،برائـت از مشـرکان را اظهـار نمـود و موبهمـو دسـتورات الهـی را اجرا
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رفتـار تحقـق مییابـد کـه هریک ،مرتبهای از برائت به حسـاب میآیـد :اول اینکه هرگونه
ارتبـاط عملـی و اجتماعـی (مثـل اجتمـاع مشـترک در ایـام حـج و دا دوسـتد) قطع شـود،
مگـر روابطـی کـه بـه جهـت مصالحـی خـاص (مثـل پایبندی بـه عهدی که نقض نشـده
اسـت) باشـد 1.دوم اینکـه بایـد بـا آن دسـته از مشـرکانی کـه بـه دیـن طعنـه میزننـد و
باعـث آزار و اذیـت مسـلمانان میشـوند ،جنگیـد و بـر آنهـا سـخت گرفـت 2.سـوم اینکه
بههیچوجـه نبایـد بیـن مؤمنـان و مشـرکان رابطـۀ والء برقـرار شـود ،حتـی اگر مشـرکان ،پدر
یـا مـادر باشـند 3،و مؤمنـان حـق ندارنـد بـرای چنین مشـرکانی طلب غفـران کنند.

4

بنابرایـن در ایـن آیـات راجعبـه برائـت از اهـل شـرک و کفـر ،سـهگونه رفتـار قابـل مشـاهده
اسـت :مجموعـهای از رفتارهـای عملـی کـه بـه آن امـر شـده اسـت و دوم مجموعـهای
از رفتارهـای عملـی کـه از آنهـا نهـی شـده اسـت و سـوم مجموعـهای از رفتارهـای قلبـی
کـه در کنـار رفتارهـای عملـی ،بـه گونـهای نفـرت و عـدم مـودت را میرسـاند .روشـن
اسـت که هرکدام از این سـه مرحله ،ممکن اسـت نسـبت به شـرایط مختلف ،شـدت
و ضعـف داشـته باشـد .پـس همانطـور کـه برائـت بـه معنـای لغـوی آن ممکـن اسـت
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مراتـب مختلفـی داشـته باشـد ،بـه معنـای قرآنـی نیـز مراتـب مختلفـی دارد .ایـن مراتـب
از مرحلـۀ قلبـی شـروع میشـود و ممکـن اسـت در مرحلـۀ زبانی و عملی نیـز تحقق یابد.
آیـات الهـی گویـای آن اسـت کـه برائـت در برابـر دشـمنان خـدای متعـال ،در اوج خـود و
در هرسـهمرحله تحقـق مییابـد.
آیاتی که در حوزۀ ایمان و کفر ،بحث برائت را مطرح کردهاند ،نشان میدهند که برائت
در یـک رفتـار یـا حالـت درونـی خالصـه نشـده اسـت ،بلکـه میتوانـد مجموعـۀ احـوال و
رفتارهایـی باشـد کـه جایـگاه انسـان را در جبهـۀ ایمـان یا کفر و یا حق و باطل مشـخص
کنـد .در معنـای لغـوی نیـز گفتـه شـد کـه ممکـن اسـت انقطـاع و جدایـی بیـش از یـک
رفتـار یـا حالـت درونی باشـد.
بعضی از آیات قرآن نیز حاکی از این امر میباشند که برائت ،ممکن است گاهی نسبت
بـه انسـان باشـد و گاهـی نسـبت بـه اعمالـی از انسـان باشـد کـه بـا دیـن در تضاد اسـت؛
�ي�ر� ٌيء م ّ َما تَ� ْع َم ُل نَ
ف َ ْ َ َ َ فَ ُ ْ نّ َ
1
و�>.
مثل این آیۀ شریفه �< :إ� ن� عص ْوك � ق�ل إ� ِ� ب ِ ِ
تفـاوت ایـن دو نـوع برائـت میتوانـد در ایـن باشـد کـه ممکـن اسـت در صـورت برائـت از
عمـل ،هنـوز خود انسـان مسـتحق برائت نباشـد.
 _2 _1 _1برائت در سنت

بـا توجـه بـه سـیاق روایـات و اینکـه واژه برائـت یـا هـم خانوادههـای آن در کنـار یـا مقابـل
قابـل فهـم اسـت .بـه عنـوان مثـال بعضـی از روایـات بـه برائـت از آتـش و عـذاب جهنـم
اشـاره کردهانـد 2کـه در ایـن دسـته روایـات ،برائـت بـه همـان معنـای لغـوی جدایـی و
انقطـاع کامـل اشـاره دارد .در بعضـی از روایـات ،برائـت در برابـر مـواالت 3و محبـت 4بـه
 .1شعراء.216 :
 .2صـدوق ،محمـد بـن علـی ،اعتقـادات االمامیـة ،ص 112؛ برقـی ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن،
.60/1
 .3کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی180/1 ،؛ نعمانـی ،محمـد بـن ابراهیـم ،الغیبـة ،ص 134؛
ابنقولو یـه ،جعفـر بـن محمـد ،کامـل الز یـارات ،ص .177
 .4صدوق ،محمد بن علی ،من ال یحضره الفقیه.380/1 ،
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کـدام واژههـا و نیـز در چـه شـرایطی بـه کار بـرده شـدهاند ،معنـا و مفهوم برائـت در روایات
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کار بـرده شـده اسـت کـه نشـان میدهـد برائت ،علاوه بر معنای جدایـی و دوری ،نوعی
عـداوت عملـی و نفـرت قلبی را هـم در بر دارد.
امـا آنچـه از مجموعـۀ روایـات قابـل درک اسـت ،ایـن اسـت کـه در مضمـون بیشـتر
ّ
روایـات ،برائـت در برابـر والیـت 1و تولـی 2بـه کار بـرده شـده اسـت .در هـر دو دسـته از
روایـات ،مرزبنـدی بیـن شـیعیان واقعـی اهلبیـت؟مهع؟ و غیـر شـیعیان ،بـا والیـت
اهلبیـت؟مهع؟ و برائـت نسـبت بـه دشـمنان آنهـا نمایـان شـده اسـت .مضمـون بعضـی
از روایاتـی کـه در قالـب دعـا یـا زیـارت نقـل شـدهاند ،چنیـن معنایـی از برائـت را در بـر
ً
دارنـد؛ مثلا در زیـارت ابـا عبـداهلل؟ع؟ گفته میشـود« :برئت الـی اهلل و الیکم منهم و من
اشـیاعهم و اتباعهـم» 3.اظهـار برائـت در ایـن گونـه از مضامین ،شـامل حـال همهگونه از
دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ میشـود .یعنـی حتـی پیـروان و حامیـان دشـمنان ،کـه ممکـن
اسـت بـا اهلبیـت؟مهع؟ بـه طـور مسـتقیم دشـمنی نداشـته باشـند را نیز شـامل میشـود.
ّ
تولـی و ّ
تبـری مصـداق پیـدا میکننـد ،دو
درواقـع در ایـن تقابلهـا کـه والیـت و برائـت یـا
جبهـۀ حـق و باطـل اسـت کـه در برابـر هـم قـرار میگیرنـد .بـه تفسـیری دیگـر ،کسـانی که
والیـت اهلبیـت؟مهع؟ در تمامـی امـور را پذیرفتهانـد ،در برابـر کسـانی قـرار میگیرنـد کـه
46

والیـت را نپذیرفتهانـد و یـا در ظاهـر پذیرفتهانـد امـا در واقـع حامـی و سرسـپردۀ دشـمنان
ایشـاناند.
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ّ
در بعضـی از ایـن روایـات ،والیـت و برائـت یـا تولـی و تبـری جـدای از نشـانهبودن بـرای
حـق و باطـل ،در راسـتای ایمـان و کفـر قـرار گرفتهانـد ،بهطور یکه برائت از یک شـخص
 .1صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات 358/1 ،و  401و 490؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب،
همـان 23/2 ،و 101/8؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،التوحیـد ،ص 134؛ همـو ،کمـال الدیـن،
361/2؛ ابنقولو یـه ،جعفـر بـن محمـد ،همـان ،ص 258؛ نعمانـی ،محمـد بـن ابراهیـم ،همـان،
ص 36؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،امالـی ،ص .179
 .2برقـی ،احمـد بـن محمـد ،همـان60/1 ،؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان102/8 ،؛ طوسـی،
محمـد بـن حسـن ،اختیـار معرفـة الرجـال ،ص  528 ،236و 539؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی،
معانـي االخبـار ،ص 393؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،الغیبـة ،ص 456؛ حلـی ،حسـن بـن
سـلیمان ،مختصـر البصائـر ،ص .232
 .3ابنقولویه ،جعفر بن محمد ،همان ،ص .176

یـا گـروه ،علاوه بـر اعلام جدایـی از آنهـا ،نشـانۀ اعالم خـروج آنها از دایرۀ اسلام یـا ایمان
اسـت .در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ ،والیـت اهلبیـت؟مهع؟ و برائـت از دشـمنان
ایشـان ،ملا ک مؤمنیاکافربـودن هـر شـخصی دانسـته شـده اسـت 1.در روایـت دیگـری،
امـام باقـر؟ع؟ شـرط پذیـرش اعمـال را بعـد از شـهادتین ،والیـت اهلبیـت؟مهع؟ و برائـت
از دشـمنان ایشـان میدانـد.
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ّ
بنابرایـن وقتـی برائـت در برابـر والیـت یـا تولی قرار میگیرد ،نشـان میدهـد که جز معنای
جدایـی ،تـرک و نفـرت ،معنـای عامتـری را همـراه دارد کـه در مجمـوع ،از آن بـه «عـدم
والء» تعبیـر میشـود؛ چنانکـه در بحـث قرآنـی ،ایـن معنـای از برائـت مـورد بررسـی قـرار
گرفـت .سرسـپردگی ،یار یرسـاندن ،پذیـرش سرپرسـتی ،ارتبـاط و اظهـار محبـت و
هماننـد اینگونـه رفتارهـا کـه ذیـل معنـای والء قـرار میگیرنـد ،بـ ه گونـهای نقـض برائـت
شـمرده میشـوند ،مگـر اینکـه مصالـح دیگـری در میـان باشـد کـه بـا وجـود اینگونـه
رفتارهـا ،تحقـق برائـت هـم قابـل توجیه باشـد؛ همانند مصلحتی کـه در همعهدی بین
مسـلمانان و مشـرکان در دا دوسـتد و در جریـان برائـت از مشـرکین مطـرح بـود.
ّ
درنتیجـه ،بـا توجـه بـه کثـرت روایاتـی کـه برائـت و والیـت یـا ّ
تبـری و تولـی را بـا هـم بـه کار
بردهانـد ،بایسـته اسـت کـه برائـت در سـنت را در برابـر «والء» تفسـیر و معنـا کنیـم؛ بـه
جـز محدودروایاتـی کـه بـا شـواهد ،فقـط معنـای لغـوی (انقطـاع و جدایـی) و یـا معنـای
هماننـد برائـت در آیـات الهـی ،میتوانـد در مجموعـهای از حـاالت و رفتارهـا خـود را
نشـان دهـد و نسـبت بـه مراتـب قلبـی ،زبانـی و عملـی ،دارای شـدت و ضعـف باشـد؛
چنانکـه در تحقـق والیـت نیـز چنیـن امـری حکمفرمـا اسـت .پـس ممکن اسـت انسـان
بـا یـک سـخن یـا رفتـار ،ابـراز برائت کند و نیز ممکن اسـت مجموعۀ رفتارهای او ،نشـان
از برائـت نسـبت بـه یـک عقیـده یـا عمـل و یـا یـک گـروه باشـد.
َ
َ
َ َ ْ ُ ُ َ
َ
ْ َ َ
 ...« .1إ َّن ُـه َل ْي َـس ِم ْـن َع ْب ٍـد ُي َول ُـد إ ّل ُك ِت َ
ـب َب ْي َـن َع ْي َن ْي ِـه ُمؤ ِم ٌـن أ ْو ك ِاف ٌـر ِإ ّن َّالر ُجـل ل َيدخـل ِإل ْي َنـا ِب َول َي ِت َنـا َو
ِ
ْ ِ
ْ ً
َ
ْ َ َ
َ َ
ِبال َب َـر َاء ِة ِم ْـن أ ْعدا ِئ َنـا ف َت َـرى َمك ُتوبـا َب ْي َـن َع ْي َن ْي ِـه ُمؤ ِم ٌـن أ ْو ك ِافـر »...صفـار ،محمد بن حسـن،همان،
.358/1
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.23/2 ،

تنس و باتک رد نآ هاگياج و تئارب یسانش موهفم

دیگـری را اراده کردهانـد .نتیجـۀ قابـل توجـه دیگـر ایـن اسـت کـه برائـت در سـنت نیـز
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 _2 _1لعن

لعن در کتب لغت به طرد و دوری ُ(بعد) معنا شـده اسـت 1.به نظر میرسـد ،اسـتفاده
از واژۀ «طـرد» در کنـار ُ«بعـد» بـرای تبییـن واژۀ لعـن ،بـه این جهت اسـت کـه این دوری،
ً
بـا انزجـار و بیـزاری همـراه اسـت و بعضـی از اهـل لغـت هـم صراحتـا بـه ایـن معنـا اشـاره
کردهانـد.

