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بررسى مناظرات مذهبى عثمانى و ايران
در قرن سيزدهم هجرى

( مطالعه موردى رساله على افندى ) 
رسول جعفريان1
 مريم عزيزيان2

چكيده:
رسمى شدن مذهب تشيع در ايران در ابتداى قرن دهم هجرى رقابت هاى با روى كار آمدن صفويان و
ــبب ايجاد يك سرى جنگهاى طوالنى س ــى ايران و عثمانى جنبه مذهبى به خود گرفت كه اين خود سياس
ــد و افزايش اين نزاع هاى مذهبى، توليد و نگارش كتاب ها و رساله هاى ــور گرديد. با رش مذهبى بين دو كش
رديه نويسى در هر دو كشور احيا و فتاوى جديدى توسط علماى طرفين عليه يكديگر صادر گرديد. مطالعه

اين رديه ها آگاهى هاى تازه اى را به ما براى شناخت تاريخ مذهبى اين دوره به دست مى دهند. 
ــخه خطى ظاهراً متعلق به ــى و تحليل يكى از اين رديه ها، كه يك نس ــت تا با بررس اين مقاله بر آن اس
ــنده (كه به نوعى انعكاس دهنده نگاه عثمانيان ــت، بينش و ميزان شناخت نويس ــيزدهم هجرى اس قرن س
آن زمان است) را نسبت به شيعه و نيز درجه رويكرد عقالنى روش و صحت و درستى ادله او را فهم كند.
ــاله ديگرى در اين زمينه، متعلق به قرن دهم ــه اين رساله با رس ــت كه ضمن مقايس هدف ديگر آن اس
هجرى ويژگى هاى رديه نويسى عليه شيعه در اين قرن و تغييرات بينشى و روشى آن را با قرن دهم هجرى

     ras.jafarian@gmail.com1. هيات علمى دانشگاه تهران و رئيس كتابخانه مجلس شوراى اسالمى
maryam7azizian7@gmail.com .2. دانشجوى دكترى تاريخ اسالم دانشگاه تهران
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ــن مى شود كه اين رديه ها پر از مطالب غير واقعى ، غير  ــاله به خوبى روش دريابد. با مطالعه و تحليل اين رس
ــيعه است. مهم تر آنكه به خواننده نشان مى دهد كه تا چه  ــبت هاى دروغ و كذب به مذهب ش عقالنى و نس
حد در قرون گذشته شناخت واقعى ساكنان عثمانى نسبت به شيعه كم بوده كه به راحتى علماى سنى آنان 

اين عقايد دروغين و نادرست را به شيعه نسبت مى داده اند. 

مقدمه:
ــد، موج ديگر ضديت با شيعه توسط ــته ش ــيعه نگاش پس از قرن چهارم و پنجم هجرى كه آثارى ضد ش
ــده، ــته ش ــيارى كه در اين قرن درباره امامت نوش گرديد. جداى از آثار بس ــتم آغاز ــه در قرن هش ابن تيمي
ــت. در اين قرن در واكنش به اوج ــنيان و شيعيان نيز در دست اس ــته هاى مناظره اى مكتوب ميان س نوش
گيرى تشيع، كه در اصل از اواخر قرن هفتم و با گرايش سلطان محمد خدابنده در دهه نخست قرن هشتم
ــد1. موج سوم و بزرگ تر عليه شيعه در قرن دهم به دليل روى ــترش يافته بود، حمالت مخالفان آغاز ش گس
كار آمدن صفويان و تضاد سياسى و مذهبى آنها با حكومت عثمانى و ازبكان سنى مذهب شكل گرفت. ابعاد
اين ضديت در اين موج بسى وسيعتر از گذشته بود و تنها  به حوزه نظرى محدود نبود. علما و مفتيان عثمانى
ــيعيان، فتواها و رديه هاى ــرزمين شيعه صفوى و كشتار ش ــيدن به حمالتشان به س ــروعيت بخش براى مش
بسيارى در تكفير شيعه نگاشتند. رساله حاضر كه به صورت نسخه خطى است، يكى از اين رديه هاست كه
سعى شده با بررسى و تحليل آن، نگاه، بينش و روش علماى سنى آن عصر نسبت به شيعه و ميزان صحت
ــى ــائل سياس ــقم نظرات آنها  و نيز  ميزان تاثير پذيرى اين نظرات از نهاد قدرت وقت و حوادث و مس يا س
زمانه فهم شود. بدين منظور، ابتدا ضمن معرفى ويژگى هاى ظاهرى نسخه به زندگى نويسنده اشاره كوتاهى
ــهاى مختلف آن توضيحاتى آورده ــمت بعدى، راجع به محتواى متن رساله و بخش ــپس در قس مى گردد. س
ــد، در البه الى همين توضيحات ــود. البته تحليل ها و نقدهايى كه در اين ميان به نظر نگارنده مى رس مى ش

بيان مى گردد. مبحث ديگر رساله مربوط به ذكر نتايج حاصل از مقايسه اين نسخه با رساله اى با نام احكام 
ــه البته متعلق به  قرنى پيش از نگارش اين ــد ك ــه در تكفير قزلباش در همين زمينه موضوعى مى باش ديني

نسخه، يعنى قرن دهم است. در پايان نتايج حاصل از اين معرفى بررسى و تحليلها ارئه مى گردد.

معرفى ويژگى هاى ظاهرى نسخه و نويسنده:
ــاله كفر و ارتداد شيعيان نوشته على افندى است كه ظاهرا در 1297هـ.ق نگاشته ــخه رس 7عنوان اين نس
4شده است. اين نسخه به زبان عربى و شماره بازيابى عكس آن 610/4؛ [ف: 1-516]، مركز مطالعات [دفتر

ــكده حوزه و دانشگاه؛ 1379، جلد1؛ ــت؛ قم؛ پژوهش صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياس ــول؛ صجعفريان، رس  .1
ص 67 ؛ الزم به ذكر است كه ويرايش جديد اين كتاب به نام جعفريان، رسول؛ سياست و فرهنگ روزگار صفوى؛

تهران؛ علم؛ چاپ اول 1388هـ چاپ شده است 
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ــگاه دفتر تبليغات به مركز احياى ميراث ــخه هاى پژوهش ــت. البته به علت انتقال تمامى نس تبليغات] قم اس
اسالمى قم در يك سال اخير (1389هـ)، امروزه در آن مركز نگه دارى مى شود. 

ــخ و تقريبا خوش خط و ريز است اما ظاهرا به ــت و خط آن، نس ــخه 10 برگ اس تعداد صفحات اين نس
ــت و زبان عربى آن، صحيح و روان نيست. اين ــى زبان بودن مؤلفش، از لحاظ ادبى سس دليل ترك يا فارس
ــده كه فهم قسمتهاى مربوط به مسائل فقهى متن دشوار گردد. مشكل اساسى ديگر اين متن ــبب ش امر س
ــت سر هم ــت، كه خصوصا گاهى در مورد نام افرادى كه پش ــتفاده زياد و طوالنى از ضمير اس مربوط به اس

ذكر شده اند، به كار رفته و فهم مرجع ضمير را پيچيده و غامض ساخته است.
الزم به ذكر است كه در سرتاسر رساله به غير از يك بار، واژه شيعه و يا شيعيان استعمال نشده و به جاى
ــده است. از آنجا كه صاحب رساله احكام دينيه فى تكفير قزلباش ــتفاده ش آن از كلمات رافضه و روافض اس
ــيعه، از ــتعمال لغت ش در قرن دهم و ديگر علماى عثمانى در اين قرون نيز همانند على افندى، به جاى اس
اين واژگان استفاده كرده اند1، مى توان گفت عثمانيان و خصوصا علماى آنها، شيعه را با اين نام مى شناخته
و اين كلمات معرف شيعه در آن سرزمين بوده است. با عنايت به اين مساله به نظر مى آيد كه عنوان رساله

توسط خود نويسنده انتخاب نشده و توسط فهرست نويس به آن داده شده است.
ــت نيامد. خود او نيز در رساله به ــنده يعنى على افندى اطالعاتى به دس ــفانه در مورد زندگى نويس متاس
ــاله اش هيچ اشاره اى نكرده است. اشخاص ديگرى نيز هم زندگى اش و حتى به مكان و زمان نگارش رس
ــده فقط يك مجموعه فتاوى به زبان ــتجوهاى انجام ش نام وى در قرون10 و يازدهم وجود دارند و در جس
تركى يافت شد كه به صورت نسخه خطى2 موجود است. متاسفانه در اين نسخه، ديباچه و مؤخره اى وجود
ــت. تنها چند حواشى در صفحه پشت جلد ــت متعلق به كدام على افندى اس ــتى معلوم نيس ندارد و به درس
نسخه وجود دارد كه با خطوط متفاوت و به زبان تركى نوشته شده است. با توجه به اين كه در اين حواشى
7 و 1167 درج گرديده و يكى از آنها به نگارش نسخه در مصر اشاره كرده، چنين به سالهاى 1154 و 1165
1103هـ)، شيخ -3 نظر مى رسد كه اين نويسنده شخص مورد نظر ما نبوده بلكه چنانچه على افندى (1041
االسالم و مفتى حنفى عثمانى باشد كه در مصر در 1082هـ منصب قضا داشته است.3 آنچه اين احتمال را

ــان در كتاب دكتر جعفريان كه به ــاله ن.ك به عنوان رساله هاى اين علما و نظراتش ــتر به اين مس 1. براى آگاهى بيش
,76-69 ,67 ,7 ــت: جعفريان، صفويه در عرصه دين...، صص 38 ــاره كرده اس 8هـ اش ــيارى از  اين علما در قرن 10 بس

104-96 ,84 ,83
2. على افندى؛ فتاوى؛ نسخه خطى، كتابخانه مركزى دانشگاه تهران؛ شماره بازيابى: ش 9123

ــت و سپس به مقام قضاء مصر ــيخ محمد در مصر ابتدا منصب نايب محكمه داش 3. چتالجه لى على افندى فرزند ش
3 و 1103هـ (در زمان سلطنت محمد چهارم و احمد دوم) دو مرتبه به منصب شيخ رسيد. او بعدها در سالهاى 1084
ــيارى برجا مانده است. مجموعه فتاوى وى بارها در استانبول به چاپ ــالمى عثمانى رسيد. از او نوشته هاى بس االس
ــا، بغدادى؛ هديه العارفين اسماء المولفين و آثار المصنفين؛ استانبول؛ طبع به عنايه وكاله ــيده است. اسماعيل پاش رس

