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  چكيده
شارع مقدس اسالم همواره متشرّعان را به رعايت موازين اخالقـي و  
برخورد عادالنـه بـا اشـخاص توصـيه نمـوده اسـت. آيـات قرآنـي و         
روايات مأثوره از اهل بيت(ع) همگي بر ايـن امـر تأكيـد دارنـد كـه      

هاي انحرافي، نبايد حريم عـدالت و  در مواجهه با افراد و جريانحتّي 
هاي مذموم شرعي، درصدد حمايت  اخالق را زير پا گذاشته و از راه

اي در دوران و حراست از كيان شرع بـر آمـد. بـا ايـن وجـود نظريـه      
هاي كذب و خالف واقـع را  متأخّر پديدار شده است كه دادن نسبت

گذاران)، با توجيـه بـي آبـرو كـردن     (بدعتبه برخي از دشمنان دين
عمـده دليـل    آنان و جلوگيري از فريفته شدن مردم روا دانسته است. 
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اين ديدگاه استظهار از روايتي موسـوم بـه مباهتـه(باهتوهم) و برخـي     
 داليل ادعايي ديگر است.

 انتقادي روايت مذكور و ساير ادلّه-جستار حاضر با بازخواني تحليلي
نظريـه   موجود در مسئله، مستندات ارائـه شـده را كـافي بـراي اثبـات      

فوق نيافته و چنين ديدگاهي را برنتابيده است. نگارنده معتقـد اسـت   
عمومـات و اطالقـات    ديدگاه فوق مسـتند صـالحي بـراي تخصـيص     

حرمت بهتان و افترا نداشته و شـرع مقـدس هرگـز چنـين رفتـاري را      
 .كندتجويز نمي

 
  . بهتان، افترا، بدعت، روايت مباهتهي كليدي: ها واژه

	
  مقدمه

سـاخته  هاي مهمي كه همواره اديان الهي را با خطر انحـراف مواجـه   يكي از آفات و چالش
گذار بوده است. بدعت موجب ظهور يك سلسله مسائل جعلـي بـه   هاي بدعتاست، جريان

اطل ايجاد نموده، و در نهايت منجر هاي بنام دين شده، در باورهاي مردم رخنه افكنده، فرقه
شود. دين مبين اسالم با عنايت به نكـات مزبـور، همـواره    به تحريف و وارونگي شريعت مي

 ها و روشنگري در مقابل عقايد باطل دعوت نموده است.متشرّعان را به مبارزة با بدعت

كنـوني موجـب   اما آنچه در اين بين تا حدودي مبهم مانده اسـت و خاصـه در فضـاي    
گذاران چگونه بايـد باشـد؟   هاي متعدد گشته، اين است كه نحوة مقابلة با بدعتايجاد بحث

آيا بايد از طريق برهان و ادلّة عقلي، ناصوابي آراي ايشان را آشكار ساخت و تمسك به هر 
طريق ديگري كه به زير پا گذاشتن قواعد مسلّم اخالقي منجر شود مذموم است؟ و يا بـراي  

هـاي غيـر اخالقـي از قبيـل دادن     اي ولو روشاز ميدان به در كردن ايشان توسل به هر شيوه
  روا و دروغين به ايشان مجاز است؟هاي نانسبت

گـردد كـه اسـتدالل دوم در نـزد بسـياري از       اهميت بحث مذكور آنگاه مشـخص مـي  
گـذاران جـايز شـمرده    دن بـه بـدعت  متدينان تلقّي به قبول شده و در نتيجه تهمـت و افتـرا ز  
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هـا را از   بايد با تهمت و افترا، آبـرو و حيثيـت آن  «شود. استدالل اين گروه اين است كه:  مي
  ».ها اعتماد نكند و تحت تأثير ضاللت و گمراهيشان قرار نگيرد! بين برد تا كسي به آن

اي از وجود اين قبيـل فتـاوا در برخـي از كتـب فقهـي، افـزون بـر اينكـه گـروه عمـده          
هايي گرديده و المللي نيز باعث ايجاد شبههدينداران را به تأمل واداشته است، در فضاي بين

هاي فقه جعفري گشته اسـت. در هرحـال فقيهـان امـامي در     اي به آموزهدستاويز هجمة عده
اي چند، اند. گروهي با استناد به ادلّهپاسخ به پرسش فوق، دو موضع متفاوت در پيش گرفته

گذار منجر شود را روا دانسته و در نتيجه بهتان بستن اي كه به دفع بدعتبه هر شيوهتمسك 
ديگر اسـتدالل مزبـور    اند؛ ليكن دستهبه ايشان را جايز و بلكه در برخي موارد واجب دانسته

هـاي غيـر اخالقـي    تـوان از شـيوه  اند كه براي مقابله با بـدعت نمـي  را برنتابيده و هشدار داده
  هاي خالف واقع داد.نمود و به ايشان نسبت استفاده

در ابتداي نوشتار حاضر شايسته است مواضع فقيهان به تفصيل مورد معرفي و شناسايي 
واقع شده و سپس به نقد ادلّة پرداخته شود و عيار مسـتندات فقهـا در سـنجه اجتهـاد و تفقّـه      

  مورد بررسي قرار گيرد.
  

  اقوال موجود در مسئلهبررسي . 1
نـد، دو طريـق متفـاوت در پـيش     ابايد گفـت فقهـايي كـه متعـرّض مسـئله مـذكور گرديـده       

  اند: گرفته
  
   آور عدم جواز بهتان به بدعت .1-1

هاي ناروا به اشخاص فاقد احترام را جـايز ندانسـته و رعايـت    بسياري از فقيهان، دادن نسبت
رفتـاري خـاص، از نظـر شـارع     هاي اخالقي را در مواجهه با كساني كه به علت بـروز  گزاره

  اند. محترم نيستند الزم دانسته
اگـر شخصـي   «نگـارد:  در ايـن زمينـه مـي   » قواعـداألحكام «از باب نمونه علّامه حلي در 

شـود؛  شايسته خوار شمردن باشد، بر كسي كه با سخنان خود موجب ايذا وي شود تعزير ثابت نمـي 
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 »شـود كـه در چنـين فرضـي تعزيـر ثابـت اسـت       هاي دروغين بـه وي داده  مگر در فرضي كه نسبت
  ). 544، ص3 ق، ج1413(حلّي، 

شهيد ثاني ديگر فقيهي است كه مواجهه با فرد فاقد حرمت را صرفاً در محـدوده بيـان   
ق، 1410(شـهيدثاني،   »فيصح مواجهته بماتكون نسبته إليه حقّاً، البالكذب«شمرد: حقايق روا مي

دهد بدگويي نسبت بـه اهـل   واهر است كه هشدار مي). نمونة ديگر صاحب ج 175، ص9 ج
نعم ليس كذلك ما اليسوغ «اند متّهم شوند: بدعت بدان معنا نيست كه به آنچه كه انجام نداده

  ). 413، ص41 ق، ج1404(نجفي،  »لقاؤه به من الرمي به ما اليفعله
صـريحاً  برخي از فقهاي معاصر نيز با التفات به ضرورت بحث، با طـرح چـالش فـوق،    

هـاي نـاروا بـه مبـدعان     موضع خود را مشخص نموده و با شفّافيت از عدم جواز دادن نسبت
ق، 1426؛ مكـارم شـيرازي،   301، ص2ق، ج1427(ن.ك: موسوي اردبيلـي،   اندسخن گفته

  ).409-408ص
  

  آورجواز بهتان زدن به بدعت .1-2
باشـد.  مرحوم شـيخ اعظـم مـي   ظاهراً اولين كسي كه به طرح ديدگاه مخالف پرداخته است 

البته جناب شيخ در ابتدا به تقويت ديدگاه رايج پرداخته و در ادامه جواز بهتان زدن را صرفاً 
  به صورت يك احتمال مطرح نموده است:

گذار جايز است...؛ ليكن در جواز چنين امري بسنده نمودن به بيان معايب هجو فاسق بدعت«
باشد؛ به علّت عموميت ادلّة حرمت كذب؛ و ان زدن به وي جايز نميموجود الزم است؛ بنابراين بهت

بـر ايـن معنـا    » باهتُوهم كَيلَا يطْمعوا في الْفَساد في الْإِسـلَامِ «تر در باب غيبت گذشت:  خبري كه پيش
ن بـدان  شود كه آنان را متّهم كنيد و به ايشان گمان بد بريد؛ به چيزى كه متّهم كردن مؤمحمل مي