2

واژۀ لعـن و مشـتقات آن در آیـات ز یـادی از قـرآن کر یـم بـه کار رفتهانـد 3.مجمـوع ایـن آیات
نشـان میدهنـد کـه لعـن ،چـه از طـرف خـدای متعـال باشـد و چـه از طـرف مالئکـه و
انسـانها ،همـان معنـای دوری و طـرد را در بـردارد؛ بـا این تفاوت که وقتی از ناحیۀ خدای
متعـال باشـد ،ایـن دوری و طـرد ،همـراه بـا غضـب و شـدت عـذاب الهـی اسـت .بنابراین
وقتـی در قـرآن موضـوع لعـن الهـی بـه میـان میآیـد ،ا گـر مصـداق ملعـون ،شـیطان نباشـد،
انسـانی اسـت که تا سـرحد کفر ،شـرک ،نفاق و یا گناهی بسـیار بزرگ پیش رفته اسـت .از
ایـن جهـت معنـای لغـوی لعـن ،کـه طـرد و دوری همـراه بـا نفـرت و انزجـار بـود ،بهخوبی با
معنای قرآنی این واژه قابل پیوند اسـت؛ با این توضیح که در مفهوم قرآنی لعن ،شـخص

48

یـا هـر مخلوقـی کـه مـورد لعـن قـرار میگیـرد ،از طـرف العن ،مطرود اسـت و یا بـه تعبیر خود
ّ َ َ تَ َ َ ُ َ ً
ْ
قـرآن کـه میفرمایـدَ :
<و َم نْ� َي�ل َع ِن� الل ُه ف�ل نْ� ��جِ د له ن� ِص ي�را> 4،خـدای متعـال شـخص ملعـون را
ً
یشـود.
یکـه هیـچ یـاوری بـرای او پیدا نم 
کاملا رهـا کـرده اسـت ،بهطور 
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در روایـات اهلبیـت؟مهع؟ نیـز واژۀ لعـن ،چـه در قالـب بیـان یـک فرمایش و چـه در قالب
دعـا یـا زیـارت ،بسـیار بـه کار بـرده شـده اسـت .در بعضـی از ایـن روایـات ،یک شـخص
خـاص مـورد لعـن قـرار گرفتـه کـه یـا بـه صراحـت بـه نـام او اشـاره شـده اسـت 5،و یـا بـه
 .1صاحـب بـن عبـاد ،المحیـط فـي اللغـة50/2 ،؛ ابنفـارس ،احمـد ،معجـم مقاییـس اللغـة،
252/5؛ جوهـری ،اسـماعیل ،الصحـاح2196/6 ،؛ فیومـی ،احمـد ،مصبـاح المنیـر554/2 ،؛
زبیـدی ،محمدمرتضـی ،تـاج العـروس.510/18 ،
 .2راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات ،ص 741؛ طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین.309/6 ،
 .3بقره 159 :و 161؛ احزاب57 :؛ آل عمران88-86 :؛ نساء53 :؛ و . ...
 .4نساء.52 :
َ
َ
ُ
َ
اهَّلل اباحنیفـة» عیاشـی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسـیر،
ـن 
 .5امـام رضـا؟ع؟ چنیـن میفرماینـد« :لع 

وصـف 1.در بعضـی دیگـر ،گروهـی بـا صفتـی خـاص و مذمـوم 2،و در بعضـی دیگـر،
فرقههـای خاصـی مـورد لعـن قـرار گرفتهانـد 3.در همۀ این روایات ،علاوه بر طلب دوری
از رحمـت الهـی بـرای ملعونیـن ،انزجـار و نفـرت لعنکننـده نیـز مشـهود اسـت؛ چراکـه
ً
لعنشـوندگان معمـوال یـا دشـمنان و قاتلان اهلبیـت؟مهع؟ هسـتند و یـا مخالفانـی
هسـتند کـه باعـث گمراهـی شـیعیان یـا آزار آنـان و اهلبیـت؟مهع؟ میشـوند .درواقـع
کسـانی کـه بـا چنیـن روایـات یـا ادعیـهای مواجـه میشـوند ،به ایـن نکته پـی میبرند که
بیـن امـام معصـوم؟ع؟ و ایـن شـخص یـا گـروه خاصی که مـورد لعن واقع شـده ،جدایی
یا تقابل خاصی اسـت که البته با توجه به شـدت و ضعف این تقابل ،میتوان شـدت
ً
و ضعـف انزجـار و نفـرت را هـم در نظـر گرفـت؛ مثلا تأ کیـدی کـه اهلبیـت؟مهع؟ در لعن
قاتلان امـام حسـین؟ع؟ دارنـد و در زیارتهای مختلف با عبارتهـای گوناگون ،لعن
ً
بـر آنهـا را تکـرار میکننـد ،بـه مراتـب شـدیدتر از لعـن کسـانی اسـت کـه مثلا نسـبت بـه
مسـئلۀ غیـرت ،بیتوجهانـد.

4

بـا توجـه بـه مطالب پیشگفته ،برائـت معنایی غیر از معنای لعن دارد ،مگر اینکه لعن
بـا قرائنـی همـراه باشـد کـه نشـان از عـدم رابطـۀ والء ،و نوعـی موضعگیری جـدی در حد
تقابـل حـق و باطـل و یـا در حـد تقابـل ایمـان و کفر داشـته باشـد .آنچـه در تحقق برائت

احمـد بـن محمـد ،المحاسـن115/1 ،؛ یـا امـام رضـا؟ع؟ دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ را چنیـن لعـن
َ َ َ ُ َ ُ َّ
َ ْ ّ َ ْ ْ
ُ َ َّ
ـس» کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی،
ـن 
میکنـد« :لع 
اهَّلل عـدو ِآل محم ٍـد ِمـن ال ِج ِـن و ِالن ِ
.578/4
ََ َ ُ َْ َ َ ََ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ ُ ْ ُ ْ َ َ
اهَّلل المر ِجئـة»
ـن 
اهَّلل الخـو ِارج لع 
ـن 
اهَّلل القد ِر یـة لع 
ـن 
 .3امـام صـادق؟ع؟ چنیـن عرضـه مـیدارد« :لع 
همـان.409/2 ،
َ
َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ ّ ْ ُ َ َّ َ َ ُْ
 .4بـه عنـوان مثـال« :عـن أبـي عبـد اهَّلل؟ع؟ قـال :قـال ٌّ
علـي؟ع؟  :يـا أهـل ال ِعـر ِاق ،ن ِبئـت أن ِنسـاءكم
َ
َ
َ َ
َُ ْ َ ّ َ َ
َّ
َ
الطريـق َأ َمـا َت ْس َـت ْح ُي َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
اهَّلل مـن ل يغ ُـار» برقـی ،احمـد بـن
ـن 
ون؟ َو قـال؟ع؟ :لع 
الرجـال ِفـي ِ ِ
يو ِافقـن ِ
محمـد ،المحاسـن.115/1 ،

تنس و باتک رد نآ هاگياج و تئارب یسانش موهفم

ََ َ ُ ُ َ َْ َ َ ْ َ ََ َ ُ َ ً
اهَّلل ش ِـمرا»
اهَّلل عمـر بـن سـع ٍد و لعـن
ـن 
8/1؛ یـا در ز یـارت اباعبـداهلل؟ع؟ چنیـن آمـده اسـت« :لع 
ابنقولو یـه ،جعفـر بـن محمـد ،کامـل الز یـارات ،ص .176
َ ََ َ َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
اهَّلل مـن قتـل أ ِبـي » قمـی ،علی بن
ـن 
 .1امـام سـجاد؟ع؟ خطـاب بـه یز یـد چنیـن جـواب میدهـد« :لع 
ابراهیم ،تفسـیر.352/2 ،
َ
َ
َ
اهَّلل َم ْـن ل یغ ُـار» برقـی،
ـن ُ
 .2امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مـردان و زنـان بیغیـرت را چنیـن لعـن میکنـد« :ل َع َ 
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محوریـت دارد ،همیـن موضعگیـری اعتقـادی اسـت کـه در مجموعـۀ رفتارهـا و حاالت
برائتجوینـده نمایـان میشـود ،امـا لعـن بهخودیخـود چنیـن معنایـی را در بـر نـدارد.
بـه بیـان دیگـر بـرای تحقـق لعـن از طرف انسـان ،قطـع رابطـۀ والء لزومی ندارد و شـخص
العـن بـه صـرف اظهـار زبانـی لعـن ،نفـرت خـود را نسـبت بـه ملعـون نشـان میدهـد؛ امـا
ایـن نکتـه نیـز قابـل ذکـر اسـت کـه گاه بـا توجـه بـه قرائـن ،از لعـن العـن گونـهای تقابـل
ً
برداشت میشود که نشان از نبود رابطۀ والء بین العن و ملعون دارد؛ مثال ممکن است
در یـک زمـان یـا مـکان خـاص ،لعـن بـر حاکـم وقـت ،نشـانۀ مشروعندانسـتن حکومـت
وی و جبههگیـری در مقابـل او باشـد کـه در اینگونـه مـوارد ،میتـوان گفـت اظهـار لعـن
نیـز نوعـی برائـت از ملعـون اسـت .ظاهـر بعضـی از لعنهایـی کـه در ادعیـه و زیـارات
ن اسـت .ازایـنرو واژۀ لعـن و برائـت در
علیـه دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ وارد شـده ،چنیـ 
اینگونـه روایـات ،در کنـار هـم بـه کار بـرده شـدهاند 1.مؤیـد ایـن مطلـب روایتـی از امـام
صـادق؟ع؟ اسـت کـه آن حضـرت در قالـب دعـا عرضه میدارد« :من از تمامی کسـانی
کـه مـورد لعـن الهیانـد برائـت میجویـم» 2.ایـن قطعـه از مضمـون دعـا میتوانـد شـاهد
و قرینـهای باشـد بـرایاینکـه ،اهلبیـت؟مهع؟ نسـبت بـه تمامـی کسـانی کـه مـورد لعـن
50

الهـی قـرار میگیرنـد ،برائـت دارنـد.

ً
در نتیجـۀ ایـن بحـث میتـوان گفـت کـه لعـن ،مفهومـا بـا برائـت متفـاوت اسـت ،ولـی
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بـا وجـود قرائنـی ،میتوانـد یکـی از مصادیـق عملـی (زبانـی) برائـت و امـارهای بـر تحقـق
 .1گرچه مجاورت دوواژه ،نشـان از معنای مشـترک نیسـت ،ولی از مضامین بعضی روایات میتوان
َ
ً
اهَّلل
ـن ُ
چنیـن برداشـتی داشـت؛ مثلا در یکـی از زیـارات امیرالمؤمنیـن؟ع؟ چنین آمده اسـت« :ل َع َ 
َّ َ
َ
ََ ُ َ َ َ
َ َّ َ
اهَّلل ِم ْن ُه ْم َب َر ٌاء» ابنقولویه ،جعفر بن محمد،
َم ْـن غ َص َبـك َحقـك َو َم ْـن َبلغـه ذ ِلك ف َر ِضي ِب ِه ِإنـا ِإلى ِ
ََ َ ُ ُ َ
اهَّلل َعـد ّو ِآل
ـن 
همـان ،ص 43؛ در یکـی از زیارتهـای اباعبـداهلل؟ع؟ نیـز چنیـن آمـده اسـت« :لع 
َ ُ َ
ْ
ْ ْ
َ
اهَّلل ِم ْن ُه ْـم» کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،همـان579/4 ،؛ یـا
ُم َح ّم ٍـد ِم َـن ال ِج ِّـن َو ِالن
ـس َو أ ْب َـرأ ِإلـى ِ
ِ
َ
ََ َ ُ َ َ َ َ
َ
اهَّلل َم ْن
ن ُ
اهَّلل َم ْن ق َتلـك َو ل َع َ 
ن 
اهَّلل لع 
در یکـی دیگـر از ز یـارات آن حضـرت چنیـن آمـده« :یا أ َبـا ع ْب ِد ِ
َّ َ
َ َ
ََ ُ َ َ َ
َ َ
َ َ
اهَّلل ِم ْن ذ ِلـك َب ِـري ٌء» ابنقولویه ،جعفر
ـن ُ
ش ِـرك ِفـي َد ِمـك َو ل َع َ 
اهَّلل َم ْـن َبلغـه ذ ِلـك ف َر ِضـي ِب ِـه ِإنـا ِإلـى ِ

بـن محمد ،همـان ،ص .205
َ
َ َ ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ ُ َّ ّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ
ْ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ـك َو أ ْب َـرأ إ َل ْي َك ِمنْ
َ
ْ
ـت أ ْس َـتغ ِف ُرك ِفـي هـذا الص َبـاح و ِفـي هـذا ال َيـو ِم ِله ِـل َرحم ِت
« .2اللهـم ِإ ِنـي أصبح
ِ
ِ
َ َ
َ
أ ْه ِـل ل ْع َن ِتـك »...کلینـی ،محمـد بن یعقوب ،همـان.529/2 ،

آن باشـد .بـر همیـن اسـاس ،میتـوان نتیجـه گرفـت کـه اگـر گاهـی لعنـی از ناحیـۀ
اهلبیـت؟مهع؟ خطـاب بـه دوستانشـان صـادر شـده اسـت ،بـه معنـای برائـت از آنهـا
ً
ً
نیسـت؛ چراکـه لعـن مفهومـا بـه معنـای برائـت نیسـت و مصداقـا نیـز بـا شـواهد و قرائنی
داللـت بـر برائـت میکنـد کـه ازجملـه آنهـا ،عـدم رابطـۀ والء و نیـز عـداوت بـا خـدای
متعـال اسـت.
 _3 _1بغض و عداوت
«بغض» به ضد و نقیض «حب» معنا شده است 1.حب و دوستی امری قلبی و درونی
ً
است .بغض نیز که نقیض حب است ،صرفا به احساسات درونی انسان برمیگردد و
نوعی نفرت درونی نسبت به چیزی که نفس از آن روی برگردانده است ،میباشد 2.این
حالت وقتی شدت مییابد و به اوج خود میرسد از آن به َ«بغضاء» 3و یا َ«مقت» 4تعبیر
میشود 5.بدین جهت ،بغض ،بغضاء و مقت در یک راستا هستند و از آنجا که در
برائت نیز اینگونه مفاهیم تحقق مییابند ،ارتباط واژۀ بغض با برائت قابل بررسی است.
بغـض اگـر در مقـام عمـل خـود را نشـان دهـد ،از آن بـه «عـداوت» تعبیـر میشـود 6.در

 .2راغـب اصفهانـی ،حسـین ،مفـردات ،ص 136؛ مصطفوی ،حسـن ،التحقیق فـي كلمات القرآن
الكریم.306/1 ،
 .3فراهیـدی ،خلیـل ،العیـن369/4 ،؛ ابنمنظـور ،محمد،همـان121/7 ،؛ فیومی ،احمد ،مصباح
المنیر.56/2 ،
 .4راغب اصفهانی ،حسین ،همان90/2 ،؛ ابنمنظور ،محمد ،همان90/2 ،؛ طریحی ،فخرالدین،
همان221/2 ،؛ مصطفوی ،حسن ،همان.139/11 ،
جبـار بـه کار بـرده شـده اسـت :نسـاء22 :؛ فاطـر39 :؛ غافـر 10 :و 35؛
 .5کلمـۀ «مقـت» در قـرآن پن 
صـف .3 :اهـل لغـت مقـت را بـه بغـض شـدید معنـا کردهانـد (ابنمنظـور ،محمد ،همـان90/2 ،؛
فیومـی ،احمـد ،همـان376/2 ،؛ ابناثیـر ،مبـارک بـن محمـد ،النهایـة346/4 ،؛ مصطفـوی،
حسـن ،همـان.)139/11 ،
 .6ر.ک :همان.306/1 ،
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 .1زبیـدی ،محمدمرتضـی ،تـاج العـروس391/1 ،؛ ابنمنظـور ،محمـد ،لسـان العـرب121/7 ،؛
نفـارس ،احمـد ،معجـم مقاییـس اللغـة273/1 ،؛ طریحـی ،فخرالدیـن ،مجمـع البحریـن،
اب 
.197/4
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قـرآن کریـم در چنـد مـورد ،دو واژۀ «عـداوت» و «بغضـاء» در کنار هم به کار رفتهاند و آن،
ً
1
معمـوال جایـی اسـت کـه نفـرت و دشـمنی میـان دو طـرف ،بـه شـدت رسـیده اسـت.
بنـا بـر معانـی لغـوی و سـیاق آیـات الهـی ،وقتـی عـداوت از ناحیـۀ انسـان سـر بزنـد ،بـه
ایـن معنـا اسـت کـه او از حریـم خـودش تجـاوز کـرده و وارد در حق و حریم دیگران شـده
اسـت؛ هماننـد کار مشـرکان کـه خداونـد در مـورد آنهـا فرمـود< :لا تَ� ُس ُّ�وا َّال ذ�� نَ� َ� ْد ُع نَ
و�
ب ِي ي
ْ ُ ن َّ َ ُ َّ َ ْ ً َ ْ
و� الل ِه ف� يَ� ُس بّ�وا الل َ ه عدوا ِب� غ� يْ� ِر ِعل ٍم> 2.یعنـی آن دشـمنان وارد حریـم الهـی شـدند و
ِم ن� د ِ
آنچـه در مـورد خداونـد بایسـته نیسـت را روا داشـتند 3.ابنمنظـور اینگونـه عـداوت کـه
باعـث تجـاوز در حـق دیگـری اسـت را بـه ظلـم معنـا میکنـد و در مـورد ایـن فـراز آیـه کـه
فَ ُ َّ َ ْ ً
<� ی� ُس بّ�وا الل َ ه عدوا> مینویسـد« :ایـن همـان ظلـم اسـت کـه بـه معنـای تجـاوز
میفرمایـد:
در حـق دیگـری اسـت».