المعارف الجليله فى مطبعتها البهيه؛ 1951؛ ج1 ؛ ص763
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ــخه به زبان تركى بوده و بر خالف آنچه انتظار مى رود فتاوى آن در  ــت كه اين نس تقويت مى كند اين اس
باب احكام مرتد با فتاوى نويسنده اين رساله يكسان نيست و در آن هيچ اشاره اى به كفر شيعه نشده است1.
ــده نيز جاى بحث دارد. اين زمان مصادف با  ــال نگارش رساله ثبت ش ــال 1297هـ.ق كه به عنوان س 7س
6هـ/ 1876-1909م ) است. در اين زمان ديگر  از جنگهاى مذهبى  حكومت عبدالحميد دوم ( 1326-1293
ــال، يا سال كتابت رساله  ــت و به احتمال زياد اين س بين عثمانى و ايران و نگارش رديه هاى تند خبرى نيس
توسط نسخه نويس بوده و يا اشتباه فهرست نويس مى باشد. در مورد زمان و مكان نويسنده تنها مى توان 
ــت يافت. از اشاره افندى به اين مسئله كه رساله را در پاسخ به سؤاالت  ــاله به حدسياتى دس از محتواى رس
فقهى عده اى نگاشته، چنين بر مى آيد كه مؤلف يك فقيه حنفى مذهب باشد كه در عين فقاهت با مسائل 
و قدرت سياسى منطقه پيوند تنگاتنگى داشته است. چرا كه چنانكه خواهيم ديد يكى از اهداف اوليه مؤلف 
ــت كه مخاطبان خود را، با هر مذهبى از اهل سنت مجاب كند كه فرمان  ــاله اش آن اس فقيه در نگارش رس
ــتور او، هر حكم و فتواى ديگرى باطل است.(برگ ب8) البته  ــلطان واجب االطاعه و با وجود حكم و دس س

نام سلطان را ذكر نمى كند.
ــخاصى به نام فاضل زين العابدين اردالنى و ابوبكر  ــنده در اين متن اكثرا به نظرات و فتواهاى اش نويس
اردالنى اشاره مى كند. با توجه به شباهت روش كار نويسنده در اثبات كفر شيعه به فتاوى افراد فوق الذكر 
ــى آيد الگوى افندى و حتى  ــته (برگ الف4)، به نظر م ــيعه داش خصوصا زين العابدين (كه رديه اى عليه ش
ــاره هاى خود نويسنده مى توان اين  ــت. از اش ــاله متاثر از اين افراد اس بينش و روش وى در تدوين كل رس

اشخاص را تا حدى شناسايى كرد. 
ــته كه  ــد كه خود زين العابدين در رديه اش نوش ــه، در مورد زين العابدين مى نويس ــش خاتم وى در بخ
ــناخت احوال و عقائد شيعه، به همراه امير مرحوم،هلوخان  ــيد عبدالكريم بن ابى بكر پس از ش دايى اش، س
ــت.(برگ الف10) بنا به  ــت خويش كمتر از ده تن از آنان را كش اردالنى2 به غزا عليه آنها پرداخت و با دس
گفته افندى ابوبكر اردالنى، معروف به مصنف جد مادرى زين العابدين بوده است كه در كتاب شرح خود بر
ــت.(برگهاى ــوم بوده، در باب فى و غنيمت مزدكيه به ارتداد رافضه فتوا داده اس محرر3 كه به  الوضوح موس
ــدان اردالن بوده كه تقريبا ــلطان على يكى از افراد خان ــف10) با توجه به اين كه هلوخان بن س ــف7 و ال ال
ــماعيل دوم به حكومت منطقه اردالن مى رسد.4 پس قاعدتًا زين العابدين و جد و دايى ــاه اس همزمان با ش

1. همان، برگ ب48
2. قاعدتًا بايد امير و حاكم محل زندگى سيد عبدالكريم باشد.

3. احتماال همان كتاب المحرر فى فروع الشافعيه است كه حواشى مختلفى بر آن نوشته اند.
4. اردالن نام سرزمينى است كه در جهت مرز ايران و عراق، از كوههاى قره داغ و ناحيه شهر زور (منطقه كردستان
ــليمانيه و كركوك در غرب، دره ديالمه در ــده و در ميان بخشهاى شاهين دژ در شمال، س ــيده ش امروزى ايران) كش
ــده است. در اين سرزمين قبيله اى به اين نام بوده كه بزرگترين طايفه ــرق واقع ش جنوب و گروس و همدان در مش
ــالمى، ج7، ذيل مدخل اردالن،ص504,505 )همچنبن نام بك ــت.( دائره المعارف بزرگ اس ــده اس ــناخته ش كرد ش
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ــاه عباس يكم صفوى ــد متعلق به اواخر قرن 10 و اوائل قرن 11هـ يعنى معاصر حكومت ش ــورش باي مذك
) باشند.  (حكـ 996-1038ه .ق / 1587-1629م

ــان دهنده نام قبيله ــت كه نش ــخاص اردالنى اس ــامى اين اش ــوند اس نكته قابل توجه ديگر اين كه پس
ــامى سادات اردالن، در ــيخ محمد مردوخ در ذكر اس ــت. عالوه بر اين ش ــكونت آنهاس و يا منطقه محل س
1. از آنجا ــن پسر سيد هدايت نام برده است ــيد حس ــادات چوى از فردى به نام مال ابوبكر مصنف س ذيل س
ــم فرزند وى، اس ــر ا س ــب مصنف را براى ابوبكر اردالنى ذكر كرده(برگ الف7) و نيز بر ــه افندى هم لق ك
مبه نظر مى رسد شخص مذكور در تاريخ مردوخ همان ب)، كلمه سيد را آورده (برگ الف10 عبدالكريم 
ااين موارد مى توانيم بگوييم كه خاندان مادرى زين العابدين از ــد. با عنايت به  ــاله ما باش اابوبكر اردالنى رس
هعين فقاهت با مسائل و قدرت سياسى منطقه پيوند و همكارى عسادات و علماى منطقه شان بوده اند كه در 
ــت و نيز به دليل ذكر علمايى از ــتان اس ااى در كردس ــته اند. همچنين از آنجا كه اردالن منطقه  نزديكى داش
علماى متاخر اهل سنت نظير حكارى2 و يا برقلى (يا برقلعى)3 توسط نويسنده كه متعلق به ناحيه كردستان
هستند، احتمال متعلق بودن افندى را به منطقه كردستان تقويت مى كند. همچنين با توجه به اين كه اين
ــند و در اين قرون تا  اواخر عهد صفوى در سرزمين عثمانى ــتر متعلق به قرن 10 و 11هـ مى باش علما بيش

ــنندج بوده كه حاكمان آن متعلق به قبيله اردالن بوده ــنه يا س ــتقل كرد در اين منطقه با مركزيت س حكومت نيمه مس
ــاه با عزل و مرگ امان ا... خان دوم در ــروع و در زمان ناصرالدين ش اند.حكومت اين طائفه در 594هـ/ 1198م ش
ــد.(همان،ص 504) اردالنها مسلمان و شافعى 1284هـ/1867م پايان  يافت و اردالن به يك ايالت قاجارى تبديل ش
ــب آنها اختالف نظر وجود ــرو بن محمد... اردالن؛ لب التواريخ...؛ ص3)  در بيان نس مذهبند.(همان،ص505؛ خس
ــكيل حكومت ــتان، ج2، صص212,213) همزمان با تش ــده تاريخ كرد و كردس ــى بيگ؛ زب ــان، ص4؛ زك دارد.(هم
ــر قدرت بودند به همبن دليل براى كسب حكومت به دولت صفوى صفويان، اين خاندان درگير رقابت و نزاع بر س
ــه سعى مى نمودند استقالل خود را نيز حفظ نمايند. هلو خان يكى ــدند. در عين حال هميش يا عثمانى متمايل مى ش
ــت. او ــيار داش از حكام قدرتمند خاندان اردالن بود كه به عدل و داد معروف و به آبادانى و عمران منطقه توجه بس
با استفاده از ضعف صفويه در زمان شاه اسماعيل دوم، تا نزديكى همدان و كرمانشاه را تحت سيطره خود در آورد.
شاه عباس نيز پس از چند شكست نظامى، تنها با زحمت فراوان توانست وى را به ظاهر مطيع حكومت ايران نمايد.
ــته است. در مورد اين مطالب و براى مطالعه بيشتر در مورد اين ــنت تعصب زيادى داش ظاهرا هلوخان در مذهب س
ــرو بن ــنندجى...؛ صص13, 21-26 ؛ خس ــريف قاضى؛ زبدة التواريخ س خاندان و هلو خان ن.ك به: مال محمد ش
محمد... اردالن؛ لب التواريخ...؛ صص4-21؛ زكى بيگ؛ زبده تاريخ كرد و كردستان؛ ج2، صص213-223 ؛ مردوخ
ــالمى، ج7، ذيل مدخل اردالن، ــيخ محمد؛ تاريخ مردوخ؛ صص323-325؛ دائره المعارف بزرگ اس ــتانى، ش كردس

صص540- 506. 
1. مردوخ كردستانى، شيخ محمد؛ تاريخ مردوخ؛ ص250

2. حكارى نام قبيله و منطقه اى در كردستان ايران. در اين نسخه به اشتباه  حكادى نوشته شده است. (برگ الف10)
ــر قزلباش در كتاب: ــاله احكام دينيه در تكفي ــتان. ن.ك به  رس ــف؛  نام عالمى در ناحيه كردس ــدى ص 10ال 3. افن

93 جعفريان؛ ص
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ــيعه رواج داشته و فتواى كشتن شيعه همچنان صادر مى شده1، اين احتمال كه  ــى و ضديت با ش رديه نويس
افندى متعلق به قرن 11 و 12هـ باشد، زياد است.

