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مخالفت با شیعیان ،عامل تغییر سنتهای نبوی
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عبدالرحمن باقرزاده

چکیده

بعد از قرآن کریم ،سنت نبوی ارزشمندترین منبع برای مسلمانان است که فظهآ آن
خودداری از بدعت در آن ،همواره مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) بوده است ،تا جایی که
برخی از اهل سنت ،آن را ثقل د م در فدیث ثقلین دانست اند .علیرغم اهتمام مسلمین
ب فظآ سنت پیر ی از آن ،شواهد فرا ان فاکی از تغییرات تأثربرانگیزی در آن است؛
ب گون ای ک کسی را جرئت انکار این تغییرات نیست.
سؤال این است ک تغییرات مزبور معلول چیست .بهی تردیهد عوامهل گونهاگونی در ایهن
تغییرات تأثیرگذار بوده است ب نظر میرسد ک یکی از آن عوامل ،مخالظت با پیهر ان
مکتب اهل بیت (ع) باشد .از اینر  ،محقق در این مقال با ر ش توصیظی ـ تحلیلهی به
عامل مذکور پرداخت است .یافت های تحقیق نشان میدهد برخی با علم ب سنت تنها
ب دلیل پای بندی شیعیان ب سنت ،فتوا ب تغییر آن استحباب عمل ب خها ف سهنت
داده مصلحت مخالظت با شیعیان را اقوی دانست اند.
کلیدواژهها :سنت نبوی ،تغییر سنتها ،شیعیان ،اهل سنت ،تشب ب اقوام.

* استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه مازندران،

a.bagherzadeh@umz.ac.ir

*
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مقدمه
سنتهای نبوی (ص) از سرمایههای دینی است کهه یرهروی از هن ها هه همهه مسهممر
توصره شده است و یای ندی ه هن ا افتخار هر مسممانی ه حساب مهیهیهد هه همهر
دلرل هر مسممانی عالقهمند ه کشف سنتها است و خهود را موفهف هه مظافاهت از
هن ا میداند
یرامبر خدا (ص) ه حفظ سنت تأکرد و ر یرهرز از مخالفت ا هن هشدارهای زیادی
دادند از جممه فرمودند« :م خالف سنتي وسررتي جيء ه یوم القرامة ،تأخذه النار م
کل مكان ثم یصرر إلی النار» (متقی هندی ،572/3 :4141 ،ح ) 3173؛ هر کس ا سنت و سرره
م مخالفت کند ،روز قرامت در حالی خواهد همد که هته از ههر فهرف او را احافهه
کرده ،ه ج نم رانده میشود
متأسفانه ررسیهای تاریخی حاکی است خشی از ای سنتها ه دالیهل گونهاگون
مورد یم ری و دسهتخهو تیررهراو و در حقرقهت ها مخالفهت مواجهه شهدهانهد؛
هگونهای که گاهی نقطه مقا ل سهنت ،هه عنهوان سهنت ،از سهوی دانشهمندان توصهره
می شود و ه تبع هن ،مورد اهتمام مسممر قرار میگررد ای تیررراو همان چرزی است
که رخی از زرگان صدر اسالم از هن ا راز تاسف کردند و حتی ر هن میگریستند
ر اساس روایت خاری ،سالم می گوید « :از ام درداء شنردم که می گفت :ا ودرداء
در حالی که خشمگر ود ر م وارد شد از سبب عصبانرت یرسردم گفت :والمّه
مها َععرههرفن مه َنمُهة منظعمُهدال شههرها إال َعنُ نهمر ینصعههمونع جمرعهها» ( خههاری ، 535/ 4 : 4147 ،ح
 )255؛ ه خدا سوگند از امهت مظ مّهد چرهزم نمهی شناسهم جهز هنكهه نمهاز را هه
جماعت می گزارند
زهری میگوید« :در ش ر دمشق ر انس ماله وارد شهدم و او را گریهان دیهدم
عمت را یرسردم یاسخ داد :ال َعرف شرها مما َدرکت إال هذه الصالة و هذه الصهالة قهد
ضنرّعت» (همان ،413/4 :حدیث )247؛ از هنچه (از سنتها) میشناختم جز نماز اقی نمانده
ود و هن نرز تباه شده است
فبق روایت دیگر ،انس گفته است « :از هنچه در زمان یرامبر وجود داشت چرهزم را
نمیشناسم» ه او گفتند :نمهاز چطهورپ یاسهخ دادَ« :لهرس صهنعتم مها صهنعتم فر هاپ»
(حمردی)243/5 :4153 ،؛ هیا ای گونه نرست که هر هنچه خواسترد در هن انجام دادیدپ!
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نكته م م ،کشف انگرزههای ای تیررراو است یتردید انگرزههای مادی ،تقرب هه
در ار خمفای نیامره و نیالعباس و در ای امر یتأثرر نبودند اما هنچه در ایه مقالهه
دان یرداخته میشود ،یكی از انگرزههای فرقهای است کهه زمرنهه تیررهراو فراوانهی در
سنتهای نبوی شده است ر اساس شواهد و اعترافاو فراوانی که ارائهه خواههد شهد،
یای ندی شرعران ه سنتهای نبوی و تبدیل هن ه یرچم افتخاری رای هنان ،عاممی شهد
تا رخی از اهل سنت صرفاً رای مخالفت ا شرعران ،سنتهای مسمّم یرامبر اعام (ص)
را تیررر دهند متأسفانه ای موضوع تا هنجا یر رفت که رایشان ه رویه ثا هت تبهدیل
گشت و رخی رای هن «تأسرس اصل» کردند که :اگر شرعران ه سنتی یای نهد ودنهد و
عمل ه هن ،هرم و نشانه هن ا شد ،رای مخالفت ا هنان ،استظباب فعل از ر رفته ،عمل
رخالف هن ،مستظب خواهد شهد ،چراکهه مفسهده همراههی ها شهرعران ،مسهتظباو را
از استظباب ساقط و مخالفت ا عمهل شهرعران ،از مصهالن هن فعهل مسهتظب ،هاالتر و
قویتر میگردد!!
چنانکه ا ترمره تصرین میکند:
إذا کان في فعلال مستظب مفسدة راجظة لم یعصر مستظباً ،و مه هنها ذههب معه

ذهب م الفق اء إلی ترك عض المستظباو إذا صهارو شهعاراً ل هم ،فهال یتمرهز

السنّي م الرافضي ،و مصمظة التمرز عن م ألجل هجران م و مخالفت م َعام مه

مصمظة هذا المستظب؛ هر گاه در فعل مستظب ،مفسهده رتهری اشهد ،هن فعهل

مستظب نخواهد ود از همر جا ا ست کهه رخهی فق ها قائهل هه تهر

عضهی

مستظباتی شدند که نشانه شرعران شده اشد [زیرا عمل ه هن ا] اعث مهیشهود
سنی از رافضی شناخته نشود و مصمظت جدایی از هن ا ها دوری و مخالفهت ها

هنان ،از مصمظت عمل ه هن مستظب عارمتر است!! (ا ترمره)421/1 :4142 ،

وی در ادامه ای موضوع را ه یوشردن لباسی چون عمامه زرد تشبره میکند که ذاتهاً
مباح ود ،ولی ه سبب تبدیل شدن ه سرره ی ود ،مورد ن ی واقع میشود (همان)
سممان العوده از دانشمندان معاصر وهها ی (متولهد  4372ق ) در یاسهخ هه سهیالی
در اره نامگذاری فرزندان ه نام معاویهه ،در یاسهخی مفصهل ،ضهم تمجرهد فهراوان از
معاویه و توصره ه ای نام ،میگوید:
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از اموری که استظباب ای نامگذاری را افزای

میدهد ،هدگویی رافضهیهها از

معاویه و کاست از منزلت وی است یس همر نهامگهذاری ،نهوعی ضهدیت ها

شرعه مظسوب میشود چراکه یرشرنران ما امور سراری را که مخالفهت ها اههل
دعت (شرعران) ود ،مستظب میشمردند همانفور کهه مسهن هر کفه هها و
سراری از امهور دیگهر را هرای اثبهاو مخالفهت ها شهرعران مسهتظب شهمردند

(العوده ،یتا)17/23 :

در ادامه ه نمونههایی از ای تیررراو اشاره میکنرم
 .1بلند گفتن بسم لال
سممه یا همان سم المّه الرحم الرحرم از نار شرعه خشی از تمهام سهورهههای قهرهن
کریم (جز سوره تو ه) است و در تمام نمازها هصورو ج ری ادا میشهود البتهه منهد
گفت هن ،در نمازهای ج ری (صبن ،میرب و عشا) واجب و در نمازهای اخفاتی (ف ر
و عصر که الزم است قرائت در هن هرام اشد) مستظب است
ر رادران اهل سنت ،در اره سهممه اخهتالف فراوانهی وجهود دارد؛ مالكرهه هن را
خشی از سورههای قرهن نمی دانند و گفت هن را در نمهاز (جهز مهاه مبهار رمضهان)،
مكروه دانسته ،معتقدند عد از تكبرره االحرام در نماز ،اید الفاصمه سوره حمهد هدون
سممه قرائت شود
حنفره هم هن را جزو هرچ سورهای حتی سوره حمد نمهیداننهد احمهد ه حنبهل و
اصظا هن را جزو همه سورهها دانسته ،تر هن را جائز نمیدانند شهافعره سهممه را
خشی از سوره حمد دانسته ،معتقدند اید در نمازهای ج ری ههصهورو ج هری و در
نمازهای اخفاتی ،هصورو هرام قرائت شود از این ا در اره جزو سوره ودن سهممه در
قره سورههای قرهن دو دیدگاه نقل شده است؛ ناریه اول هن را هیهای مستقل میداند و
دیدگاه دوم معتقد است که سممه ه انضمام ا تدای سوره ،یک هیه را تشكرل مهیدهنهد