4

بنابرایـن در عـداوت ،علاوه بـر بغـض ،گونـهای رفتـار عملـی هـم ظاهـر میشـود کـه ایـن
رفتـار ،هـم میتوانـد در سـخن و گفتـار نمایـان شـود و هـم در محاربـه و سـتیز رفتـاری .در
بعضـی آیـات ،دسـتور داده شـده کـه اگر مشـرکان به حقوق شـما تعدی و تجـاوز کردند،
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شـما نیـز هماننـد آنهـا عمـل کنیـد 5.در بعضـی دیگـر ،عـداوت به خدای متعال نسـبت
اهلل َع ُد ٌّو ل ف
داده شـده اسـت؛ مثل :إ<� نّ� َ
لکا� یر� نَ�> 6.در این آیه و دیگر آیات مشـابه ،مراد از
ِ ِ
عـداوت خداونـد ،عـذاب ،عقوبـت و دوری از رحمت اسـت.

7
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بر این اساس ،عداوت بهخودیخود ،عمل ناپسند و قبیحی نیست و با توجه به اینکه
ُ شَّ
َّ
ُن أَ ْن ق َ َ َن ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ
َ أَ ْ قَ ن َ نَ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ
داو ة� َو ال بَ� غ��ض َاء>
ال� ی�طا� �� ی� ِو�ع ب� ی��كم الع
داو ة� َو ال بَ� غ��ض َاء> مائـده64 :؛ ِإ<� ن�ما ی� ِر ی�د
< .1و �ل� ی��ا ب� ی��هم الع
َ َ نَ ن َ َ نَ ُ ُ ْ َ َ ةُ َ ْ َ غْ �ض ُ أَ َ ً
مائـده91 :؛ < ب�دا ب� ی���ا و ب� ی��كم العداو� و ال ب�� اء � ب�دا> ممتحنـه.4 :

 .2انعام.108 :
 .3فراهیـدی ،خلیـل ،همـان213/2 ،؛ ابنفـارس ،احمـد ،همـان219/4 ،؛ ابنمنظـور ،محمـد،
همـان.32/15 ،
 .4همان.
 .5بقره.194 :
 .6بقره.98 :
 .7ر.ک :طیب ،عبدالحسین ،اطیب البیان12/2 ،؛ بحرانی ،هاشم ،البرهان32/15 ،؛ فخر رازی،
محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب.613/3 ،

از چه کسی و به چه علتی تحقق یابد ،متصف به حسن یا قبح میشود .از همینجا
فرق عداوت و ظلم روشن میشود؛ ظلم همان تجاوز به ناحق است و در مورد خداوند
به کار نمیرود 1و فرمودهاند که مؤمنان حتی به دشمنان هم ظلم نمیکنند.

2

معنای عداوت که بغضی همراه با رفتاری عملی است ،تا حدودی متفاوت از معنای
برائت میشود .چهبسا در عداوت ،تقابل در حد تقابل ایمان و کفر یا حق و باطل نباشد
ً
و صرفا با یک ستیز ،کینه و درگیری عملی تحقق یابد .ازطرفی ممکن است در برائت،
هیچگونه رفتار عملی و یا ستیزی تحقق نیابد و درنتیجه ،عداوتی حاصل نشود.
بنابرایـن عـداوت و بغـض حتـی در نهایـت شـدت هـم بـه برائـت معنـا نشـدهاند .بغض
عملی برخاسـته از بغض شـدید
حالـت و رفتـاری درونـی اسـت و عـداوت نیز یک رفتار
ِ
اسـت و تجـاوزی بـه حـق یـا ناحـق را در پـی دارد .اما آنچه در شـواهد قرآنی و اقوال اهل
لغـت گذشـت ،ایـن بـود کـه برائـت ،مجموعـۀ رفتـار و احوالـی اسـت کـه هـم حـاالت
درونـی و هـم رفتارهـای عملـی را شـامل میشـود و براینـد آن ،تقابـل و انقطاعـی کامـل
اسـت .حـال ممکـن اسـت در ایـن مجموعـۀ رفتـار و احـوال ،از بغـض و عـداوت هـم
اسـتفاده شـود .پـس بغـض و عـداوت در معنـا و مفهـوم متفـاوت از برائتانـد ولـی در
مصـداق و در کنـار قرائنـی دیگـر ،میتواننـد بـر برائـت داللـت کننـد.

3
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 _4 _1جمعبندی بحث مفهومی
و انقطـاع کامـل اسـت .ایـن جدایـی و انقطـاع ،از منظر قرآن و اهلبیـت؟مهع؟ ،بر گونهای
موضعگیـری اعتقـادی داللـت میکنـد کـه در مجموعـهای از رفتارهـای قلبـی ،زبانـی و
عملـی قابل تحقق اسـت.
نَّ َّ َ َ َ �ظْ ُ ثْ ق َ َ َ َ
ال ذ� ّر ة�> نساء.40 :
ِ .1إ<�� الله لا ي� ِلم ِم��

« .2ینبغي لمؤمن ان یکون ...ال یظلم االعداء »...کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.47/2 ،
نَ ت َ ُ ُ َ ةٌ َ َ نَ �ةٌ
ق
 .3نمونـۀ ای َـن نـوع برائـت ،در آیـۀ چهـارم سـورۀ ممتحنـه آمـده اسـت�< :د كا�� لكم اسو� حس� �ف�ي
ُ
ُ
ّ تَ ُ نَ ن ن ّ َ َ
َ
َ
ّ ُ ُ
ّذ َ َ ُ ذ ق
دو� الل ِه ك ف� نر�ا ِب�كم و َب�دا بَ� ی� ن� ن�ا و
ره� َم و ال ی�� نَ� معه ِا� �الوا ِل ق� ِوم ِهم ِا ن�ا ب� َرء�ؤ ا ِم�نكم و ِمما � ب
ِا ب� ی
ع�دو� ِم� ِ
َ
َ َن ُ ُ َ ةُ َ غ �ض ُ َ َ ً َ تّ تُ �ؤ ن ّ
ُ
ب� ی��كم العداو� و بال�� اء ا ب�دا ح�ى � ِم�وا بِ�الل ِه وحده>.

تنس و باتک رد نآ هاگياج و تئارب یسانش موهفم

مشـاهده شـد کـه برائـت در مفهـوم لغوی و وحیانی ،وجه مشـترکی دارد کـه آن ،جدایی

در بررسـی واژههـای مشـابه دانسـته شـد کـه هیچکـدام از آنهـا بـه طـور مطلـق ،معنـا و
مفهوم مطابق با واژۀ برائت ندارند ،اما در کاربردهای خاص ،با بررسـی شـواهد میتوان
ً
مطابقـت ایـن واژههـا در مصادیـق را نشـان داد .بـه بیـان دیگـر ،مثلا ممکـن اسـت در
جایـی لعـن ،برائـت شـخص لعنکننـده را نرسـاند ،امـا در جایـی دیگـر ،بهگونـهای اماره
و نشـان ه بـرای برائـت باشـد .از طـرف دیگـر ،شـخصیتها یـا گروههایـی کـه ایـن واژههـا
ت از معنا و مفهوم واژهها تأثیرگذارند؛ به عنوان
میان آنها ر دوبدل میشـود نیز در برداشـ 
مثـال ،لعنـی کـه از ناحیـۀ خـدای متعـال یـا اهلبیـت؟مهع؟ صـادر میشـود ،میتوانـد
بـا لعنـی کـه دیگرمـردم نسـبت بـه هـم بـه کار میبرنـد ،متفـاوت باشـد .بدینجهـت،
شناسایی قرائن و شواهد لفظی ،تاریخی و کالمی در بررسی واژههای مرتبط با برائت،
قـدم اول و اساسـی بـرای شـناختن و بازشناسـی مفهـوم و مصـداق برائـت اسـت.

 _2مال ک و معیار برائت در قرآن و سنت
 _1 _2قرآن
در معنـای قرآنـی واژۀ برائـت ،گفتـه شـد کـه وقتـی متعلـق برائـت ،انسـان باشـد و
برائتجـو ،خـدای متعـال یـا فرسـتادههای او باشـند ،علاوه بـر معنـای لغـوی ،انقطـاع
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و تقابلـی در حـد تقابـل ایمـان و کفـر را شـامل میشـود کـه تبعـات آن ممکـن اسـت در
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روابـط اجتماعـی و سیاسـی و هـر نـوع رابطـۀ والء ،خـود را نشـان دهـد .نکتـۀ اساسـی
ایـن اسـت کـه بایـد دیـد ایـن گونـه برائـت ،از دیـدگاه قـرآن نسـبت بـه چـه کسـانی تحقق
مییابـد و معیـار اساسـی در ایـن امـر چیسـت؟
فَ َ ّ َ تَ َ َ َ ُ أَ نّ َُ
بنـا بـر آیـات اولیـه و آیۀ  114سـورۀ توبه ،که خدای متعال فرمـوده اسـت�< :لما � ب� ی� ن� له ��ه
َ
َع ُد ٌّو ِل َّل ِه تَ� َب� َّر أ� ِم نْ� ُه> 1،میتـوان گفـت کسـانی مـورد برائـت قـرار میگیرنـد کـه مصـداق ّ
«عدو
ً
اهلل» باشـند و ایـن عـداوت ،معمـوال شـامل حـال کافران و مشـرکانی میشـود که در دین
ّ
بـا مسـلمانان سـر جنـگ دارند .به تفسـیری دیگـر باید گفت ،مال ک ّ
تبـری و تولی در این
دسـته از آیات ،در همان مسـئلۀ ایمان و کفر نهفته اسـت .بدینجهت مراتب ایمان و
 .1توبـه« :114 :هنگامـی کـه بـرای حضـرت ابراهیـم؟ع؟ روشـن شـد کـه آذر دشـمن خـدا اسـت ،از او
برائـت جسـت».

ّ
تولی و ّ
تبری رابطۀ مسـتقیم دارد.
کفـر بـا مراتـب
در قـرآن کریـم بارهـا تأ کیـد شـده کـه مؤمنـان ،هیچگونـه رابطـۀ والء نسـبت بـه کافـران
نداشـته باشـند 1.در آیـۀ چهـارم سـورۀ ممتحنـه کـه پیـروان حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بـه
قومشـان گفتنـد« :مـا از شـما و آنچـه میپرسـتید بریء هسـتیم و شـما را انـکار میکنیم
و بیـن مـا و شـما عـداوت و بغضـا اسـت» ،در آخـر گفتند« :این رابطه همیشـگی اسـت،
مگـر اینکـه بـه خـدای واحـد ایمـان بیاوریـد» .در ایـن آیـه بهروشـنی ،ایمـان بـه خـدای
متعـال مال کـی بـرای تحقـق برائـت قـرار گرفتـه اسـت.
در آیـۀ  114سـورۀ توبـه ،وقتـی حضـرت ابراهیـم؟ع؟ فهمیـد عمویـش آذر از مشـرکان و از
دشـمنان الهـی اسـت ،نسـبت بـه او ّ
تبـری جسـت و بـرای او طلـب غفـران نکـرد 2.گویـا
شـرک و نفـاق ،نقطـۀ انتهـای رحمـت و رئوفیـت خـدا و پیامبـرش اسـت و اگـر کسـی از
مـرز شـرک و از روی عنـاد بـه سـمت توحیـد نیایـد ،از مصادیـق «اعـداء اهلل» بـه حسـاب
میآیـد و برائـت نسـبت بـه آنهـا امـری اسـت واجـب.
در مجموع ،میتوان ادعا کرد که مال ک برائت 3در قرآن کریم ،اعمال و افکار شرکآمیز
و کفرآلـود اسـت کـه عـداوت با خدای متعال را به همـراه دارد .در دیگر آیات الهی دیده
نشـده که خداوند ،در غیر از مسـائل کفر و عداوت با او ،از کسـی برائت بجوید .همین
مطلـب در قـرآن کریـم در مـورد برائـت پیامبـران و پیـروان آنهـا از مخالفـان جـاری اسـت؛
اسـت .شـاهد آشـکار این ادعا در آیۀ چهارم سـورۀ ممتحنه اسـت که قسمتی از ترجمۀ
آن در سـطور قبل مورد اسـتناد قرار گرفت .آیه چنین اسـت:
َّ
نَ ت َ ُ ُ َ ٌ َ َ َ �ةٌ
نّ
قَ
ُ
ق
ره� َم و ال ذ ی�� نَ� َم َعه ِا ذ� ق�الوا ِل� ِوم ِهم ِا�ا
<�د كا�� لكم ا
سو ة� حس ن� �ف�ي ِا ب� ی
َ ُ
ُ
ُ
ّ تَ ُ نَ ن ن ّ َ َ
َ
ُ ُ
دو� الل ِه ك ف� نر�ا ِب�كم و َب�دا بَ� ی� ن� ن�ا و بَ� ی� ن�ك ُم
ب� َرء�ؤ ا ِم�نكم و ِمما � ب
ع�دو� ِم� ِ
َ ً
ُ
َ ُ
َ
ّ
داو� و َ
ال� غ��ض ُاء ا َب�دا َح�تّى ت��ؤ ِم ن�وا ِب�الل ِه وحد ُه>
الع ة ب
 .1ر.ک :آل عمران28 :؛ نساء 139 ،89 :و 144؛ مائده 51 :و 57؛ اعراف3 :؛ ممتحنه.1 :
 .2توبه.114-113 :
 .3روشـن اسـت کـه منظـور از برائـت ،برائتـی الهـی اسـت کـه پشـتوانۀ اعتقـادی دارد و دیگـر معانـی
لغـوی برائـت ،مـورد بحـث نیسـت.
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یعنـی تنهـا مال کـی کـه در برائـت بیـن جبهـۀ الهی و مخالفـان مطرح اسـت ،ایمان و کفر
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در این آیه ،حضرت ابراهیم؟ع؟ و پیروان او به عنوان الگویی مناسب در برائت معرفی
شـدهاند .برائـت آنهـا چنیـن بـود کـه بـه دشـمنان کافـر خـود اعلان کردنـد کـه نسـبت بـه
آنهـا برائـت دارنـد و بیـن آنهـا چیـزی جز عداوت و بغض نیسـت 1.بنابرایـن هم در قلب،
هـم در زبـان و هـم در عمـل ،برائـت خـود را نشـان دادنـد و در مقابـل آنهـا جبههگیـری
کردنـد .ایـن امـر نشـان میدهـد کـه برائـت نیـز هماننـد ایمـان ،سـه مرحلـۀ قلبـی ،زبانی و
عملـی را دارد و کمـال تحقـق ایـن دو امـر ،وقتـی اسـت که در هرسـهمرحله تحقق یابند.
در ایـن آیـه ،پیـروان ابراهیـم؟ع؟ بعـد از اظهـار برائـت از خـود مشـرکان ،اعلام میکننـد
کـه از عقیـدۀ آنهـا ،یعنـی تعبـد غیـر خـدا ،برائـت دارنـد و بیـن آنهـا رابطـهای نیسـت مگـر
عـداوت ،کـه دشـمنی و نفـرت عملـی اسـت ،و بغضـاء ،کـه اوج تنفـر قلبـی میباشـد.