معرفى محتواى رساله و نقد آن:
الف) ديباچه: 

ــيوه اى متفاوت انجام ــول اهللا(ص) در آن به ش ــاله با حمديه آغاز مى گردد ولى نعت رس رس رديباچه اين
ــول و آل اطهار و صحابه او ــنده در آن تنها در يك جمله دعايى درود خدا را بر رس خچراكه نويس ــود،  چمى ش
ــاره كرده كه در پى سؤال و شبهه شچرايى نگارش متن اش چ) در ادامه مولف به علت و  ــتد. (برگ ب1 مى فرس
ادر مورد شيعه و رافضه زمانشان، وى تصميم به نگارش اين رساله دعده اى از شافعى و حنفى مذهبان از وى 
شخواست خود نويسنده در پاسخ به شبهات عده اى نگاشته شده و نه خمى گيرد. (همانجا) پس اين متن بنا به 
ــاله بيشتر بايد به نگاه ببنابراين در پى فهم اهداف توليد متن در اين رس ــتور دربار يا يك مقام مافوق.  ببه دس
ــنى است و ظاهرا در روزگار خود مطرح و مرجوع اشخاص متعددى مفقيه س ــنده، كه يك فو بينش خود نويس
ــاره اين فقيه در ديباچه، ظاهرا به دليل رفتار خاص سلطان خبه اش ــت، توجه كنيم  . بنا  باز مذاهب مختلف اس
ــير كردن زنانشان، سواالتى در ذهن دو نهب و غارت اموال و اس ــيعيان  وعثمانى در اين زمان، مبنى بر قتل ش
كافر اصيلند؟ ــتى آيا اين افراد بدعتگذار، مرتد و يا ككه به راس ــده  ــافعى و حنفى مذهبان ايجاد ش كبرخى از ش
يكه حكم اسارت زنان و ذريه آنها جايز باشد و يا به ــوب مى شود  ــرزمين آنها دارالحرب محس كهمچنين آيا س
سبب انجام عبادات و اعمال ظاهرى اسالم نظير نماز و روزه، حكم اهل ذمه و مرتدين در مورد آنها جارى
زسؤال پايانى آنها اين است كه آنچه سلطان در اين زمينه انجام داده، سو حكم اسارت از آنها منتفى مى شود. 

بر فقه كدام مذهب منطبق است؟ (برگ ب1)
ــخن پيامبر(ص) مبنى بر اينكه هر كه پاسخ به يك سؤال علمى را كتمان  ــاره به س در اينجا مؤلف با اش
ــاله دانسته و هدفش را پاسخ به اين سؤاالت  ــت، خود را موظف به نگارش اين رس كند جايگاهش آتش اس

معرفى كرده است. (همانجا) 
ــت. مولف توضيح مى  ــيم بندى متن و بيان محتواى هر بخش آن اس پايان ديباچه مربوط به نحوه تقس
ــده است. بخش مقدمه در معنى كلمه ــيم ش ــاله اش به يك مقدمه، دو مقاله و يك خاتمه تقس دهد كه رس
ــيمات درون فرقه اى آن و مقاله اول در بيان  ــميه اين نام براى اين فرقه و تقس و اصطالح رفض، وجه تس
ــيعه و فرق آن است. مقاله دوم هم مربوط به احكام و فتاوى دارالحرب بودن  ــنده در اثبات كفر ش ادله نويس
ــد. بخش پايانى نسخه كه خاتمه ناميده شده، ذكر اسامى  ــرزمين شيعه و حكم اموال و ذريه آنها مى باش س
علمايى است كه به كفر اين گروه فتوا داده اند. (برگ ب1) در تمام اين بخشها نويسنده با استناد به احاديث

جعلى و دروغ از زبان ائمه سعى در اثبات مدعاى رساله اش دارد.

1. لكهارت، انقراض سلسله صفويه،صص293,294
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در ادامه مقاله، محتواى بخشهاى مختلف اين رساله بررسى و ضمن معرفى آنها، در حد امكان نقد نيز مى شوند. 

ب) مقدمه: 
مولف در شروع رساله خود يعنى بخش مقدمه، ابتدا معنى و مقصود از رفض را مطرح مى كند كه بسيار
ناقص، ابتدايى و غلط است. وى پس از ذكر معنى لغوى اين كلمه يعنى ترك كردن، در تعريف اصطالحى
آن، از تعاريف كتاب قاموس و شخص ابن حجر استفاده كرده مبنى بر اينكه رافضه فرقه اى از شيعه هست
كه در ابتدا پيرو زيد بن على بودند و چون از او خواستند از شيخين (ابوبكر و عمر) برائت كند و وى نپذيرفت،
او را ترك كردند. (برگ الف2) چنانكه ديده مى شود با آنكه مولف به عنوان نماينده اى از علماى سنى قرن
11هـ به بعد است، تصور او نشانه همان تصور ناقص گذشتگانش از شيعه و فرق آن است. با توجه به يكى
بودن درك عثمانيها از شيعه و رافضه (چنانكه پيشتر اشاره شد)، در اينجا تعريف مولف داراى ايراد و اشكال
است چرا كه وى رافضه را فرقه اى از شيعه معرفى كرده بدون آنكه تفاوت مهم عقيدتى آن را با عقايد شيعه
ــنده ظاهرا حساب شيعه را از اين شاخه ــتنباط كرد كه نويس ــخن تنها مى توان اين را اس بيان كند. از اين س
ــته است. آنچه اين استنباط ــيعه و در زمان زيد بن على دانس ــكل گيرى آن را پس از ش جدا كرده و زمان ش
را تقويت مى كند اين است كه در سرتاسر رساله، به غير از كلمه هاى رافضه و روافض، نامى از كلمه شيعه
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــده و در اكثر جاها نيز به جاى ذكر كلمات رافضه و روافض،  از ضمير هم اس آورده نش
ــاخه هاى رافضه، يعنى  غالة، زيديه و اماميه ديده مى ــنده از عقايد ش نقص و تناقض ديگر، در تعريف نويس
شود. وى هر سه اين فرقه ها را به دليل لعن صحابه، گمراه و كافر معرفى مى كند، اما در قسمتهاى پايانى
ــود كه بسيارى از پيروان متاخر فرقه اماميه، به فرق ضاله ــاله از قول زين العابدين اردالنى متذكر مى ش رس
ــخن به مفهومى ديگر يعنى تفاوت قائل شدن مولف بين مؤسسان و پيشوايان ــتند. (برگ ب6) اين س پيوس
ــت. الزم به ذكر است ــاله اس اوليه فرقه اماميه با پيروان گمراه متاخر آن كه به نوعى نقض مطالب قبلى رس
كه در اين مقاله هر كجا كه كلمه شيعه و يا شيعيان را به كار برده ايم، مرادمان همان رافضه و روافض مد

نظر نويسنده رساله، مى باشد.
ــرك اين طايفه (شيعه)، به احاديثى ــنده بالفاصله به دنبال هدف خود در اثبات ش ــاله نويس در ادامه رس
ــته و عصر رسول اهللا(ص) بر اين ــك مى ورزد كه اوال ثابت كند كه  وجه نام گذارى اين تعبير از گذش تمس
زمان نشانه هاى شناخت آنها از روى عقايدشان و حكم مشرك بودنشان طايفه اطالق شده و ثانيا از همان
ــت. (برگ الف2) تناقض ديگرى كه مجددا در اين ــط شخص پيامبر (ص) مشخص و تصريح شده اس توس
بخش ديده مى شود اين است كه افندى، بر خالف قبل كه وجه تسميه نام رافضه را به خاطر ترك همراهى
ــميه را به خاطر ترك كردن ــاس احاديث، اين وجه تس آنها با زيد بن على معرفى كرده بود، در اين جا بر اس

اسالم توسط اين گروه بيان مى كند. (همان جا)
جالب و شگفت آورتر آن كه راويان هر چهار حديثى كه على افندى در اين زمينه در بخش مقدمه به آنها
ــتناد مى كند يعنى حضرت على (ع)، حضرت فاطمه(ع)، ام سلمه از ائمه، بزرگان و اشخاص قابل احترام اس
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ــول اهللا(ص) حديث را روايت مى كنند. (همان جا) ظاهرا افندى در اين جا و  ــيعه اند و همگى از قول رس ش
ــكل گيرى مذهب شيعه را از خود  ــاله خويش قصد دارد نه تنها پيوندها و ريشه هاى ش ــهاى رس ديگر بخش
ائمه و كسانى كه شيعه، آنها را از مؤسسان و پيشوايان مذهبشان مى داند، جدا كرده1، بلكه آنها را از اولين 
منيز نشان دهد. البته شيعيان و سنيان آگاه به سادگى مى فهمند كه  ــيعه  نمخالفان و معارضان اصلى عقائد ش

اين داليل و سخنان چقدر بى پايه و اساس هستند.
عقايد شيعه  ــانه هاى رافضه، بدون اشاره به عدر ذكر عالئم و نش ــنده دنكته مهم ديگر در اين بخش، نويس
ــر ارائه احاديثى مبنى بر اين كه هر كس كه  ا؛ آنها را با تكيه ب ــالم نظير توحيد، معاد و ... ــول دين اس در اص
را به دروغ و جعل به اهل بيت  رببرد و شيخين را سب و لعن نمايد و گناهانى ــوال  ــلف) را زير س بگذشتگان(س
با وجود اعتقاد به خدا و پيامبرش(ص)،  بمشرك معرفى كرده است. به عبارت ديگر وى شيعه را منسبت دهد،

همين عقايد (فرعى) تكفير و واجب القتل دانسته است. (برگ الف2) به خاطر
3فرق شيعه دانسته و رافضه را به 3 فرقه تقسيم  ــنى خود، غاليان را جزء ــنده نيز همانند پيشينيان س فنويس
تقسيم مى  ت شاخه فرعى مى كند: غالة، زيديه و اماميه. فرق مذكور به جز اماميه، خود به ترتيب به 18 و 3

