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بررسي تطبيقي مشروعيت نامگذاري به «عبد النبي»« ،عبد الحسين» و ...از ديدگاه شيعه و اهل سنت

سيد محمد يزداني
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چکيده:

شيعه و سنی ،در طول تاریخ از نامهایی همچون :عبد النبی ،عبد الرسول ،عبد العلی،
عبد الزهراء ،عبد الحسين و ...برای نامگذاری فرزندان خود استفاده کردهاند؛ اما با ظهور وهابيت
در قرن دوازدهم قمری ،تعدادی از مفتيان افراطی این فرقه نو ظهور ،آن را شرک و کفر
دانستهاند .نوشته حاضر در پی یافتن این سؤال است که آیا این نوع نامگذاریها مشروع است؟
در این نوشتار ثابت شده است که این نوع از نامگذاری هيچ اشکالی ندارد و کفر و شرک محسوب
نمیشود .جلوگيری از گسترش فکر تکفيری در ميان مسلمانان و ابطال ادله آنها به منظور
ایجاد اتحاد و همبستگی بيشتر ميان مسلمانان ،ضرورت روز ،در جامعه اسالمی است .دستیابی
به چنين هدفی با مطالعه و تحقيق در آیات قرآن کریم ،تحليل و بررسی تطبيقی سنت صحيح و
مورد قبول تمام مسلمانان و مراجعه به سيره متشرعين از طيفهای گوناگون ،ميسور است و
ثابت میشود که نامگذاری به این نامها مشروع است و وهابیهای افراطی دچار «وهم تکفير»
شدهاند.
واژگان کليدي :نامگذاری ،عبد ،غلام ،عبد النبی ،عبد الرسول  .عبد الحسين.
مقدمه:

نامگذاری به نامهایی همچون :عبد الرسوول ،عبد العلی ،عبد الزهراء و ...یکی از ایرادهایی است که
وهابیها به دیگر مسووولمانان میگيرند و مدعیاند که این نوع نامگذاری شووورک و نشوووانگر این اسوووت که آن
شوص بنده خداوند نيسوت؛ بلکه بنده همان کسوی اسووت که خود را عبد او نام نهاده است .نویسنده وهابی
«سليمان الصراشي» در کتاب «أسئلة قادت شباب الشيعة الی الحق» در همين راستا مینویسد:
«انسان فقط میتواند بنده خدا باشد؛ خداوند متعال میفرماید  :بل الله فاعبد( .الزمر:
« .)66فقط خدا را بندگی کن».
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پس چرا شيعيان اسمهای خودشان را عبدالحسين (بنده حسين) و عبد علی (بنده علی) ،و
عبدالزهرا و عبداالمام میگذارند؟!
چرا امامان ،فرزندانشان را عبد العلی و عبد الزهرا نامگذاری نکردند؟ و آیا درست است که
بعد از آن که امام حسين به شهادت رسيده است بگو یيم عبد الحسين یعنی خادم حسين؟
خادم کسی است که آب و غذا را تهيه میکند و خدمت مینماید آیا معقول است که کسی
آب و غذا برای حسين ببرد و در قبرش آب وضو یش را آماده کند تا بگو یيم که خادم حسين
است؟!!»( .الخراشی1241 ،ق ـ 4112م)12 :
لجنه دائمی افتای عربسووتان سووعودی در پاسووخ به این سووؤال که آیا نامگذاری به «عبد الفضوويل»
درست است یا خير ،این چنين پاسخ داده است:
هيچيک از بندگان حق ندارند ،غير خدا را عبادت کنند؛ پس جایز نيســت که خود را «عبد
الفضــيل»« ،عبد النبي»« ،عبد الرســول»« ،عبد علي»« ،عبد الحســين»« ،عبد الزهراء»،
«غالم احمد»« ،غالم مصطفی» یا اسمهایی از این نوع که بندگی مخلوق را ثابت میکند،
بگذارد؛ زیرا باعث غلو در حق صالحين و آبرومندان ،و کوتاهی در حق خداوند میشود و
به این دليل که وسيلهای است برای شرک و طغيان( .دویش( ،بيتا) :ج.)244 ،11
با تأمل و دقت در این فتوا به خوبی روشن میشود که وهابیها ،بسيار حریصند که مسلمانان را به هر
بهانهای تکفير کنند .از این رو ،این نامگذاریها را شووورک و کفر اعالم کردهاند .اگر برای «عبد النبي»« ،عبد
العلي» و ...این بهانه را داشوته باشند که بوی شرک و کفر به مشامشان میرسد ،برای «غالم احمد» و «غالم
مصطفی» چه دستاویزی میتوانند داشته باشند؟ این دو کلمه چه ارتباطی به «عبادت غير خدا» دارد؟.
غالم ،به زبان فارس وی دقيقا معادل کلمه «مولی» به معنای «برده» در عربی اسووت .کس وی که اندک
آگاهی از تاریخ اسوالم داشوته باشود ،میداند که رسوول خدا نيز غالم و کنيز داشوته است .زید بن حارثه،
مشووهورترین برده آن حضوورت اسووت .همچنين ماریه قبطيه مادر ابراهيم فرزند رسووول خدا نيز کنيز آن
حضرت بود.
آیا پيامآور خدا و صوواحش شووریعت به اندازه این وهابیهای تکفيری و تند رو ،معنای شوورک و کفر را
نمیدانست؟ همه مسلمانان صدر اسالم ،غالم و کنيز داشتهاند ،آیا همه آنها نيز مشرک بودهاند؟
***
الزم به یادآوری اسوووت تا آنجایی که نگارنده اطالع دارد و با جسوووتجوهای زیادی که انجام گرفته،
کتاب یا مقاله تصصووص وی در این باره نوشووته نشووده اسووت؛ هرچند که در البالی برخی از کتابهای پاسووخ به
شووبهات میتوان مطالش مصتصووری را یافت؛ از جمله سوويد جعفر مرتضووی عاملی در کتاب «ميزان الحق» به
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اختصار از این شبهه جواب داده است؛ از این رو ضروری به نظر میرسد که به صورت تصصصی و مفصلتر به
این شبهه پرداخته شود.
***
با بررسووی و تحليل آیات قرآن کریم ،سوونت رسووول خدا ،روایات ائمه اهل البيت ،لغت عرب،
سويره صوحابه و تابعين و عملکرد بزرگان اهل سنت ،درمییابيم که این نوع نامگذاریها مشروع است و هيچ
اشوکالی ندارد .در طول تاریخ اسوالم و حتی در زمان رسول خدا و ائمه اهل البيت رایج بوده است .نه
پيامبر و اهل بيت از آن جلوگيری کردهاند و نه فقهای مسووولمان آن را حرام دانسوووتهاند؛ زیرا هدف از این
نامگذاریها ،اظهار ارادت و عشوق نسبت به پيامبر خدا و خاندان پاک و مطهر آن حضرت است ،نه عبادت و
پرستش غير خدا.
در این نوشوتار ،تالش شوده اسوت که به این سوؤال در قالش هفت نکته به صورت منطقی و مستدل
جواب داده شود:
 .1معانی متعدد «عبوديت» در لغت

«عبودیت» در اصوول به معنای خضوووع ،فروتنی ،تذلل ،و اطاعت اسووت« .وأصوول العبودیة الصضوووع
والوذل»( .رازی1991 ،م :ج ،1ص )171اموا در عرف کواربردهوای مصتلفی دارد .راغش اصوووفهانی ،از لغت
شناسان نامدار اهل سنت در این باره به تفصيل سصن گفته است که ما خالصه آن را این جا خواهيم آورد:
«عبودیـ ؛ یعنی اظهار فروتنی و طاعت و فرمانبرداری (از حق) واژه «عبادة» از «عبودی »
رساتر است؛ زیرا عبادت نهایت فروتنی و طاعت است ،لذا استحقاق و شایستگی پرستش
را ندارد؛ مگر کس ـی که نهایت کمال و فضــيلت از اوســت و او خدای تعالی اســت و لذا
گفت :أال تعبدوا إال إیاه( یوسف (...)21 : )14
«عبد» یا بنده  ،چنانکه گفتهاند بر چهار قسم است:
اول :عبـد و بنـده ای کـه به حکم شــرع ،انســانی اســت که خریدنش یا برای آزادی و یا
فروختنش برای آزاد کردن صحيح است ،مثل آیات :العبد بالعبد( .بقره (.)121 : )4
دوم :عبد و بنده ای که با ایجاد و آفریده شدنشان بنده خدایند که جز از سوی خدا نيست و
همانســت که در آیه :إن کل من فی الســماوات و اَر