(فوسی)353/4 :4147 ،

فارغ از موضوع جزو سوره ودن سممه  -که ظث مفصمی میفمبد -روش شد که
مند خواندن یا نخواندن هن ،اختالف فراوانی را ایجاد کرده اسهت؛ در حهالی کهه سهنت
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نبوی کامال واضن است و روایهاو معتبهری حهاکی اسهت رسهول خهدا (ص) در تمهام
1
نمازها ،سممه را ه صورو ج ری ادا میفرمودند
دارقطنی(م  332ق ) از ا عباس روایت میکندَ« :ن النبي(ص) لم یهزل یج هر فهي
السورتر بسم المّه الرحم الرحرم حتی قبض؛ یرامبر(ص) دائما در هر دو سوره ،نمهاز
سممه را مند میفرمود تا هنكه از دنرا رفت» (دارقطنی)341/4 :4332 ،
حاکم (م  142ق ) نرز ه سند معتبر از ا عباس روایتی م شا ه نقل کرد (حاکم
نرشا وری ، 352/ 4 : 4144،ح  )724سپس رای تصظرن روایت ،می گوید « :ای روایهت
هرچ ایراد سندی ندارد و از راویان ای حدیث ،خاری و مسهمم در جهای دیگهر
روایت کر دند ولی ای روایت را نقل نكردند! وی در روایت دیگر که راویان را
هم موثق دان سته است ،از انس مالک همر مطمب را نقل می کند (همان ، 323/ 4 :ح
 )323وی حدیثی دیگر نرز از انس هورده است « :یشت سر یرامبر (ص) و ا و كر و
عمر و عثمان و عمی (ع) نماز خوانده ام ،همه هن ا سممه را مند می گفتند » (همان  ،ح
 )322سپس می افزاید:
درای اره احادیثی از عثمان ،عمی ،فمظه
عمر ،حكم

عمرر ثمالی ،نعمان

عبردالمّه ،جا ر

عبدالمّه ،عبدالمّهه ه

شهرر ،سهمره ه جنهدب ،ریهده اسهممی و

عایشه نزد م وجود دارد که همه صظرن است و براا رعایهت اختصهار ذکهر
نكردم و تن ا هنچه مناسب ای اب است هوردم ،در ای اب نرهز ،کسهانی را کهه

از صههظا ه و تهها عر و یرههروان تهها عر  ،سههممه را منههد مههیگفتنههد ذکههر کههردم

(همان ،ح )322

دارقطنههی ،سههروفی (م  144ق ) و از ا وففرههل نقههل کردنههد کههه گفههت« :از امههام
عمی (ع) و عمار شنردم که می فرمودند :یرامبر خدا (ص) در سوره حمد ،ج ر ه سممه
میکردند (دارقطنی345/4 :4332 ،؛ سروفی ،یتا ،113/34 :ح )33254
ا کثرر ج ر ه سممه و مند گفت هن را سرره جمع زیهادی از صهظا ه و تها عر و
ائمه مسممر می داند و نام افراد زیادی از هنان چون امام عمی (ع) ،ا عباس ،ا هوهریره،
ا عمر ،سعرد جبرر ،سعرد مسرب ،عطاء ،مجاهد ،ا ی وائل ،ا سرری  ،مظمهد ه
منكدر و را ذکر کرده ،سپس میگوید« :در سن نسایی ،صهظرن ا ه خزیمهه ،صهظرن
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ا حبان و مستدر حاکم همده است که ا یهریره نماز را ا ج ر ه سمالمّه قرائت کرد
و عد از فراغت از نماز گفت :شبرهتری شما ه رسول خدا در نماز م هستم» ا کثرر
در ادامه میافزاید « :صظت ای روایت را دارقطنی ،خطرب ،ر قی و جمعی دیگر تایرهد
کردند» (ا کثرر)35/4 :4141 ،
فخر رازم میگوید « :ر قی در سن خود ،مند گفت سممه را از عمهر ه خطهاب،
ا عباس ،ا عمر و ا ز رر روایت کرده است» سپس ادامه میدهد « :هه تهواتر ثا هت
شده است که عمی ا یفالب سممه را مند میگفهت و کسهی کهه در دیه خهود هه
عمی ا یفالب اقتدا کند ،هدایت یافته است؛ دلرل هن ،سخ یرامبر خهدا (ص) اسهت
که فرمود :الم م َدر الظق مع عمي حرث دار؛ خدایا حق را ا عمی چرخان ،هرجا که او
گردد و چرخد» (فخر رازی)434/4 :4154 ،
ا ای حال ،ه گفته رازی ،یس از حاکمرت نیامره و رای افل کردن هثار عمهی ه
ا یفالب (ع) ،هنان سعی کردند که از ج ر ه سهممه جمهوگرری کننهد!! عهد از هن ههم
دانشمندانی از اهل سنت ،تصرین کردند که رای مخالفت ا شرعران ،اید سهممه را هرام
تمفظ کرد! (همان)434 ،
در روایت معروفی وارد شد که معاویه وارد مدینه شد و در نماز جماعهت از گفهت
سممه و تكبرراو هنگام رکوع و سجود خودداری کرد م اجری و انصار همگی عد از
نماز فریاد رهوردند :ای معاویه! از نماز ما دزدیدیپ! یس سهممه چهه شهدپ! تكبرهراو
هنگام رکوع و سجود چه شدپ! یس معاویه ناچار شد نماز را ا سممه و تكبرراو اعاده
کند شافعی از ای روایت استفاده کرده ،میگویهد :معاویهه سهمطانی قدرتمنهد و دارای
شوکت سرار ود و اگر مند گفت سممه نزد م اجر و انصار حتمهی و ضهروری نبهود،
جایی رای ای اعتراض وجود نداشت [چراکه اید احتمال میدادند شاید معاویهه هن را
ههسته ادا کرده اشد ] (همان)434 ،
امامان شرعه ه یرروی از یرامبر (ص) و امام عمی (ع) هر ج هر هه سهممه در تمهام
نمازها یای ند ودند صفوان میگوید« :مدو فوالنی یشت سهر امهام صهادق (ع) نمهاز
میخواندم در تمام نمازها ،سوره حمد را ا سممه هغاز کرد و هرگاه ه نمازهایی مهی-
ایستاد که ج ر در قرائت هن الزم نبود ،ایشان ج ر ه سممه کرده ،هن را مند مهیگفتنهد
(عاممی)71/2 :4141 ،
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امام صادق در روایتی می فرمایهد« :اجرتعمعهعع هلن منظعمُهد(ص) ععمعهی الجع رهر بسرهم المّهه
الرُحرمع الرُحرم؛ هل مظمّد اتّفاق نار دارند کهه سهممه را منهد خواننهد» (نهوری:4143 ،
 )431/1تمامی فق ای شرعه نرز ر همر اساس فتوا دادهاند و ر استظباب ج ر ه سممه
در نمازهای اخفاتی (ف ر و عصر) تأکرد کردهاند (فوسی)335/4 :4147 ،
متأ سفانه در ای سنت تظریف صورو گرفت و رفته رفته شهكل عمهومی هه خهود
گرفت تا جایی که ا ترمره نقل میکند که رخی از امامان اهل سهنت در عقائدشهان هر
تر ج ر ه دلرل تبدیل شدن هن ه شعار رافضیها تصرین داشتند ولی شهافعی چهون
هن را مطا ق سنت یافت ،هن را دیدگاه خود قرار داد؛ هرچند ا قول رافضیها هماهنه
اشد (ا ترمره )424/1 :4142 ،رافعی قزوینی نرز میگوید:

در اره ج ر ه سممه از ا ا یهریره حكایت شهده اسهت کهه وقتهی تبهدیل هه

شعار شرعه شد ،رای مخالفت ا هنان ،مستظب است ههسته گفته شود اینهان هه
سنت یرامبر (ص) احتجاج میکنند که وقتی جنازهای یردا مهیشهد ،مهیایسهتاد و
زمانی که ف مرد رو

ی ود چنر است ،هرای مخالفهت ها ی هود از ایه رو

خودداری کرد (رافعی ،یتا)453/2 :