شوند كه از نظر نويسنده مجموع آنها ( يعنى 22) كل فرقه هاى رافضه را تشكيل مى دهد. (برگ ب2)
ــس و بنيانگذار فرقه  وكه در مورد برخى از آنها فقط به نام موس ــف از هر يك از اين فرقه ها  ــح مول كتوضي
عوى از اين فرق بسيار ناقص و مخدوش است. به عنوان مثال نام  ــان مى دهد كه شناخت ــنده كرده، نش وبس
ــبائيه،  ــاخه هاى غالة نام برده ( كه البته نام يكى را جا انداخته) عبارتند از س جش ش فرقه اى كه وى به عنوان 18
ــت كه  ــدى، احتمال زياد همان ابوالخطابى اس خطابى [خطاب اس خكامليه، بنائيه، مغيريه، جناحيه، منصوريه،
ــيطانيه، رزاميه، برائيه،  ــيه، ش ــاميه، زراريه، يونس يصحابه امام صادق(ع) بوده] (همانجا)، غرابيه، ذميه، هش صاز
ومى شود ظاهرا او پيروان هر عالم شيعه نظير هشاميه و شيطانيه  منصريه، اسحاقيه و اسماعيليه. چنانكه ديده
ــوب، بلكه جزء فرقه هاى غالة قرار داده و  دتنها يك فرقه محس ت(پيروان محمد بن نعمان مومن الطاق) را نه 
و يا خوارج ( مانند كامليه كه اعتقاد به كفر على (ع) و صحابه   ونيز نام برخى فرق شيعه اماميه نظير اسماعيليه
م) نكته مهم و قابل توجه در معرفى نويسنده از  داشتند) را جزء غالة معرفى كرده است.(برگهاى ب2 و الف3
ــخنى نگفته است. همچنين ، به  هاز تاريخ، زمان و چگونگى پيدايش آنها س ــت كه وى هرگز  ااين فرق آن اس
با يكديگر  بكفر همه يا برخى از صحابه نخستين، از تفاوت عقيدتيشان كغير از اشاره به اعتقاد همگى آنها به 
ــاره كوتاه او به عقيده اماميه در مورد نص جلى  مدر اين ميان اش ــتثناء  دهيچ ذكرى به ميان نياورده و تنها اس
ــايد قصد و هدف مولف از اين امر، نشان دادن اختالفات  ن) ش و الف3 ــت.(برگهاى ب2 در امامت على (ع) اس
مخوانندگانش باشد تا به تشتت و تزلزل عقيدتى پيروان اين مذهب پى ببرند.  خفرقه اى شيعه در درون خود به

1. چنان كه اشاره شد زمان شكل گيرى رافضه را در زمان زيد بن على دانسته است نه قبل آن.
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ج) مقاله اول:
ــابق الذكر مى بر كفر فرق س ــه بيان ادله و داليل كافى ــاله اش مجددا ب باول رس ــى افندى در مقاله  اعل
آمى كند كه طبق اجماع علما و ائمه، كفر غالة آشكار و مسجل است و در صورتى كه مپردازد. وى ابتدا اشاره
ــوب مى شوند. اهم اين عقايد ــند، كافر محس آاز اماميه و يا زيديه نيز به يكى از عقائد آنها قائل باش اهر يك
تشكل و يا حلول خدا در انسانها. (برگ ب3) تعبارت است از: الوهيت ائمه، تناسخ، نفى شرايع دين، تجسيم،
ــيعه، تنها متكى بر آن عقيده از شيعه ارتداد ش ــنده  در اثبات كفر و اادامه بحث، تاكيد اصلى ادله نويس ادر
وع) پس از فوت رسول(ص)، گمراه و كافر شمرده و عايشه كه آنها صحابه را به دليل عدم بيعت با على( كاست
آكنند. (همانجا) افندى در اثبات سخن خود از سه حوزه آيات قرآن، آثار كرا نيز به خاطر قضيه افك، لعن مى

است. (برگ ب3)  ادر سه قسمت مجزا درباره اين حوزه ها سخن گفته دشيعيان، اخبار و احاديث بهره گرفته و 
ــخص ــت- به ش شاينكه اصل راويات اين احاديث - كه كامال جعلى اس ــت  اآنچه در اين ميان قابل توجه اس
رسول(ص) و على(ع)، اولين امام اين شيعيان بر مى گردد. مولف قصد دارد نشان دهد راه على(ع) از شيعه
ــگويانه از جدايى اصل دين از راه آنها، آيندگان را باخبر و آگاه بپيش ــت و خود حضرت در احاديثى  پعلى جداس
ااحاديث عبارتند از الف) سهروردى و ذهبى به نقل از ابن عباس؛ ا) سلسله راويان اين  كرده است.(برگ الف4

عب) دارقطنى از على (ع)؛ جـ) ابن عباس از انس.(همانجا) 
عآنچه مولف از آثار و كتب علماى دين در اثبات سخنش در فسق و كفر شيعه ارائه كرده مربوط به كتب
ــتفاده و الگوبردارى را از رساله زين ــترين اس ــد كه در اين ميان بيش ــنت مى باش اس سچند تن از علماى اهل

ــيعه نه  د) افندى تذكر مى دهد كه اردالنى داليل خود را در كفر ش ــت.(برگ الف4 االعابدين اردالنى كرده اس
ــف  ــاس گفته ها و روايات كتب خود علماى اين مذهب نظير كش ابلكه بر اس ــنت باز كتب و روايات اهل س
آ) با وجود آنكه مولف هيچ  مسمى به مطالب بيان نموده است. (برگ ب4 مو كتابى الغمه، الشافى شيخ طوسى
عرساله به بعد، نام تمام علماى شيعه اى كه به عقائد آنها استناد شده، همگى  راشاره اى نكرده اما از اين قسمت

شيعه اماميه هستند و حتى از عقيده يك نفر از علماى فرقه زيديه يا غاله نام برده نشده است.
اتاكيد مولف رساله از ذكر قسمت اخبار و روايات آن است كه مخاطبان خود را  تچنين به نظر مى رسد كه 
ــاب عقايد شيعيان هم عصر خود را نه تنها از مذهب و دين  ائمه و پيشوايان  محس ــاله كند كه حمتوجه اين مس
گزارانى هستند كه به دروغ، عقايدشان  گنيز جدا كنند. بنا به گفته او، اين گروه بدعت نآنها بلكه از علمايشان 
ــيعه كه نويسنده بر آن تاكيد مى  ــبت مى دهند. در اين ميان مهمترين عقيده دروغى ش كنس نرا به امامان خود
ــجاد و  ــت كه تمام ائمه خود آنها همچون امام على، امام س آتوهين به ابوبكر و عمر اس ــتن و تكند تبرى جس
ــيخين به عنوان اولين مهاجران، وزرا و  بعمل آنها را كامال رد و تكذيب كرده و خود به ش ــادق (ع)،  ــام ص عام

مشاوران رسول(ص) تقرب مى جستند. (همانجا)
ــيعه با پيشوايان و ائمه آنها  پهيچ رابطه و پيوند عقيدتى و عملى بين ش ــان دهد ــعى دارد نش ــنده س هنويس
ــم مقتدون بهم و انهم  ــد:  ... و يزمعون انه وبه عنوان نمونه مى نويس ب)   ــاى ب4 و الف5 ــود ندارد.(برگه وج
البعيد و الكفر العنيد فليسوا اال اتباع اللعين بل  االمخصوصون بمحبتهم و هم يخالفونهم متفقين على الضالل
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ا) ... [پيروان شيعه] ادعا مى كنند كه به ايشان  ــلين. (برگ الف5 ــياطين و اعداء النبيين المرس اخوان الش اهم
ــبت به آنها مخصوص و خاص اند در حالى ــتى نس بع) ] اقتدا مى كنند و در محبت و دوس [ امام على و ائمه(
خيلى زياد و كفر لجبازانه شان متفق القول خايشان [اين ائمه] با آنها مخالفت كرده و بر گمراهى كه همگى 
دشمنان پيامبران مرسل مى باشند. دايشان نه تنها پيروان شيطان لعين بلكه برادران شياطين و اهستند؛ پس
شيعه با اصل اسالم نمى شكه نويسنده ادله محكم عقلى  و كالمى در تضاد عقايد كالبته الزم به ذكر است
شمحدود به ذكراحاديث و رواياتى دروغين مبنى بر كافر بودن شيعه است. جالب آنكه مآورد بلكه فقط دليل او 
بشيعه نيز منحصر به همان كينه، توهين و بغضشان نسبت به صحابه خصوصا شدر ميان اين روايات، دليل كفر 

عشره مبشره، ابوبكر، عمر و عايشه است. (همانجا)
ــوال احتمالى خواننده را پيش بينى كرده و پاسخ مى دهد،  ــنده در ادامه به همان شيوه سابق كه س نويس
ــى از كجا آگاهى كه شيعيان قائل به گمراهى و كفر صحابه هستند؛ مى گويم به  ــد: چنانچه بپرس مى نويس
ــرى كه از علماى ثقه و مورد اعتمادى كه در مجاورت آنها بوده و يا با آنها آميزش و رفت و آمد  ــار متوات اخب
داشته، به من رسيده و نيز به مطالبى كه خود در كتب رايج ميانشان مشاهده كردم. از جمله اين علماى ثقه
ــتدالالت و سخنان ــتند(برگهاى الف5 و ب5). در ادامه مولف اس ابوبكر اردالنى و زين العابدين اردالنى هس
ــتدالالت شبيه گفته هاى خود مولف است فقط ــيعيان مى آورد. اين اس زين العابدين را در مورد گمراهى ش
تنها مطالب جديد آن، يكى فتواى اردالنى در مورد فىء بودن اموال به دست آمده از شيعه به قهر يا دزدى
و ب5)  و ديگر آن كه وى ميان فرقه مزدكيه كه  است كه بايد در قبضه و دست امام باشد (برگهاى الف5
ــپس مرتد شدند، تفاوت قائل مى ــنيه، كه ابتدا مسلمان و س ــالم پايبندند با رافضيه و داس به عقايد قبل اس

شود.(برگ ب5)
ــتدالالت و گفته هاى خودش ــتدالالتى كه مولف از قول زين العابدين اردالنى نقل مى كند همان اس اس

ــت كه نه با ذكر دليل عقلى بلكه با تكيه بر روايات و احاديث، آن هم نه از قول علماى  ــاله اس در طول رس
ــيعه خصوصا امام على(ع) و پيامبر(ص)، شيعيان را به دليل تكفير  ــنى بلكه از زبان خود ائمه و علماى ش س
ــيعه، آنها را از قول خود  ــمارد.(همانجا) او نيز به جاى توهين به ائمه و بزرگان ش صحابه مرتد و كافر مى ش
ــاب پيروان را از رهبرانشان جدا ساخته و ادعاى نسبت دادن عقايدشان به  ــوال برده و حس همين ائمه زير س
ــيعه را از درون خلع سالح نمايد. به عنوان مثال  ــعى كرده پيروان ش ــته و س ائمه خود را دروغى بيش ندانس
ــى از قول امام باقر و امام صادق(ع) نقل كرده كه آنها از ابن عباس روايت كرده  ــيخ طوس روايتى از كتاب ش
ــان تغيير  ــيعيان) آنچه ما از فضايل صحابه در روايات نقل كرده ايم را با تكفير ايش اند كه اين گمراهان (ش
ــاس اين نظرات، فرضيه ما در الگو بردارى كامل افندى از زين  داده و عوض نموده اند. (برگ الف6) بر اس