2

خالصـۀ کالم اینکـه ،بنـا بـر آیـات شـریفۀ الهـی ،ایـن سـهمرحلۀ برائـت ،وقتـی تحقـق
مییابـد کـه ملا ک آن ،یعنـی عـداوت بـا خـدای متعـال نیـز تحقـق یافتـه باشـد.
 _2 _2سنت
بیتردیـد در عصـر نـزول آیـات برائـت ،سـیره و سـنت رسـول خـدا؟لص؟ در مـورد برائـت
از مشـرکان ،بـر همـان محـوری بـوده کـه در قـرآن کریـم ترسـیم شـده اسـت .امـا آیـا رسـول
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خـدا؟لص؟ بـرای تحقـق برائـت ،ملا ک و معیـاری دیگـر در راسـتای همـان ملا ک
قرآنـی ارائـه دادهانـد یـا خیـر؟ آیـا اهلبیـت او نیـز تبییـن یـا تفسـیر بیشـتری در ایـن زمینـه
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داشـتهاند یـا خیـر؟
روایـات متعـددی نشـان میدهنـد کـه از همـان عصـر نبـوی؟لص؟ تـا آخـر عصـر حضـور
اهلبیـت؟مهع؟ ،علاوه بـر مشـرکانی کـه از دشـمنان خـدای متعـال شـناخته میشـدند و
برائ�ت از آنه�ا واج�ب ب�ود ،دشـمنان و مخالفـان اهلبیـت؟مهع؟ نیـز از مصادیـق کسـانی
بودهانـد کـه برائـت نسـبت بـه آنهـا واجب شـده بود .دلیـل این امر این بوده کـه آنها نیز در
ردیـف دشـمنان خـدای متعـال و مخالفـان ارکان رسـالت بـه حسـاب میآمدنـد.
در دسـتهای از ایـن روایـات ،عـداوت بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همسـو بـا عـداوت نسـبت بـه
 .1ممتحنه.4 :
 .2در بخش قبل ،معانی عداوت و بغضا مورد بحث قرار گرفت.

خـدای متعـال معرفـی شـده اسـت .در روایتـی پیامبـر؟لص؟ دشـمن امیرالمؤمنیـن؟ع؟
«عـدوك ّ
ّ
عـدو ي و
را مسـاوی بـا دشـمن خـدا دانسـت و خطـاب بـه آن حضـرت فرمـود:
عـدو ي ّ
ّ
عـدو اهلل عزوجـل» 1.نیـز در دعایـی راجعبـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ عرضـه داشـت:

«اللهـم وال مـن وااله و عـاد مـن عـاداه» 2.ایشـان در جایـی دیگـر فرمودهانـد:
کسی که علی؟ع؟ را اذیت کند من را اذیت کرده است و چنین شخصی
در روز قیامت یهودی یا نصرانی برانگیخته میشود.

3

در روایتی دیگر پیامبر اکرم؟لص؟ خود را محارب با محاربان اهلبیت خود معرفی میکند

4

و حتی بغض نسبت به اهلبیت؟مهع؟ را نشانۀ شقاوت و خبث والدت میداند.

5

نقلهای فراوانی از پیامبر؟لص؟ وجود دارد که ایشـان رفتار با فاطمه؟اهع؟ را مال ک حب
و بغـض نسـبت بـه خـودش قـرار داد .عبـارت «فاطمـة بضعـة منـي يؤذينـي مـا يؤذيهـا و
يؤذيهـا مـا يؤذينـي» و شـبیه بـه همیـن مضمـون ،در منابـع معتبـری نقـل شـده اسـت.

6

ازطرفیـ ،طب�ق نـص آیـۀ  57سـورۀ احـزاب ،خـدای متعـال میفرمایـد:
نَّ َّ ذ َ �ؤْ ذُ نَ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ نَ ُ ُ َّ ُ ف ُّ نْ َ ْ آ خ َ ة َ أَ َ َّ َ ُ ْ َ �ذ ً
ِإ<�� ال ی�� ن� ی� �و� الله و رسوله لع�هم الله ِ��ي الد� ی�ا و ال� ِ�ر ِ� و �عد لهم ع ا ب�ا
ُ ً
ه� ن�ا>
م ی
در ایـن آیـه ،آزاردادن رسـول خـدا؟لص؟ در کنـار آزاردادن خـدای متعـال ذکـر شـده کـه
فرجـام آن ،هماننـد فرجـام هـر کافـر و مشـرکی اسـت.

 .2ابنحنبـل ،أحمـد بـن حنبـل ،مسـند 219/1 ،و  281/4و 370/5؛ ابنکثیـر ،اسـماعیل ،البدایـة و
النهایـة 211/5 ،و 335/7؛ هیثمـی ،علـی ،مجمـع الزوائد.107/9 ،
 .3ابنمغازلی ،علی ،همان ،ص .52
 .4ابنعسـاکر ،علـی ،تار یـخ مدینـة دمشـق218/13 ،؛ خوارزمـی ،موفقالدیـن ،مناقـب ،ص296
297؛ طبرانـی ،سـلیمان ،معجـم الکبیـر40/3 ،؛ ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،الجامـع الکبیـر،ّ
المصنـف.381/6 ،
یشـیبه ،عبـداهلل،
174/6؛ ابناب 
 .5خوارزمی ،موفقالدین ،همان ،ص .297- 296
 .6بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،صحیـح1374/3 ،؛ زیدی ،یحیی بن حسـین ،تثبیت االمامة،
ص 31؛ کوفـی ،علـی بـن احمـد ،االسـتغاثة فـي بـدع الثال ثـة ،ص 37؛ ابنبطریـق ،یحیـی بـن
حسـین ،العمـدة ،ص .282

تنس و باتک رد نآ هاگياج و تئارب یسانش موهفم

 .1ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة108/4 ،؛ ابنمغازلی ،علی ،مناقب ،ص .103
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کثیری از کتب فریقین ،روایاتی را از پیامبر اکرم؟لص؟ نقل نمودهاند که نشان میدهند،
خدای متعال به رضای فاطمه؟اهع؟ راضی و به غضب او غضبناک میشود 1.نیشابوری
سنی بعد از ذکر یکی از همین روایات در مستدرک خود ،به صحیحبودن سند آن اشاره
میکنــد2 .ابنابیالحدیــد معتزلــی در شــرح نهــج البالغــه ،روایتــی را نقــل میکنــد کــه
در آن ،پیامبــر؟لص؟ در مــورد فاطمــه و فرزندانــش ســهمرتبه بــه درگاه خداونــد عرضــه
ُ
م ـیدارد« :اللهــم إنــي أحبهــم فأحبهــم اللهــم إنــي ســلم لمــن ســالمهم و حــرب لمــن
حاربهــم».

3

روشن است که در جمع این روایات _ که مقبول فریقین است _ و آیۀ شریفهای که گذشت،
بایـد گفـت ،آزار و اذیـت صدیقـۀ طاهـره؟اهع؟ برابـر بـا آزار خدای متعال و رسـولش؟لص؟
اسـت و دشـمنی بـا اهلبیـت؟مهع؟ هماننـد دشـمنی با رسـول خدا؟لص؟ میباشـد.
در حدیثـی قدسـی ،دشـمنی بـا اهلبیـت نبـی؟مهع؟ ،آشـکارکردن جنـگ بـا خـدا،
ّ
محاربـه بـا آن بزرگـواران ،برابـر بـا نـزول عـذاب الهـی ،تولـی نسـبت بـه غیـر آنهـا ،برابـر بـا
غضـب الهـی ،و عزتبخشـیدن بـرای غیـر آنهـا برابر با اذیت خداونـد و درنتیجه ورود به
آتـش دانسـته شـده اسـت.

4
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از مجموعۀ دالیل و شواهدی که گذشت ،برمیآید که تحقق برائت در برابر دشمنان و
مخالفان اهلبیت؟مهع؟ ،نسبت به شدت عداوت و مخالفت ،مراتب و مراحل متفاوتی
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دارد .یعنی باالخره در تحقق برائت نسبت به مخالفانی که با اهلبیت؟مهع؟ عداوت
دارند و مخالفانی که عداوت ندارند ،تفاوت است .گاه این عداوت در حد انکار صریح
امامت و تقابل آشکار با رسول خدا؟لص؟ است ،که منجر به عداوت با خدای متعال
َّ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ
ـب َفاط َم َـة َو ْیر َضـى لر َض َ
اهـا» :در منابـع اهـل سـنت :شـیبانی،
ِ ...« .1إن اهَّلل عـز و جـل یغض 
ـب ِبغض ِ  ِ
ِِ
احمـد ،االحـاد و المثانـي137/5 ،؛ ابنعـدی ،عبـداهلل ،الکامـل351/2 ،؛ طبرانـی ،سـلیمان،
معجـم الکبیـر108/1 ،؛ سـیوطی ،عبدالرحمـن ،جامـع االحادیـث186/8 ،؛ در منابـع شـیعه:
صـدوق ،محمـد بـن علـی ،عیـون اخبـار الرضـا46/2 ،؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،امالـی ،ص
362؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،امالـی ،ص .427
 .2حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرک علی الصحیحین.38/11 ،
 .3ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.207/3 ،
 .4صدوق ،محمد بن علی ،همان68/2 ،؛ حرعاملی ،محمد بن حسن ،اثبات الهداة.58/2 ،

میشود و برائت در این مرحله ،همانند برائت از مشرکین ،تقابلی در حد تقابل اسالم و
ً
کفر را در پی دارد ،و گاه ،مخالفت با اهلبیت؟مهع؟ صرفا در حد عدم پذیرش والیت و
یا انکار یکی از ضروریات مذهب است ،که در این مرحله ،تحقق برائت در حد اعالم
خروج از مذهب است و موضعگیری مخصوص به خود را میطلبد.
به تعبیری دقیقتر ،عداوت با اهلبیت؟مهع؟ اوج مخالفت با آن بزرگواران است؛ چراکه
هم مخالفت و بغض قلبی را شامل میشود و هم مخالفت عملی را .اما مخالفتی که
فقـط انـکار والیـت اهلبیـت؟مهع؟ را در پـی دارد ،مرتبهای پایینتر از عداوت به حسـاب
میآیـد .البتـه بـا وجـود ایـن ،برائـت از چنیـن کسـانی نیـز واجـب اسـت؛ چـون حداقـل از
دایرۀ ایمان حقیقی خارج میشـوند و کمال رسـالت پیامبر؟لص؟ را نمیپذیرند.
از مضمـون روایـات فریقیـن نیـز مراتـب مختلـف مخالفـت یـا عـداوت بـا اهلبیـت؟مهع؟
قابـل برداشـت اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه ،منابـع مهمـی تصریـح کردهاند کـه پیامبر؟لص؟
منکـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را منکـر خـود و درنتیجـه ،منکـر خـدا دانسـت 1.یـا در روایتـی،
امـام از جانـب خـدا را بـا کفـر یکـی دانسـته و اقتدا به شـخصی دیگر
امـام باقـر؟ع؟ انـکار ِ
را همردیـف بـا شـرک معرفـی مینمایـد:

در حدیثـی نبـوی ،تنهـاراه رسـیدن بـه «والیت اهلل» ،حب و بغض ،و دوسـتی و دشـمنی
ً
 ...« .1من انکر علیا فقد انکرني و من انکرني فقد انکر اهلل» نیشـابوری ،مسـلم بن حجاج ،صحیح،
1466/3؛ ابنعساکر ،علی ،تاریخ مدینه دمشق.307/42 ،
 .2کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی437/1 ،؛ طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،همـان ،ص .487
شـبیه بـه همیـن مضمـون ،امـام باقـر؟ع؟ میفرمایـد« :کسـانی کـه والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را ترک
کننـد ،فضـل او را انـکار کردهانـد و دشـمنی بـا او را آشـکار میکننـد و ایـن افـراد اگـر از دنیـا بروند ،از
اسلام خارجانـد» برقـی ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن.89/1 ،

تنس و باتک رد نآ هاگياج و تئارب یسانش موهفم

خدای متعال امیرالمؤمنین؟ع؟ را به عنوان َعلمی بین خود و مخلوقاتش
نصـب کـرد .پـس ه رکـس که او را شـناخت ،مؤمن اسـت و هرکس که او را
انـکار کـرد ،کافـر اسـت و ه رکـس کـه نسـبت بـه او جاهـل باشـد ،گمـراه
اسـت و هرکس در کنار او شـخص دیگری را نصب کند ،مشـرک اسـت و
یشـود و هرکس کـه با او عداوت
ه رکـس بـه والیـت او درآید ،وارد بهشـت م 
2
یشـود.
کنـد ،وارد جهنـم م 
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در راه خدا دانسته شده و بیان شده است که بدون آن ،بنده طعم ایمان را نمیچشد.
در ایـن روایـت ،پیامبـر؟لص؟ بـا اشـاره بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،ضمـن معرفـی او بـه عنوان
ّ
«ولـی اهلل» ،از اصحـاب خـود میخواهـد کـه نسـبت بـه او دوسـتی بورزنـد و نسـبت بـه
دشـمنانش دشمنی.