البته ایشان در ادامه ،جم ور دانشمندان را مخالف ای رو دانسته ،ه نقهل از هنهان
میگوید« :اگر ما ه دلرل اتفاق نار دعتگذاران [یعنی شرعه!] ر سنت مشخص ،هن را
تر کنرم؛ در نترجه اید سراری از سنتها را تر گویرم (همان)
 .2تلبیه در روز عرفه
از سنتهای رسول خدا (ص) در حج ،استمرار تمبره و گفت «لبرهک الم هم لبرهک » در
روز عرفه است البته شرعران معتقدند تمبره فقط تا ف ر روز عرفه میتواند استمرار یا د؛
چرا که ر اساس روایاو معتبر اهل رت (ع) یرامبر اسهالم (ص) از وقهت زوال هفتهاب
یعنی ف ر روز عرفه ،تمبره را قطع میکردند
امام اقر (ع) فرمودند :رسول خهدا (ص) هه هنگهام ف هر روز عرفهه تمبرهه را قطهع
کر دند راوی عرض کرد :ولی رای ما روایت شد که حضرو تا روز عرد قر ان و رمهی
جمره عق به هه تمبرهه ادامهه دادنهد امهام (ع) ایه سهخ را مهردود دانسهتند و مجهدداً

 / 011شیعهپژوهی ،سال چهارم ،شماره سیزدهم

تأکرد فرمودند که رسهول خهدا (ص) ف هر روز عرفهه تمبرهه را قطهع کردنهد (عهاممی،
)313/45 :4141

مالک انس روایتی را در الموفأ هورده است« :امام عمی (ع) در حج ( ه یرهروی از
رسول خدا (ص)) تا ف ر روز عرفه لبرک میگفهت از هن هنگهام دیگهر تمبرهه را قطهع
میکرد» مالک در ادامه میگوید « :ای رو عمی (ع) همان چرهزی اسهت کهه عممهای
ش ر ما یعنی مدینه منوره ،همواره دان عمل می کنند و ر هن اسهتمرار دارنهد (مالهک ه
انس)551/5 :4143 ،

در مقا ل ،غالب رادران اهل سنت ،ه استناد روایاتی ر ای اورند که تا رمی جمره
عقبه در روز عرد قر ان ،تمبره مجاز می اشد؛ مثال در روایهت معروفهی در صهظرظر و
سایر جوامع روایی هنان همده است که یرامبر (ص) فضل عباس را ا خود ر مهرکب
سوار کر د فضل اف ار داشت :یرامبر (ص) تا وقتی که رمی جمره عقبهه کهرد ،همچنهان
لبرههک مههیگفههت ( خههاری ،242/5 :4147 ،ح 4244؛ نرشهها وری ،ههیتهها ،134/5 :ح )4534
َسود نرز میگوید« :یدرم رایم روایت کرد از عمر خطهاب شهنرد کهه
عبدالرحم
روز عرفه تمبره میگفت» (ا حزم ،یتا)432/7 :
نترجه هن است که تمبره در روز عرفه ،سنت نبوی و مورد اتفاق فریقر است سهنتی
که صظا ه ر هن مقرد ودند
عمررغم هنچه گذشت ،در زمان خالفت جائرانه معاویه ا یسفران ،همناهور اف هار
مخالفت ا امررالمیمنر (ع) ،سنت مذکور ممنوع اعالم شد! هگونهای که گفت لبرک در
روز عرفه ،ا ترس و دل ره از سوی مسممر همراه ود! چنانکه ا حزم میگوید :کهان
معاویة ن ی (ین ی) ع ذل ؛ معاویه از ای کار ن ی میکرد (همان) .
ا عباس تال میکرد در مقا ل ای دعت ایستد چنانکه سعرد جبرر میگوید:

کنت مع ا عباس عرفاو ،فقال ما لهي ال َسهمع النهاس یمبّهونپ قمهت :یخهافون

م معاویة! فخرج ا عباس م فسطافه فقهال لبره  ،الم هم لبره
قد ترکوا السنة م

لبره  ،فه ن م

یض عمي؛ م در عرفاو ا ا عباس ودم کهه فرمهود :چهه

شده که از مردم صدام تمبره را نمیشنومپ در جواب او عهرض کهردم :مهردم از

معاویه خوف دارند هنگاه ا ه عبهاس از خرمهه خهود رهرون همهد و شهروع هه
تمبره گفت کهرد و فرمهود :مهردم سهنّت را هه سهبب یهض ها عمهیّ (ع) تهرك
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کههردهانههد (ا ه خزیمههه ،524/1 :4314 ،ح 5334؛ نسههایی ،141/5 :4144 ،ح 3113؛

َلبانی ،523/2 :4142 ،ح )3442

نورالدی سندی در حاشره خود ر ای حدیث نوشته استَ« :ي ألجل یضه َي و
هو کان یتقرّد السن  ،ف یالء ترکوها یضاً له؛ یعنی ههخهافر یهض عمهی (ع) سهنت را
تر نكردند یعنی او (ا عباس) مقرد ه سنتها ود و مردم هخافر یهض عمهی (ع)
سنت را کنار گذاشتند (سندی)523/2 :4142 ،
ا عباس نه تن ا ه مخالفت عممی ا ایه حرمهه معاویهه یرداخهت ،مكهه وی را هه
خافر همر دعت لعنت میکرد احمد حنبل در روایتی دیگر از سعرد جبرر نقهل
میکند که روز عرفه ه حضور ا عباس رسردم او ضم سخنی گفت« :خداوند فالنی
را لعنت کند ه سراغ رتری روزهای حج رفتنهد و زینهت هن را مظهو نكردنهد همانها
زینت حج ،تمبره است (ا حنبل ،یتا ،547/4 :ح )4374
متقی هندی نرز ه نقل از فبری از ا عباس هورده است« :خداونهد فالنهی را لعنهت
کند که از تمبره در ای روز ن ی میکرد» ایشان میافزاید« :مناور ا عبهاس روز عرفهه
اسههت چراکههه عمههی (ع) در هن روز تمبرههه مههیگفههت» (متقههی هنههدی،21/2 :4141 ،

حدیث .)45153

البته در ای دو حدیث نام معاویه ا صراحت ذکر نشد و ه جای هن ،از لفهظ مهب م
«فالنی» استفاده شد ولی یرواضن است که مناور ،همان معاویه وده است و این ا ه هر
2
دلرل ،نام معاویه را حذف کردهاند
 .3مسطح کردن روی قبور
یكی از سنتهایی که اهمرت چنهدانی در عقایهد دینهی نداشهت ولهی دسهتمایه رخهی
اختالفاو شد ،کرفرت قبور مسهممر اسهت از مجمهوع روایهاو و اف هاراو تفسهرری
دانشمندان عامه میتوان ف مرد که سنت نبوی تسویه و تسطرن روی قبرها هوده اسهت
شرعران هم معتقدند مسطّن کردن روم قبهر سهنّت اسهت و کوههانی شهكل کهردن هن-
چنانكه اهل سنّت انجام میدهند -دعت اسهت شهرخ فوسهی درایه هاره مهیگویهد:
«تسطرن القبر هو السنة ،و تسنرمه غرر مسنون ؛ تسطرن قبر سهنت و تسهنرم هن خهالف
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سنت است» شافعی و یاران موافق همر دیدگاه ودند و هن را سنت و مذهب خهود
می دانستند دلرل ما ر ای فتوا ،اجماع دانشمندان شهرعه و عمهل هن ها اسهت (فوسهی،
 )742/4 :4147چنان که یرامبر اسالم (ص) عد از دف فرزند کوچك ا راهرم ،قبهر را
تسطرن کرد ،سپس سنگی ر هن ن اد و ر هن هب ریخت قبهور انصهار و م هاجری نرهز
مسطن وده است (عرنی ،یتا)424/43 :
3
مسمم از ثمامه روایت کرد « :ا فضاله عبرد انصاری در سرزمر روم ودیم ،یكی
از دوستان و همراهان ما از دنرا رفت ،فضاله دستور داد کهه قبهر او را مسهاوم کننهد و
گفت از رسول خدا (ص) شنردم که دستور مهیداد قبرهها را تسهطرن و مسهاوم کننهد»
(نرشا وری ،یتا ،222/5 :ح  )123نووی شارح معروف صظرن مسمم در شرح ایه حهدیث
میگوید « :سنت ای است که قبر از زمر زیهاد منهد نباشهد و هه شهكل کوههان شهتر
درنراید ،مكه ه مقدار ی وجب مند و مسطن اشد» (نووی)32/7 :4315 ،
روایت دیگری که مورد استناد فق ا واقع شد ،روایت قاسم مظمد است که جمهع
زیادی از دانشمندان مانند ا حجر در تمخرص الظبرر (ا حجر ،)342/5 :4331 ،نهووم در
کتاب المجموع (نووی )512/2 :4117 ،و ا قدامه حنبمی در المینی (ا قدامه،)371/5 :4142 ،
ه ای روایت استناد کردهاند مهت روایهت کهه غالهب حهدیثشناسهان هن را صهظرظه
دانسته اند ،چنر است« :دخمتن عمی عائشة ،فقمت ل ا :اکشفي لي ع قبر النبهيّ (ص) و
صاحبعرره فكشفتر ع ثالثة قبور ،المشرفةً وال الفهةً مبطوحة بطظاء العرصة الظمراء؛ هه
نزد عائشه رفتم و ه او گفتم :یرده را از روم قبر یرامبر (ص) و دو قبر دیگر هردار او
چنر کرد و دیدم هن سه قبر نه مشرف ( ا ارتفاع زیاد) و نه هنچنان صهاف هود کهه ها
زمر یكسان اشد» (سجستانی ،یتا ،542/3 :ح )3554
حاکم ،ذیل همر روایت ه تصظرن هن یرداخته است و میگوید« :اسناد ای حدیث
صظرن است ولی صاحبان صظرن خاری و صهظرن مسهمم هن را نقهل نكردنهد» (حهاکم
نرشا وری ، 251/4 :4144 ،ح )4323