حرام است؛ به نحوي كه مثالً گفته شود: شايد زناكار يا دزد باشد... و احتمـال ديگـر آن اسـت كـه     
بتوان جملة مذكور را بر ظاهرش ابقا كرد؛ يعنى به خاطر مصلحت، دروغ جايز باشد؛ زيرا مصلحت 

  ). 119- 118، ص2 ق، ج1415انصاري، »(تنفير خلق از ايشان، اقوي از مفسدة كذب است
وجه اخيري كه در كالم شيخ به صـورت يـك احتمـال مطـرح شـده اسـت، در ميـان        
برخي از متأخران به صورت احتمال راجح تقويت گرديده است. از باب نمونه محقق خويي 

گـذاران اسـت تـا    معتقد است گاهي مصـلحت ملزمـه مقتضـي جـواز بهتـان زدن بـه بـدعت       
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شود تا مردم فريفته ايشان نشده ها آشكار  نموجبات رسوايي آنان فراهم شده و نيات فاسد آ
  ). 458، ص1 ق، ج1421(خوئي،  ها تمايل پيدا نكنند و بدان

و » المسـائل مجمـع «اهللا صانعي در ، آيت»الطالبارشاد«مختار فقيهاني چون تبريزي در 
؛  281، ص1 ق، ج1416(تبريـزي،   نيز همين ديدگاه است» كتاب الحدود«اهللا مؤمن در آيت
  ).451ق، ص1422؛ مؤمن قمي، 57، ص2ش، ج1387نعي، صا

  
  تحليل و نقد نظريه جواز بهتان بستن .2

دار جستار حاضر، فقهاي مزبور در توجيه سخن خود مبنـي بـر جـواز بهتـان     مطابق تتبع دامنه
داللـت  اند كه در ادامه به بيان اين ادلّه و ميزان زدن به مبتدع، به ادلّه گوناگوني استناد نموده

  شود:ها بر مختار ايشان پرداخته مي آن
  
  روايت داود بن سرحان .2-1

ترين مستند قائالن چنين ديـدگاهي روايـت داود بـن سـرحان از     يكي از اولين و شايد عمده
نماينـد كـه   امام صادق(ع) است. در روايت مزبور حضرت از قول پيامبر اكرم(ص) نقل مـي 

م أَهلَ الرَّيبِ و الْبِدعِ منْ بعدي، فَأَظْهِرُوا الْبرَاءةَ منْهم و أَكْثـرُوا مـنْ   إِذَا رأَيتُ«ايشان فرمودند: 
يطْمعوا في الْفَساد في الْإِسلَامِ و يحذَرهم النَّاس  سبهِم و الْقَولَ فيهِم و الْوقيعةَ و باهتُوهم؛ كَيلَا 

الـدرجات فـي    موا منْ بِدعهِم؛ يكْتُبِ اللَّه لَكُـم بِـذَلك الْحسـنَات و يرْفَـع لَكُـم بِـه       و لَايتَعلَّ
  ). 375، ص2  ق، ج1407(كلينى، »الĤْخرَةِ

ها  ها بيزارى جوئيد و بسيار به آن هرگاه پس از من اهل ريب و بدعت را ديديد، از آن
ها را مبهوت و وامانده سازيد تـا بـه    بد بگوئيد و طعن بزنيد و آن ها بارة آن دشنام دهيد و در

هـا نياموزنـد تـا     هـاى آن  ها برحذر شوند و از بدعت مردم از آن فساد در اسالم طمع نكنند و 
   نويسد و درجات آخرت را براى شما باال برد. خداوند براى شما در برابر اين كار حسنات 
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  تحليل و نقد روايت .2-1-1
  سند روايت .2-1-1-1

، 9ق، ج1406(مجلسـي اول،   »المتقينةروض«روايت مذكور صحيحه است. مجلسـي اول در  
) كـه ايـن دو     77، ص11ق، ج1404(مجلسي دوم،  »العقولةمرآ«) و مجلسي دوم در 327ص

اثر افزون بر شرح، متضمن بررسي سندي روايات نيز هستند، روايت مزبـور را فاقـد اشـكال    
(شـهيدثانى،   انـد اند. محققان از فقها نيز بر صحت سـندي روايـت مـذكور صـحه نهـاده     يافته

؛  354، ص1ج   ق،1421؛ خـويى،   164، ص18 ق، ج1405؛ بحرانى،  434، ص14ج ق، 1413
  ). 498، ص14 ق، ج1412روحانى، 

  
  داللت روايت .2-1-1-2

برد كه اسـتناد بـه آن را در   رنج مياي ليكن روايت مزبور از حيث داللت از ايرادات عديده
  نمايد.گذاران با مشكالت اساسي مواجه ميتجويز بهتان بستن به بدعت

  
  »باهتوهم«اجمال در معناي  .2-1-1-2-1

را در معنـاي بهتـان   » بـاهتوهم «بايد اذعان نمود برخالف پندار برخي از فقيهـان كـه عبـارت    
بر مطلـوب ايشـان داللـت نـدارد؛ زيـرا احتمـال        اند، اين فقره آنچنان همزدن مسلّم پنداشته

ديگري نيز در معناي فراز مزبور وجود دارد. علّامه مجلسى در شرح روايت، اظهر در معناي 
  داند:ها با حجج قاطع مي لزام آنرا نه به معناي بهتان زدن؛ بلكه به معناي ا» باهتوهم«

اليل قاطع است؛ به طورى كه حيران گذاران با دظاهر از معناي مباهته، محكوم كردن بدعت«
). احتمـال   258 البقره:»(فَبهِت الَّذي كَفَرَ«فرمايد: مانده و از عهده پاسخ بر نيايند؛ چنانكه خداوند مى

هـا را  ديگر اين است كه روايت به معناى بهتان زدن مصلحتى باشد؛ زيرا بيشتر مردم بسيارى از بدى
باطل را؛ لـيكن وجـه اول ظهـور بيشـترى دارد. سـخن جـوهرى در        شمارند؛ به ويژه عقايدنيكي مى

(مجلسـي دوم،   »يعنـى او را غـافلگير كـرد   » بهتَـه بهتـا  «معناي بهت نيز مؤيد همين اسـتظهار اسـت:   
  ). 81، ص11 ج ق، 1404
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بهت به معنـاي شـگفت زده شـدن و    «نويسد: ملّا صالح مازندراني در شرح فراز مزبور مي
گذاران ببنديـد  و احتمال دارد مراد از روايت اين باشد كه با حجت بالغه راه را بر بدعتتحير است 

كرد از اسـتدالل  ها مبهوت شوند؛ همچنانكه آن شخصي كه با حضرت ابراهيم(ع) محاجه مي تا آن
  ). 34، ص10  ق، ج1382(مازندراني،  »وي مبهوت شد

گـذاران  داند كـه بـا بـدعت   را اين مي مقصود از باهتوهم» الوافي«فيض كاشاني نيز در 
طوري سخن بگوييد و استدالل نمائيد كه سكوت اختيار كرده و حرفي براي گفتن نداشـته  

  ). 245، ص1 ق، ج1406(فيض كاشاني،  باشند
را بـر نتابيـده اسـت. ايشـان     » بـاهتوهم «مكارم شيرازي نيز استنباط چنان معنايي از فراز 

در اصـل بـه معنـاي     1گـردد گونه كه از متون لغت مستفاد مـي معتقد است بهت و بهتان همان
شود؛ زيرا موجـب  رود؛ لذا به عذاب ناگهاني عذاب بهت گفته ميحيرت و تحير به كار مي

از نظر مكارم روايت مزبـور بـدين معنـي     2».بلْ تَأْتيهِم بغْتَةً فَتَبهتُهم«گردد: حيرت و تحير مي
است كه از هر جانب با اهل بدعت مقابله كنيد و ايشان را متحير سازيد تا نتوانند به فساد در 

  ). 408ق، ص1426(مكارم شيرازي،  اسالم طمع كنند
اهللا مؤمن كه خود از موافقان ديدگاه مزبور است، داللـت فـراز   حتي فقيهي چون آيت

ترغيـب فـي إيـراد البهتـان و     » بـاهتوهم «أنّ قولـه:  «معناي مذكور را نپذيرفته است: بر » باهتوهم«
إيـراد البهتـان، و هـو غيـر مسـلّم؛ إذ مـن       ي بمعنـ كـون المباهتـة هنـا     الفرية عليهم؛... لكنّه مبني على 

بـالحجج القاطعـة؛... و مـع هـذا      المحتمل أن يراد بهـا جعلهـم متحيـرين بـإلزامهم بـه بطـالن قـولهم        
  ).  451ق، ص1422(مؤمن قمي،  »االحتمال فالحجة فيها على جواز قذفهم...