العابدين تثبيت مى شود.
ــخنان حضرت على (ع) در نهج البالغه، در بيان علت جنگيدنش با  ــنده محتواى س جالب تر آنكه نويس
ــت. او علت جنگ را نه در اختالف عقايد و ايمان طرفين بلكه فقط  معاويه در جنگ صفين را تغيير داده اس
ــت.(همانجا) در  در مورد انتقام خون عثمان از على (ع) بيان كرده كه او خود را از اين اتهام مبرى مى دانس
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ادامه با اظهار دروغين استناد مجدد به نهج البالغه، در روايتى از قول پيامبر(ص) پيش بينى ظهور شيعه به
ــتور ايشان به كشتن اين گروه را بيان كرده است.(برگهاى الف6 و ــالم و دس عنوان فتنه و آزمايش امت اس
ب6) در حالى كه با رجوع به خود نهج البالغه مى بينيم سخنان مؤلف ادعايى كذب بيش نيست و حضرت
در نامه ها و خطبه هاى مختلف، معاويه و بنى اميه را گمراهان دنيا پرستى معرفى كرده كه جز احياى سنن

جاهليت و فساد در زمين به دنبال چيز ديگرى نيستند.1
ــاهيه (به عنوان ــيعه به نام ش در ادامه افندى از زبان زين العابدين به ذكر اعمال ديگرى از يك فرقه ش
ــع زنان و كودكان با اعالن همگانى و صداى  ــل كفر آنها) مى پردازد؛ مانند لعن صحابه در جم ــانه و دلي نش
بسيار بلند، حك كردن نام صحابه در زير نعل چهارپايان، اضافه كردن لقب كالب به آخر نام صحابه و بلند 

آنها.(برگ ب6) كردن تصاويرشان توسط قاصدان براى خوار كردن
ــخن به پايان مى برد كه عالوه بر اردالنى، از علماى متقدم، ابن حجر در  ــنده مقاله اول را با اين س نويس
ــن امر فتوا داده اند كه هر چند اين فرقه تظاهر به اجراى نماز و  ــق، عالمه دارانى، تفتازانى نيز بر اي الصواع

روزه مى كنند اما به داليل مذكور از اهل قبله و اسالم نبوده بلكه كافر محسوب مى شوند.(برگ الف7)

د) مقاله دوم:
ــت و اين كه  ــود كه حكم اموال و فرزندان فرق كافر و مرتد چيس ــروع مى ش ــوال ش مقاله دوم با اين س
ــوب مى شود يا دار الحرب؟(همانجا) در كل مقاله دوم راجع به فتواهاى  ــان جزء داراالسالم محس سرزمينش
ــده در دو مذهب شافعى و حنفى در مورد مرتدين است. على افندى تمام احكام مربوط به مرتدين،  صادر ش
خانواده، اموال و سرزمين آنها را طبق فتواهاى فقه حنفى و شافعى و با ذكر تفاوتهاى آنها مى آورد.(برگهاى 
ــريعت اعتقاد  ــخ، حلول يا نفى ش الف7و ب7) بنا به نظر او چنانچه فردى به عقايد كفر آميز همچون تناس
داشته باشد، با وجود تظاهر به اسالم، كافر محسوب مى شود اما اگر قائل به اين عقايد نباشد و فقط صحابه 
را كافر يا گمراه شمرده و يا آنها خصوصا عايشه و پدرش را سب و لعن كند، قطعا مرتد و واجب القتل و به 
ــوب مى شود.(برگهاى الف7 و ب7) در مورد حكم فرزندان  اتفاق فتواى تمام علما، اموال او جزء فىء محس
وى چنانچه به بلوغ رسيده باشند، حكم قتل براى پسران و بنا به نظر شافعى براى فرزندان دختر نيز صادر 
شده است. اما چنانچه نطفه فرزند بعد از مرتد شدن پدرش باشد، پس او نيز مرتد است اما اگر در داراالسالم 
ــد بر طبق حكم ابو ــود(برگ ب7) و چنانكه كودك در دارالحرب باش ــته و يا از او دزدى ش ــد، نبايد كش باش
ــلطانى ــافعى نمى توان مگر آنكه يك حاكم حنفى يا س حنيفه مى توان وى را دزديد ولى بر طبق فتواى ش

به اين امر دستور دهد.(برگ الف8)

1. در اين مورد ر.ك به: حضرت على(ع)، نهج البالغه؛ ترجمه دشتى، محمد؛ مشهد، الهوتيان؛ زمستان83؛ خطبه هاى 
8, 108 در صص347, 349, 369 ،383،  93,48 ,8 37 ,7 ــاى7, 10, 30 ,32 ــه ه 108,93 در صــص123,141,142) و نام

387،399
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ــد بنا  ــافعى را در مورد احكام دارالحرب ذكر مى كند و مى نويس در ادامه مولف فتواى علماى حنفى و ش
ــان با صداى بلند صحابه را لعن ــيعيان در مجالس، منابر و مجامعش بر فتواى همه اين علما به علت اينكه ش
ــاكنانش مباح ــرزمين آنها دارالحرب و خون و مال س مى كنند يعنى عمل كفر آميز انجام مى دهند، پس س
ــرزمين ايران هم به همين دليل، بر خالف يك قرن پيش، جزء دارالحرب ــود. س ــوب مى ش و حالل محس

محسوب مى شود. (برگ هاى الف8 و ب8)
در اينجا مولف حكم و راه حل آخر خود را با هدف از بين بردن اختالفات شافعى و حنفى مذهبان سرزمين 
عثمانى، در مورد عدم اتفاق نظر آنها بر جواز اسارت زنان و فرزندان شيعيان بيان مى كند. او مى گويد زمانى 
ــيعيان و اسارت زنان و فرزندانشان دهند، تمام علماى  ــكرها به امر سلطان حكم به كشتار ش كه قاضى عس
ــافعى مذهب از جمله امام رافعى، كه ــمارند. حتى بزرگان ش مذاهب اجراى آن حكم و فرمان را جايز مى ش

بنا به فتواى خود اين حكم را قبول ندارند، وجوب اجراى اين فرمان را به اين دليل كه فرمان سلطان است، 
صادر كرده اند چرا كه به واجب االطاعه بودن امر سلطان اعتقاد دارند.(برگ ب8) بنا به نظر مولف زمانى كه 
ــاله اى بين علماى مذاهب اختالف وجود دارد، عمل به حكم و فتواى قاضى براى هم مذهبان  در مورد مس
وى واجب ولى براى فردى كه با وى مشترك المذهب نيست، جايز است. در اين زمان چنانچه مثال فردى

ــت  ــافعى رود، او بايد بر طبق مذهب حنفى فتوا صادر كند. قاضى جايز نيس حنفى مذهب نزد يك قاضى ش
حكم مذهب وى را، حتى اگر مخالف مذهب خودش باشد، نقض نمايد و او را از انجام آن منع كند. در اينجا 
ــاوى علماى دين برده و مى  ــلطان و فرمان او را باالتر از تمام فت ــا را فراتر نهاده و جايگاه مقام س ــف پ مول
ــلطان حكمى را تنفيذ كرده باشد و از صدور فرمان و فتواى غير آن نهى كرده باشد،  ــد همچنين اگر س نويس
ــد، طبق فقه حنفى به علت وجوب به  ــى حتى قبل آن، فتوايى بر خالف آن را صادر كرده باش ــه قاض چنانچ
ــلطان، هيچ حكم و فرمانى غير حكم سلطان جارى و جايز نيست هر چند اگر  ارجحيت قيام به اطاعت از س
فتوايى قبل آن صادر شده باشد. اين امر به اين علت است كه قضاوت امرى است كه اختصاص به زمان و 
مكان دارد (يعنى در حال تغيير است). بنابراين چون طبق فتواى علماى مذكور سرزمين شيعيان دار الحرب 
ــارت آنها داده ،پس همين حكم جارى و واجب است و  ــلطان زمان نيز حكم به اس ــوب مى گردد و س محس
ــتند كه با آن مخالفت و يا حكم و فتوايى بر خالف آن صادر كنند. از اين رو  هيچ يك از قاضيان جايز نيس
آنچه حنفى اطاعت از آن را واجب مى شمارد اطاعت از امر سلطان است كه با وجود فرمان او، عمل به هيچ 

حكم ديگرى جارى و جايز نيست.(همانجا) 
به نظر مى رسد ذكر اين مسائل و احكام فقهى و دينى آن توسط مؤلف، به دليل اختالفاتى است كه بين 
علماى شافعى مذهب با حنفيان پيش آمده و فتواهاى متفاوت و مخالف آنها سبب ايجاد شبهات و سواالتى 
بين پيروانشان در زمان مؤلف شده كه وى سعى دارد اين اختالفات را حل و اتحاد و يكپارچگى در عمل و 
ــطور مى رسد كه ظاهرا اين اختالفات  ــمن ايجاد كند. به نظر نگارنده اين س نظر بين عثمانيان در مقابل دش
ــافعى (در حكم آنها به عدم جواز اسارت زنان و كودكان شيعه)  ــتر برخاسته از فتاوى متفاوت علماى ش بيش
است تا خود علماى حنفى. به همين دليل مولف قصد دارد آن گروه از مخاطبين خود را كه تحت تأثير اين 
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فتواها قرار گرفته اند، مجاب نموده و عقايد و اعمال آنها را يكپارچه كند. بر اين اساس راه حل اصلى او براى
حل اين اختالفات، لزوم و وجوب اطاعت از فرمان سلطان حتى در صورت تناقض آن با عقايد مذهبى افراد
ــت. چرا كه اين امر تنها عامل مشترك بين ساكنان شافعى و حنفى مذهب عثمانى ــان اس و فتاوى علمايش

ــپاهيان (با وجود اختالفات  س ــت كه با ايجاد الزام به اطاعت از آن در اين افراد، مى توان بين نيروها و اس
عقيدتى) اتحاد عملى ايجاد كرد.

الزم به ذكر است تالش مولف آن است كه اين يكپارچگى را بيشتر تحت لواى مذهب حنفى انجام دهد 
تا مذاهب ديگر. به همين علت بر جايز بودن پيروى يك مقلد شافعى مذهب از احكام دينى مذهب حنفى و
ــافعى، در صورتى كه حكمى متفاوت با مذهب آنها نيز بر عدم ضرورت اطاعت حنفيان از فتاوى قاضيان ش
ــت نزديكى عقايد حنفى با اهداف مولف در ــد، تاكيد مى كند. (برگ ب8) ظاهرا اين امر به عل ــادر كنن را ص

نگارش رساله و چگونگى رفتار با شيعيان است. 