قسطالنی (م  153ق ) هم در اره همر روایهت گویهد« :ا هوداود هه سهند صهظرن
روایت کرد که قاسم مظمد ا ی كر گفهت هر عایشهه وارد شهدم و » (قسهطالنی،

)177/5 :4353

روایت دیگر درای اره ،روایت معروف ا یال راج است ای روایت هرچنهد از ناهر
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شرعه ضعرف است ،ولی مورد قبول اهل سنت وده و دستاویز اصمی وها رهت تكفرهری
رای تخریب قبور اهل رت (ع) و زرگان دی است در ای روایت که در منها ع م هم
عامه از جممه صظرن مسمم (نرشا وری ،یتا ،222/5 :ح  4 )121همده است ،ا یال راج مهدعی
است که امررالمیمنر (ع) ر اساس دستوری از یرامبر (ص) ،ه او فرمان داد تا هر قبهر
رجستهای را تسویه کند ای روایت ا فرض صظت ،نه تن ا منطبق ها تفسهرر وها رهت
تكفرری نرست ،مكه ر تسطرن قبور و یرهرز از تسنرم و ه شكل کوهان شتر در هوردن
هن ا داللت دارد
دانشمندانی چون عرنی حنفی نرز ا صراحت میگویند که شافعی هه اسهتناد همهر
روایت ا یال رّاج ،تسطرن قبور را افضل دانسته ،ه هن فتوا میداد (عرنی ،هیتها)424/43 :
نووی هم در یاسخ ه شب ه تعارض ر حهدیث ا هیال رهاج و افضهمرت تسهطرن قبهور
میگوید« :یاسخ همان است که اصظاب ما گفتند و مناور حدیث ا یال راج ،را ر کردن
قبر ا زمر نرست ،مكه مناور هن ،صاف ودن و مسطن کردن روی قبرها است (نهووی،

)517/2 :4117

عمیرغم هنچه گذشت ،سراری از زرگان اهل سنت ا استناد ه خبری ضعرف و نرز
ه دلرل عمل شرعران ه ای سنت و رای مخالفت ا هنان ،فتوا ه افضمرت تسنرم دادنهد
و از همر جا تظریف سنت و دعتی جدید شكل گرفت که ه موجب هن ،غالهب اههل
سنت روی قبرها را ه صورو کوهان شتر یا یشت ماهی قرار میدهند
شهرخ مظمههد ه عبههدالرحمان دمشههقی در هاره حقرقههت سههنت در موضههوع تعمرههر
قبور گوید:

السنّة في القبر ،التسطرن و هو َولی عمهی الهراجن مه مهذهب الشهافعي و قهال

َ وحنرفة و مال

و َحمد :التسنرم َولی ،ألنّ التسطرن صار شهعاراً لمشهرعة؛ و قهال

الیزالي و الماوردي :إنّ تسطرن القبور هو المشروع ،لك لمّا جعمته الرافضة شعاراً

ل م عدلنا عنه إلی التسنرم؛ سنت در قبر ،مسهطن کهردن روی هن اسهت و همهر

ناریه مقبول در مذهب شافعی است ولی ا وحنرفه و مالک و احمد حنبل گفتند:

تسنرم قبر تر است زیرا تسطرن قبور شروه شرعران است غزالی و ماوردی ههم

گفتند :تسطرن مشروع است ،ولی چون شرعران هن را شهعار و سهنت خهود قهرار

دادند ،ما ه ناریه ترجرن تسنرم روی هوردیم!! (امرنی)511/44 :4142 ،
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غزالی ا صراحت میگوید« :لك التسنرم اآلن َفضل مخالفهة لشهعار الهروافض؛ االن
تسنرم رای مخالفت ا روافض و شرعران افضل است (غزالی)331/5 :4147 ،
رافعی (م  253ق ) هم در فتن العزیز  -که شرحی ر کتاب الوجرز ا وحامهد غزالهی
در فقه شافعی است  -میگوید:

ثمّ األفضل في شهكل القبهر التسهطرن َو التسهنرمپ فهاهر المهذهب َن التسهطرن
َفضل ،و قال مال

و َ و حنرفة رحم م اهلل :التسنرم َفضل لنا َن النبي سطن قبهر

ا نه إ راهرم ،و ع القاسم

مظمد قال( :رَیت قبر النبي و َ ي كر و عمهر عن مها

منسعطُظة) ،و قال ا َ ي هریرة :إن األفضل اآلن العدول م التسطرن إلهی التسهنرم،
ألن التسطرن صار شعاراً لمروافض ،فاألولی مخالفت م و صرانة المرت و َهمهه عه

االت ام البدعة؛ افضل در شكل قبر تسطرن است یها تسهنرمپ فهاهر مهذهب ایه

است که تسطرن افضل است ولهی مالهک و ا وحنرفهه فتهوا هه افضهمرت تسهنرم

دادند دلرل ما ای است که یرامبر اکرم (ص) قبهر فرزنهد

نمود و از قاسم

ا هراهرم را تسهطرن

مظمد نقل شد که گفت :م قبهر یرهامبر و ا هو كر و عمهر را

مسطن دیدم ا ا ی هریره گفت :در حال حاضر افضل عدول از سنت تسطرن هه
تسنرم است زیرا تسطرن شعار و هرم شرعران شد یس تر ،مخالفهت ها شهرعران

و مظفوظ ماندن مرت و خانوادها

است! (رافعی ،بیتا. )222/ 5 :

از مت م شدن ه دعت همراههی ها شهرعران

ا ترمره هم گزار می دهد که رخی از اصظاب شافعی ا فتوای مبنی ر تسطرن
قبور ه مخالفت رخاستند و گفتند :ای شعار رافضیها است ،یس مكهروه اسهت ولهی
جم ور اصظاب ا ای سخ مخالفت کرده ،گفتنهد :تسهطرن مسهتظب اسهت ،هرچنهد
رافضیها دان عمل کرده اشند (ا ترمره )424/1 :4142 ،وی در جهای دیگهر هه نقهل از
رخی دیگر ،چنر می گوید :گروهی از اصهظاب شهافعی تسهنرم را مسهتظب دانسهتند،
هرچند سنت نبوی اثباو شده نزد هنان ،تسطرن است گفتند :چهون تسهطرن شهعار و هرم
مبتدعه گشته است (ا ترمره)433/4 :4321 ،
ر قی هم ضم تایرد صظرنتر ودن و لزوم عمل ه حدیث قاسم ه مظمهد  -کهه
قبال اشاره شد -در را ر حدیث سفران تمّار که مدعی دیدن قبر یرامبر(ص) ههصهورو
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کوهان شتر ود ،می گوید :جز هنكه رخهی از دانشهمندان مهذهب مها تسهنرم را در ایه
دوران مستظب دانستند چون هم اجماعاً جایز است و هم تسهطرن تبهدیل هه شهعار و
سرره اهل دعت (شرعه) گشته است ( ر قی. )3/1 :4141 ،
مالعمی قاری هم میگوید :هنچه که موجب میشود مذهب ما تسهنرم قبهور را تأیرهد
کند ،ای است که تسطرن ،هرم شرعران شده است (قاری)421/1 :4155 ،
فقره نامدار شرعه ش رد ثانی (ره) هم در مسهتظباو دفه هورده اسهت« :و تسهطرظه
الیجعل له في ف ره سنم ،ألنه م شعار الناصبة و هدع م المظدثهة ،مهع اعتهراف م أنهه
خالف السنة ،مراغمة لمفرقة المظقهة؛ تسهطرن روی قبهر مسهتظب اسهت و نبایهد ماننهد
کوهان شتر اشد؛ چرا که تسنرم از شعار ناصبیها و دعتهای جدید هن ا است ا هنكه
اعتراف میکنند که تسنرم خالف سنت است ،هن را رای مخالفت ا فرقه منظقّه [شهرعه]
انجام میدهند (عاممی)114/4 :4144 ،
در ای ر  ،رخی عمل شرعه را مانع التزام ه سنت ندانستند و ر ضرورو یای ندی
ه هن تأکرد کردند چنانکه مظریالدی نو وی عد از ران افضمرت تسطرن قبور و معرفی
زرگانی چون شافعی ،مالک انس ،داود ،مزنی ،و جمعی از متقدمر و متاخری مانند
ماوردی ،فورانی ،یوی ،ا واسظاق شررازی ،ه عنوان مدافع ناریه مذکور ،دیدگاه رخی
مبنی ر موافقت صظا ه ا تسنرم را مردود دانسته ،میگوید :ادعای وی درسهت نرسهت
مكه اکثر اصظاب معتقد ه افضمرت تسطرن هستد (نهووی )517/2 :4117 ،وی در ادامهه
میگوید :جم ور فق ا در را ر ا ا یهریره -که ه خافر یایبندی شرعه ه تسطرن ،مدّعی
افضمرت تسنرم ود  -مقاومت کردهاند از ای رو موافقت ا رافضی در ای حكم ضررم
ه ما نمی رساند چرا که اگر قرار اشد موافقت شرعران در عمل ه سهنت ،اعهث تهر
سنت شود ،اید واجباو و مستظباو فراوانی را تر کنرم
قسطالنی هم تسطرن را افضل دانسته ،میگوید:

.