رسد بهتـان موجـود در روايـت در همـان معنـاي      با عنايت به مطالب مذكور به نظر مي
لغوي به كار رفته باشد و دست كم با پديد آمدن دو احتمال، روايت به علّت اشتراك لفظي 

اجمال شده و در نتيجه قابليت استناد خود را در مـانحن   دچار» بهتان«و » تحير«در دو معناي 
  دهد.فيه از دست مي

                                                 
،  العـروس ؛ زبيـدى، تـاج   244، ص1 ج،  ؛ جوهرى، الصـحاح  192، ص2 ج،  البحرينطريحى، مجمع(ن.ك:  .1
 ) 19، ص3 ج
 .)40ء:انبيا( »كند آيد و مبهوتشان مى (آرى اين مجازات الهى) بطور ناگهانى به سراغشان مى « .2
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  هاي قرآنيعدم همخواني روايت مباهته با آموزه .2-1-1-2-2
   108االنعام:  .3-1-1-2-2-1

اي از آيـات همخـواني نداشـته و در تعـارض      رسد روايت مباهتـه بـا مـدلول پـاره    به نظر مي
سـورة انعـام مؤمنـان را چنـين مـورد       108دارد. خداونـد در آيـة    صريح با تعاليم قرآن قـرار 

علْمٍ كَذلك  يرِغَفَيسبوا اللَّه عدواً بِ و الَتَسبوا الَّذينَ يدعونَ منْ دونِ اللَّه«دهد: خطاب قرار مي
فَي مهرْجِعم هِمبإِلَى ر ثُم ملَهمةٍ عكُلِّ أُمنَّا ليبِز مئُهنَبلُونَ ا كَانُوا ممعبه كسانى كه غيـر خـدا   ». ي

(نيـز) از روى(ظلـم و) جهـل خـدا را دشـنام دهنـد!        هـا  آن خوانند دشنام ندهيد؛ مبـادا   را مى
ي آنـان بـه سـوى     هـر امتـى عملشـان را زينـت داديـم سـپس بازگشـت همـه         اينچنين بـراى  

  سازد. كردند آگاه مى ل مىها را از آنچه عم پروردگارشان است؛ و آن 
رسد تعليلي كه در ذيل آيه به كار رفته اسـت در بحـث مـذكور نيـز جـاري      به نظر مي

تـرين  است؛ زيرا قرآن صريحاً رعايت اصول ادب و نزاكت در بيان را؛ حتى در برابر خرافى
ن كسـى  توا شمارد. دليل اين موضوع روشن است؛ زيرا با ناسزا نمى و بدترين اديان الزم مي

را از مسير غلط باز داشت؛ بلكه به عكس، تعصب شديد آميخته با جهالـت كـه در اينگونـه    
شود كه به اصـطالح روى لجاجـت افتـاده، زبـان بـه بـدگويى و        افراد وجود دارد، سبب مى

  توهين نسبت به ساحت قدس پروردگار بگشايند.
را بـا منطـق و دليـل     كند كه شما وظيفه داريـد كفـار  طبرسي در تفسير آيه گوشزد مي

بگشـاييد، حربـه منطـق و دليـل را از كـف       دعوت به اسالم كنيد؛ اما اگر زبـان بـه بـدگويى    
  ). 537، ص4 ش، ج1372(طبرسي،  ايد داده

احساسات خـود را  -1«هاي آيه را به نحوي زيبا برشمرده است: پيام تفسير نورصاحب 
بـا فحـش و ناسـزا    -3خود توجه كنـيم.    به بازتاب برخورد-2نسبت به مخالفان كنترل كنيم. 

ناسزاگويى عامل بـروز دشـمنى، كينـه و ناسـزا     -4توان مردم را از مسير غلط بازداشت.  نمى
منطق است؛ يا نداشتن ادب و صبر(مسلمان بـا پرهيـز    دشنام يا نشانه نداشتن -5شنيدن است. 

  ). 328، ص3 ش، ج1383(قرائتي،  از ناسزا، بايد نشان دهد كه صبر و منطق و ادب دارد)
در روايات بسياري نيز بر اين امر تأكيد رفته است كه بايد از سب مخالفان و مشـركان  

 شــودبــه مثــل مــي هــا و در نتيجــه مقابلــة پرهيــز شــود؛ زيــرا ايــن كــار موجــب تحريــك آن
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ق، 1412؛ صـدوق،  254، ص16 ج ق،1409،  ؛ حرّعـاملي  7، ص8 ق، ج1407(ن.ك:كلينى، 
  ).  107ص

  
  مباهته و انحراف از عدالت قرآني .3-1-1-2-2-2

أَيها الَّذينَ آمنُوا كُونُوا قَـوامينَ للَّـه شُـهداء     يا«گويد: خداوند در قرآن خطاب به مؤمنان مي
 ولُوا هدلُوا؛ اعدلَى أَالَّ تَعمٍ عنُ قَوĤَشَن نَّكُمرِمجالَي و ،طسل بِالْقل اتَّقُوا اأَقْرَب ى وتَّقْو إِنَّ اللَّه للَّه

ايد! همواره براى خدا قيام كنيد، و  ). اى كسانى كه ايمان آورده 8(المائده: » ا تَعملُونَمخَبِيرٌ بِ
جمعيتى، شما را به گناه و ترك عـدالت نكشـاند!    گواه عدالت و درستى باشيد! و دشمنى با 

از(معصيت) خدا بـه پرهيزيـد كـه از آنچـه      نزديكتر است! و عدالت كنيد كه به پرهيزگارى 
   دهيد با خبر است! انجام مى

كنـد و بـه ايشـان تـذكّر     دالت مـي آية مذكور به صراحت مؤمنان را امر بـه رعايـت عـ   
دهد كه دشمني با گروهي مجوز تخطّي از قواعد مسلّم عدالت و قسط نبوده و ايشـان در   مي

ديگران از روي عدالت هستند. خداوند برخورد ناعادالنه حتي بـا  هرحال ملزم به برخورد با 
را خروج از تقوا قلمداد نموده و با امر به رعايت تقوا به مؤمنان هشدار دين  اعداءدشمنان و 

دهند آگاه است؛ يعني اگر به هر دليلي عملي انجام دهنـد  دهد كه وي از آنچه انجام ميمي
هـا خواهـد    تقوايي شود عذاب سـختي در انتظـار آن  جه بيكه منجر به نقض عدالت و در نتي

  بود.
با تصريح به اينكه برخورد عادالنه با اشخاص واجب است، بر » زبدةالبيان«اردبيلي در  

كند كه از نظر شارع كينه و عـداوت بـا گروهـي نبايـد موجـب عـدول از       اين امر تأكيد مي
).  22ق، ص1422(اردبيلي،  ي گرددحقيقت گرديده و باعث خروج مؤمنان از موازين شرع

پژوه معاصر، دشمني مذكور در آيه را كه در برابر آن مؤمنان علّامه مصطفوي، مفسر و قرآن
اند داراي اطالق دانسته است؛ يعني حتي اگـر  با تأكيد شديد ملزم به رعايت عدالت گرديده

دربـارة ديگـران   دشمني در موضوعات دينى صورت بگيرد. وي معتقد است اجراى عدالت 
حق و واقعيت در همة موارد الزم االجرا است، و نبايد آلودة به باطل   موضوع مستقلّى است.