إال آتی الرحمن عبدا( .مریم

(.)19 : )11
سوم :عبد بودن با عبادت و خدمت که مردمان در اینگونه عبد بودن دو قسماند:
 .1عبدی که عبادتش برای خدا مخلصانه و خالص است و مقصود آیات :ذری من حملنا
مع نوح إنه کان عبدا شکورا( اسراء ( )9 : )12و ...از این نوع بندگی و پرستش است؛

 .4عبد و بنده دنيا و اعرا

دنيا که پيوســته در خدمت دنيا و غرق در دنيا اســت و همان

اســت که در حدیثی آمده« :تعس عبد الدرهم ،تعس عبد الدينار» یعنی( :بندگان درهم و
دینار نگونســار و هال کت بارند) ...جمع عبدی که به معنی برده اســت و به بردگی درآمده
«عبيد» است...
عبـدت فالنـا :وقتی اســت کـه او را مطيع و رام کنی و عبـد خود کنی .خـداوند به فرعون
می گوید" :تو بنی اسـراييل را بنده و برده خویش گرفته ای"»( .راغب اصفهانی ،بیتا :ج ،4
 ، 421ماده «عبد»).
آن چه خواندید معانی متعدد «عبودیت» از دیدگاه یک لغت شونا سنی مذهش بود که تصریح کرده
گاهی «عبد» به معنای انسوانی اسوت که به حکم شورع خریدن ،فروختن و یا آزاد کردن او صحيح است ؛ اما
متأسووفانه وهابیهای تکفيری به منظور هجمه بر عقاید مسوولمانان ،تنها به یک معنای آن توجه میکنند که
همان معنای عبادت و پرسووتش خالصووانه اسووت؛ در حالی که هدف مسوولمانان از نامگذاری به «عبد النبی»،
«عبد الحسين» و ...این مفهوم نيست.
 .2معانی متعدد «عبوديت» در قرآن کريم

کلموه «عبود» در قرآن کریم در معانی متعددی به کار برده شوووده اسوووت .گاهی به معنای «عبودیت
خالصوانه» اسوت که منشوأ این نوع عبودیت ،خالقيت و رازقيت و ربوبيت خداوند نسبت به بندگان اوست .این
نوع از عبودیت تنها در اختيار خداوند است و هيچ شریکی برای آن قابل تصور نيست.
گواهی منشوووأ عبودیت ،مالکهای تشوووریعی و قراردادهای اجتماعی اسوووت که میتوانيم نام آن را
«عبودیت قانونی» یا «عبودیت قراردادی» بناميم .روشن است این نوع از عبودیت اختصاصی به خداوند ندارد؛
بلکه تحت شوورایخ خاص و موازین شوورعی ،انسووانی عبد انسووان دیگر میشووود .این نوع از عبودیت  ،رقيت و
بردگی را اسووالم پذیرفته اسووت و حتی پيامبر خدا نيز کسووانی را داشووته اسووت که «عبد» آن حضوورت به شوومار
میرفت که مشهورترین آن زید بن حارثه بوده است( .عسقالنی1111 ،ق و 1991م :ج.)1991 ،1
هر دو نوع عبودیت ،در آیات قرآن کریم مشاهده میشود:
الف :عبادت و پرستش:

در آیات بسياری کلمه «عبد» به معنای عبادت و پرستش به کار برده شده است؛ از جمله:
واعبدوا الله وَل تشركوا به شيئا( .النساء (.)63 :)4
«و خدا را بپرستيد! و هيچ چيز را همتای او قرار ندهيد»
و در آیه دیگر در باره حضرت عيسی میفرماید:
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لن يسَْنَِ المسْي ن يِو عبدا لله وَل المئكِ المرر بو ونن يسَنَِ عن
عبادته و يسَِبر فسيحشرهم إليه جميعا( .النساء (.)271 :)4
«هرگز مسيح و فرشتگان مقرب از این ابا ندارند که بندهی خدا باشند و هر که از عبودیت و
بندگی خدا روی برتابد و بزرگی فروشــد ،همه را ردر قيامت] به حضــور خود جمع خواهد
کرد».
در این آیوه دو کلمه «عبد الله» و «عبادت» در کنار هم آمده و به روشووونی ثابت میکند مقصوووود از
«عبد» در این جا همان عبادت و پرستش خالصانه خداوند است.
و در باره حضرت سليمان میفرماید:
ووهبنا لداود سليما نعم العبد إنه نواب( .ص (.)63 :)63
«ما ســليمان را به داوود بخشــيدیم؛ چه بنده خوبی! زیرا همواره به ســوی خدا بازگشــت
میکرد (و به یاد او بود)».
این معنا از کلمه «عبد» تنها شایسته خداوند است؛ از همين رو خداوند فرموده است:
وقضى ر بك نَل تعبدوا إَل إياه( .اإلسراء (.)16 :)27
«و پروردگارت فرمان داده :جز او را نپرستيد».
و دهها آیه دیگر...
ب :غلام ،مملوک ،مطيع و خدمتگذار:

در آیات دیگر همين کلمه به معنای «عبودیت قراردادی»؛ یعنی غالم و مملوک ،در مقابل حر و آزاده
و گاهی به معنای خدمتگذار و خادم به کار برده است؛ چنانچه در آیه  179سوره بقره آمده است:
يا نيها الذين آننوا كَب عليِم الرصاص فى الرَلى الحر بالحر والعبد بالعبد.
« ای کسـانی که ایمان آوردهاید! در بارهی کشـتگان بر شما قصا

مقرر شد ،آزاد در برابر

آزاد ،بنده در برابر بنده».
و در جای دیگر میفرماید:
ضرب الله نثئ عبدا نملوكا َل يردر على شيء( .النحل (.)77 :)23
«خدا بندهی مملوکی را مثال زده که هيچ کاری از او بر نمیآید»
و در باره لزوم انتصاب همسر برای غالمان و کنيزان میفرماید:
وننِحوا اْليانى ننِم والصالحين نن عبادكم وإناكِم( .النور (.)61 :)14
«و زنان و مردان مجرد خود و بردگان و کنيزان درستکارتان را همسر دهيد».

در این آیه صراحتا خداوند ،از غالمان به عنوان «عبد» صاحبانشان تعبير کرده است .باید از وهابیها
سؤال کرد که آیا خداوند نيز برای خودش شریک قائل شده است؟
و از زبان حضرت موسی خطاب به فرعون میفرماید:
وتلك نعم تمنها علي ن عبدت بني إسراكيل( .الشعراء (.)11 :)13
«آیا این منتی است که تو بر من میگذاری که بنی اسراييل را برده خود ساختهای؟!».
در این آیه خداوند نحوه برخورد فرعون با بنی اسورائيل را گوشزد میکند که تمام آنها را بردگان خود
تصور و همه را وادار به اطاعت از خود میکرد.
و در قيا مملوک مسلمان با مشرکين آزاده در امر ازدواج میفرماید:
وَل تنِحوا المشْركين ََى يْننوا ولعبد نْنن َير نن نشرٍ ولو نعَبِم( .البرره
(.)112 :)1
«و به مردان مشــرک تا ایمان نياوردهاند زن مدهيد که تحقيقا بردهی با ایمان از مرد مشــرک
بهتر است هر چند توجه شما را جلب کند».
در این دسوته از آیات ،مقصوود از «عبد» همان مملوکی اسوت که در جن ها اسوير دشمن میشد و
مجبور بود که تا آخر عمر مملوک او باقی بماند ،به او خدمت کند و هر سوورنوشووتی را که ارباب میخواسووت،
میتوانست برای غالمش رقم بزند و او مجبور بود که از تمام دستورات موالیش اطاعت کند.
بنابراین کلمه «عبد» مشوترک لفظی اسوت ميان «عبودیت خالصوانه» که مصصووص خداوند است و
«عبودیت قراردادی» که اسوالم مشوروعيت آن را پذیرفته اسوت؛ همانطوری که کلمه «رب» مشترک لفظی
اسوووت بين «رب» به معنای پروردگار عالم و «رب» به معنای ارباب و صووواحش نعمت ؛ چنانچه در قرآن کریم
آمده است که حضرت یوسف برای فرعون زمان خود از عنوان «رب» استفاده کرده است:
وقال للذي ظن ننه ناج ننهما اذكرني عند ر بك( .يوسَ ﴿.)41 :﴾۲۱
«و به یکی از آن دو که میدانست آزاد شدنی است گفت :مرا نزد صاحب خود یاد کن»
تمام مفسوران و محدثان مسولمان اجماع دارند که مقصوود حضورت یوسف از کلمه «رب» همان
فرعون زمانش بوده که ارباب و صوواحش نعمت همبند او محسوووب میشووده اسووت« .و اذکرني عند ر بک
سيدک»( .بصاری1147 ،ق و و 1997م :ج .)944 ،1آیا کسی میتواند مدعی شود که حضرت یوسف به خاطر
استفاده از کلمه «رب» نه برای خدا که برای فرعون زمانش ،مشرک و کافر شده است؟
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 .3اطاعت بیقيد و شرط از اهل البيت و ارتباط آن با نامگذاریها