اینكه تسطرن شعار رافضیها شد ،تاثرری در افضهمرت هن نخواههد داشهت زیهرا
نباید سنت ه خافر موافقت اهل دعت!! ها هن ،تهر گهردد اینكهه مهیگهویرم

سنت ،تسطرن قبر است ،ا گفتار عمی (ع) در حدیث ا هیال عرّهاج منافهاو نهدارد؛
چراکه مقصود را ر کردن قبر ا زمر نرست ،مكه مقصود ای است که در عهر

ارتفاع از زمر  ،روم قبر مسطن و صاف شود (قسطالنی)177/5 :4353 ،
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ا واسظاق شررازی هم عد از نقل دیدگاه َ وعمي فبری مبنی هر تهرجرن تسهنرم هه
دلرل تبدیل شدن تسطرن ه شعار شرعه ،ا صراحت هن را رد کرده ،میگوید :ای سخ
نادرست است زیرا سنت ر تسطرن ثا ت و صظرن اسهت و عمهل رافضهیهها هه هن،
5.
ضرری ندارد (نووی)512/2 :4117 ،
گفتنی اس ت تن ا سند قائالن ه تسنرم ،روایت سفران تمار است که مهدعی شهد قبهر
یرامبر (ص) و شرخر را مانند کوهان شهتر (مسهنّم) دیهده اسهت ( خهاری123/4 :4147 ،؛
حدیث  )4352راوی مذکور از تا عر وده و فاهرا خاری در کتها فقهط همهر یهک
روایت را از او هورده است (عرنی ،یتا)551/3 :
رخی از زرگان اهل سنت ا فرض صظت ای روایت ،یادهور شدند که قبر یرهامبر
اکرم (ص) ر اساس روایت قاسم مظمد ،از همان ا تدا مسطن وده است ،ولی عد از
سقوط دیوار کناره ر روی قبر شریف در زمان ولرد عبدالممک و عمر ه عبهدالعزیز
( خاری123/4 :4147 ،؛ ح 4352؛ ا حجر )527/3 :4371 ،و تعمرراتی کهه یهس از هن صهورو
گرفت ،ه صورو کوهان شتر درهمد ( ر قی ، 3/1 :4141 ،ح 2225؛ نووی)512/2 :4117 ،
 .4گذاشتن انگشتر در دست راست
سنت دیگر ،در دست راست گذاشت انگشتر است هرچند روایاو اند و یاعتباری،
در اره قرار دادن هن در دست چپ هم وارد شد ،ولی احادیث متعددی که زرگان اههل
سنت ر صظت هن ا م ر تایرد زدند ،ر سنت ودن دست راست داللت دارند
حعمُادن سعمعمعةع ،قعالع :رعَیرتن ا َ ي رعافعال یعتعخعتُمن ف ي
احمد حنبل روایت نمود« :
یعمرنه فعسعألرتنهن عع ر ذعل ع فعذعکعرع َنُهن رعهم ععبردع المّه جععرفعرال یعتعخعتُمن في یعمرنه ،وعقعالع ععبردن المّه ه
جععرفعرال کعانع رعسنولن المّه(ص) یعتعخعتُمن في یعمرنه»؛ حماد گوید :دیدم ا ا یرافهع انگشهتر در
دست راست گذاشت دلرم را یرسردم گفت :عبدالمّه جعفر را دید کهه ایه چنهر
کرد و گفت که رسول خدا (ص) نرز انگشهتر در دسهت راسهت مهین هاد (ابن حنبن،،

...

بی تا. )202/ 1 :

ترمذی عد از نقل ای روایت ،از مظمد اسماعرل خاری نقل میکنهد کهه گفهت:
«هذا َصن شيء روي في هذا الباب»؛ ای تری روایت مر وط ه ای موضوع می اشد
(ترمذی ،بیتا ، 222/ 2 :ح . )1422
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عالمه راضی از کتاب نق الخواترم جاحظ (م  522ق ) نقل میکند که گفهت« :انّ
األنبراء م هدم إلی النبي (ص) تختّمهوا فهي َیمهان م؛ تمهام یرهامبران از هدم تها رسهول
اکرم (ص) انگشتر را ه دست راست مین ادند ( راضی)542/3 :4331 ،
در سن ا یداود نرز از ا وسممه عبدالرحم روایت شهده اسهتَ« :عنُ النُبهیُ (ص)
کعانع یعتعخعتُمن فی یعمرنه»؛ یرامبر (ص) انگشتر ه دست راست میکرد (سجسناایی ،بنیتنا:
 ، 21/ 2ح . )2224

راویان روایت اخرر ،یعنی َحمد صالن مصري ،عبدالمّه وهب ،سمرمان الل و
عبدالمّه َ ينمر همگی ثقه و مورد اعتماد زرگان اههل سهنت هسهتند ،جهز
شری
راوی اخرر که اندکی مورد جرح و ایراد قرار گرفته است ،ولی اید دانست که او مهورد
اعتماد خاری و مسمم ،صاحبان صظرظر وده است و دیگران هم از او ه عنوان فردی
صادق یاد کرده اند (ا حبان324/1 :4312 ،؛  3311؛ مزی172/45 :4144 ،؛ 5737؛ عجمهی،

123/4 :4142؛

)752

عالوه ر یرامبر (ص) ،خمفا و جمع زیادی از صظا ه و تا عر نرهز از همهر سهنت
یرروی کرده ،انگشتر را ه دست راست میکردند (ا حجر )357/44 :4371 ،زمخشهری از
عایشه روایت میکند« :یرامبر (ص) انگشتر ه دست راست میکرد و هنگام ارتظال نرهز
ود» (زمخشری)131/1 :4145 ،
انگشتر ه دست راست
وی در روایت دیگر هورده است« :یرامبر (ص) و خمفای انگشتر ه دسهت راسهت
میکر دند تا هنكه معاویه ای سنت را تیررر داده و ه دست چپ ن اد و مروانرهان ههم از
او یرروی کردند عدها سفاح هن را ه دست راست ن اد ای رو اقی ود تا در زمان
هارون الرشرد که مانند معاویه ،هن را ه دست چپ گزارد و مهردم ههم همهر رو را
ادامه دادند (همان) راغب اصف انی نرز روایت کرده است که :معاویه اولر کسی هود
که انگشتر ه دست چپ گذاشت» (راغب اصف انی)331/5 :4154 ،
عمی رغم ای روایاو صظرن که فتوای سراری از فق ای اههل سهنت ماننهد عممهای
شافعی (ا حجر ))357/44 :4371 ،را هه همهراه داشهت ،رخهی از عممهای عامهه هرای
مخالفت ا شرعران ،فتوا ه گذاشت هن در دست چپ میدهند!
6
مثالً مصنّف حنفی کتاب ال دایة میگوید« :إنّ المشروع التختّم في الرمهر  ،و لكه
لمّا اتّخذته الرافضة جعمناه في الرسار»؛ سنت دینی ،قرار دادن انگشهتر در دسهت راسهت