1

ً
بنا بر همین سهروایت گذشته ،روشن است که برائت از کسانی که صرفا منکر والیت

اهلبیت؟مهع؟ میباشند ،نسبت به برائت از دشمنان اهلبیت؟مهع؟ که هم منکرند
و هم تقابل عملی دارند ،از شدت کمتری برخوردار است .در جایی به کفر منکر
امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره شده و در جایی گفته شده که بدون والیت آن حضرت ،طعم
ایمان چشیده نمیشود .اما در مجموع ،برائت از هر دو طیف واجب و ضروری است و
گفته شد که منظور از برائت در نصوص وحیانی ،گونهای موضعگیری اعتقادی است
که گاهی در مجموعهای از اعمال قلبی ،زبانی و عملی پیاده میشود و گاهی در مراحل
اول یا دوم تحقق مییابد و این شدت و ضعف ،به شدت و ضعف عداوت و مخالفتی
که نسبت به دین خدای متعال و ارکان رسالت روا داشته میشود ،بستگی دارد.
شـواهد تاریخـی و روایـی نشـان میدهـد که در طول حیات اهلبیـت؟مهع؟ ،آن بزرگواران
60

بـا توجـه بـه همـان معیارهایـی که در عصر نبوی تبیین شـده بود ،و نیـز با توجه به مراتب
مختلـف برائـت ،مصادیـق دیگـری از دشـمنان خـود و کسـانی کـه شایسـته برائتانـد
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را معرفـی کردهانـد و یـا تبییـن نمودهانـد .نمونـهای از آن در دعایـی از امـام صـادق؟ع؟
اسـت کـه عرضـه مـیدارد« :خدایـا مـن از کسـانی کـه تـو آنهـا را لعـن میکنـی برائـت
میجویـم» 2.اکثـر کسـانی کـه در قـرآن کریـم مـورد لعـن الهـی قـرار گرفتهانـد ،مشـرکان و
ن و کسـانی کـه رسـول خـدا؟لص؟ را مـورد اذیت قرار میدهند ،هسـتند 3.در سـطور
کافـرا 
 .1صـدوق ،محمـد بـن علـی ،علـل الشـرائع141/1 ،؛ حرعاملـی ،محمد بن حسـن ،وسـائل الشـیعة،
.178/16
َ
َ َ ُ
َ َ ْ
َ َ َّ
َّ ُ َّ ّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ
ْ
ْ
َ
ـك َو أ ْب َـرأ إ َل ْي َك ِمنْ
َ
ْ
َ
َ
َ
« .2اللهـم ِإ ِنـي أصبحـت أسـتغ ِفرك ِفـي هـذا الصبـاح و ِفـي هـذا اليـو ِم ِله ِـل رحم ِت
ِ
ِ
َ َ
َ
أ ْه ِـل ل ْع َن ِتـك »...کلینـی ،محمـد بن یعقوب ،همـان.529/2 ،
َُ َ
ْآ
ُّ ْ
أَ َ َّ َ ُ
َّ
نَّ َّ ذ نَ �ؤْ ُذ نَ َّ
و� الل َه َو َر ُسوله ل َع نَ� ُه ُم الل ُه ِ�ف�ي الد ن� ی�ا َو ال� ِخ� َر ِة� َو �عد له ْم
 .3اشـاره بـه آیـۀ  57سـورۀ احـزابِ :إ<�� ال ی��� ی� �
ً
َ ً
ع�ذ ا ب�ا ُم یه� ن�ا>.

قبـل گذشـت کـه آزار و اذیـت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا؟امهع؟ همسـان بـا آزار خداوند
و رسـولش اسـت .نکتـۀ مهـم قابـل توجـه در روایـت امـام صـادق؟ع؟ ایـن اسـت کـه آن
حضرـت ،بعـد از اعلام برائـت از ملعونیـن الهـی ،بـه چنیـن فرازهایـی میرسـد:
َ َ َْ
َّ ُ َّ ْ َ ْ ُ َ ً َ ُ َ ً َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ
ق ال ُمخ َت ِلفـة َعلـى َر ُسـو ِلك َو ُول ِة ال ْم ِـر
 ...اللهـم العـن فلنـا و فلنـا و ال ِفـر 
َ
َب ْع َـد َر ُسـو ِل َك َو ْال ِئ َّم ِـة ِم ْـن َب ْع ِـد ِه َو ِش َ
ـيع ِت ِه ْم.
ایـن فـراز اشـاره دارد کـه در نظـر امـام صـادق؟ع؟ ،فلان و فلان و هـر گروه یا شـخصی که
در امـر امامـت و خالفـت ،امـر رسـول خـدا؟لص؟ را اجـرا نکـرده و خـود زمـام امـر را غصب
کـرده ،و یـا از پیـروان غاصبیـن باشـد ،مـورد لعـن الهـی اسـت و درنتیجـه بـا توجـه بـه
َ َ
َ
َ ُ َ َ
عبـارت «أ ْب َـرأ ِإل ْيـك ِم ْـن أ ْه ِـل ل ْع َن ِتك» در این دعا ،این دسـته از ملعونیـن نیز مورد برائت
قـرار میگیرنـد.
نمونـۀ دیگـری کـه اهلبیـت؟مهع؟ در طـول حیـات شریفشـان بهعنـوان مصادیقـی از
دشـمنان خـود و کسـانی کـه برائـت در حقشـان جـاری اسـت معرفـی نمودهانـد ،در
ً
مـورد کسـانی اسـت کـه بـه اهلبیـت؟مهع؟ کـذب میبسـتند .معمـوال ایـن دسـته افـراد،
از غالیـان یـا مخالفانـی بودنـد کـه در قـرن دوم ظاهـر شـدند .اهلبیـت؟مهع؟ بـه صراحـت
در مقابـل آنهـا برائـت جسـتند و آنهـا را بهعنـوان دشـمنان خـود معرفـی نمودنـد و بـا ایـن
روش ،دامنـۀ مصادیـق برائـت را شـفافتر کردنـد.
اعلام برائـت کـرد و بـر او لعنـت فرسـتاد و در ضمـن روایتـی اشـاره فرمـود کـه قبـل از او
کسـانی کـه بـر اهلبیـت؟مهع؟ کـذب بسـتند ،بـه عـذاب گرفتـار شـدند .در ایـن روایت به
علـی بـن حمـزه بطائنـی فرمـود:
خـدا لعنـت کنـد محمـد بـن بشـیر را و خـدا بـه او آتـش آهـن گداختـه
بچشـاند کـه او بـر مـن کـذب بسـته اسـت .خداونـد از او برائـت جو یـد و
مـن نیـز از طـرف خـدای متعـال از او برائـت میجو یـم .خدایـا! همانـا
نچـه محمـد بـن بشـیر در مـورد مـن ادعـا کـرده اسـت،
مـن از طـرف تـو از آ 
برائـت میجو یـم ... .همانـا بیـان [بـن سـمعان] بـر علـی بـن حسـین؟ع؟
کـذب بسـت و خـدا او را بـه ایـن عـذاب مبتلا کـرد .مغیـرة بـن سـعید بـر
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امـام کاظـم؟ع؟ بهروشـنی در برابـر محمـد بـن بشـیر و امثـال او چـون مغیـرة بـن سـعید
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پـدرم ابوجعفـر کـذب بسـت و خـدا او را بـه ایـن عـذاب مبتلا کـرد و همانـا
ابوالخطـاب بـر پـدرم کـذب بسـت و خـدا او را بـه ایـن عـذاب مبتلا کـرد و
همانـا محمـد بـن بشـیر کـه خـدا او را لعنـت کند بر من کذب بسـته اسـت
و مـن از جانـب خـدا از او برائـت میجو یـم. ...

1

نمونـۀ دیگـر در مـورد محمـد بـن فـرات اسـت کـه امـام رضـا؟ع؟ او را نفریـن کـرد و عرضـه
داشـت« :أذاقـه اهّلل حـر الحديـد كمـا أذاق مـن كان قبلـه ممـن كـذب علينـا» 2.بعـد از
ایـن نفریـن ،بـه اصحابـش نیـز دسـتور داد کـه او را لعـن کننـد و از او برائـت بجویند ،کما
اینکـه خداونـد نیـز از او برائـت میجویـد.

3

اشـخاصی چون مغیرة بن سـعید و محمد بن بشـیر که به عمد بر اهلبیت؟مهع؟ کذب
میبسـتند و سـبب انحـراف خـط امامـت و وارونهجلوهکـردن معـارف وحـی بودنـد،
اینگونـه مـورد برائـت قـرار گرفتنـد .گویا اینچنین کذببسـتن بر اهلبیت؟مهع؟ ،نشـانۀ
عـداوت بـا ایشـان و یـا حداقـل انـکار ایشـان اسـت ،تـا حـدی کـه آن بزرگـواران در برابـر
چنیـن مدعیـان کاذبـی اظهـار برائـت و لعـن میکننـد.
ایـن نکتـۀ هـم حائـز اهمیـت اسـت کـه اهلبیـت؟مهع؟ ،علاوه بـر اینکـه خـود نسـبت بـه
چنیـن کسـانی برائـت میجویـد ،بـه اصحـاب خـود نیـز امر میکنـد که از چنین کسـانی
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برائـت بجویند.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و چهارم _ پاییز و زمستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

در دعایی دیگر ،امام رضا؟ع؟ چنین عرضه میدارد:
َ
َ
َ
َ َ
َّ
ّ
َّ ّ َ ُ َ َ
ّ
الل ُه َّـم ِإ ِنـي أ ْب َـرأ ِإل ْيـك ِم َـن ال ِذي َـن ّاد َع ْـوا ل َنـا َمـا ل ْي َـس ل َنـا ِب َح ّ ٍـق ...الل ُه َّـم ِإ ِنـي
َّ
َ ُ
َ َُ ْ
َْ ُ
َ ُ َ َ
َ 4
أ ْب َـرأ ِإل ْيـك ِم َـن ال ِذي َـن قالـوا ِف َينـا َمـا ل ْـم نقل ُـه ِفـي أنف ِسـنا.
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،اختیار معرفة الرجال ،ص .483
ً
« .2خداونـد بـه او آهـن مـذاب بنوشـاند ،کمـا اینکـه بـه کسـانی کـه قبلا بـر مـا کـذب بسـتهاند،
نوشـانده اسـت».
 .3همان ،ص .829
« .4خدایـا! برائـت میجو یـم بـه سـمت تـو از کسـانی که چیزی را در مورد مـا ادعا میکنند که در حق
مـا روا نیسـت ...خدایـا! برائـت میجویـم بـه سـمت تـو از کسـانی کـه در مـورد مـا سـخنانی را نقـل
میکننـد کـه مـا در مـورد خودمـان نقـل نکردهایـم» صـدوق ،محمـد بن علـی ،اعتقـادات االمامیة،
ص .99

در ایـن دو فـراز از دعـا نیـز مشـاهده میشـود ،کسـانی کـه ادعـای کـذب یا قـول کذبی در
مـورد اهلبیـت؟مهع؟ دارنـد ،مـورد برائت قـرار گرفتهاند.

1

بنابرایـن بایـد چنیـن خالصـه کـرد کـه ملا ک برائـت ،عـداوت بـا خـدای متعـال و تقابـل
در برابـر ارکان اساسـی دیـن اسـت .برائـت در ایـن مرحلـه ،بـه معنـای تقابـل حـق در برابر
باطـل اسـت کـه در حـد اعلای آن ،تقابـل اسلام یا ایمـان در برابر کفر اسـت .پس هدف
نهایـی در تحقـق برائـت ،اعلام نامشـروعیت و بطلان جبهـۀ مقابـل اسـت .ایـن اعلام،
گاه بـه معنـای خـروج از اسلام اسـت و گاه بـه معنـای خـروج از ایمـان حقیقـی .یعنـی
ممکـن اسـت بـا توجـه قرائنـی ،ملا ک برائت ،عـدم التزام قلبـی و عملی به ارکان شـیعۀ
امامیـه باشـد و در ایـن راسـتا ،تحقـق برائـت نیـز میتوانـد در همین اندازه ،و بـه گونهای،
موضعگیـری در برابـر کسـانی باشـد کـه بـه ارکان اساسـی مذهـب تشـیع امامـی پایبنـد
نیسـتند .مثـال بـارز آن را میتـوان در تقابـل شـیعیان کوفـه و زیـد بـن علـی دیـد .در ایـن
تقابـل ،وقتـی زیـد بـرای قیـام خـود از شـیعیان طلب همراهی کـرد ،آنها از زید خواسـتند
برائـت خـود از شـیخین را ابـراز کنـد تـا بـا او همراهـی کننـد .وقتـی دیدنـد زیـد چنیـن
کاری نمیکنـد و بـه حسـب ظاهـر ،بـه یکـی از ارکان شـیعۀ امامیـه پایبنـد نیسـت ،او
را رفـض کردنـد 2.درواقـع ایـن برائـت شـیعیان از زیـد ،گونـهای برائـت سیاسـی بـود و یـا
ً
نهایتـا برائتـی بـود کـه او را خـارج از شـیعۀ امامیـه بداننـد ،نـه اینکـه به خروج او از اسلام

 .1از مصادیـق افـرادی کـه بـه اهلبیـت؟مهع؟ کـذب بسـتهاند ،میتـوان بـه کسـانی اشـاره کـرد کـه در
جر یـان سـقیفه ،روایـت سـاختگی «إنـا معشـر األنبيـاء ال نورث ما تركنـاه صدقة» را بـه پیامبر؟لص؟
نسـبت دادند که با رد صریح امیرالمؤمنین و صدیقۀ طاهره؟امهع؟ مواجه شـدند .طبرسـی ،احمد
بـن علی ،االحتجـاج.6/2 ،

 .2طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری482/5 ،؛ اشـعری ،علـی بـن اسـماعیل ،مقـاالت
االسلامیین ،ص .69
یتـوان مطـرح کـرد ،فرقـۀ «بتریـه» و یـا «مرجئـۀ شـیعه»
 .3مثـال تاریخـی دیگـری کـه در ایـن بـاره م 
اسـت کـه بـه طـور مسـتقیم بـا شـیعۀ امامیـه ،عداوتـی نداشـتند ولـی نسـبت بـه برخـی از دشـمنان
ً
اهلبیت؟مهع؟ نیز موضع نمیگرفتند و اساسا برائت از سران سقیفه را قبول نداشتند .ابراز برائت
از ایـن دسـته از افـراد ،بـه معنـای بطلان عقیـده و نیـز خـروج از تشـیع امامـی بـود .بـرای آشـنایی
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معتقـد باشـند .اینگونـه اعلام برائـت ،در بین شـیعیان رایج بود.