حقيقت عبادت و پرسوتش ،همان اطاعت مطلق و بیقيد و شور از دستورات خداوند است؛ چنانچه
نووی نوشوته اسوت«:علما گفتهاند که اصل عبادت ،همان اطاعت کردن است (نووی ،بیتا :ج .»)173 ،9و
روشن است که هر کسی بيشتر از فرمانهای الهی پيروی کند ،بنده شایستهتری خواهد بود.
همان خدایی که تمام عالم مملوک او اسووت ،به مسوولمانان فرمان داده اسووت که از تمام دسووتورات
پيامبر و اولی األمر به صورت مطلق و بیقيد و شر اطاعت کنيد:
يا نيها الذين آننوا نطيعوا الله ونطيعوا الرسْْول ونولي اْلنر ننِم(.النسْْاء (:)4
.)75
طبق این آیوه مبارکه ،همه افراد بشووور وظيفه دارند که از خدا ،پيامبر و اولی األمری که جانشوووين او
اسوووت ،به صوووورت مطلق و بیقيد و شووور اطاعت کنند؛ همانطوری که از خداوند بیقيد و شووور اطاعت
میکنند.
و از آنجایی که شيعيان و پيروان اهل بيت اطاعت از امام معصوم را بر خود بی قيد و شر واجش
میدانند ،در حقيقت خود را مطيع و مملوک و آنان را صووواحش اختيار خود فری میکنند و نامهایی همچون
«عبد الرسووول»« ،عبد العلی»« ،عبد الحسووين» و ...را برای خود و فرزندانشووان انتصاب میکنند تا به همگان
بفمهمانند که موال و سرور ما که تمام گفتارهای او را بدون قيد و شر قبول داریم ،رسول خدا و اهل بيت
او هستند.
در روایتی از حضرت علی بن موسی الرضا نيز نقل شده است که آن حضرت تصریح کرده است که
همه مردم در اطاعت و فرمانبرداری ،همچون بندگان ما هستند.
محمد بن زید طبری گفت :در مجلس حضــرت رضــا در خراســان حضــور داشــتم ،
تعدادی از بنی هاشـم از جمله اسـحاق بن موسی بن عيسی عباسی نيز حضور داشت .آن
حضــرت فرمود :ای اســحاق شــنيدهام که مردم (غير شــيعيان) میگویند که ما خالیق را
بندگان خود میدانيم .به خویشاوندی من نسبت به رسول خدا سوگند که چنين سخنی
را هيچگاه نگفتهام و نشنيدهام که اجدادم نيز گفته باشند و کسی هم به من خبر نداده است
که اجدادم چنين چيزی را گفته باشند؛ «ولکنی أقول الناس عبيد لنا فی الطاع موال لنا فی
الـدین فليبلِ الشــاهـد الغـايـب»؛ امـا ما میگویم که مردم فرمانبرداران ما در اطاعت و
دنبالهروان ما در دین هســتند .شــاهدان این خبر را به غايبان برســانند(.کلينی1964 ،ش:
ج)944 ،1
این روایت در حقيقت در پاسووخ به شووبهه مصالفان شوويعه اسووت که در آن زمان شووایعه کرده بودند که
ائمه اهل البيت خود را خدای مردم و آنها را بندگان خود میدانند .و یا این که مردم را برده و غالم زرخرید