«
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است ،ولی چون شرعران ای چنر می کنند ،ما رای مخالفهت ها هنهان ،هن را در دسهت
چپ مین رم! (امرنی)511/44 :4142 ،
صاحب روح البران هم ضم رد هرگونه عزاداری در روز عاشورا گویهد« :هرچنهد
ای سنت دارای ریشه و اصل دینی است ،ولی چون سنت اهل دعت (شهرعه) گردیهد،
ترک سنت خواهد شد مانند گذاشت انگشتر در دست راست ،کهه چهون رو اههل
دعت شد ،سنت در زمان ما چنر گردید که انگشتر در انگشت کوچهک دسهت چهپ
قرار داده شود!! (حقی روسوی ،یتا)31/1 :
جالهب هن اسههت کهه رخههی از زرگهان معتقدنههد از هنجها کههه عمروعههاص در روز
حكمرت ،ه نشانه خمع امررالمیمنر (ع) از خالفت ،انگشتر را از دست راست درهورده
و ه نشانه نصب معاویه ه خالفت ،انگشتر را ر دست چپ ن اد ،مخالفان امامهت امهام
عمی (ع) از معاویه تا ه امروز ،نرز رای ا راز ای مخالفت ،انگشهتر را هر دسهت چهپ
مین ند ( راضی)542/3 :4331 ،
 .5صلوات بر اولیا
یكی از تری عوامل تقرب ه خداوند ،صمواو است که در قرهن (احزاب )22 :دان امر
شده است ر مسممر همواره ای سوال مطرح ود که هیا ه غرر از هل یرامبر (ص) که
ر اساس روایاو فریقر  ،صمواو ر هنان همراه ا صهمواو هر یرهامبر (ص) اسهتظباب
دارد ،صمواو ر غرر هنان هم مجاز است یا خرر از هیاو مختمف مانند «هنوع الُذي ینصمّي
عمعرركنم» (احزاب )13 :و « وعصعلِّ ععمعرر مر إنُ صعالتع ع سعكع ٌ لع نهمر» (تو هه )443 :و نرهز از سهرره
نبوی که ر یرداختکنندگان زکاو و افهرادی چهون هل ا هیاوفهی ،هل سهعد ه عبهاده،
جا ر عبدالمّه و همسر و صمواو فرستاده است و صظت سند روایهاو مر وفهه
نرز مورد تأیرد عامه است ( خاری4251/1 :4147 ،؛ ا حجر474/44 :4371 ،؛ زمخشهری:4147 ،
 ،)223/3استنباط شد که صمواو ر غرریرامبر نرز مجاز است
ر همر اساس ،شرعران رخی اوقاو ،ه صورو انفرادی ر اهل رت (ع) صهمواو
و درود می فرستند ولی عالمان اهل سنت در اره صمواو ر غرر یرامبر (ص) مانند اههل
رت یرامبر (ص) خصوصا ه صورو انفرادی ،اختالف نسبتاٌ فراوانی دارند که ا حجر،
هلوسی و دیگران دان ا اشاره کردند (ا حجر474/44 :4371 ،؛ هلوسی)524/44 :4142 ،
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ه جواز ای کار تصرین کردند (ا ه ترمرهه،

جمعی مانند احمد حنبل و اکثر اصظا
 )173/55 :4152چنانکه از نظوه ذکر هیه و نقل حدیث ا اوفی از خاری همر رداشت
می شود جمعی دیگر ا صمواو انفرادی و مستقل ر غرر یرهامبر مخالفهت کهرده ،فقهط
ه صورو تبعی و همراه ا ذکر نام یرامبر (ص) هن را یذیرفتند (ا ه حجهر474/44 :4371 ،؛
هلوسی)524/44 :4142 ،

دلرل اصمی ای مخالفت که فرفداران فراوانی در ر اهل سنت دارد و رخی هن
را حرام و رخی مكروه دانستند (نووی ، )443/ 4 : 4143 ،یرهرز از تشبه ه شهرعران و
دوری از ات ام رافضی ودن ذکر شده است ا هنكه ر اسهاس اسهناد یهر گفتهه ،
یرامبر (ص) ر صظا ه عادی نرز صمواو فرستادند چنان که زمخشری مهی گویهد:
« قراس ه سنت یرامبر ،عالمت جواز صمو او انفرادی ر غرر یرامبر است» ولی عمما
معتقدند اگر ه تبع یرامبر اشد  ،مجاز است اما اگر ر سایر اهل رت (ع) ه صورو
انفرادی صمواو فرستاده شود  ،مكروه است چراکه صمواو انفهرادی ،ههم شهعار
خاص رای نام یرامبر است و هم منجر ه ات ام رافضی ودن می شهود (زمخشهری،

)223/ 3 : 4147

نووی ،هلوسی و در دلرل مخالفهان هوردهانهد« :چهون رافضهران هن را در هاره اههل
رت (ع) عمل می کنند و تشبّه ه اهل دعت مهورد ن هی واقهع شهد ،یهس مخالفهت ها
شرعران در ای سنت الزم است» (نووی ،همان ،هلوسی؛ )524/44 :4142
مشا ه ای اختالف در اره سالم فرستادن ر یرشرنران (گفت عمره السالم هرای هنهان)
هم واقع شده است ا حجر میگوید:
ا وجود اتفاق نار در اره مشروعرت سالم فرستادن ر زنده ها ،در اره سهالم هر

غرر انبرا از یرشرنران نرز اختالف شده است عدهای گفتند مطمقهاً مشهروع اسهت
رخی دیگر گفتند ه تن ایی مجاز نرسهت؛ چراکهه شهعار رافضهران شهده اسهت

نووی هن را از ا یمظمد جوینی نقل کرده است (ا حجر)474/44 :4371 ،

البته رخی از دانشمندان عامه ماننهد صهنعانی ها صهراحت ایه منطهق را ناصهواب
دانسته ،گفتند« :تبدیل شدن ه شعار شرعه ،قا مرت منع از سنت را ندارد و خداوند سالم
فرستادن ر گذشتگان را ه ز ان یرامبر (ص) مشروع کهرد کهه هن حضهرو مهیفرمهود:
«السالم عمركم دار قوم میمنر » (صنعانی)542/1 :4371 ،
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توجیه این رویکرد
یادهوری نمونههای یر گفته  ،در اثباو ای رویكرد کافی است هنچه م م است هگهاهی
از مستمسک رویكرد مذکور است همانفور که از ال هالی مهوارد گذشهته یرهدا اسهت،
دستاویز اصمی ای تفكر ،حدیث شریف «م تشبه قوم ف و مهن م» (متقهی هنهدی:4141 ،
 )2/1است ا ای تصور که عمل ه مستظبی که اعث شباهت ه شرعران (که از هن ا هه
رافضی و اهل دعت 7تعبرر میکنند)شود ،ناشایست و مردود است چنانکهه غزالهی در
ران حرمت موسرقی حرام ،میگوید« :چون اجتماع هر هن ،سهرره فاسهقان شهد ،ج هت
یرهرز از تشا ه ا هنان ،اید تر شود زیرا هر که ه قومی شهباهت یرهدا کنهد ،از هنهان
است» سپس میافزاید « :ه همر دلرل زمانی که سنتی ه شعار اههل هدعت (شهرعران)
تبدیل شود ،از ترس شباهت ه هنان ،معتقد ه ضرورو تر هن سنت هسهترم» (غزالهی،
یتا)575/5 :

همچنر ا وعبدالمّه میر ی مالكی (م  232ق ) میگوید :زید در نماز مرت ینج تكبرر
میهورد و میگفت :یرامبر (ص) نرز ینج تكبرر میفرمود لك ای سنت اکنهون متهرو
اسهت؛ چراکهه ایه سهنت نبههوی ،نمهاد شهرعران رافضههی گشهته اسههت (میر هی مههالكی،

)113/4 :4133

نمونه دیگر ،سخ حافظ َ والفضل زی الدی عراقی ( 342 – 752ق ) است کهه در
کرفرت هویخت شاخه عمامه میگوید:

هیا در شریعت چنان است که شاخه عمامه را اید از فرف چپ راویزنهد،

چنان که متداول است ،یا هن را از سمت راست  -کهه مبهارك و ها فضهرمت

است  -را ویزندپ م جز در روایت ضعرفی که فبرانی هورده است  ،ندیده ام
که سمت راست تعرر شده اشد و ه فرض که ای روایت ثا ت و درست
اشد ،شاید حضرو (ص) شاخه عمامه را از سمت راست سست می کرده

و در سمت چپ می هویخته است ،همان فور که عده ام می هویزند؛ اما چون
ای فرز هویخت شاخه عمامه ،شعار امامره شده است  ،رام شبره نشدن ه