3

63

 _3اهمیت و جایگاه برائت از دشمنان اهلبیت؟مهع؟
در ایـن واقعیـت کـه الزمـۀ پرسـتش و بندگـی ،برائـت از غیرخـدا در پرسـتش و طاعـت
اسـت ،شـک و تردیدی میان مسـلمانان نیسـت .از همان زمان که کودک نوپای اسلام
بـا نـدای «ال الـه اال اهلل» از زمیـن بهپـا خاسـت و شـرط رسـتگاری تـا ابـد بـر دو پایـۀ نفـی
و اثبـات اسـتوار گشـت ،اولیـن گام برائـت در برابـر غیرخـدا برداشـته شـد .اندکانـدک
اینـ اص�ل اساس�ی دی�ن ،در کالم رس�ول الهـی؟لص؟ تبیی�ن شـد کـه هیـچ والیتـی جـز
والیت اهلل نیسـت و باید نسـبت به خدایان دیگر ،دوری جسـت و این اندیشـه ،تنها راه
رسـتگاری اسـت .اینجـا بـود کـه مـرز ایمـان و کفر ،یا توحید و شـرک ،مشـخص و اعالم
زبـان قـرآن از مـردم میخواهـد ،همـان سـنت برائتـی کـه در دوران
شـد .پیامبـر؟لص؟ بـا ِ
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ و پیروانـش عملـی شـد ،در دوران او نیـز پیـاده شـود و مـردم ،آنها را
الگـوی خـود قـرار دهنـد و هرآنچـه نشـانۀ برائـت از مشـرکان اسـت را در رفتـار و اندیشـۀ
خـود پیاده سـازند.

1

در مجموع ،برائت از مشرکین ،بهعنوان یک نماد و شیوهای قرآنی و سنتی برای برائت
ً
از دشـمنان خـدا و تقابـل حـق در برابـر باطـل ،قـرار گرفـت و تقریبـا بـرای همـۀ مسـلمانان
64

جـا افتـاد کـه معنـا و مفهـوم برائت از اهل کفر و باطل به لحاظ قرآنی و وحیانی چیسـت
و اگـر خـدا و رسـولش؟لص؟ سـخنی از برائـت در برابـر دشـمنان بـه میـان آوردنـد ،چـه
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منظـور و هدفـی را دنبـال میکننـد.

ً
در ایـن بـاره ،حـب و بغـض و یـا مـودت و عـداوت ،هرچنـد مفهومـا بـا برائـت اختلاف
ً
دارنـد ،ولـی مصداقـا بـه عنـوان امارههایـی بـرای والیـت و برائـت در دیـن قـرار گرفتنـد
و پیامبـر؟لص؟ بـر همیـن پایـه ،ایمـان و کفـر را بـرای مـردم ترسـیم کـرد .منابـع فریقیـن در
ایـن مهـم ،روایـات مختلفـی را نقـل کردهانـد .در روایتـی از ابنعبـاس نقـل شـده کـه آن
حضـرت فرمـود:
بیشـتر در ایـن بـاره ر.ک :اعتصامـی ،عبدالمجید« ،معنای ارجـاء در روایات اهلبیت؟مهع؟» ،نقد
و نظـر ،شـمارۀ 67؛ اقـوام کرباسـی ،اکبـر« ،مرجئـۀ شـیعه» ،نقـد و نظـر ،شـمارۀ .67
ُ
َ
قَ
نّ ُ َ ُ
َ
ُ
ّ
سو ةٌ� َح َس نَ��ةٌ � ِا� َ َّ ذ َ َ َ ُ ذ ق
 .1ق
ت
<�د كا�نَ ت� َل ُكم ُا َ
ع� ن
دو� ِم ن�
ره�م و ال ی�� ن� معه ِا� �الوا ِل� ِوم ِهم ِا�ا ب�رء�ؤ ا ِم�نكم و ِمما � ب
ف�ي ب ی
ً
َ
ُ
ن ّ َ فَ ن ُ َ َ نَ ن َ نَ ُ ُ َ ةُ
َ
ّ
داو� و بَال� غ��ض ُاء ا َب�دا َح ت�ّى ت��ؤ ِم ن�وا بِ�الل ِه وحد ُه> ممتحنـه.4 :
دو� الل ِه ك�ر�ا بِ�كم و ب�دا ب� ی���ا و ب� ی��كم الع
ِ

محکمتریـن دسـتگیرۀ ایمـان ،مواالت فـی اهلل ،معادات فی اهلل ،حب فی
اهلل و بغض فی اهلل اسـت.

1

در روایتی دیگر ،ابنمسعود از آن حضرت نقل میکند که فرمود:
محکمتریــن دســتگیرۀ اســام ،والیــت فــی اهلل ،حــب فــی اهلل و بغــض فــی
اهلل است.

2

در روایتی دیگر آن حضرت میفرماید:
ّ
محکمتریـن دسـتگیرۀ ایمـان ،حـب فـی اهلل ،بغـض فـی اهلل ،تولـی نسـبت
بـه ول ّـی اهلل و تب ّـری نسـبت بـه ع ّ
3
ـدو اهلل اسـت.
ّ
تولـی و ّ
تبـری ،بـا مسـئلۀ ایمـان
در روایـت اخیـر ،بـه صراحـت حـب و بغـض در کنـار
گـره خـورده اسـت .درمجمـوع ،از ایـن دسـته روایـات چنیـن برمیآیـد کـه گویـی پیامبـر
اکـرم؟لص؟ ،میخواهـد کمـال و حقیقـت ایمـان را در ایـن چارچـوب به تصویر بکشـاند
و نشـان دهـد کـه هرگونـه کنـش و واکنـش قلبـی و عملـی نسـبت بـه اولیـاء اهلل یـا اعـداء
اهلل ،بایـد الهـی باشـد تـا ایمـان حقیقـی تحقـق یابـد؛ از حـب و بغـض که فعلـی قلبیاند
ً
گرفتـه تـا عـداوت و مـواالت کـه در عمـل هـم نمایـان میشـوند و مجموعـا میتواننـد
ّ
تولـی و ّ
تبـری باشـند.
نشـانههای
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آنچـه بعـد از ایـن مرحلـه از برائـت ،یعنـی برائـت از مشـرکان و نیـز بهطورکلـی از دشـمن
مسـلمانها میباشـد .شـیعۀ امامیـه ،محوریـت دیـن و ایمـان را بـر پایـۀ والیـت نسـبت
بـه اهلبیـت؟مهع؟ و برائـت نسـبت بـه دشـمنان آنـان اسـتوار میدانـد و معتقـد اسـت کـه
نشـعبهحرانی ،حسـن ،تحـف العقـول ،ص 55؛
 .1برقـی ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن165/1 ،؛ اب 
ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند286/4 ،؛ حاکـم نیشـابوری ،محمـد ،المسـتدرک علـی
الصحیحیـن.480/2 ،
 .2بیهقی ،احمد ،شعب االیمان.68/7 ،
َ
ْ
َ
ُ
ْ َْ َ
ْ
َ
َ ...« .3أ ْو َثـ ُـق ُعـ َـرى ْال َیمــان ْال ُحـ ُّ
ّ
َ
ْ
َ
َ
اهَّلل و الت َبـ ّ ِـري ِمــن أعــد ِاء
ـاء ِ
اهَّلل و ت َوا ِلــي أو ِلیـ ِ
اهَّلل و ال ُبغــض ِفــي ِ
ـب ِفــي ِ
ِ ِ
َ
َ
اهَّلل َع ـ ّـز َو َج ــل» برق ــی ،احم ــد ب ــن محم ــد ،هم ــان264/1 ،؛ کلین ــی ،محم ــد ب ــن یعق ــوب ،کاف ــی،
ِ
.126/2
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خداونـد متعـال ،مـورد اختلاف اسـت ،مصادیـق برائـت اسـت کـه نـزاع اصلـی بیـن

دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ از مصادیـق بـارز دشـمنان خـدای متعـال به حسـاب میآیند و
برائـت از آنهـا نیـز هماننـد برائـت از دشـمنان خداونـد واجـب و ضـروری اسـت.

1

بزرگان اهل سنت ،والء و براء در اندیشۀ اسالمی را بهعنوان دو رکن اساسی پذیرفتهاند.
ابنتیمیه میگوید:
إن تحقيق شــهادة أن ال إله إال اهلل يقتضي أن ال يحب إال هلل ،و ال يبغض
إال هلل ،و ال يوالی إال هلل ،و ال يعادي إال هلل ،و أن ّ
يحب ما ّ
أحبه اهلل ،و يبغض
ما أبغضه اهلل.

2

امـا اهـل سـنت ،بـا وجـود روایـات متعـددی کـه از رسـول خـدا؟لص؟ در مـورد مطابقـت
دشـمنی نسـبت بـه اهلبیـت؟مهع؟ بـا دشـمنی نسـبت به خـدای متعـال نقـل کردهاند،

3

بنـای حـب و بغـض در دیـن را بـر عدالـت صحابـه نهـاده ،محوریـت دینمـداری را
مرتبـط بـا تکریـم و تسـلیم در برابـر آنهـا و برائـت نسـبت بـه مخالفـان آنهـا گذاشـتهاند کـه
ن قـرار دارنـد .اشـعری در ذکـر عقایـد اصحـاب حدیـث
در رأس همـۀ اصحـاب ،شـیخی 
و اهـل سـنت میگویـد:
آنهـا ابوبکـر و بعـد از او عمـر و سـپس عثمـان و سـپس علی را بـر همه مقدم
66

میکننـد و معتقدنـد کـه آنهـا خلفـای راشـد و هدایتشـدهاند و افضـل
النـاس بعـد از پیامبـر؟لص؟ میباشـند و بـا روایاتـی کـه از جانـب پیامبـر
رسـیده ،مـورد تصدیـق قـرار گرفتهانـد.

4
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ایــن کالم اشــعری ،داللــت بــر محوریــت خلفــا بعــد از پیامبــر؟لص؟ دارد .یکــی از
 .1صـدوق ،محمـد بـن علـی ،صفـات الشـیعة ،ص 8؛ صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصـار الدرجات،
358/1؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،االختصـاص ،ص .303
« .2همانـا تحققیافتـن شـهادت بـه "ال الـه اال اهلل" اقتضـا میکنـد کـه کسـی جـز خـدای متعـال مـورد
محبـت قـرار نگیـرد و هیـچ کینـهای بـه جـز بـرای خـدا نباشـد و هیـچ مواال تـی بـه جـز بـرای خـدا
نباشـد و هیچ عداوتی مگر برای خدای نباشـد و نیز اینکه هرآنچه خدای متعال دوسـت دارد،
دوسـت داشـته شـود و هرچیـزی کـه ناخوشـایند خداونـد اسـت ،مـورد ناخوشـایندی قـرار گیـرد»
ابنتیمیـه ،احمـد ،االحتجـاج بالقـدر ،ص .62
 .3نمونههایی از این روایات در همین مقاله ،در بحث مال ک و معیار برائت در سنت آمده است.
 .4اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاالت االسالمیین ،ص .294

مصادیــق تحقــق تاریخــی ایــن امــر ،وقتــی بــود کــه مخالفــان بیعــت بــا ابوبکــر در جریــان
نکــه از خانــدان پیامبــر بودنــد ،در
اختالفــات مربــوط بــه جانشــینی پیامبــر؟لص؟ ،بــا ای 
حــد مرتــد شــناخته شــدند و ايــن اندیشــه تــا حــدی در منابــع اهل ســنت مشــروع و قانونی
شــده اســت کــه بــا تعبیــر قانــون «تغلــب» ،بــه عنــوان یکــی از طــرق مشــروع خالفــت از
آن یــاد میکننــد 1.ابويعلــی فــراء از احمــد بــن حنبــل نقــل میکنــد کــه گفتــه اســت:
«ان الخالفــة تثبــت بالغلبــة و القهــر و ال تفتقــر الــی العقــد» 2.بنــا بــر منابــع اهــل ســنت،
غضــب ســران ســقیفه بــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و بیعتگیــری تــا ســرحد تهدیــد بــه قتــل،
حداقــل در شــش مــاه اول خالفــت خلیفــۀ اول ،ثابــت اســت .کشــمکشهای لفظــی
بیــن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و ســران خالفــت و تهدیدهــای بــه قتــل ،و آتشســوزی خانــۀ
فاطمــۀ زهــرا؟اهع؟ بــه گونههــای مختلــف نقــل شــده اســت 3.آلوســی بــه نقــل از کتــاب
ابــان بــن عيــاش تهدیــد بــه قتــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ توســط ســران ســقیفه را در گزارشــی
حکایــت میکنــد.
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اهل سنت معتقدند ،برائتی که در جامعۀ شیعه رواج یافته ،حتی منشأ درونی و اسالمی
ندارد .درحقیقت ،در مورد برائت و تلقی آن در جامعۀ شیعه ،اقوال مختلفی است:
یکی اینکه برائت ریشۀ درونی داشته و با تعالیم اهلبیت؟مهع؟ در شیعه پا گرفته است
که این قول ،قول اجماع و یا اکثریت جامعۀ شیعه است .دوم اینکه برائت از خارج
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شیعه وارد شده و اهلبیت؟مهع؟ نیز از اساس با تفکر و عملکردی که حاصلش برائت
اندیشۀ اهلبیت؟مهع؟ و قدمای از اصحاب ندارد .این قول ،قول اهل سنت است که در
ً
مورد شیعه ادعا کردهاند؛ مثال گفته شده که منشأ برائت از شیخین ،آرا و اندیشههای
 .1ر.ک :قاسمی ،ظافر ،نظام الحکم في الشریعة و التاریخ االسالم ،ص .244
 .2همـان؛ احمـد حسـین یعقـوب ،نظر یـة عدالـة الصحابـة و المرجعیـة السیاسـیة فـي االسلام،
ص .176
 .3بـرای تحقیـق و تحلیـل بیشـتر ر.ک :عسـکری ،مرتضـی ،سـقیفه ،فصـل دوم تا هفتـم؛ مصطفوی،
حسـن ،الحقائق في االسلام ،ص 200- 147؛ جعفریان ،رسـول ،حیات فکری و سیاسـی امامان
شیعه ،ص .115-50
 .4آلوسی ،محمود ،روح المعاني.120/3 ،