    ). 385، ص6 ش، ج1380گردد(مصطفوي، 
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مراد آيه اين است كـه بغـض و عـداوت گروهـى     «فاضل مقداد در شرح آيه معتقد است: 
 »برخـوردي مسـتلزم رعايـت عـدالت اسـت      ها ننمايد و چنـين  شما را وادار به ترك عدل در بين آن

). مشابه تفسير مذكور در عبارات مرحوم طبرسـي نيـز     393، ص2 ق، ج1425(فاضل مقداد، 
  ). 316، ص1 ش، ج1377شود(طبرسي، مشاهده مي

شايان توجه است كه از منظر برخي فقيهان، در صورت ناسازگار بودن مفاد روايتي بـا  
دهد. نمونه آن رواياتي است كه حيله را در از دست مي عدالت، آن روايت حجيت خود را

كنند. در ميان اين روايات، رواياتي است كه از نظـر بررسـي راويـان واقـع در     ربا تجويز مي
)؛ ليكن برخـي  179، ص18ق، ج1409(ن.ك: حر عاملي،  سلسله سند، حجت و معتبر است

ت سازگار نيست، آن را در فقه اسـتناد  از فقيهان با اين دليل كه مفاد روايات مذكور با عدال
  ).  530-529، ص5؛ ج543-542، ص2ش، ج1379اند(خميني، ناپذير دانسته

  
   امر به اكثار سب و سيرة اهل بيت(ع) .3-1-1-2-3

همانگونه كه گذشت در فرازي از روايت مذكور از مسلمانان خواسته شده بود كه زبـان بـه   
و أَكْثرُوا «الفاظ زشت و ناروا را در حق ايشان روا دارند: ها و دشنام مبتدعان گشوده و نسبت
  ».منْ سبهِم و الْقَولَ فيهِم و الْوقيعةَ

رسد امر به سب و حتي دسـتور بـه اكثـار آن، بـا سـيرة اهـل بيـت كـه خـود          به نظر مي
انـد همخـواني   خوانـده همواره مؤمنان را به خوش زباني و برخورد منطقي با مخالفان فرا مـي 

البالغـه آمـده اسـت كـه امـام      نداشته و به داليل عديده غير موجه و مـردود اسـت. در نهـج   
دهنـد در عبـارتي رسـا     على(ع) وقتى شنيدند يارانشان شاميان را در جنگ صفّين دشنام مـى 

تُم أَعمالَهم و ذَكَرْتُم حـالَهم كَـانَ   إِنِّي أَكْرَه لَكُم أَنْ تَكُونُوا سبابِينَ و لَكنَّكُم لَو وصفْ«فرمودند: 
الْقَولِ و أَبلَغَ في الْعذْرِ و قُلْتُم مكَانَ سبكُم إِياهم اللَّهم احقنْ دماءنَـا و دمـاءهم و    أَصوب في 

 نَا ونيب ذَات حلهِ أَصنْ ضَلَالَتم مهداه و هِمنيب نِ الْغَيع وِيرْعي و هِلَهنْ جقَّ مالْح رِفعتَّى يح م
 نْ لَهِجانِ مودالْع و 242ق، ص1414(سيد رضي،  »بِه.(  

خوش ندارم كه بد زبان باشيد. اگر عملكرد دشمن و چگونگى شرايطشـان را منطقـى   
ت، و خـود از تـوجيهى   تـر اسـ   نزديـك  توصيف كنيد و يادآور شويد، گفتارتان بـه صـواب   
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منديد. بهتر است به جاى دشنام بگوييد: خدايا! تو خود خون ما و جبهه مقابلمـان   رساتر بهره
اند هدايت كن. تا آنـان   اصالح فرما و اينان را كه گرفتار گمراهى را حفظ نما، روابطمان را 

  اند، باز ايستند. شناسند، بازش شناسند و آنان كه به گمراهى و تجاوز آلوده كه حق را نمى
مهـم اخالقـى و اجتمـاعى اسـت كـه       آنچه در اين فراز درخشان آمده اسـت، دسـتور  

تواند آثار مهمي داشته باشد و آن نهى از بدگويى به دشـمن و سـب اوسـت كـه ممكـن       مي
آمـوزد  تر سازد. آنچه خطبه مذكور به ما ميها را عميقاست آتش خشم را بر افروزد و كينه

در مكتب اهل بيت حتي بد زباني نسبت به باغيان و مفسداني كه دست به قيـام   اين است كه
اند نيز جايز نبوده و اصوالً تعاليم مكتب اهل بيت مبين مسلّحانه بر عليه حكومت اسالمي زده
  است. مجاب نمودن خصم با منطق و دليل 

باشد، نه تنهـا او   ن ديپرواضح است كه عقالً و منطقاً دشنام دادن به كسي؛ حتي اگر بي
بر عقيـدة   را از راهي كه رفته بر نخواهد گرداند؛ بلكه او منطق مسلمانان را ضعيف دانسته و 

و ذَكَرْتُم  و لَكنَّكُم لَو وصفْتُم أَعمالَهم «باطل خود اصرار خواهد ورزيد. اين عبارت حضـرت:  
أَب لِ وي الْقَوف بوكَانَ أَص مالَهذْرِحي الْعكه از جمالت گهربـار و از افتخـارات مكتـب    » لَغَ ف

و بجـاي آنكـه در چنـين     فيـه نيـز راهگشـا باشـد،     تواند در مانحن مترقّي اهل بيت است، مي
نيز جز ايجـاد كينـه و عـداوت ثمـرة      گذار نمائيم، كه در عمل مواردي شروع به سب بدعت

هـا را   و آرزوي هـدايت آن  كرده ايشان صحبت  گشا باديگري نخواهد داشت؛ با منطقي راه
  بنمائيم.

گونـه بـوده اسـت؛ بـه     خود همـين  آنچنان كه سيرة اهل بيت نيز در برخورد با مخالفان 
باشـد  مشهورات تـاريخي مـي   نحوي كه مناظرات امام صادق(ع) با دهريون روزگار خود از 

بـا نيكـوترين    داشتند؛ بلكـه  يها روا نم ترين توهيني نسبت به آنكه حضرت نه تنها كوچك
نمودند(مجلسـى،  هـا مـي   وجه سعي در اقناع ايشان و آشكار نمـودن سسـتي احتجاجـات آن   

  ). 58، ص3ق، ج1410
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  روايت ابوالبختري .3-2
ديگر روايتي كه احتمال دستاويز قرار دادن آن در جـواز بهتـان زدن بـه مبتـدع وجـود دارد      

اإلسناد به سند خود از امام صـادق(ع) و ايشـان از   قربروايت ابوالبختري است. حميري در 
ثَلَاثَةٌ لَيس لَهم حرْمةٌ: صاحب هوى مبتَدع «نمايند كه حضرت فرمودند: امام باقر(ع) نقل مي

). سـه گـروه حرمـت     176ق، ص1413(حميـري،   »و الْإِمام الْجائرُ و الْفَاسقُ الْمعلنُ بِالْفسـقِ 
  گذار، امام جائر، و فرد متجاهر به فسق.ارند: بدعتند
  
  تحليل روايت .3-2-1

بايد گفت روايت فوق هم از جهت سند و هم از جهت داللت داراي ايرادات عديده اسـت  
در  1سازد. از جهت سند خبر فوق به علّت وجود ابوالبختريكه احتجاج به آن را مشكل مي

سلسلة روات آن ضعيف است؛ زيرا وثاقت او به شـدت مـورد ترديـد رجاليـان قـرار گرفتـه       
؛ حلّـى،   173تـا، ص اند(طوسـى، بـي   است. كتب رجالي شيعه او را ضعيف و كذّاب خوانـده 

).  100تا، ص؛ ابن غضائرى، بي 400، ص6 ق، ج1416حائري مازندرانى،  ؛  262ق، ص1381
شاذان نقل نمـوده كـه وي دروغگـوترين مـردم است(كشـي،       و كشي در رجال از فضل بن

  ). 309ق، ص1490
بايد اذعان نمود حتي اگر ضعف سندي روايت نيز مورد اغماض قرار گيـرد، بـاز هـم    

تواند مستند صالحي در تجويز بهتان بسـتن تلقّـي شـود؛ زيـرا بـين عـدم       روايت مذكور نمي
به وي تالزمـي وجـود نـدارد؛ زيـرا ثابـت       هاي نارواگذار و جواز دادن نسبتاحترام بدعت

گيـري شـود كـه    نشده است تمام علّت و مناط حرمت بهتان، احتـرام اسـت تـا چنـين نتيجـه     
گذار به دليل نداشتن احترام از اين حكم مستثنا اسـت، و شـايد نفـس حفـظ زبـان از      بدعت 

ه است نيـز در  به اعراض و پرهيز از كذب كه به شدت مورد مذمت شارع قرار گرفت تعرض 
  مناط حكم دخيل باشد. 