هـ) خاتمه:
در قسمت آخر رساله كه خود على افندى آن را خاتمه ناميده، نام تمام علمايى كه به كفر شيعه و دار الحرب 
بودن سرزمينشان فتوا داده اند، آورده شده است. افندى در ابتدا در مورد مذهب حنفيه مى نويسد كه بر طبق 
ــت و توبه وى پذيرفته نيست.(برگ ب9)  ــيخين را كند، كافر و مرتد اس ــب و لعن ش كتب آنها هر كس كه س
سپس او نام علماى متقدم و متاخر اهل سنت كه شيعه را تكفير كرده اند، مى آورد و گاهى اشاره اى به سخنان

))هـ)، امام  7 همان تكرار حرفهاى پيشين خود اوست: امام مالك(م 197 و عقايد آنها نيز در اين زمينه مى كند كه
اردالنى، مفتى ثقلين ابوالسعود افندى حنفى2، عضد  ا، فاضل زين العابدين شافعى(م204هـ )، ابن حجر شافعى1

ــروف به  ابن حجر  ــعدى االنصارى مع ــاس احمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمى الس ــن ابوالعب ــهاب الدي 1. ش
ــود. از تاليفات معروف وى يكى كتاب   ــافعى در مصر ب ــهور ش 973/ 974هـ)، از فقها و متكلمان مش -3 ــى(909 هيتم
شرح منهاج المسمى به تحفه المحتاج فى شرح المنهاج وديگرى  الصواعق المحرقه فى الرد على اهل البدع و الزندقه 
است كه از معروفترين كتب ضد شيعه در قرن 10هـ است كه خود مولف آن را در 950هـ در مكه تدريس مى كرده 
است. بر اين كتاب رديه هايى توسط علماى شيعه نظير الصوارم المهرقه قاضى نورا...شوشترى نوشته شد. درباره ابن 
حجر و نقد نظرات وى ن.ك به: خوانسارى، موسوى اصفهانى، ميرزا محمد باقر؛ روضات الجنات فى احوال علماء 

و نيز به جعفريان، صفويه در...، ص69  و السادات؛ قم؛ مكتبه اسماعيليان؛ بى تا؛ ج1؛ صص364-345
2. ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفى عمادى افندى(896- 982 هـ / 1490- 1574م) معروف به خواجه چلبى، 
ــهور عثمانى معاصر سليمان قانونى و پسرش، سليم دوم بود. منابع زادگاه و  ــر حنفى و شيخ االسالم مش فقيه و مفس
تاريخ والدت و وفات او را به اختالف بيان كرده اند. وى در 952هـ به شيخ االسالمى برگزيده شد و تا پايان عمر در 
اين مقام باقى ماند. آوازه شهرت او چنان بود كه معاصرانش وى را ابوحنيفه ثانى مى خواندند. مجموع فتاوى وى به 
قانون نامه ابوالسعود معروف است. ابوالسعود در اين كتاب قوانين ادارى عثمانى را بر اساس شريعت اسالمى تنظيم 
ــاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم كه مشهور به  ــت. اثر بزرگ ديگر او، ارش و اصول ديوانى را اصالح كرده اس
520 واحمد ياغى نيز  تفسير ابوالسعود است. دائره المعارف بزرگ اسالمى، ج5 ، ذيل مدخل ابوالسعود، صص519-

به او اشاره كوتاهى كرده: ياغى، اسماعيل احمد؛ دولت عثمانى از اقتدار تا انحالل؛ ص 86
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ص، شيخ صالح الحكارى4، محمد البرقلعى5،  الملة و الدين1، ابى اسحاق اسفراينى شافعى2، عصام الدين اسفراينى3
و الف10). ابوبكر و پدر وى ابوبكر اردالنى7. (برگهاى ب9 حسين الشيفكى6، سيد عبدالكريم بن

ــوال احتمالى كه  ارا بنا بر فتواى ابو بكر اردالنى به اين س ــاله اش  ردر اينجا افندى آخرين حكم فقهى رس
ــرزمين دارالحرب زندگى مى كنند) چه مى شود، ارائه مى  مدر س ــنت و خانواده آنها (كه  دتكليف گروه اهل س
ــود و هرگاه فرد در حين جنگ و  ــمنان دين نمى ش دو جهاد عليه دش وكند. بنا بر فتواى او اين امر مانع حمله 
كاز آنها اطالع يافت، بايد به مقتضاى دين عمل كند كه اين عمل به صواب  ــخصى ــنى بودن ش ابعد آن، بر س

نزديكتر است.(برگ الف10) 

1. يكى از القاب قاضى عضدالدين ايجى، ابوالفضل عبد الرحمن بن  ركن الدين احمد بن عبد الغفار بن احمد شافعى
حكمى ايجى  معروف به عالمهء (708- 756هـ)، فقيه معروف شافعى اشعرى قرن 8هـ است. ايجى با خواجه رشيد
ــعيد ايلخان را داشت. وى در كل  ــند قضاوت قلمرو ابو س ــرش غياث الدين معاصر بود و  مدتى نيز مس الدين و پس
ــناخته و مشهور بود. از آثار معروف وى المواقف فى علم االحكام و ديگرى كتاب شرح  ــالم دانشمندى ش جهان اس
على مختصر المنتهى ابن حاجب است كه بسيارى از جمله تفتازانى و شريف جرجانى بر آن حاشيه نوشته اند. براى 
122؛  آگاهى بيشتر ن.ك به: سيديونسى، ميرودود؛ كتاب المواقف؛ مجله دانشكده ادبيات و علوم انسانى تبريز؛ شماره

تابستان 1356 ، صص 253,241
418ه.ق) فقيه معروف شافعى و – ــفراينى(337 ــحاق اس ركن الدين ابراهيم بن محمد بن محمد بن مهران ابو اس .2
متكلم اشعرى قرن 4هـ بود. درباره نقش ابو اسحاق در كالم اشعرى گفته اند كه او و باقالنى و ابن فورك، سه عالم
ــيدند. از او تاليفات زيادى به جا مانده كه از آن ميان ــعرى را تحكيم بخش ــن اش يگانه اى بودند كه مذهب ابوالحس
ــدر، الجامع (در مورد اصول دين و رد مخالفان)، ادب الجدل ــوان به المختصر فى الرد على اهل االعتزال و الق ــى ت م
و شرح االعتقاد اشاره كرد. دائره المعارف بزرگ اسالمى، ج5 ، ذيل مدخل ابو اسحاق اسفراينى، صص 158,159

943 يا 945هـ)، از فضالى مشهور حنفى و اشعرى -3 ــفراينى( 873 ــاه اس 3. عصام الدين، ابراهيم بن محمد بن عربش 3
ــفراين بودند اما خود ــت. جد و پدر او قاضى اس ــلك قرن8 و 10هـ كه در علم، ادب، منطق و كالم مهارت داش مس
در بخارا ساكن بود و سرانجام در سفرى كه براى زيارت مرقد خواجه عبيدا... احرار  به سمرقند داشت، در آن شهر
ــرح ــت. آثار زيادى از او باقى مانده كه از اين ميان مى توان به اطول كه آن را در برابر مطول تفتازانى در ش درگذش
ــقى نوشته، حاشيه شرح عقائد نسفيه تفتازانى، حاشيه كبرى مير سيد شريف جرجانى، تخليص المفتاح خطيب دمش
ــاره كرد. براى اطالعات بيشتر ن.ك به: خوانسارى ــيحيه (در انواع استعاره ها) اش ــاله الترش ــرح الرس ميزان االدبو ش

اصفهانى؛ روضات الجنات...؛ ج1، صص179- 183
ــت كه وى متعلق به ــانه اين اس ــد به غير اينكه لقب حكارى نام وى نش ــخص اطالعاتى يافت نش 4. در مورد اين ش
ــت كه امروزه در منتهى اليه جنوب شرقى تركيه و در نزديكى مرز ايران قرار دارد و از مراكز ــهرى به همين نام اس ش

كرد نشين تركيه محسوب مى شود.
5.  يكى از علماى كردستان متعلق به قرن 10هـ است كه در صفحات پيش به وى اشاره شد. 

ــتجوى صورت گرفته تنها دو شيفكى با اسم على بن عبدا... ــد. در جس ــخص نيز مطلبى يافت نش 6. در مورد اين ش
ــيرازى يافت شد كه از آنها آثارى به صورت نسخه خطى در كتابخانه مركزى ــد بن على شيفكى ش (907هـ) و مرش
دانشگاه تهران به نام اجازه به شرف الدين على (كتابى رجالى)(شماره بازيابى:2143 )؛ رساله عرفانى (شماره بازيابى:

7/2144 )و شرح نصاب الصبيان (شماره بازيابى: 3378 ) يافت شد.
7. پيشتر در مورد اين اشخاص توضيحاتى داده شد.
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اللهم قنا من التفريط و االفراط و نسئلك السالم من ارساله را با اين جمله دعايى به پايان مى برد:  رمولف
عهللا على التمام و على نبيه افضل الصلوة و السالم على آله هللالتطاول و القصر و ذلك النصيره و البصر و الحمد

و اصحابه الكرام العظام. آمين. (همانجا)

مقايسه رساله كفر و ارتداد شيعيان با رساله احكام دينيه فى تكفير قزلباش:
ــاله ديگرى كه در كفر شيعه نگاشته شده، مقايسه مى شود. در ميان ــمت، رساله حاضر با رس ددر اين قس
درساله هاى ضد شيعه مختلفى كه نوشته شده، رساله احكام دينيه فى تكفير قزلباش نوشته حسين بن عبدا...
ق اين انتخاب بدان دليل بود كه چون در قرن دهم نگاشته شده با رساله مورد بررسى گشروانى انتخاب گرديد.1
ــن كردن تفاوت نگاه و بينش ــه شود تا عالوه بر روش ــت، مقايس عمربوط به قرن و فضاى ديگرى اس مما كه
ــهاى آنها در اثبات كفر شيعه، فضاى فكرى و ــيعه و اختالف و يا شباهت روش ــبت به ش دنس نعلماى عثمانى 
ــمنان دينى همجوارشان نشان دهد؛ فضايى كه به خاطر دروز عثمانى را نيز نسبت به دش ــى جامعه آن  ربينش
ــد.2 ــان ، به توليد دو متن در دو قرن متفاوت منجر ش ديك هدف و كاركرد يكس ــابه و تقريبا با  ينيازهاى مش
چاين مقايسه اين نكته به خوبى روشن مى شود كه چقدر داليل كالمى-حديثى علماى سنى اعالوه بر اين در