تنس و باتک رد نآ هاگياج و تئارب یسانش موهفم

باشد ،مخالف بودند و برائتی که کمکم در جامعۀ شیعه رواج یافت ،ریش ه در سیره و

عبداهلل بن سبا و اشخاص مرتبط با او است 1.بعضی دیگر مثل قاضی عبدالجبار،
ظهور برائت را به هشام بن حکم نسبت میدهند 2.بعضی دیگر ادعا دارند که مغیرة بن
ً
سعید برای اولینبار ،طعن بر شیخین را آشکار کرد 3.اساسا اهل سنت بر این عقیدهاند
که اهلبیت؟مهع؟ از اصحاب سقیفه برائت نداشتند.
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شـیعۀ امامیـه معتقـد اسـت کـه اگـر عـداوت نسـبت بـه خـدای متعـال ،و یـا هـر عملـی
کـه در حـد عـداوت بـا او و انـکار ضروریـات دیـن اسـت ،تحقـق یابـد ،اعلام برائـت
نسـبت بـه آن عمـل و اهـل عـداوت واجـب اسـت .در مباحـث پیشـین 5گفتـه شـد کـه
بنـا بـر ادلـۀ فریقیـن ،عـداوت بـا اهلبیـت؟مهع؟ در راسـتای عـداوت بـا خـدای متعـال
اسـت و انـکار والیـت ایشـان ،خـروج از ایمـان حقیقـی را در پـی دارد .لـذا برائـت از
دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ نیـز بـه عنـوان رکنـی از ارکان دیـن و مذهـب شـمرده شـده
اسـت ،بهطور یکـه بـدون ایـن رکـن ،دیگراعمـال پذیرفتـه نمیشـوند و منکـر والیـت
اهلبیـت؟مهع؟ خـارج از دیـن و یـا مذهـب محسـوب میشـود .حجـم ایـن دسـته از
روایـات ،در منابـع امامیـه بیـش از منابـع دیگرمذاهـب اسـت .در روایتـی ابنعباس نقل
میکنـد کـه پیامبـر؟لص؟ بـه علـی؟ع؟ فرمـود:
68

دروغ میگوید کسی که ادعا کند مرا دوست دارد ولی با تو دشمنی کند؛
چراکه تو از منی ...و هرکس با تو دشمنی کند ،در خسران است ...و هر
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کس از تو جدا شود ،به هال کت میرسد.
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 .1نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعة ،ص 23؛ ناشی اکبر ،مسائل االمامة ،ص .184
 .2قاضى عبد الجبار ،تثبيت دالئل النبوة.224/1 ،
 .3ر.ک :سامی نشار ،علی ،نشأة الفکر الفلسفي.747/2 ،
 .4ر.ک :ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ االسالم.91/9 ،
 .5ابتدای بحث مال ک و معیار برائت در سنت.
 .6صـدوق ،محمـد بـن علـی ،امالـی ،ص  .269ابنعقده نیز روایت مسـندی را از سـعید بن جبیر ،و
او از ابنعبـاس نقـل میکنـد کـه پیامبـر؟لص؟ فرمـود« :هرکـس امامـت علی؟ع؟ را بعـد از من انکار
کنـد ،مثـل ایـن اسـت کـه نبوت مرا در حیات من انکار کرده باشـد و هرکس نبـوت مرا انکار کند،
مثـل ایـن اسـت کـه ربوبیـت خـدا را انـکار کـرده باشـد» ابنعقـده ،احمـد بـن محمد ،فضائـل أمير
المؤمنين ،ص .150

امـام صـادق؟ع؟ بهواسـطۀ اجـداد خـود از رسـول خـدا؟لص؟ روایتـی نقـل میکنـد کـه
در آن ،پذیـرش ایمـان در گـرو والیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و برائـت از دشـمنانش دانسـته
شـده اسـت 1.امـام باقـر؟ع؟ در روایتـی ،یکـی از مال کهـای قبولـی عمـل در دیـن را
والیـت اهلبیـت؟مهع؟ و برائـت نسـبت به دشمنانشـان میداند 2.آن حضـرت در روایت
دیگـری ،باالتـر از قبولـی اعمـال ،معرفـت خـدا را هـم مشـروط بـه مـواالت نسـبت بـه
امیرالمؤمنیـن و فرزنـدان آن حضـرت؟مهع؟ و نیـز برائـت از دشـمنان ایشـان دانسـتهاند.
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امـام رضـا؟ع؟ نیـز برائـت را در کنـار والیـت ،بهعنـوان کمـال دیـن معرفـی میکننـد.
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ایـن دسـته از روایـات ،نشـانگر ایـن واقعیتانـد کـه در تحقـق ایمـان و بلکـه در تحقـق
اسلام بـه معنـای واقعـی کلمـه ،برائـت از دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ نقـش بسـزایی دارد.
نتیجهگیری
برائـت در معنـای قرآنـی و روایـی هماننـد معنـای لغـوی ،مفهومـی مشـترک دارد کـه آن
هـم جدایـی و انقطـاع کامـل اسـت .ایـن جدایـی و انقطـاع ،وقتـی بـا شـواهد قرآنـی یـا
روایـی همـراه شـود ،داللـت بـر گونـهای موضعگیـری اعتقـادی و اجتماعـی میکنـد کـه
در مجموعـهای از رفتارهـای قلبـی ،زبانـی و عملی قابل تحقق اسـت .شـدت و ضعف
اینگونـه تقابـل و موضعگیـری ،نسـبت بـه شـدت و ضعـف عـداوت بـا خـدا و دیـن او،
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متفـاوت اسـت ،امـا هرچـه هسـت ،تقابـل جبهـۀ حـق در برابـر باطـل اسـت.
دشـمنی بـا خـدا ،فقـط در شـرک بـه خـدا خالصـه نشـده اسـت و انـکار حجـج الهـی و
یـا بغـض و عـداوت نسـبت بـه ایشـان نیـز از مصادیـق عـداوت بـا خـدا اسـت .درنتیجـه
لـزوم برائـت از چنیـن کسـانی بـه روشـنی قابـل درک اسـت .درسـت اسـت کـه حـب و
بغـض ،عـداوت و مـودت ،و امثـال اینگونـه واژههـا در معنـا و مفهوم ،جـدای از والیت و
 .1صدوق ،محمد بن علی ،همان ،ص .138
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.23/2 ،
 .3همان.180/1 ،
 .4ابنادریس ،محمد بن احمد ،السرائر.640/3 ،

تنس و باتک رد نآ هاگياج و تئارب یسانش موهفم

یکـی از مال کهـای برائـت در دیـن اسلام ،دشـمنی بـا اهلبیـت؟مهع؟ اسـت .بنابرایـن

برائتانـد ،امـا در مصـداق ،وقتـی دربـارۀ اهلبیت؟مهع؟ تحقق پیـدا میکنند ،میتوانند
ملا ک و مصـداق بـرای والیـت و برائـت محسـوب شـوند؛ چراکـه بـه حسـب روایـات
فریقیـن ،بغـض یـا عـداوت کـه دو مرحلـۀ قلبـی و عملیانـد ،اگـر در برابـر اهلبیـت؟مهع؟
تحقـق یابنـد ،نشـان از کفـر ،نفـاق و بیایمانی موضع مقابل دارنـد .درواقع پیامبر؟لص؟
بـا تبیینـی کـه در فرمایشـات خویـش راجعبـه جایـگاه اهلبیـت؟مهع؟ داشـته ،روشـن
سـاخته اسـت کـه علاوه بـر مشـرکان ،مصادیـق دیگـری هسـتند کـه برائـت در حـق آنهـا
وارد اسـت و آنهـا کسـانیاند کـه در برابـر اهلبیـت؟مهع؟ تقابـل و موضعگیـری کننـد.
از بحـث مفهـوم و ملا ک تحقـق برائـت از منظـر سـنت و روایـات اهلبیـت؟مهع؟ نیـز
میتـوان نتیجـه گرفـت کـه برائـت در ادبیـات روایـی نسـبت بـه برائـت در قـرآن ،تطـور و
توسـعۀ بیشـتری در مفهـوم و مصـداق دارد .برائتـی کـه در قـرآن و در مـورد مشـرکان مـورد
بحـث اسـت ،برائتـی اسـت کـه در شـدت و نهایـت خـود محقـق میشـود و ملا ک آن،
ً
شـرک و کفـری اسـت کـه مسـتقیما منجـر بـه عـداوت بـا خـدای متعـال میشـود و اعلام
برائـت از چنیـن کسـانی بـه معنـای اعلام خـروج آنهـا از دایـرۀ اسلام و دیـن اسـت .امـا
در روایـات اهلبیـت؟مهع؟ علاوه بـر ایـن نـوع از برائـت ،بـه گونـهای از برائـت اشـاره شـده
70

اسـت کـه تحقـق و اعلام آن ،بـه معنـای عـدم مشـروعیت و بطلان اعتقـاد و جایـگاه
طـرف مقابـل اسـت ،گرچـه شـرک یـا کفـر صریـح و یـا عـداوت مسـتقیم با خـدای متعال
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محقـق نشـده باشـد.
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ً
بـ ه طـور خالصـه میتـوان گفـت ،برائتـی کـه در روایـات مطـرح اسـت ،معمـوال اعـم از
برائتـی اسـت کـه در قـرآن مطـرح شـده اسـت .برائـت در قـرآن ،وقتـی بیـن خـدای متعال
ً
و انسـانها و یـا فقـط بیـن انسـانها مطـرح اسـت ،صرفـا برائتـی اعتقـادی و بـه معنـای
موضعگیری توحید در برابر شـرک ،و یا ایمان (اسلام) در برابر کفر اسـت؛ اما در روایات،
علاوه بـر ایـن مرتبـه از برائـت ،برائتـی مطـرح اسـت کـه تحقق آن بـه معنای اعلام خروج
طـرف مقابـل از ایمـان مذهبـی یـا تشـیع امامـی اسـت.
 .1هرچنـد در نهایـت ،ایـن امـور نامشـروع و باطـل ،بـه دلیـل انـکار ضروریاتـی از دیـن ،نتیجـهاش
عـداوت بـا خـدا یـا کفـر در برابـر اسلام یـا ایمـان اسـت.

بـا همیـن معنـا و مفهـوم ،وقتـی از نـگاه منابـع شـیعی بـه جایـگاه برائـت در قرآن و سـنت
توجـه میشـود ،فهمیـده میشـود کـه درواقـع برائـت ،بازبسـتۀ امامـت الهـی و مـودت
اهلبیـت؟مهع؟ اسـت کـه بـا تقابـل در برابـر ایـن دو شـاخصۀ تشـیع امامـی ،زمینـۀ برائـت
حاصـل میشـود .درحقیقـت ،امامیـه بـر اسـاس همیـن دو شـاخصه ،بـر محـور والیـت
و برائـت تکیـه دارد؛ بهگونهایکـه تنهـا شـیعۀ امامیـه اسـت کـه بـا همیـن محـور ،موضـع
سیاسـی ،اجتماعـی و اعتقـادی خـود را از دیگـر فـرق جـدا کـرده اسـت 1.لـذا بایـد گفـت
ً
از نظـر شـیعۀ امامیـه ،اندیشـۀ برائـت ،اندیشـهای کاملا درو ندینـی اسـت کـه ریشـه در
کتـاب الهـی ،سـیره و سـنت اهلبیـت؟مهع؟ دارد .ولـی اهـل سـنت ،بـا اینکـه منابـع
ً
تاریخـی و روایـی آنهـا ملا ک و معیـار قرآنـی و روایـی تقریبـا مشـترکی بـا شـیعه در تحقـق
برائت مقابل دشـمنان اهلبیت؟مهع؟ دارند ،اندیشـۀ برائت در شـیعه را وارداتی دانسـته
و اصالـت و جایـگاه قرآنـی و سـنتی بـرای آن قائـل نیسـتند .بررسـی تفصیلـی علـت این
ً
نـوع نگـرش از اهـل سـنت ،تحقیقـی دیگـر میطلبـد ،ولـی اجمـاال میتـوان گفـت ،بـا
وجـود اصـل عدالـت صحابـه در اندیشـۀ اهـل سـنت ،بررسـی برائـت در برابـر دشـمنان
و مخالفـان اهلبیـت؟مهع؟ بـا تعـارض مواجـه میشـود .بـه نظـر میرسـد ،همیـن امـر
سـبب شـده کـه آثـار علمـی مهـم و فاخـری در موضـوع برائـت و مفهـوم و مصادیـق آن در
منابـع اهـل سـنت نمیبینیـم و هرچـه هسـت ،محـدود بـه همـان دوران حیـات رسـول
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خـدا؟لص؟ و موضـوع برائـت از مشـرکین اسـت.
و اصحـاب امامیـه از منظـر فریقیـن ،و بررسـی تطابـق تاریخـی و کالمـی آن بـا محتـوا و
نتیجـۀ ایـن مقالـه ،میباشـد.