شايان توجه است كه بسيار از فقها حتّي داللت روايت مذكور بر جواز غيبت اشخاص 
اند؛ تا چه رسد به بهتان كه به ضرورت فاقد احترام از قبيل متجاهر به فسق و... را نيز نپذيرفته

                                                 
1. نْ أَبِيهع ،دمحنِ مفَرِ بعنْ جع ،خْتَرِينْ أَبِي الْبع ،دمحنُ مب ينْدالس هلَيعلَامالس 
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ز شديدتر است؛ چرا كه و شهود مسلّم و قطعي عقل مراتب كراهت و حرمت آن از غيبت ني
بعـد از ذكـر   » فقـه الصـادق  «جامع و دربردارندة دو مفسدة كـذب و غيبـت اسـت. صـاحب     

ان عدم الحرمة اعم من جواز الغيبة؛ اذ كـون  « :نويسدروايت مزبور در مقام ميزان داللت آن مي
م برخي از ). عدم احترا 365، ص14ق، ج1412  (روحانى، » مناط حرمة الغيبة االحترام غير ثابت

اشخاص در شرع اعم از جواز غيبت ايشان است؛ زيرا ثابت نشـده اسـت كـه منـاط و علّـت      
حرمت غيبت صرفاً احترام است(تا چنين پنداشته شود كه غيبـت اشـخاص فاقـد احتـرام روا     

  باشد).مي
  

  گذار و جلب مصلحت اهمبهتان بدعت .3-3
شود در مقام گذاران اين است كه گفته بدعتاز ديگر وجوه مستدلّه در جواز بهتان زدن به 

تزاحم دو حكم؛ يعني حفظ مصالح جامعة اسالمي كه جلب آن واجب است، و بهتـان زدن  
به اشخاص كه شرعاً حرام است، بايد مصلحت اهم تأمين شـده و از مصـلحت مهـم صـرف     

ن شـرع انـور   نظر گردد. طبق اين ديدگاه بهتان زدن به مخالفان اگر با هدف حراست از كيـا 
  باشد روا بوده و فاقد اشكال است؛ 

: از ايـن        : مصلحت تنفير خلق از ايشان اقـوي از مفسـدة كـذب اسـت؛ و ثانيـاً زيرا اوالً
ها براي عامة مؤمنان و كساني كه به علت اطالع محدودشان از اسالم  رهگذر نيات فاسد آن

هـا تمايـل پيـدا     يشان نشده و بـدان شود تا مردم فريفته ابيشتر مستعد لغزش هستند آشكار مي
  ). 458، ص1 ق، ج1421نكنند(ن.ك: خويى، 

  
  نقد دليل .3-4-1

رسد اين توجيه نيز تاب و توان مقابله با عمومات و اطالقات ادلّة حرمت بهتان را به نظر نمي
داشته باشـد. در توضـيح مطلـب بايـد گفـت هرچنـد ممكـن اسـت در بـادي امـر اسـتدالل            

ه عاري از اشكال به نظر برسد؛ ليكن چنين استظهاري تنها تا زماني بـه قـوت   طرفداران مباهت
خويش باقي است كه صرفاً مفسدة كذب در نظر گرفته شده و ديگر مفاسـد مباهتـه مغفـول    

  ماند. 
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بايد توجه داشت كه قبح دروغ بستن به افراد تنها از آن جهـت مـذموم نيسـت كـه در     
ناچيز شمرده شده و نفـي گـردد؛ بلكـه مفسـدة     » گري يتهدا«يا » حفظ دين«برابر مصلحت 

الشـأن  كاري و تدليس به خداوند متعال و پيـامبر عظـيم   خطير و اجالي مباهته، انتساب فريب
گـري   كـاري و حيلـه   اسالم است. در مباهته تنها با دروغ و بهتان مواجه نيستيم؛ بلكه با فريب

راه به جايي نبرده و سرانجام شكست خواهنـد  كار   گر و خداي فريب نيز مواجهيم. دين حيله
  خورد. 

فرض كنيد براي پيشبرد دين يا حفظ آن، به فـردي كـه عقايـد وي در تضـاد بـا ديـن       
شود كه شخصيت و  است، تهمتي زده شود كه آن را انجام نداده است، اين اتهام موجب مي

هـاي   نزد عموم، انديشهدار شود و با ويراني شخصيت، در  هويت وي براي چند صباحي لكه
گيـرد؛ امـا    اش قرار  شده معنا جلوه كرده و افكارش در حاشية شخصيت ويران وي پوچ و بي

پس از مدتي پرده از حقايق برداشته شده و آشكار گردد كه اين اتهام نادرست بوده است و 
  اند. متشرّعان صرفاً در راستاي تخريب وي دست به جعل اتهام زده

خورد خود دين است؛ زيرا ديـن،   بيند و ضربه مي ن چيزي كه ضرر ميدر اين فرض آ
هـا نيـز بـه     گر معرفي شده است و اين احتمال وجود دارد در ديگـر عرصـه   كار و حيله فريب

گري و  حيله و فريب دست زده باشد. بايد توجه داشت و بسيار انديشيد كه اگر دين به حيله
ن فـرو خواهـد ريخـت. بـا رواج دروغ بـا دسـتاويز       كاري و تدليس متهم شود، بناي آ فريب

هـاي   تـوان گفـت در پاسـخ انسـان    حفظ مصلحت و با انتساب روايـي آن بـه ديـن، چـه مـي     
 فرشتگانكار احتماالً دربارة بهشت و دوزخ و  متحيري كه خواهند گفت چه بسا دين فريب

دروغ گفتـه باشـد تـا    و عالم پس از مرگ و وعده و وعيد و حتي قدرت و علم خدا و... نيز 
كـاري ديـن بـه     مردم اصالح شده و از خوف خداوند كمتـر در زمـين فسـاد نماينـد! فريـب     

  ويراني آن منجر خواهد شد. 
گاه به ياري و مساعدت حفظ و پيشبرد دين نخواهـد انجاميـد؛ بلكـه     مباهته نه تنها هيچ

گريـزي خواهـد    ث ديـن بر پيكرة خود دين ضربه وارد نموده و رفتارهاي زشت متدينان باع
گرديد و آتش اين اتهامات دروغين نه مخالفان؛ بلكه خود دينـداران را در كـام خـود فـرو     

  كشيده و به محاق خواهد برد.
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هاي فوق همدلي و همراهـي  ناصر مكارم شيرازي در زمرة فقهايي است كه با استدالل
تـوان از  بـه حـق نمـي   تام دارد. ايشان معتقد است حرمت كذب ذاتي بـوده و بـراي رسـيدن    

تـوان عمومـات و اطالقـات    اي نمـي هاي باطل و ناروا بهره جست و اصوالً با چنين ادلّهشيوه
ادلّة حرمـت كـذب را دسـتخوش تخصـيص نمـود. از نظـر مكـارم در پـيش گـرفتن چنـين           
رفتارهايي همواره با خوف انكشاف خالف همراه بـوده و تـرويج آن آثـار سـوئي را بـراي      

  ته و اعتبار ايشان را در جامعه متزلزل خواهد نمود. متشرعان داش
مكارم معتقد است افزون بر مفاسد پيشگفته، فـتح بـاب چنـين عملـي موجـب فسـادي       

هاي فاسد، مخالفان خـود را بـه   عظيم خواهد گرديد؛ زيرا با ترويج مباهته، جماعتي از انسان
نـد، و از رهگـذر تـرويج    گردآبرويي اشخاص مـي اصناف رذائل متّصف ساخته و باعث بي

  ). 408ق، ص1426(مكارم شيرازي،  اي كريه از اسالم بر جا خواهد ماندچنين عملي چهره
شهيد مطهري نيز با عنايت به مخاطرات موجود در ترويج مذمومات اخالقـي، آن هـم   
به نام دين، خود را ملزم به روشنگري و هشدار نسبت به عواقب سوء چنين ديدگاهي نموده 

هاي يك دانشـمند آگـاه بـه زمـان     است. وي با فطانت و توجهي خاص كه از جمله ويژگي
  :شناسانه قرار داده استاست، رواج ديدگاه فوق را مورد نقد آسيب

را   انـد كـه اگـر اهـل بـدعت      اند از اين حديث(باهتوهم) اين جور استفاده كرده اي آمده عده«
مقـدس اسـت     براي كوباندن اهل بدعت كه يك هدف ديديد، ديگر دروغ گفتن جايز است؛ يعني

از اين وسيلة نامقدس؛ يعنـي دروغ بسـتن اسـتفاده بكنيـد... آن وقـت شـما ببينيـد بـر سـر ديـن چـه            
آن »... باهتوهم«گويد:  ؛ متقدم مأب ما مي»الغايات تبرر المبادي«گويد:  آيد؟! فرنگي مأب ما مي مي