هن هها ،ایههد هن را تههرك کههرد (امرنههی ، 344/ 44 : 4142 ،لظجههی حضههرمی،

)242/ 4 : 4152
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همچنر حقی روسوی از عقد الدرر و الآللی در اره اعمال عاشورا و ضرورو تر
اقامه عزاداری میگوید « :رای موم سزاوار نرست که در رخی اعمال ،ه یزید ممعون و
ه شرعه رافضی و خوارج شبره گردد» (حقی روسوی ،یتا)415/1 :
ر ای توجره ،مالحااتی وارد است که عبارواند از:
الف :روایت واردشده ،مر وط ه ن ی از مشا ت ا کفار ذمهی ،مشهرکان و فاسهقان
است و هرگز ر طی ه همرنگی ر مسممر ندارد
ب :حتی اگر ر فرض مظال ،روایت مز ور ،از مشا ت ها شهرعران و ههمرنگهی ها
سرره هنان ن ی کند ،یقرنا شامل مواردی که عمل ه سنت قطعی نبوی میشود ،نرسهت و
تر سنت و عمل ،رای مخالف سنت ،هرگز انه یذیرفتنیای نخواهد ود
ج :ر فرض که شرعران ،در یایبندی ه رخی از امهور ،هه سهندی مسهتقرم از سهن
نبوی ،دست نرا ند ،ولی ر اساس دالئل فراوانی چون حدیث ثقمر  ،حدیث سهفرنه و
یرروی از سنت اهل رت (ع) را در راستای یرروی از سنت نبوی دانسته ،نهه تن ها هن را
مشروع مكه مایه افتخار میدانند
د :رداشت یر گفته از روایت و تر سنتهای شرعران ه هن انه ،چنهان ضهعرف
است که مخالفت یاره ای از دانشمندان عامه را ه همراه داشته است
زرکشی میگوید« :فعل مستظب ،ا تبدیل شدن ه شهعار اههل هدعت ،نبایهد تهر
شود؛ رخالف ا ا یهریره ه همر سبب ،ترجرع در اذان ،ج ر ه سهممه ،قنهوو در
نماز صبن ،در دست راست گذاشت انگشتر و تسطرن قبور تهر شهد؛ امها صهظرن هن
است که این ا تر نشود» (زرکشی)532/4 :4154 ،
ا عثرمر دانشمند معاصر سعودی هم میگوید« :حق ای است که ه خهافر عمهل
رخی از اهل دعت و کفار ،سنت نباید تر شود زیرا ا وجود عمل هنهان ،مصهمظت
عمل همچنان اقی است» (ا عثرمر )434/7 :4143 ،
عالوه ر مستمسک قبل ،مخالفهان گهاهی روایهاتی را دسهتاویز قهرار مهیدهنهد کهه
رخالف سنت رایج است و هن را دلرمی ر تعدد سنت نبوی قممهداد مهیکننهد هرچنهد
اصل اختالف روایاو در سن یذیرفته شده است ،ولی ایهد توجهه داشهت کهه انگرهزه
مخالفت ا شرعران در صدر اسالم ،زمرنهای فراهم کرد تا عدهای از ترس و تقره و رخی
از روی فمع یا انگرزههای دیگر ،دهها روایت در را ر سنتهای ثا ت نبوی جعل کنند
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مثال فخر رازی عد از اثباو سنت ج ر در سممه ،ه روایاو متعارض واردشهده از
انس مالک در ای موضوع اشاره کرده است و میگوید« :یس از حاکمرت نهیامرهه و
رای افل کردن هثار عمی ا یفالب (ع) ،هنان سعی سرار کردند که از ج ر ه سهممه
جموگرری کنند؛ گویا َنس نرز از نیامره ترسهرده هود و از همهر رو ،اقهوال در ایه
موضوع مضطرب و مختمف است (فخر رازی)434/4 :4154 ،
نتیجه
در م قاله حاضهر ،یهس از ررسهی و ارائهه مسهتنداو و ذکهر رخهی از سهخنان صهرین
دانشمندان اهل سنت ثا ت شد که:
 4یكی از عوامل تیررر سنتهای نبوی ،ضدیت ا شرعه و مكتب اهل رت (ع) وده
است
 5رخی عممای اهل سنت ا صراحت اعتراف میکنند کهه عمهل شهرعه در امهوری
چون ج ر ه سممه ،گذاشت انگشتر در دست راست ،تسطرن قبور ،صهمواو هر اولرها
و نه تن ا جایز مكه دقرقا منطبق ا سنت نبوی است؛ ولی رای یرهرهز از مشها ت ها
شرعران ،خالف هن ا را سنت میدانند
 3ران شد که مستمسک هنان ،ن ی یرامبر (ص) از تشبه ه رخی از اقوام اسهت کهه
در حقرقت ،نه ه شرعه ،مكه متوجه مشرکان و یرروان سایر ادیان است
 1ثا ت شد که حتی ا فرض عدم انصراف ن ی مز ور ،از هم هرچ تهوجر ی هرای
مخالفت رسمی ا سنت نبوی یذیرفتنی نرست
پییوشتها

 1البته در نقطه مقا ل ،روایاو ضعرفی وجود دارد که ه د لرل ضعف اسهناد و قا مرهت معارضهه ها
روایاو مذکور را نداشته و دانشمندان مختمف هم دان ها یاسخ گفتند رای نمونه نهک  :سهبظانی،
یتا 553 /4 :ه عد
 2ای اقدام نمونههای فراوان دارد مثال در صظرن مسمم (547/3؛ ح  )4235همده است که هه دنبهال
مشروبفروشی سمره جندب و رسردن خبر ه خمرفه دوم ،وی ه روایت ا عباس گفت :قاتل اهلل
سمرة َلم یعمم َن رسول اهلل قال لع اهلل الر ود ؛ ولی همر روایت در صظرن خهاری ( ،771/5ح
 ) 5444ا حذف نام سمره دی صورو وارد شد :فعقعالع :قاتعلع اهلل فالناًَ ،علعمر یععرمعمر َعنُ رعسنولع اهلل
 3از صظا ه که اولر ار در جن احد حاضر شد و سپس در سایر غزواو حضور داشت عدها هه
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شام هجرو کرد و از سوی معاویه ه مقام قضاوو رسرد و در سال  33یا  96وفاو یافت (ا اثرر،
363/4 :4147؛363/4 ،؛ ا حجر 374/3 :4141 ،شماره )9669
قال لي ععم ي َ يفعالبال َال َع رععثن ع عمی ما عععثعن ي عمره رسول اهلل (ص) َعنر ال تعدععع تمرثعاال إال فعمعسرتعهن وال
قعبررًا منشررفًا إال سعوُیرتعهن
نگارنده می گوید :ما دیدگاه ا واسظاق شررازی را از کتاب المجموع نووی که شرح الم ذب شررازی
است ،هوردیم و لی نكته جالب ای است که در مت موجود الم ذب (شررازی ،یتا ،)433/4 :یاسخ
وی ه گفتار ا وعمی فبری چنر همد« :و هذا الیصن الن السنة قد صظت فره فالیعتبر موافقة الرافضة»؛
ای حرف درست نرست زیرا سنت ر تسطرن ،ثا ت و صظرن است یس موافقت ا رافضیها معتبر
نرست!! از ای رو عرد نرست که مت فعمی الم ذب ،مورد دستبرد تظریفگران واقع شده اشد
کتاب ال دایة شرح دایة المبتدي ،تألرف عمي َ ي كر عبدالجمرل الفرغاني المرغرناني فقره حنفي
متوفی  213ق
یتردید افرادی چون ا ترمره وقتی از اهل دعت سخ میگوید ،شرعران نرز مورد نار هستند؛
مثال وی میگوید« :کعالرُافض يِّ الُذي یعتعععصُبن لععم يٍّ » ؛ مثل رافضران که نه نسبت ه خمفای سهگانه و
سایر صظا ه ،مكه نسبت ه عمی (ع) تعصب دارند این ا رو اهل دعت و هواهای نفسانی است
(ا ترمره)525/55 :4152 ،