2

 .1بـرای تفصیـل بیشـتر در ایـن بـاره ،بـه فصـل دوم و سـوم رسـالۀ دکتـری بـا عنـوان «تطـور مفهومـی و
مصداقی برائت در سـدۀ نخسـتین» ،نوشـتۀ عبدالمجید اعتصامی در دانشـکدۀ شیعهشناسـی
دانشـگاه ادیـان و مذاهـب مراجعـه کنیـد.
 .2در منبـع ارجاعـی گذشـته ،یعنـی رسـالۀ دکتـری مذکـور ،چنیـن تحقیقـی بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده
است.
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قـد م دیگـر در راسـتای ایـن تحقیـق ،بررسـی مصداقـی برائـت در سـیرۀ اهلبیـت؟مهع؟

فهرست منابع
کتابها

قرآن کریم
ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهـج البالغـة ،تحقیـق محمـد ابوفاضـل ابراهیـم ،مکتبـة
آیـة اهلل المرعشـي النجفـي ،قـم 1404 ،ق.
ابنابیشیبه ،المصنف ،دار الفکر ،بیروت 1409 ،ق.
ابنادریس حلی ،محمد بن احمد ،السـرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ،دفتر انتشـارات اسلامی
وابسـته به جامعۀ مدرسـین حوزۀ علمیۀ قم ،قم 1410 ،ق.
ابنبطریـق ،یحیـی ،عمـدة عيـون صحـاح األخبـار فـي مناقـب إمـام األبـرار ،جامعـۀ مدرسـین
حـوزۀ علمیـۀ قـم ،دفتـر انتشـارات اسلامی ،قـم ۱۴۰۷ ،ق.
ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبدالحلیـم ،االحتجـاج بالقـدر ،اشـراف زهیـر الشـاویش ،المکتـب
االسلامي ،بیـروت 1406 ،ق.
ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند احمد بن حنبل ،دار صادر ،بیروت.
ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول ،جامعۀ مدرسین ،قم 1404 ،ق.
ابنعبدالبر ،محمد ،االستيعاب ،دار الجيل ،بيروت 1412 ،ق.
ابنعدی ،عبداهلل ،الکامل في الضعفاء الرجال ،دار الفکر ،بیروت 1409 ،ق.
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ابنعسـاکر ،علـی بـن حسـن ،تار یـخ مدینـة دمشـق ،تحقیـق علـی شـیری ،دار الفکـر ،بیـروت،
 1415ق.
ابنعقده کوفی ،احمد بن محمد ،فضائل امیر المؤمنین؟ع؟ ،دلیل ما ،قم 1424 ،ق.
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ابنفارس ،أحمد ،معجم مقاييس اللغة ،مكتب االعالم االسالمي ،قم 1404 ،ق.
ابنقولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،دار المرتضویة ،نجف 1356 ،ش.
ابنکثیر ،اسماعیل ،البدایة و النهایة ،دار احیاء التراث العربي ،بیروت 1408 ،ق.
ابنمغازلـی ،علـی بـن محمـد ،مناقـب علـي بـن ابي طالـب؟ع؟ ،کتابفروشـی اسلامیه ،تهران،
 1394ق.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ادب الحوزة ،قم 1405 ،ق.
احمـد حسـین یعقـوب ،نظر یـة عدالـة الصحابـة و المرجعیـة السیاسـیة فـي االسلام ،مرکـز
االبحـاث العقائدیـة ،قـم.
اسـترآبادى ،محمدجعفـر ،البراهيـن القاطعـة فـي شـرح تجر يـد العقائـد السـاطعة ،مکتـب
االعلام االسلامي ،قـم 1382 ،ش.

اشـعری ،علـی بـن اسـماعیل ،مقـاالت االسلامیین ،تصحیـح هلمـوت ریتـر ،دار النشـر فرانـز
شـتاینر ،آلمـان 1400 ،ق.
اعتصامی ،عبدالمجید ،زید بن علی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم 1395 ،ش.
امینی ،عبدالحسین ،الغدير في الكتاب و السنة و االدب ،مرکز الغدیر ،قم 1416 ،ق.
بحرانـی ،سـید هاشـم ،البرهـان فـي تفسـير القـرآن ،تحقیـق قسـم الدراسـات االسلامیة مؤسسـة
البعثـة ،مؤسسـۀ بعثـت ،قـم 1374 ،ش
بخـاری ،محمـد بـن إسـماعيل ،الجامـع الصحيـح المختصـر (صحیـح بخـاری) ،تحقيـق
مصطفـى ديـب البغـا ،دار ابـن کثیـر ،بیـروت  -دمشـق 1407 ،ق.
برقـی ،احمـد بـن محمـد بـن خالـد ،المحاسـن ،تصحیـح و تعلیـق جاللالدیـن حسـینی ،دار
الکتـب االسلامیة ،تهـران 1330 ،ش.
ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،الجامـع الکبیـر (صحیـح الترمـذي ،الجامـع الصحیـح) ،تحقیق
ّبشـار ّ
عـواد معـروف ،بیـروت ۱۹۹۸ ،م.
جعفریان ،رسول ،تاریخ تشیع در ایران ،علم ،تهران 1388 ،ش.
جوهری ،اسماعیل بن حماد ،صحاح اللغة 1270 ،ق.
حر عاملی ،محمد بن حسن ،اثبات الهداة ،اعلمی ،بیروت 1425 ،ق.
 ،--------------وسائل الشیعة ،آل البیت؟مهع؟ ،قم 1409 ،ق.حلی ،حسن بن سلیمان ،مختصر البصائر ،مؤسسۀ نشر اسالمی ،قم 1421 ،ق.
خوارزمـی ،موفـق بـن احمـد ،مناقب االمام امیرالمؤمنین؟ع؟ ،مؤسسـة النشـر االسلامي التابعة
لجماعة المدرسـین ،قـم 1414 ،ش.
شهـا و مذاهـب اسلامی) ،ترجمـۀ علی آقانـوری ،مرکز مطالعات و
رازی ،ابوحاتـم ،الزینـة (گرای 
تحقیقات نشـر ادیان ،قـم 1382 ،ش.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،دار القلم ،بیروت.
زبیدی ،محمد مرتضی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دار الفکر ،بیروت 1414 ،ق.
زمخشری ،محمد بن عمر ،اساس البالغة ،دار صادر ،بیروت 1979 ،م.
زیدی ،یحیی بن حسین ،تثبیت االمامة ،مؤسسة ام القری للتحقیق و النشر ،بیروت 1426 ،ق.
سامی نشار ،علی ،نشأة الفکر الفلسفي في االسالم ،دار السالم ،قاهره 1429 ،ق.
سـیوطی ،عبدالرحمـن بـن ابیبکـر ،جامـع االحادیـث ،تحقیـق عبـاس احمـد صقـر و احمـد
عبدالجـواد ،دمشـق.
صاحب بن عباد ،اسماعیل ،المحیط في اللغة ،عالم الکتاب ،بیروت 1414 ،ق.
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ذهبی ،شمسالدین محمد ،تاریخ االسالم ،دار الکتب العربي ،بیروت 1409 ،ق.
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صدوق ،محمد بن علی ،اعتقادات االمامیة ،کنگرۀ شیخ مفید ،قم 1414 ،ق.
 ،--------------التوحید ،جامعۀ مدرسین حوزۀ علیمۀ قم ،قم. ،--------------امالی ،کتابچی ،تهران 1376 ،ش. ،--------------صفات الشیعة ،اعلمی ،تهران 1362 ،ش. ،--------------علل الشرائع ،المکتبة الحیدریة ،نجف 1385 ،ق. ،--------------عیون اخبار الرضا؟ع؟ ،جهان ،تهران 1378 ،ش. ،--------------کمال الدین و تمام النعمة ،اسالمیه ،تهران 1395 ،ق. ،--------------معاني االخبار ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسین،قم 1379 ،ق.
 ،--------------مـن ال یحضـره الفقیـه ،مؤسسـة النشـر االسلامي التابعـة لجماعـةالمدرسـین ،قـم 1413 ،ق.
صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجات في فضائل آل محمد صلـوات اهلل علیهم ،تحقیق
و تصحیح محسـن کوچهباغی ،کتابخانۀ آیتاهلل مرعشـی نجفی ،قم 1404 ،ق.
طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،دار االحیاء التراث العربي ،بیروت.
طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج ،مرتضی ،مشهد 1403 ،ق.
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ الطبري ،مؤسسة اعلمی ،بیروت 1403 ،ق.
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طریحی ،فخرالدین بن محمد ،مجمع البحرین ،مرتضوی ،تهران 1375 ،ش.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،اختیـار معرفـة الرجـال (رجـال كشـي) ،تحقیـق حسـن مصطفوی،
دانشـگاه مشـهد ،مشـهد 1409 ،ق.
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 ،--------------الغیبة ،دار المعارف االسالمیة ،قم 1411 ،ق. ،--------------امالی ،دار الثقافة ،قم 1404 ،ق.طیب ،عبدالحسین ،اطیب البیان ،اسالم ،تهران 1378 ،ش.
ن حجر ،االصابة ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.
عسقالنی ،احمد ب 
عسکری ،حسن بن عبداهلل ،الفروق في اللغة ،دار اآلفاق الجدیدة ،بیروت 1400 ،ق.
علوی ،سید عدل ،هذه هي البرائة ،مؤسسة االسالمیة العامة للتبلیغ و االرشاد ،قم 1419 ،ق.

عیاشـی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسـير ّ
العياش ّـي ،تحقیـق هاشـم رسـولی محال تـی ،المطبعـة
العلمیـة ،تهـران 1380 ،ق.
فخـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،مفاتیـح الغیـب (التفسـیر الکبیـر) ،دار احیـاء التـراث العربـي،
بیـروت 1420 ،ق.

فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،دار الهجرة ،قم 1409 ،ق.
فیومی ،احمد بن محمد ،مصباح المنیر ،دار الهجرة ،قم 1414 ،ق.
قاسمی ،ظافر ،نظام الحکم في الشریعة و التاریخ االسالم ،دار النفائس ،بیروت 1397 ،ق.
قاضی عبدالجبار ،تثبيت دالئل النبوة ،دار العربیة ،بیروت.
ُ
قدسی ،احمد ،انوار االصول ،نسل جوان ،قم 1416 ،ق.
قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،تفسـیر قمـی ،تحقیـق سـید طیـب موسـوی جزایـری ،مؤسسـة دار
الکتـاب للطباعـة و النشـر ،قـم 1404 ،ق.
کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،الکافـي ،تحقیق علیاکبـر غفاری و محمد آخونـدی ،دار الکتب
االسلامیة ،تهران 1407 ،ق.
کوفی ،علی بن احمد ،االستغاثة في بدع الثالثة ،مؤسسة االعلمي ،تهران 1373 ،ش.
ى
ماتريـدى ،محمـد بـن محمـد ،تأويلات أهـل السـنة (تفسـير الماتر يـدي) ،تحقیـق مجـد 
باسـلوم ،بيـروت 1426 ،ق.
مصطفـوی ،حسـن ،التحقيـق فـي كلمـات القـرآن الكر يـم ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد ،تهـران،
 1374ش.
مظفر ،محمدحسن ،دالئل الصدق لنهج الحق ،مؤسسة آل البیت؟مهع؟ ،قم 1422 ،ق.
[مفیـد ،محمـد بـن محمـد؟] ،اإلختصـاص ،تحقیـق علیاکبـر غفـاری و محمـود محرمـی،
المؤتمـر العالمـي اللفیـة الشـیخ المفیـد ،قـم 1413 ،ق.
موسـوی زنجانـی ،سـید ابراهیـم ،عقائـد اإلماميـة اإلثنـي عشـرية ،مؤسسـة االعلمـي ،بیـروت،
 1413ق.
نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،صدوق ،تهران 1397 ،ق.
نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعة ،دار االضواء ،بیروت 1404 ،ق.
نیشابوری ،ابوعبداهلل ،المستدرک علی الصحیحین ،دار المعرفة ،بیروت.
هیثمـی ،علـی بـن أبىبكـر ،مجمـع الزوائـد و منبـع الفوائـد ،دار الر يـان للتـراث _ دار الكتـاب
العربـي ،قاهـره 1407 ،ق.

مقاالت

اقوام کرباسی ،اکبر« ،مرجئۀ شیعه» ،نقد و نظر ،شمارۀ  1392 ،67ش.
نوراحمـدی ،انسـیه« ،مفهومشناسـی لعـن بـا رویکردهـای قرآنـی و دعایی» ،حریم حرم ،شـمارۀ
 1393 ،3ش.
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معرفة مفهوم البراءة ومكانتها في الكتاب والسنة
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الخالصة:
تعـد البـراءة مـن األلفـاظ القرآنيـة والمذهبيـة ،وتعبـر عن نحو من االنقطـاع القلبي والعملي
من أي عمل أو عقيدة باطلة .وتعرف النصوص الوحيانية أعداء اهلل تعالى ومنكرين رسالته
ً
مـن أبـرز مصاديـق أهـل الباطـل .والبـراءة وإن لـم تسـاوق فـي المفهـوم ألفاظـا نحـو اللعـن
ً
والبغـض والسـب والعـداوة ،إال أن باإلمـكان أن تعـد هـذه األلفـاظ فـي المصداق دليال على
البراءة.
ً
وباإلمكان أن تشتمل البراءة في األدب الديني _ مضافا إلى المعنى اللغوي واالصطالحي _
على نوع من العقيدة والفكر ،مع االلتفات إلى ضعفها وقوتها ،في مراحل القلب ،اللسان،
والعمل الجوارحي على مستويات مختلفة.
إن محـور تحقـق البـراءة فـي القـرآن الكريـم هي العداوة بالنسـبة إلى أعـداء اهلل تعالى ،وفي
ً
روايات أهل البيت؟مهع؟ (مضافا إلى المالك السـابق نفسـه) هي العداوة بالنسـبة إلى أعداء
ً
أهـل البيـت؟مهع؟ والمخالفـة معهـم فـي طـول العـداوى مـع اهلل تعالـىّ ،
فتعد أيضـا من مالك
ومعيار البراءة.
تتكفـل هـذه المقالـة بالدراسـة االجتهاديـة للبراءة من منظار اآليـات والروايات وتبيين معيار
البراءة.
المفردات األساسية :البراءة ،الوالية ،اللعن ،اإليمان ،الكفر ،العداوة.
 .1دكتوراه في التشـيع بجامعة األديان والمذاهب ،عضو قسـم التاريخ والسـيرة في معهد العلوم
والمعارف اإلسالميةame1359@yahoo.com :



Studying the concept of dissociation with
non-believers and its place in Quran and
quotes by the prophet

Abd-ul Majid Etesami1

Abstract
Dissociation and distancing of Muslims from non-believers is a Quranic
and intra-religious term denoting heartfelt seperation in deeds and
beliefs from non-believers , their actions and ideologies. According to
Divine revelations, the epitome of a wronged one is a person who is the
enemy of Almighty Allah and denier of the principles of prophethood.
Although dissociation and distancing are not perfectly in line with terms
such as cursing, insulting, enmity and prejudice, all these terms might
be regarded as actual manifestations of this principle. In the divine
literature, in addition to the denotations in meaning, dissociation might
encompass an ideological or theological distancing which according
to its intensity takes different manifestations in the heart, tongue and
actions of believers. The yardstick of dissociation is enmity towards the
enemies of Almighty Allah. In addition to this criteria laid down through
divine revelations, countless quotes and hadiths by Imams added other
criteria namely enmity towards the enemies of Ahl-ul-Beit and standing
against them. The totality of hadiths and quotes clearly testify to the fact
that without proper dissociation form non-believers and enemies of Ahl
ul Beit , firm belief is never formed in the heart of a Muslim. This paper
aims to explore dissociation form the viewpoint of verses and hadiths
and define the yardsticks of dissociation.
Key words: dissociation, jurisprudence, curse, belief, heresy, enmity
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