). وي در جـاي   130-127، ص1ش، ج1381طهـري،  م( »آيـد؟!  وقت ببينيد به سر دين چـه مـي  
اي كه در آن بهتان زدن با دستاويز قرار دادن احـاديثي از قبيـل روايـت فـوق     ديگر از جامعه

  ). 45، ص1ش، ج1375(مطهري،  كندياد مي» جامعة ننگين«رواج داشته باشد با عنوان 
  

  و توجيه وسيله با دستاويز هدف» باهتوهم«حديث  .3-5
 »كنـد هدف وسيله را توجيه مي«ولي فيلسوف شهير سياسي ايتاليايي منقول است كه از ماكيا

)؛ ليكن تعاليم دين مبين اسالم و سـيرة اهـل بيـت در     267، ص2 ق، ج1421(عميد زنجاني، 
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نقطة مقابل چنين ديدگاهي قرار دارد. از نظر پيشوايان ديني براي حـق بايـد از حـق اسـتفاده     
ه هدف بايد مقدس باشد، وسايلي هم كـه بـراي ايـن هـدف مقـدس      نمود؛ زيرا همانگونه ك

تـوان بـا     را هرگـز نمـي    الهـي   شوند بايد مقـدس باشـند؛ زيـرا طاعـت و رضـاي     استخدام مي
  معصيت و گناه تحصيل نمود. 

مطابق همين مرام است كه امام علـي(ع) وقتـي اعـالم كـرد كـه مطـابق سـنّت رسـول         
كند، بسياري كه به خوردن مال زياد عادت  اوي تقسيم ميالمال را به طور مسخدا(ص) بيت

زده شدند. در اين هنگام بعضي از ياران امام پيشنهاد دادند كرده بودند، از اين رفتار امام دل
هـا مـدارا كننـد تـا      حضرت حداقل براي مدتي كوتـاه ايـن روش را كنـار بگذارنـد و بـا آن     

رت حاضـر نشـدند نادرسـتي وسـيله را بـراي      هاي حكومت ايشان تثبيت گردد؛ اما حضـ  پايه
شدت در برابر ايـن نگـرش ايسـتاده و بـا آن برخـورد        رسيدن به هدف ناديده بگيرند؛ لذا به

  ).  146ق، ص1414نمودند(سيد رضي، 
نفره انجام داد و حاضـر نشـدند    اين نظير همان كاري بود كه حضرت در شوراي شش

  روش شيخين عمل خواهد نمود. براي گرفتن خالفت به دروغ بگويد كه به
ترور نيز امري ممنوع و حـرام اسـت. ناآگاهانـه بـودن و ناجوانمردانـه بـودن        ،در تشيع

شايد از دالئل اين حرمت باشد. حال چگونه است كـه تهمـت زدن كـه خـود نـوعي تـرور       
شود؟ مطالعـه قـوانين پيـامبر در نبـرد نشـان      شخصيت است در مواردي جايز بلكه واجب مي

اسـتفاده  » كنـد  مـى  هـدف وسـيله را توجيـه    «گاه از اصـل ماكياوليسـتى    هد كه وى هيچد مى
هـا را بـه    بست و در جنگ خيبـر بـا ايـن كـه راه آب قلعـه      كرد. آب به روى دشمن نمى نمى

، 1ق، ج1418(ابـن هشـام،    چوپانى بـه دسـت آورد امـا آب را بـه روى آنـان نبسـت       وسيله 
  ). 425-424ص

زيـاد در   بن عقيل، در جريان قرار كشتن ابن  كربال، جناب مسلم آموز در حادثة عبرت
منزل هاني بن عروه، هنگامي كه به ايشان اعتراض شد كه چرا با وجود مهيا بودن شـرايط از  

قَيد «اين كار امتناع كرديد؟ در جواب گفت به ياد سخني از رسول خدا افتادم كه فرمودند: 
م، كنده را مهار مىايمان حيل». اإليمانُ الفَتْك343، ص44ق، ج1410(مجلسي دو .(  
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نيز در تفسير خود چالش مذكور را با توجه به اهميت آن مطرح نموده  الميزانصاحب 
دانـد. از نظـر   است. وي با انتقاد از چنين ديـدگاهي، آن را از مـرام سياسـتمداران ظـالم مـي     

هدف زائيـدة مقـدمات اسـت و     بد؛ زيرا تاايشان تعاليم دين اسالم چنين رويكردي را بر نمي
چگونه ممكن است مقدمات باطل حـق را بزايـد و بـه آن نتيجـه بخشـد؟ از نظـر طباطبـايي        
سياست خواستى جز اين ندارد كه بر حريف سـيطره پيـدا كنـد و صـدارت را خـاص خـود       

ت حق هدفى ندارد و با اين حال اگر خود اين دعو سازد؛ برخالف دعوت حقة دين كه جز 
شـود نـه دعـوت بـه      متوسل به باطل شود، باطل را امضا كرده و در نتيجه دعوت به باطل مى

  ). 156-155، ص4 ق، ج1417(طباطبايي،  حق
  مطهري نيز در مانحن فيه طريق استاد خويش را در پيش گرفته است: 

مختلـف   هـاي هايي كه از آن بر ديـن از جنبـه   براي حق بايد از حق استفاده كرد. يكي از راه«
ضربه وارد شده است، رعايت نكردن اين اصل است كه ما همانطوركه هدفمان بايد مقـدس باشـد،   

كنيم بايد مقدس باشد؛ مثالً نبايـد دروغ بگـوييم، نبايـد    وسايلي هم كه براي اين هدف استخدام مي
ييم؛ يعنـي بـه   تهمت بزنيم؛ نه فقط براي خودمان نبايد دروغ بگوييم، به نفع دين هم نبايد دروغ بگو

ديني كردن است. دين اجازه ديني كنيم؛ به نفع دين تهمت زدن، به نفع دين بينفع دين هم نبايد بي
  ). 139، ص1ش، ج1381(مطهري، » ديني كنيمدهد ولو به نفع خودش بينمي

البته بايد توجه داشت گاه بين مصلحت يك حكم با مصلحت حكمـى ديگـر، تـزاحم    
تر از ديگرى باشـد، نبايـد اهـم را    اين صورت اگر يكى از آن دو، مهم آيد. دربه وجود مى

ناديده انگاشت؛ بلكه به حكم عقل و اخالق بايد مبادرت به اجراي اهم نمود؛ زيرا در چنين 
بر داشته و م مصالح بيشترى درفرضي همگان بر اين امر صحه خواهند گذاشت كه حكم اه

  لى است.بر مهم، يك حكم بديهى عق تقديم اهم
مثالً فرض كنيد كسى در خطر غرق شدن در درياست و تنهـا قـايقى كـه در دسـترس     

دهـد؛ در اينجـا كسـي حـق نـدارد بـا       است، مال كسى است كه اجازة استفاده از آن را نمـى 
استناد به احترام مالكيت، تصرّف در قايق را ناروا قلمـداد كنـد؛ زيـرا شـهودهاي اخالقـي و      

تر از احترام بـه مالكيـت اسـت؛ لـذا در      نمود كه حفظ جان انسان مهم عقاليي تأييد خواهند
اين صورت تصرف قايق جايز خواهد بود و ارزش اخالقى منفى ندارد؛ زيرا مقدمة منحصر 



 موسوم به مباهته تيدر مدلول روا يتأمل   174

 

؛ 354، ص3ش، ج1380(مصـباح يـزدي،    تـر اسـت   به فرد براى تأمين يـك مصـلحت مهـم   
  ). 387، ص4 ق، ج1409منتظرى، 

هاي اساسـي بـا فـرض مسـئله دارد و     بحث مذكور تفاوت همانگونه كه مشخّص است
يگانـه راه رسـيدن    اوالً:جواز انجام عمل مهم در صورت تزاحم صرفاً در صورتى است كه 

به هدف، انجام عمل مذموم شرعي باشد و راه ديگري براي تحقّق هدف اهم وجود نداشـته  
انجـام   ثالثاً:از دو حكم برده شود؛  به حكم قطعىِ عقل پى به اهميت بيشتر يكى ثانياً:باشد. 

عمل مزبور داراي ارزش اخالقي منفي نباشد و عقـالي عـالم انجـام دهنـدة چنـين امـري را       
  مستحقّ مذمت ندانند.