شيعه ناقص، غير منطقى و غير عقالنى است. اين قرون بر ضد
ــى هر دو متن ، يعنى عربى، ساختار و چارچوب ديباچه هاى آنها نيز ــان بودن زبان نگارش ويكس يعالوه بر 
ودر هر دوى آنها به هدف و چرايى نگارش رساله و محتواى بخشهاى مختلف آن اشاره ــت.  ــبيه به هم اس دش
ا) تنها تفاوت بارز در اين است كه بر خالف افندى، مولف احكام دينيه شده است. (جعفريان،ج1،صص92-89
ــاله را نگاشته، اشاره كرده (همان، ص89) كو نيز مكانى كه در آن رس ــلطان عثمانى هم عصرش  وفى... نام س
ممورد خود نويسنده و نيز فضايى كه سبب ايجاد اين متن شده، بيشتر مى كند. به مكه اين امر آگاهى ما را در 
شروانى از انسجام و نظم بيشترى ــيعه نسبت به شروش افندى در ارائه داليلش در ارتداد ش ــد كه  رنظر مى رس
كاشاره شد او در بخش مقدمه رساله، ابتدا به تعريف كلمه رفض و رافضه و وجه ابرخوردار است. همانگونه كه 
ــاره به احاديث پيشگويانه رسول(ص) در ظهور طائفه ــيعه پرداخته كه در ضمن آن اش رش ــميه اين نام به  شتس
دكند. سپس پس از ذكر فرقه هاى منشعب از رافضه، در مقاله اول رساله اش به بيان كگمراه و كافر شيعه مى 
نيز ديده مى شود، مقاله دوم در ذكر ــمتهاى نسخه ــيعه مى پردازد. اين نظم در باقى قس نكفر ش كادله خود در
ــيعيان مرتد و ذريه آنها و خاتمه در بيان نام علمايى كه حكم به كفر دمختلف در احكام ش ــى فتواهاى مبررس

ــت چاپ شده است؛ ن. ــط آقاى دكتر جعفريان در كتاب صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياس ــاله توس 1. اين رس
ك به: جعفريان، رسول؛ صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست؛ قم؛ پژوهشكده حوزه و دانشگاه؛ 1379، جلد1؛
ــول؛ سياست و فرهنگ روزگار صفوى؛ تهران؛ علم؛ چاپ 7صص 87-107 ؛ در ويرايش جديد كتاب: جعفريان، رس

اول 1388هـ؛ ج1؛ صص124-104
ــاله تكفير قزلباش ذكر ــمت مقاله تنها صفحات رس ــاله در صفحات قبل، در اين قس 2. به دليل توضيح محتواى رس

مى شوند.
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ــيعه، از همان ابتدا در باب يكم متن  ــيم بندى از ش ــروانى بدون ارائه تعريف و تقس اداده اند. اما ش داين طائفه
آبالفاصله حكم علماى اهل سنت را در تكفير شيعه مى آورد و سپس به گونه پراكنده و بى نظم، ضمن بخود،
ماشاره به عقايد و اعمال شرك آلود گروه رافضه، احكام مربوط به واجب القتل بودن آنها و وجوب جهاد عليه
ــان را بيان مى كند. او در باب دوم كتاب خود مجددا به ضرورت جهاد عليه شيعه اشاره ــرزمين دارالحربش كس
ــيعه شان ــاهان صفوى، آباء و اجداد آنها و پيروان ش شعقائد ش ــوم و چهارم  را به  عو بار ديگر باب هاى س وكرده
ــت. به همين دليل بر خالف رساله كفر و ارتداد ــتر همان تكرار سخنان باب اول اس ااختصاص داده كه بيش

شيعه، نمى توانيم تقسيم بندى شروانى را تقسيم بندى منطقى، داراى هارمونى و منظمى بدانيم.  
داز مقايسه ادله دو رساله در تثبيت كفر شيعه، موارد زير بدست مى آيد:

ــته آيات قرآن، آثار و اخبار و  ــه دس ــروانى، على افندى در بخش مقاله اول، ادله خود را در س 1. بر خالف ش
احاديث، تقسيم بندى كرده و به طور مجزا و منظم در باره هر يك توضيح داده است.

ــيعه؛ كه شروانى در همان ابتداى باب  ــنت در مورد كفر ش ــاره به فتواها و احكام علماى متاخر اهل س 2. اش
يكم، اسامى بسيارى از آنها، خصوصا علماى سنى متقدم و هم عصرش را در منطقه محل سكونتش (گيالن 
ــمال قفقاز) ذكر مى كند (همان، صص92,93)، در حالى كه افندى در بخش خاتمهى متن خود از آنها  و ش

نام مى برد. در ميان اسامى اين علما، تنها نام محمد البرقلى1 بين دو متن مشترك است. (همان،ص93)
3. ذكر حكم و فتواهاى علماى متقدم اهل سنت در مورد كفر شيعه؛ كه در اين قسمت مولف رساله ى كفر 
ــان در اين باب پرداخته است. در اين ميان به فتواهاى  ــتر از مولف ديگر به اين علما و سخنانش ــيعه بيش ش

792هـ) در هر دو متن اشاره شده است.( همان، ص98) - سعدالدين تفتازانى2 (712 يا722هـ
ــه در آخر الزمان (كه همگى احاديثى  ــگويانه نبى (ص) در ظهور گروه رافض ــر دو متن به احاديث پيش 4. ه
ــروانى، قصد دارد نشانه اصلى كفر اين  ــت)، اشاره كرده اند، اما افندى ضمن تاكيد بيشتر از ش ــاختگى اس س
ــان دهد تا مخاطبان خود را كامال مجاب كند. همچنين على افندى راوى تمام  ــخن پيامبر نش گروه را در س
ــه غير از دو مورد كه  ــروانى ب ــيعه معرفى مى كند، در حالى كه راوى روايات ش ــن روايات را خود ائمه ش اي
حضرت على (ع) و ابن عمر هستند، غالبا ابن عباس معرفى شده است. اين امر چنانكه اشاره شد مربوط به 

ــده است؛ همچنين در اين متن به خالف رساله شروانى، به اين هم  ــاله كفر شيعه،  البرقلعى ثبت ش ــخه رس 1. در نس
اشاره نشده كه اين فرد از علماى كردستان است. (ص10الف)

2. سعدالدين مسعود بن عمر بن عبدا... تفتازانى اديب،متكلم و منطق دان سده هشت هـ است. آثار او بيشتر در قالب 
حواشى و شروحى است كه ارزش آن كمتر از اصل آنها نيست. از جمله مشهورترين آثار او شرح التصريف ابوالفضل 
زنجانى، تهذيب المنطق و الكالم، شرح تلخيص المفتاح خطيب قزوينى كه در موضوع علم معانى و بيان و بديع زبان 
ــت ولى به المطول شهرت دارد و  ــت. خود تفتارانى اين كتابش را خالصه كرد كه به نام مختصر المعانى اس عربى اس
ــرح العقائد وى كه شرح كتاب العقائد النسفيه  ــيارى بر آن نوشته شده است. كتاب ش ــروح بس به علت معروفيتش ش
ــت، در زمزه مشهورترين متون كالمى اهل سنت به شمار مى آيد و تا كنون دهها شرح و حاشيه  ــفى ماتريدى اس نس

بر آن نگاشته اند. دائره المعارف بزرگ اسالمى، ج 5، ذيل مدخل تفتازانى، صص667- 675
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هدف افندى در تخريب و زير سوال بردن شيعه از درون زير بناى ساختار خودش، يعنى پيشوايانش است.
نكته مهم ديگر در اين مبحث آن است كه در هر دو رساله، اين احاديث منسوب به پيامبر(ص) و مضمون
ــروانى در نگارش ــت. با اين وجود بنا به هدف متفاوت ش ــان اس و حتى گاهى خود متن حديث كامال يكس
رساله اش كه اثبات كفر شيعه و طائفه صوفى قزلباش است، تغييراتى در متن احاديث رساله صورت گرفته
ــت. عالوه بر اين شروانى در ــده اس ــت. دربرخى از اين احاديث كلمه صوفيون جايگزين واژه روافض ش اس
ــاره به عقيده لزوم لعن صحابه، پوشيدن كاله و لباس قرمز و عدم ــانه هاى اين طائفه، در كنار اش وصف نش
ــريعت را نيز اضافه كرده است. (همان، صص100,101) از آنجا كه در قرن 12 پايبندى به اجراى ظواهر ش
ــان ، ديگر كاركردى نداشته، ــانه هاى مربوط به آنها به دليل از بين رفتن قزلباش 3و 13هـ واژه صوفيون و نش

اين قسمتهاى حديث توسط افندى حذف مى گردد.
5. در بحث اشاره به عقائد شيعه با وجود تالش هر دو مولف در اثبات كفر شيعه، تفاوتهاى قابل مالحظه اى

در روش آنها ديده مى شود كه از مقايسه آنها، موارد زير برداشت مى شود:
ــاله بر تضاد عقائد رافضه با اصل ديانت نبوى اصرار مى ــروانى در جاهاى مختلف رس - بر خالف افندى، ش
ــاهان صفوى نظير ــرك آلود به ش ــاب برخى فرمانها، احكام و اعمال ش كند. او حتى در برخى موارد با انتس
ــدن وجوب انجام تكاليف و ظواهر ــته ش ــب با خواهرش و يا فتواى آنها مبنى بر برداش ــاه طهماس ازدواج ش
3, 103-107)؛ قصد دارد عقائد آنها را مربوط به قبل اسالم ــان (همان، صص97 ــيعى ش مذهبى از پيروان ش

نشان دهد. در حالى كه مى بينيم افندى فقط عقائد غالة را مربوط به پيش از اسالم دانسته و عامل كفر و 
ارتداد شيعه را نه درعدم انجام ظواهر دين، بلكه تنها و تنها در لعن و سب صحابه مى داند.