منابع
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

اثرر جزری ،عزالدی َ يالظس عمي مظمد (َ )4147سد الیا ة في معرفة الصظا ة ،تظقرق :عادل
َحمد الرفاعي ،رروو :دار إحراء التراث العر ي ،چاپ اول
ترمرهَ ،حمد عبدالظمرم حرانی ( )4321اقتضاء الصراط المستقرم مخالفة َصظاب الجظرم ،تظقرق:
مظمد حامد الفقي ،قاهره :نشر السنة المظمدیة ،چاپ دوم
ترمرهَ ،حمد عبدالظمرم حرانی ( )4142من اج السنة النبویة ،تظقرق :دکتر مظمد رشاد سالم ،یجا:
میسسة قرفبة ،چاپ اول
ترمرهَ ،حمد عبدالظمرم حرانی ( )4152مجموع الفتاوم ،تظقرقَ :نور الباز  -عامر الجزار ،یجا:
دارالوفاء ،چاپ سوم
حبان ،مظمد َ وحاتم تمرمي ستي ( )4312الثقاو ،تظ قرق :سهرد شهرف الهدی َحمهد ،رهروو:
دارالفكر ،چاپ اول
حجر (عسقالني) َ ،والفضل َحمد عمي ( )4331تمخرص الظبرر في َحادیهث الرافعهي الكبرهر،
تظقرق :السرد عبدالمّه هاشم الرماني المدني ،مدینه منوره :ینا
حجر (عسقالني) َ ،والفضل َحمد عمي ( )4145اإلصا ة في تمررز الصظا ة ،تظقرق :عمي مظمهد
البجاوي ،رروو :دار الجرل ،چاپ اول
حجر (عسقالني) َ ،والفضل َحمد عمي ( )4371فتن الباري شرح صظرن البخاري ،تظقرق مظب
الدی الخطرب ،رروو :دار المعرفة
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ا حزم اندلسی قرفبی ،عمي َحمد ( یتا) المظمی ،یجا :دار الفكر
ا حنبل ،امام احمد ( یتا) مسند احمد حنبل ،مصر :میسسة قرفبه
ا خزیمه ،مظمد إسظاق َ و كر سممي )4314( ،صظرن ا خزیمة ،تظقرق :دکتر مظمد مصهطفی
َعامي ،رروو :المكتب اإلسالمي
ا عثرمر  ،مظمد صالن ( )4143مجموع فتاوم و رسائل ا عثرمر  ،تظقرق :ف د ناصر إ راهرم
سمرمان ،ریاض :دارالوف و دارالثریا
ا قدامه مقدسي ،عبدالمّه َحمد َ و مظمد ( )4142المیني في فقه اإلمام َحمد حنبل الشهرباني،
رروو :دار الفكر ،چاپ اول
ا کثرر دمشقی ،اسماعرل عمرو ( )4141تفسرر القرهن العارم ،تظقرق مظمد حسر شمس الهدی ،
رروو :دارالكتب العممره ،منشوراو مظمد عمی رضون ،چاپ اول
َلبانی ،ناصرالدی ( )4142المجتبی م السن (سن نسایی ا تظقرق و تذیرل َلبانی) ،تظقرق :عبدالفتاح
َ وغدة ،حمب :مكتب المطبوعاو اإلسالمرة
امرنی ،عبدالظسر  )4142( ،الیدیر فی الكتاب و السنه و االدب ،قم :مرکز الیدیر ،چاپ اول
هلوسی ،سرد مظمود )4142( ،روح المعاني في تفسرر القرهن العارم ،تظقرق :عمهی عبهدالباری عطرهه،
رروو :دارالكتب العممره ،چاپ اول
خاری ،مظمد إسماعرل َ وعبدالمّه )4147( ،الجامع الصظرن المختصر (صهظرن خهاری) ،تظقرهق:
دکتر مصطفی دیب البیا ،رروو :دار ا کثرر ،چاپ سوم
راضی عاممی ،زی الدی عمی یونس ( )4331الصراط المستقرم إلی مستظقي التقدیم ،یجا :المكتبة
المرتضویة ،چاپ اول
عمي موسی ( )4141سن کبرم ،تظقرق :مظمد عبد القادر عطها،
ر قي ،ا و كر َحمد الظسر
مكه مكرمه :مكتبه دار الباز
ترمذی ،مظمد عرسی ( یتا) سن ترمذی ،تظقرقَ :حمد مظمد شاکر ودیگران همراه ا ران دیدگاه
َلبانی در اره احادیث ،رروو :دار إحراء التراث العر ي
حاکم نرشا ورم ،مظمد ا وعبدالمّه ( )4144المستدرك عمی الصظرظر و ذیمه التمخهرص لمظهافظ
الذهبي ،تظقرق مصطفی عبد القادر عطا ، ،رروو :دار الكتب العممرة ،چاپ اول
حقی روسوی ،اسماعرل ( یتا) روح البران ،رروو :دارالفكر ،چاپ اول
حمردی ،مظمد فتوح ( )4153الجمع ر الصظرظر البخاري ومسمم ،تظقرق :دکتهر عمهي حسهر
البواب ،رروو :دار ا حزم ،چاپ دوم
دارقطنی یدادی ،ا والظس ( )4332سن دار قطنی ،تظقرق :سرد عبد المّه هاشم یماني مدنی ،رروو:
دارالمعرفه
مظمد )4154( ،مظاضراو األد اء ومظاوراو الشهعراء والبمیهاء،
راغب اصف انی َ ،والقاسم حسر
تظقرق :عمر الطباع ،رروو :دار القمم
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رافعي قزویني ،عبد الكریم مظمد ( یتا) فتن العزیز شرح الوجرز ،یجا :دارالفكر
ادر ( )4154البظر المظرط في َصول الفقه ،تظقرق و تعمرق :دکتر مظمد
زرکشی ،درالدی مظمد
مظمد تامر ،رروو :دار الكتب العممرة
زمخشری ،جارالمّه َ والقاسم مظمود عمرو ( )4147الكشاف ع حقائق غوامض التنزیل ،رروو :دار
الكتاب العر ی ،چاپ سوم
زمخشری ،جارالمّه َ والقاسم مظمود عمرو ( )4145ر رع األ رار ونصوص األخرار ،رروو :میسسهه
َعممی
سبظانی ،جعفر ( یتا) االنصاف في مسائل دام فر ا الخالف ،قم  :موسسه امام صادق (ع)
سجستانی ا یداود ،سمرمان َشعث ( یتا) سن َ ي داود ،تظقرق :مظمد مظري الدی عبد الظمرهد،
یجا :دار الفكر
عبدال ادي َ والظس ( )4142حاشرة سندي عمی نسائي ،تظقرق :عبدالفتاح َ وغدة،
سندی ،نورالدی
حمب :مكتب المطبوعاو اإلسالمرة ،چاپ دوم
شررازی ،إ راهرم عمي یوسف َ وإسظاق ( یتا) الم ذب في فقهه اإلمهام الشهافعي ،رهروو :دار
الفكر
صنعانی ،مظمد إسماعرل امرر کظالني ( )4371سبل السالم شرح موغ المهرام مه َدلهة األحكهام،
تظقرق :مظمد عبدالعزیز الخولی ،رروو :دار إحراء التراث العر ي ،چاپ چ ارم
فوسی ،ا وجعفر مظمد حس ( )4147الخالف ،تظقرق :عمی خراسانی ،سرد جواد ش رستانی ،م دم
فه نجف ،مجتبی عراقی ،قم :دفتر انتشاراو اسالمی وا سته ه جامعه مدرسر حوزه عممره قم،
عاممی (شرخ حرّ) ،مظمد حس ( )4141تفصرل وسائل الشرعة إلی تظصرل مسهائل الشهریعه ،قهم:
میسسه هل البرت عمر م السالم ،چاپ اول
عمی ( )4144الروضة الب رة في شرح الممعة الدمشقرة ،ا حواشی سهرد
عاممی ،ش رد ثانی زی الدی
مظمد کالنتر ،قم :کتابفروشی داورم ،چاپ اول
عجمی ،ا والظس احمد عبدالمّه ( )4142معرفة الثقاو م رجال َهل العمم والظدیث ؛ تظقرق :عبد
العمرم عبد العارم البستوي ،مدینه منوره :مكتبة الدار ،چاپ اول
عوده ،سممان ف د عبدالمّه ( یتا) دروس شرخ سممان العودة ،دروس یراده شده صوتی ،نرم افزار
شاممه
عرنی ،درالدی مظمود َحمد ( یتا) عمدة القاري شرح صظرن البخاري ،رروو :دار إحراء التراث
العر ي
غزالی ،ا وحامد مظمد ( یتا) إحراء عموم الدی  ،رروو :دار المعرفة
غزالی ،ا وحامد مظمد ( )4147الوسرط في المذهب ،تظقرقَ :حمد مظمود إ راهرم ،مظمد مظمد تامر،
قاهره :دار السالم ،چاپ اول
فخر رازم ،مظمد عمر ( )4154تفسرر الكبرر ( مفاترن الیرب) ،رروو :دار إحراء التراث العر ي
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قاری ،مال عمی سمطان مظمد ( )4155مرقاة المفاترن شرح مشهكاة المصها رن ،تظقرهق :جمهال
عرتاني ،رروو :دار الكتب العممرة ،چاپ اول
قسطالنی مصری َ ،والعباس ش ابالدی َحمد مظمد ( )4353ارشاد الساری لشرح صظرن البخاری ،
مصر :المطبعة الكبرم األمرریة
لظجی حضرمي ،عبدالمّه سعرد مظمد ( )4152منت ی السیل عمی وسهائل الوصهول إلهی شهمائل
الرسول (ص) (شرح وسائل الوصول شرخ یوسف اسماعرل نب انی ،جده :دارالمن اج ،چاپ سوم
َنس َ ،وعبدالمّه األصبظي ( )4143موفأ اإلمام مال (روایة مظمد الظس ) ،تظقرق :دکتهر
مال
تقي الدی الندوي ،دمشق :دارالقمم
متقي هندي ،عالءالدی عمي ( )4141کنز العمال في سهن األقهوال واألفعهال ،تظقرهق :مظمهود عمهر
الدمرافي ،رروو :دار الكتب العممرة ،چاپ اول
مزی ،عبدالرحم َ والظجاج ( )4144ت ذیب الكمال ،تظقرق :شار عهواد معهروف ،رهروو :میسسهة
الرساله
میر ی مالكی ،ا وعبدالمّه مظمد عمی عمر تمرمي مازری ( )4133المنعرمم فوائد مسمم ،تظقرق :شرخ
مظمد شاذلي ،الجزائر :موسسه وفنی رت الظكمه ،الدار التونسرة ،چاپ سوم
نسائی َ ،وعبدالرحم احمد شعرب ( )4144سن کبری ،تظقرق :دکتر عبدالیفار سمرمان البنداري و
سرد حس کسروي ،رروو :دار الكتب العممره ،چاپ اول
نورم ،مررزاحسر ( )4143مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،رهروو :میسسهه هل البرهت عمهر م
السالم ،چاپ اول
نووی دمشقی ،مظریالدی ا ی زکریا ( )4315شرح صظرن مسمم ،رروو :دار إحراء التهراث العر هي،
چاپ دوم
نووی دمشقی ،مظریالدی ا ی زکریها ( )4143األذکهار ،تظقرهق عبهدالقادر األرنها،وط ،ریهاض :نشهر
دارال دی ،چاپ دوم
نووی دمشقی ،مظریالدی ا ی زکریا ( ،)4117المجموع ،رروو :دار الفكر
نرشا ورم ،ا والظسر مسمم حجاج ( یتا) صظرن مسمم ،تظقرق :مظمد فیاد عبد الباقي ،رروو :دار
إحراء التراث العر ي