  
  شيوة صحيح برخورد با اهل بدعت .4

هـاي قـرآن   گذاران را بايـد در آمـوزه  رسد راهكار منطقي و عملي مواجهة با بدعتبنظر مي
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمةِ و الْموعظَةِ الْحسنَةِ و جادلْهم بِـالَّتي هـي   «گرفـت:  مجيد سراغ 

). با حكمت  125(النحل: » ن ضَلَّ عنْ سبِيله و هو أَعلَم بِالْمهتَدينَمإِنَّ ربك هو أَعلَم بِ أَحسنُ
و  ارت دعوت نما! و با آنها به روشى كه نيكوتر است، اسـتدالل  و اندرز نيكو به راه پروردگ

داند چه كسى از راه او گمراه شده است؛ و او  مناظره كن! پروردگارت از هر كسى بهتر مى
   يافتگان داناتر است. هدايت به 

دهد كه فرد بايد در برخورد بـا دشـمنان   در ذيل آية مذكور تذكر مي الميزانصاحب 
جتناب كرده و از هر جهالت ديگرى بپرهيزد؛ زيرا اين عمل به قيمت احيا باطل عفتى ااز بى

 مجمـع ). صـاحب    372، ص12ق، ج1417طباطبـايي،   گيـرد( حقي ديگر انجام مـي  و كشتن 
معتقد است مقصود از جدل به كار رفته در آيه، از راه استدالل نيروى خصم را در هم  البيان

فإن الجدل هـو قتـل الخصـم عـن مذهبـه بـه طريـق        «وردن است: شكستن و او را به راه راست آ
  ).   605، ص6 ش، ج1372(طبرسي،  » الحجاج

القولند كه مقصود آية شريفه، برخورد با مخالفان با اسـتفاده  تقريباً تمامي مفسران متّفق
از منطق قرآني و ارائه براهين قطعي كه موجب از بين رفتن شبهات و در نتيجه تسليم خصـم  

؛ فـــيض   329، ص2 ق، ج1405؛ جصـــاص،  90، ص2 ق، ج1404(جرجـــانى،  شـــود اســـت
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ــي ؛ مراغــي،  245، ص3 ق، ج1418؛ بيضــاوي، 162، ص3 ق، ج1415كاشــاني،  ــا، ب ، 14ج ت
  ). 161ص

گويي، خشـونت در  البته اين استدالل و احتجاج بايد عاري از هر گونه توهين، درشت
هـاي اخالقـي قضـيه حفـظ شود(زمخشـري،      همـة جنبـه  گويى بوده و رفتار، تحقير و خالف

). مكـارم در جـاي ديگـر     457، ص11 ش، ج1374؛ مكارم شيرازي،  644، ص2 ق، ج1407
هايي است كـه ظالمـان گمـراه در مقابـل      تمسخر، استهزا، تهديد و افترا مجموعه روش«نويسد: مي

دوستي و رأفت اسلوب انبيـا در مقابلـه    گرفتند؛ اما استدالل آميخته با عاطفه ودعوت انبيا به كار مي
  ). 192، ص15 ق،  ج1421مكارم شيرازي، »(با خصم بوده است

سـورة   34گذارد. خداوند در آيـة  البته آيات ديگري نيز بر اين استظهار فقها صحه مي
فصلت، با تذكر اين نكته كه نيكي و بـدي در نـزد خداونـد يكسـان نيسـت، بـه اهـل ايمـان         

و الَتَسـتَوِي  «ها را دفع نمايند:  ها به بهترين روش مواجه شده و آنكه با بدى كندتوصيه مي
ـ   لو ةٌ كَأَنَّـهاودع نَهيب و نَكيي بنُ فَإِذَا الَّذسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديالَ الس نَةُ وسالْح ـيممح ؛» ي 

نيكى دفع كن، ناگاه(خواهى ديد) همـان كـس   هرگز نيكى و بدى يكسان نيست؛ بدى را با 
  ست، گويى دوستى گرم و صميمى است.ميان تو و او دشمنى ا كه 

ادفَع بِالَّتي هي أَحسنُ «شود: سورة مؤمنون نيز مشاهده مي 96ترغيب به اين امر در آية 
ل عمـران نيـز علـت اقبـال پيـامبر      سورة آ 159خداوند در آية ». ا يصفُونَمالسيئَةَ نَحنُ أَعلَم بِ

فَبِما رحمةٍ منَ «داند: گرامي اسالم(ص) در جذب مردم را گفتار نيكو و سخن نرم ايشان مي
بـه(بركت) رحمـت الهـى، در    ». اللَّه لنْت لَهم و لَو كُنْت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا منْ حولك

مهربان) شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تـو پراكنـده   ) نرم(و  (مردم برابر آنان
  شدند. مى

آيد ايـن اسـت كـه    به طور كلّي آنچه از تأمل در كتاب و سيرة اهل بيت فرا دست مي
مبارزة اصولي با اهل بدعت صرفاً از راه استدالل و تبيين مواضع فكري آنـان ميسـر اسـت و    

آيد و به همين جهت است كـه مسـئوليت اصـلي    ين بر مياين كار نيز تنها از عهدة عالمان د
مبارزه با اهل بدعت بر عهدة ايشان گذاشته شده است؛ در غير ايـن صـورت ناسـزا گفـتن و     

  بهتان زدن از عوام نيز ساخته است. 
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از نظر نگارنده يگانه شيوة مواجهـه بـا پديـدة نـارواي بـدعت همـان اسـت كـه پيـامبر          
برقـى،  »(إِذَا ظَهرَت الْبِدع في أُمتـي فَلْيظْهِـرِ الْعـالم علْمـه    «ت: گرامي اسالم(ص) فرموده اس

ها پديدار گشت بر عالم است كه  ). وقتي كه در ميان امت من بدعت 231، ص1 ق، ج1371
  علم خويش را آشكار كند.

ه شمارد موجب وهن دين و ارائرواج ديدگاهي كه بهتان بستن به مخالفان را مجاز مي
تصويري نامطلوب از اسـالم خواهـد شـد. تـرويج چنـين ديـدگاهي موجبـات آن را فـراهم         

، »االخـالق  انّي بعثت التمم مكارم «انگيز پيامبر گرامي اسالم:  خواهد آورد كه آن سخن دل
اندك اندك به محاق رفته و در دراز مدت از آبرو و رونق مسلماني جـز اسـمي و ظـاهري    

رويج آن قطعاً موجبات مخدوش شدن چهره انساني پيامبر اكرم و نيـز  باقي نماند. امري كه ت
  ائمه اهل بيت خواهد گشت.

  
  گيرينتيجه

توان براي در ميان برخي از فقيهان متأخر امامي ديدگاهي رواج يافته است كه مطابق آن مي
هـاي نـاروا داده و امـوري    گـذاران، بـه ايشـان نسـبت    دفع فتنه و از ميدان به در كردن بدعت

خالف واقع را به آنان منتسب كرد. عمده مسـتند فقيهـان در اثبـات مختـار خـويش روايتـي       
  است. » باهتوهم«مشهور به خبر 

نگارنده با تحليل روايت مذكور فرازي از حديث كه مستند فتواي فقيهان قرار گرفتـه  
ن، خبر فوق دچار ايـرادات عديـده   است را عاري از اشكال و اجمال نيافته است. افزون بر آ

نمايـد. ديگـر   داللي نيز بوده كه صحت احتجاج بـه آن را بـا مشـكالت اساسـي مواجـه مـي      
برنـد. تجـويز چنـين امـر     هاي سندي و داللي گوناگون رنج ميروايات ادعايي نيز از ضعف

بر آنكـه  ناروايي با توجيه جلب مصلحت اهم نيز با محظورات متعددي مواجه بوده و افزون 
شهودهاي عقلي و اخالقي پذيراي چنين توجيهي نيست، مذاق شرع نيز چنـين ديـدگاهي را   

  تابد. آورد بر نميكه سر از نظريه ماكياولي در مي
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كند. نگارنده معتقد سخنان و سيره اهل بيت(ع) نيز خالف استظهار مزبور را اثبات مي
دين، موجب وهن ديـن گرديـده و در عمـل    است تجويز بهتان، افترا و دشنام، آن هم به نام 

  پراكني و مقابله به مثل طرف مقابل نخواهد داشت. اي جز نفرتثمره
همچنين احتمال كشف خالفي كه در قضيه وجود دارد، موجب تزلزل اركان ديـن در  

هاي دين محمدي(ص) را به محاق خواهـد بـرد. مطـابق    اجتماع شده و اندك اندك آموزه
هـاي بدعتگـذار،    حاضر يگانه راهبرد صحيح و شيوه عملي مقابله بـا جريـان  دستاورد جستار 

هـاي آنـان اسـت؛    جهاد علمي انديشمندان مسلمان و اقامه استدالل در پاسخ به شبهه افكنـي 
امري كه تأمل در آيات كتاب مجيد و سنّت رسول گرامي اسالم و سيره اهـل بيـت(ع) نيـز    

  .رسانددرستي آن را به اثبات مي
  
  نابعم
 .قرآن كريم -

 ، تهران: دانشگاه تهران.رجال ابن داودق)، 1383ابن داود حلّى، حسن بن على (  -

 كتاب الضعفاء، قم: اسماعيليان.-رجال ابن الغضائريتا)، ابن غضائرى، ابوالحسن (بي -

 ، بيروت: دارالمعرفه.ة النبويةالسيرق)، 1418ابن هشام، ابومحمد عبدالملك (  -

، تهـران: المكتبـه   البيـان فـي أحكـام القـرآن     ةزبدق)، 1422اردبيلى، احمد بن محمـد (  -
 الجعفريه.