خود تصوور میکنند .امام رضوا در پاسخ فرمودند که مردم در اطاعت و فرمانبرداری همچون غالمان اهل
البيوت هسوووتند؛ چون خداوند اطاعت از آنان را بر همگان واجش کرده اسوووت .نه این که خالیق ،بردگان
حقيقی اهل بيت باشووند و یا اطاعت آنها به معنای «عبادت غير خدا» باشوود( .مجلسوی1163،ش :ج،1
)331
از روایات دیگر اسوتفاده میشود که همين تفک ر در جان شيعيان و پيروان اهل البيت نيز رسوخ و
در عملکرد و برخوردهای آنان نمود پيدا کرده بود .شيخ کلينی به نقل از حسن بن عمار مینویسد:
دو سال در مدینه در محضر علی بن جعفر بن محمد بودم و تمام روایاتی که او از برادرش
امام کاظم شــنيده را مینوشــتم .روزی حضــرت ابوجعفر محمد بن علی الرضــا به
مسـجد رسـول خدا وارد شد .دیدم علی بن جعفر پا برهنه و بدون عبا از جایش پرید،
دسـتان آن حضرت را بوسيد و احترام کرد .امام جواد فرمود :عمو جان بنشين خدا تو را
رحمت کند .علی بن جعفر گفت :آقای من ! چگونه بنشينم در حالی که شما ایستادهاید؟.
هنگامی که علی بن جعفر به جایگاه خود برگشت ،یارانش او را مالمت کردند و گفتند :تو
عموی پدر او هسـتی ،چرا این گونه برخورد میکنی؟ علی بن جعفر در حالی که دست به
محاسن خود گرفته بود ،گفت :ساکت باشيد ،وقتی خداوند این پيرمرد را شایسته (امامت)
ندانسته و این جوان را اهليت داده ،من منکر فضل او شوم؟ نعوذ بالله مما تقولون بل أنا له
عبـد؛ بـه خدا پناه میبرم از ســخنی که شــما گفتيد .بلکه من غالم او هســتم( .کلينی،
1964ش :ج.)944 ،1
از این روایت به خوبی اسوتفاده میشوود که امام زاده عظيم الشأنی همچون علی بن جعفر حضرت
جواد را «امام» و خود را همچون غالم و نوکر ،مطيع و فرمانبردار او میدانسوته اسوت .از کلمه «یا سيدي»
نيز به روشنی این مطلش قابل استفاده است.
بنابراین اگر شيعيان اسم فرزندان خود را عبد النبی  ،عبد العلی  ،عبد الحسين و  ...میگذارند از این
بواب اسوووت کوه اطواعوت مطلق از آنوان را بر خود واجوش میداننود؛ همواننود اطاعت نوکر از ارباب و غالم از
صاحبش؛ چون خداوند اطاعت مطلق و بیقيد و شر از آنها را بر تمام خالیق واجش کرده است.
 .4وجوب محبت به خاندان پيامبر و ارتباط آن با نامگذاریها

گاهی عشووق ،عالقه و محبت انسووان به معشوووق ،به اندازهای میرسوود که عاشووق خود را «غالم» و
«خادم» محبوبش فری میکند؛ بنابراین خود را «عبد» او مینامد.
خداوند در قرآن کریم ،محبت به خاندان رسول خدا را پاداش رسالت قرار داده است:
قل َل نسئلِم عليه نجرا إَل المودة في الرر بى( .الشوری (.)16 :)41
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«بگو :من بر این ررسـالت] مزدی از شـما نمی خواهم مگر محبت و دوســتی خویشان رو
اهل بيت] را».
روشون است هدف مسلمانان از این نامگذاری ها ،تنها اظهار ارادت ،عشق و عالقه نسبت به خاندان
رسالت است و بس ؛ زیرا عشق به خاندان پيامبر آن چنان در وجود آنان رسوخ کرده است که خود را غالم
حلقه به گوش آنها میدانند و به این نوکری و غالمی افتصار میکنند.
هيچ مسولمانی و هيچ شويعهای در طول تاریخ یافت نشوده ،نمیشوود و نصواهد شد که مقصودش از
این نامها عبادت و پرستش پيامبر و اهل بيت باشد و اگر کسی چنين قصدی داشته باشد ،از مذهش شيعه
پيروی نمیکند؛ بلکه از دیدگاه اهل بيت مشرک است.
بنوابراین مقصوووود از این نوامهوا خودمتگذاری و اطاعت اسوووت و نشوووانه عالقهمندی و پایبندی به
آموزههای آنان است ،نه عبادت و پرستش.
 .5خدمت به آرمانهای خاندان اهل بيت و ارتباط آن با اين نامگذاریها