ــتر متكى به بيان عقائد و اعمال آنها در كشتار اهل  ــيعيان بيش ــرك ش ــروانى در اثبات ش - روش اصلى ش
7, 97) تا ذكر فتواهاى علماى سنى. اما افندى روشى متفاوت از او دارد  ــت (همان، صص101,102 ــنت اس س
ــيعه را بيشتر با ذكر احاديثى، آن هم نه از زبان علماى اهل سنت، بلكه ــعى مى كند گمراهى و ارتداد ش و س
ــود را مجاب نمايد كه بايد راه پيروان ــيعى اثبات كند و مخاطب خ ــراى روايات خود ائمه و علماى ش از مج
شيعه را از خود پيشوايانشان جدا كند. ظاهرا به همين دليل  است كه وى بر خالف شروانى، چندان بر عقائد

آنها تاكيد نمى ورزد.
ــت اينكه هر دو پس از اشاره به عقيده و عمل توهين ــترك اس - آنچه در روش دو مولف در اين مبحث مش
ــير كه در وصف و ستايش از صحابه نازل شده، به ــيعه، آياتى از قرآن را با اين تفس ــط ش و لعن صحابه توس

عنوان رد عقائد آنها و اثبات فضائل صحابه مى آورند.
ــد كه به آن اشاره شود، احكام مربوط به ــه دو متن ضرورى به نظر مى رس مبحث ديگرى كه در مقايس

وجوب جهاد و دارالحرب بودن يا نبودن سرزمين شيعه است كه نكات زير از آن حاصل گرديد:
ــاله، احكام ــروانى با وجود اختصاص باب دوم به اين مبحث، بدون نظم خاصى در جاهاى مختلف رس 1- ش
ــى اين مبحث و فتاوى لزوم جهاد را بيان مى كند در حالى كه على افندى بخش مقاله دوم خود را به بررس

اختصاص داده و در ما بقى رساله، فقط به حكم ضرورت، به اين امر اشاراتى كرده است.
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ــى و ذكر فضيلت و صواب  ــاب كردن مخاطبان خود، بر لزوم جهاد عين ــروانى براى مج 2- تاكيد اصلى ش
اخروى آن است و كمتر به بيان فتواهاى مختلف و يا متفاوت علما در اين باب پرداخته است.(همان، صص
96- 104) اما روش افندى متفاوت است. وى پس از اشاره به اجماع علماى اهل سنت در دارالحرب بودن
ــيعه، ابتدا به بيان احكام و فتواهاى شافعى و حنفى در مورد شيعيان مرتد و حكم اموال، زنان و ــرزمين ش س

فرزندانشان و موارد اختالف آنها مى پردازد و سپس سعى مى كند آن موارد را حل كند. 
ــته از اهداف متفاوتى است كه در دو متن دنبال مى شود. چنانكه خود افندى ــها برخاس اين اختالف روش
در ديباچه رساله اش گفته، قصد دارد به شبهاتى كه بين اهالى عثمانى با مذاهب مختلف در جواز يا عدم آن
ــارت زنان و فرزندان روافض مرتد و اموال آنان ايجاد شده، پاسخ گويد. ظاهرا در اين زمان ديگر در باب اس
ــبهه و ترديد عثمانيان در باب جايز بودن جنگ با شيعيان همسايه، حل شده و سواالت و مسائل جديدى ش
ــان نمى كند بلكه تنها ــازى به تاكيد بر وجوب جهاد عليه آن ــده و به همين علت، مولف ديگر ني ــرح ش مط
ــمن عقيدتى يكپارچه كند. اما از رساله ــنت را حل و آنان را در مقابل دش مى خواهد اختالفات فقهى اهل س
شروانى بر مى آيد كه ظاهرا هم عصران وى در خود امر جواز لزوم جنگ عليه هم كيشان شيعه خود دچار
ترديدند و وى مى خواهد آنها را مجاب به جهاد و فضيلت بسيار زياد آن كند. به علت همين نياز زمانه است
كه وى وجوب اين جهاد را بر هر مرد و زن مسلمان فرضى عينى شمرده و حتى فتوا مى دهد كه زن بدون
ــركت كنند.(همان، ص97) او پا را از اين ــرش و برده بى اجازه اربابش مى توانند در اين جهاد ش اذن همس
نيز فراتر نهاده و مى گويد هر كه در كفر اين طائفه شك كند بايد در درستى ايمانش ترديد كند و در آخرت
ــامى شهرهايى كه ــت قرار مى گيرد (همان، صص97, 101). وى براى مخاطبان خود، اس نيز مورد بازخواس
بيش از سائر مكانها در كفر و شرك شديدترند مى آورد و جالب آنكه آن شهرها، محدوده جغرافيايى شرق و
ــاله شروانى غرب ايران، يعنى محدوده زندگى خود مولف را در بر مى گيرد. (همان، صص101,102) در رس
ــيعيان نيست چرا كه بر خالف ــارت ذريه و زنان ش ــاره اى به فتواهاى متفاوت مذاهب در جواز مال و اس اش

عصر افندى، در اين زمان اختالفى بين علماى مذاهب اهل سنت وجود ندارد كه نيازى به حل آن باشد.
ــه دو متن بايد به آن اشاره كرد اين است كه اگر چه هر دو نويسنده ــى و مقايس نكته پايانى كه در بررس
ــخنانش خصوصًا كفر و ــتفاده نمى كنند، اما تكيه على افندى در اثبات س اصال از روش عقلى و كالمى اس
ارتداد شيعه بر حديث است و روايت؛ اما  حسين بن عبدا... شروانى بيشتر از آيات قرآن و تفسير آنها استفاده

مى كند تا فتواهاى علما و يا احاديث.

نتيجه گيرى:
ــد تا با بررسى و تحليل يكى از رديه هاى ضد شيعه به نام رساله كفر و ارتداد شيعه ــعى ش در اين مقاله س
ــته على افندى كه يك نسخه خطى متعلق به قرن 11 و 12هـ.ق بود، بينش و ميزان شناخت نويسنده نوش
ــيعه و نيز درجه رويكرد عقالنى ــبت به ش ــت) نس (كه به نوعى انعكاس دهنده نگاه عثمانيان آن زمان اس
روش و صحت و درستى ادله او  فهم شود. هدف ديگر آن بود كه ضمن مقايسه اين رساله با رساله ديگرى
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(احكام دينيه فى تكفير قزلباش نوشته حسين بن عبدا... شروانى) در اين زمينه متعلق به قرن دهم هجرى
ويژگى هاى رديه نويسى عليه شيعه در اين قرن و تغييرات بينشى و روشى آن را با قرن 10هـ دريابد كه از
ــاله توسط خود نويسنده انتخاب نشده است و سال 1297هـ ــى نتايج زير حاصل گرديد. عنوان رس 7اين بررس
ــنده به غير آنكه از فقهاى ــاله ثبت شده، صحيح نمى باشد. از زندگى نويس ــال نگارش رس كه به عنوان س
حنفى قرن يازدهم و دوازدهم هجرى منطقه كردستان بوده، مطلبى يافت نشد. الگوى  افندى در اثبات كفر
شيعه چه در بينش و چه در روش، رديه زين العابدين اردالنى بوده است. روش او در ارائه داليلش در ارتداد
ــت. اگر چه هر دو نويسنده اصال از روش ــجام و نظم بيشترى برخوردار اس ــيعه نسبت به شروانى از انس ش
ــيعه بر حديث ــخنانش خصوصا كفر ش ــتفاده نمى كنند، اما تكيه على افندى در اثبات س عقلى و كالمى اس
ــين بن عبدا... شروانى بيشتر از آيات قرآن و تفسير آنها استفاده مى كند تا احاديث ــت و روايت؛ اما  حس اس
ــيعيان تاكيد بر تضاد عقائد رافضه خصوصا طائفه ــرك ش ــروانى در اثبات ش و فتواهاى علما. روش اصلى ش
صوفى قزلباش با اصل ديانت نبوى و بيان آنهاست تا ذكر فتاوى علماى سنى. اما افندى روشى متفاوت از
او دارد و سعى مى كند گمراهى و ارتداد شيعه را به جاى تاكيد بر عقائد آنها بيشتر با ذكر احاديثى، آن هم نه
از زبان علماى اهل سنت، بلكه از مجراى روايات خود ائمه و علماى شيعى اثبات كند. در ميان اين روايات،
ــان نسبت به صحابه است. تاكيد اصلى شروانى ــيعه نيز منحصر به همان كينه، توهين و بغضش دليل كفر ش
ــاره ــت. اما افندى پس از اش ــاب كردن مخاطبان خود، بر لزوم جهاد عينى و ذكر فضيلت آن اس ــراى مج ب
ــيعه، ابتدا به بيان فتواهاى مختلف و يا متفاوت ــنت بر دارالحرب بودن سرزمين ش به اجماع علماى اهل س
ــپس سعى مى كند آن موارد را ــافعى و حنفى در باب احكام  اموال، زنان و... مرتدين پرداخته و س علماى ش
ــها برخاسته از اهداف متفاوتى است كه در دو متن با توجه به كاركرد متفاوتشان حل كند. اين اختالف روش
ــاله اش گفته، قصد دارد به شبهاتى كه بين اهالى عثمانى ــود. چنانكه خود افندى در ديباچه رس دنبال مى ش
ــده، ــارت زنان و فرزندان روافض مرتد و اموال آنان ايجاد ش با مذاهب مختلف در جواز يا عدم آن در باب اس
پاسخ گويد. بر اين اساس راه حل اصلى او براى حل اين اختالفات، تاكيد بر دار الحرب بودن سرزمين شيعه
و لزوم و وجوب اطاعت از فرمان سلطان حتى در صورت تناقض آن با فتاوى علماى مذاهب گوناگون است.
ــيعيان همسايه، حل شده و ــبهه و ترديد عثمانيان در باب جايز بودن جنگ با ش ظاهرا در اين زمان ديگر ش
سواالت و مسائل جديدى مطرح شده و به همين علت، مولف ديگر نيازى به تاكيد بر وجوب جهاد عليه آنان
نمى كند بلكه تنها مى خواهد اختالفات فقهى اهل سنت را حل و آنان را در مقابل دشمن عقيدتى يكپارچه
ــان ــروانى بر مى آيد كه ظاهرا هم عصران وى در خود امر جواز جنگ عليه هم كيش ــاله ش كند. اما از رس
ــيعه دچار ترديدند و وى مى خواهد آنها را به لزوم جهاد و فضيلت زياد آن مجاب كند. همچنين ــلمان ش مس
در اين مقايسه اين نكته به خوبى روشن شد كه احاديث نقل شده توسط آنها جعلى و ساختگى است و چقدر
اين قرون بر ضد شيعه ناقص، غير منطقى و غير عقالنى بوده است.  داليل كالمى-حديثى علماى سنى
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