قم: كنگره جهانى بزرگداشـت   ، كتاب المكاسبق)، 1415انصارى، مرتضى بن محمد امين ( -
 شيخ. 

، قـم:  ةالطـاهر  ةفي أحكام العتر ةالحدائق الناضرق)، 1405بحرانى، يوسف بن احمـد (  -
 ى.انتشارات اسالم

 ، قم: دارالكتب اإلسالميه.المحاسنق)، 1371برقى، ابوجعفر ( -

، بيروت: داراحياء التراث أنوار التنزيل و أسرار التأويلق)، 1418بيضاوى، عبداهللا بن عمر ( -
 العربى.

، قـم:  إرشاد الطالـب إلـى التعليـق علـى المكاسـب     ق)، 1416تبريزى، جواد بن علـى (  -
 اسماعيليان.
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 ، قم: مؤسسه آل البيت.نقد الرجالق)، 1418تفرشى، سيد مصطفى ( -

 : تهران، نويد.آيات األحكامق)، 1404جرجانى سيد اميرابوالفتوح ( -

 ، بيروت: داراحياء التراث العربى.احكام القرآنق)، 1405جصاص، احمد بن على ( -

 ، بيروت: دارالعلم.الصحاحق)، 1410جوهرى، اسماعيل بن حماد ( -

، قـم:  منتهى المقال في أحوال الرجالق)، 1416اعيل (حائرى مازندرانى، محمد بن اسم -
 مؤسسه آل البيت(ع).

 ، قم: مؤسسه آل البيت(ع).وسائل الشيعهق)، 1409حرّعاملى، محمد بن حسن (  -

 ، قم: مؤسسه آل البيت(ع).قرب اإلسنادق)، 1413حميرى، عبداهللا بن جعفر ( -

 تنظيم و نشر آثار امام.، تهران: موسسه كتاب البيعش)، 1379خميني، روح اهللا ( -

 جا.(المكاسب)، بيمصباح الفقاههق)، 1421خوئى، ابوالقاسم ( -

 جا.جلد، بي 24، معجم رجال الحديثتا)، (بيـــــــــــــــ ،  -

 امام صادق(ع). ، قم: مدرسه فقه الصادق(ع)ق)، 1412روحانى، سيدصادق ( -

 بيروت: دارالفكر. ، العروس من جواهر القاموس تاجق)، 1414زبيدى، مرتضى ( -

، بيـروت: دارالكتـاب   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل ق)، 1407زمخشرى، محمود ( -
 العربي.

 ، قم: مؤسسه نهج البالغه.نهج البالغهق)، 1414سيد رضى، محمد ( -

، قـم:  ةالدمشـقي  ةالبهيه في شرح اللمع ةالروضق)، 1410شهيد ثانى، زين الدين بن على ( -
 داورى.

، قم: مؤسسه المعـارف  مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالمق)، 1413(ـ ، ــــــــــــــ -
 اإلسالميه.

 (استفتائات)، قم: ميثم تمار.المسائل مجمعش)، 1387صانعي، يوسف ( -

 ، قم: علميه.االعتقادات فى الدينق)، 1412صدوق، محمد بن على ( -

 ، قم: انتشارات اسالمى.رآنالميزان فى تفسير القق)، 1417طباطبايى سيدمحمد حسين ( -

 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.جوامع الجامعش)، 1377طبرسي، فضل بن حسن ( -

 تهران: ناصر خسرو. ،مجمع البيان فى تفسير القرآنش)، 1372(ـــــــــــــــ ،  -

 ، تهران: مرتضوى.مجمع البحرينق)، 1416طريحى، فخرالدين ( -
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 ، تهران: دارالكتب اإلسالميه.تهذيب األحكامق)، 1407(حسن  طوسى، محمد بن -

 ، نجف: المكتبه الرضويه.الفهرستتا)، (بيـــــــــــــــ ،  -

 الحيدريه. ، نجف: المطبعه رجال العالمهق)، 1381( علي عالمه حلّى، حسن بن -

، قـم: انتشـارات   الحـالل و الحـرام   ةقواعد األحكام في معرفق)، 1413(ــــــــــــــــ ،   -
 اسالمى.

 ، تهران: امير كبير.فقه سياسىق)، 1421عميد زنجانى، عباسعلى ( -

 : قم، مرتضوى.كنز العرفان في فقه القرآنق)، 1425فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه ( -

 ، تهران: انتشارات الصدر.تفسيرالصافىق)، 1415فيض كاشانى مالمحسن ( -

 خانه اميرالمؤمنين(ع).، اصفهان: كتابالوافيق)، 1406(ـــــــــــــــ ،  -

 هايي از قرآن. ، تهران: مركز فرهنگى درستفسير نورش)، 1383قرائتى، محسن ( -

كتاب الحدود، تهران: مؤسسـه تنظـيم و   -تحرير الوسيله مبانيق)، 1422مؤمن ( قمى، محمد -
 نشر آثار امام خمينى.

 ، مشهد: نشر دانشگاه مشهد.رجال الكشيق)، 1490كشّى، ابوعمرو ( -

 ، تهران: دارالكتب اإلسالميه.الكافيق)، 1407كلينى، ابوجعفر ( -

 ، تهران: المكتبه اإلسالميه.شرح الكافيق)، 1382مازندرانى، محمدصالح بن احمد ( -

، قـم:  المتقين في شرح من ال يحضره الفقيـه  ةروضق)، 1406مجلسي اول، محمد تقى ( -
 كوشانبور.

 ، بيروت: مؤسسه الطبع و النشر.األنوار بحار ق)،1410مجلسى دوم، محمدباقر بن محمدتقى ( -

 ، تهـران: دارالكتـب  العقول في شرح أخبار آل الرسـول ةمرآق)، 1404(ــــــــــــــــ ،   -
 اإلسالميه.

 ، بيروت: داراحياء التراث العربى.المراغى تفسيرتا)، مراغى احمد بن مصطفى (بي -

 مؤسسه امام خمينى. قم: اخالق در قرآن،ش)، 1380مصباح يزدى، محمدتقى ( -

 ، تهران: مركز نشر كتاب.تفسير روشنش)، 1380مصطفوى حسن ( -

 ، تهران: صدرا.آشنايي با قرآنش)، 1375مطهري، مرتضي ( -

 صدرا. ، تهران: سيري در سيره نبويش)، 1381(ـــــــــــــــ ،  -

 على(ع).، قم: مدرسه امام اهللا األمثل فى تفسير كتابق)، 1421ناصر ( ،مكارم شيرازى -
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  ، تهران: دارالكتب اإلسالميه.تفسير نمونهش)، 1374(،  ـــــــــــــــ  -

 امام علي(ع). ، قم: مدرسه كتاب التجاره-أنوار الفقاههق)، 1426(ـــــــــــــــ ،  -

 ، قم: مؤسسه كيهان.مبانى فقهى حكومت اسالمىق)، 1409منتظرى، حسينعلى ( -

 ، قم: الجامعه المفيد. فقه الحدود و التعزيراتق)، 1427موسوى اردبيلى، عبدالكريم ( -

 ، قم: انتشارات اسالمى.رجال النجاشيق)، 1407نجاشى، ابوالحسن ( -

ــروت: جــواهرالكالم فــي شــرح شــرائع اإلســالم ق)، 1404نجفــى، محمدحســن (  - ، بي
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