اما این که وهابیها بهانه میگيرند که اآلن امام حسووين زنده نيسووت که برایش آب وضووو آماده
کنيد و ...پس چرا خود را خادم او میدانيد؟
در پاسوخ میگویيم :خدمت به موال تنها به آب وضوو آماده کردن منحصر نمیشود .خدمت به افکار،
اعتقادات و باورهای موال نيز در حقيقت خدمت به او اسووت .ادامه دادن راه پيامبر و خاندان پاکش و تشووویق
مردم به این راه و ...نيز خدمت و نوکری به درگاه آنان است.
اگر خود آنان نيسووتند ،فرمانها و سووفارشووات آنان موجود اسووت؛ اطاعت مطلق و بیچون و چرا از
فرامين آنان ،بهترین خدمت به آرمانهایشان محسوب میشود.
و ما افتصار میکنيم اربابانی داریم که اطاعت از آنها اطاعت از خداوند و انجام فرمانهای آنان ،در
حقيقت عبادت خالصانه خداوند عظيم الشأن به شمار میرود.
همه مسلمانان خود را خادم اسالم میدانند ،آیا به این معنا است که آنها برای اسالم آب وضو ،عذا
و ...آماده میکنند ،یا به اهداف ،آرمانها و آموزههای آن خدمت میکند؟
بنابراین ،این نامها مشووکلی ندارند؛ مشوکل در تمایل بیاندازه و شووتاب وهابيت در تکفير همکيشووان
شان است.
 .6به کار بردن کلمه «عبد» در کلمات معصومين

شووويخ کلينی بوا سووونود صوووحيح نقول کرده اسوووت کوه گروهی از دانشووومنودان یهودی خدمت
اميرمؤمنان رسويدند و پاسوخ سوؤاالتی در باره توحيد از آن حضورت جویا شودند .پاسخهای کامل ،قاطع و
قانع کننده اميرمؤمنان سبش شد که آنان بپرسند که آیا تو " پيامبر " هستی؟

اميرمؤمنان در پاسخ فرمود:
إنما ننا عبد نن عبيد نحمد.
«من تنها بندهای از بندگان محمد هستم»( .کلينی1964 ،ش :ج.)11 ،1
شوويخ صوودوق پس از نقل این روایت تصووریح میکند که مقصووود اميرمؤمنان از «عبد» مطيع
بودن و فرمانبرداری از رسول خدا است.
قال نصنَ هذا الَِاب رضي الله عنه :يعني بذلک :عبد طاعَه َل غير ذلک (صدوق ،بیتا:
.)171
روشون اسوت که این قضويه پس از رحلت رسول خدا اتفاق افتاده است؛ زیرا با وجود آن حضرت،
دانشوومندان یهودی نزد اميرمؤمنان نمیآمدند و آن حضوورت نيز قطعا با وجود پيامبر خدا ،بر آن حضوورت
پيش دستی نمیکرد؛ چون خداوند به صراحت پيشیگرفتن از پيامآورش را ممنوع اعالم کرده است:
يْانيهْا الْذين آننوا َل ترْدنوا بين يْدي اللْه ورسْْولْه واتروا اللْه إ اللْه سْْمي
عليم(.الحَرات (.)2 :)45
اموا در عين حال اميرمؤمنان خود را بندهای از بندگان پيامبر معرفی میکند و همانطور که
شويخ صودوق تصریح کرده است ،مقصود از آن ،اطاعت و فرمانبرداری و خدمتگذاری است نه عبادت و
پرستش.
بر اسا این روایت صحيح السند ،میتوان اميرمؤمنان را «عبد النبی» ؛ یعنی مطيع و فرمانبردار
پيامبر لقش داد.
شوويعيان نيز با اسووتناد به همين روایات و به منظور اطاعت از اهل بيت خود را غالمی از غالمان
آنوان میداننود و نوامهوایی همچون «عبود النبی» و «عبود العلی» و ...را با همين هدف بر روی فرزندان خود
میگذارند.
در منابع اهل سونت نيز روایاتی یافت میشوود که برخی از اصوحاب به «عبد آل محمد» مشهور شده
بوند .از جمله عبد الله بن مسعود.
ابو یوسووف فسوووی در المعرفة والتاریخ و ابن عسوواکر شووافعی در تاریخ مدینه دمشووق ،ذهبی در سووير
أعالم النبالء نقل کردهاند:
أبی عمر شـيبانی گفت :پيش ابو موسی رفتم و نظر ابن مسعود را برایش بازگو کردم .گفت:
تا زمانی که این حبر در ميان شماست ،از من چيزی نپرسيد؛ « فوالله لقد رأیته وما أراه إال
عبدا آلل محمد» ؛ به خدا ســوگند او را ندیدم جزء «عبد آل محمد»( .فســوی 1111 ،م:
ج 914 ،4؛ ابن عساکر1114،م :ج12 ،99؛ ذهبی1219 :ق :ج.)261 ،1
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شووعيش األرنؤو وهابی ،محقق کتاب سووير أعالم النبالء در پاورقی تمام راویان آن را «ثقه» دانسووته
است( .ذهبی 1113 ،ق :ج.)169 ،1
آیا میتوان گفت که عبد الله بن مسعود صحابی نيز مشرک بوده است؟ آیا اصحاب رسول خدا به
اندازه این وهابیها متوجه معنای «عبد» نبودند و نمیدانستند که نباید کسی را «عبد آل محمد» بنامند؟
 .7به کابردن کلمه «عبد» در نامگذاری صحابه ،تابعين و بزرگان اهل سنت

در ميان اصووحاب رسووول خدا افراد زیادی را میتوان یافت که کلمه «عبد» با اضووافه به شووص
دیگر را به عنوان نام خود انتصاب کردهاند که ما به چند مورد اشاره میکنيم:
عبد الجد بن ربيعة الحکمي؛ عبد الجد بن عبد العزیز األزدي؛ عبد الحجر بن عبد المدان؛ عبد خير
بن یزید؛ عبد رضووا أبو مکنف الصوالنی ؛ عبد شوومس بن الحارب بن کثير ؛ عبد شوومس بن عفيف بن زهير ؛
عبد شمس بن أبی عوف ؛ عبد عمرو بن عبد جبل الکلبی ؛ عبد عمرو بن کعش األصم ؛ عبد عمرو بن مقرن ؛
عبد عمرو بن نضلة الصزاعی ؛ عبد عمرو بن یزید بن عامر ؛ عبد عوف بن عبد الحارب ؛ عبد قيس بن ألی بن
عصيم األنصاری ؛ عبد المسيح النجرانی ؛ عبد المطلش بن ربيعة بن الحارب ؛ عبد مناف بن عبد األسد ؛ عبد
هالل ؛ عبد الوارب ؛ عبد یزید بن هاشوم بن المطلش؛ عبد یاليل بن عمرو( .عسقالنی1111 ،ق وووو 1991م:
ج373 ،1و  .)391و...
آیا این افراد که از اصووحاب رسووول خدا به شوومار میروند و اهل سوونت تمام آنان را عادل مطلق
میداننود ،همگی مشووورک ،کوافر و مهودور الدم بودهاند؟ آیا رسوووول خدا متوجه نبود که این نامگذاریها
اشکال دارد و باید تغيير پيدا کند؟
عبد المطلش ،جد رسول خدا است .بدیهی است که حرام دانستن نام گذاری به «عبد المطلش» با
افتصار کردن رسول خدا به این نام ،سازگاری ندارد؛ زیرا آن حضرت در جن حنين و در هنگامی که اکثر
مسوولمانان فرار کردند و پيامبر خدا به همراه عدهای از نزدیکان خود در محاصووره کامل مشوورکان قرار گرفته
بودند ،با افتصار رجز میخواند:
ننا النبي َل كذب *** ننا بن عبد المطلب.
«من پيامبرم و دروغگو نيستم ؛ من فرزند عبد المطلش هستم»( .بصاری1147 ،ق وووو 1997م :ج،3
.)1411
از این رو برخی ادعا کردهاند که این یک مورد را باید استثنا کرد! ابن حزم ظاهری نوشته است:
واتفروا على تحريم كل اسْْم نعبد لرير الله عو وجل كعبد العوی وعبد هبل وعبد عمرو وعبد
الِعب ونا اشْْبه ذلک َاشْْا عبد المطلب؛ علما اجماع دارند هر اسووومی که عبد بودن برای غير خدا را
برسوووانود حرام اسوووت؛ همواننود :عبود العزی ،عبد هبل ،عبد عمرو ،عبد الکعبه و همانند آنها ؛ غير از عبد
المطلش( .إبن حزم ،بیتا :ج)111 ،1

ابن قيم الجوزیه در پاسخ ابن حزم نوشته است:
وَل وجه لَخصْْيأ نبي نحمد بن َوذ ذلك بعبد المطلب َا ْْ فرد كا الصْْحاب
يسمو بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسماكهم وَل ينِر عليهم النبي.
«تخصـيص عبد المطلب توسط ابن حزم ،دليلی ندارد؛ زیرا در ميان صحابه کسانی بودند
که بنی عبد ش ـمس و بنی عبد الدار نام داشــتند؛ و رســول خدا با این مســهله مخالفت
نکرده است»(.ابنقيم1911 ،ق ـ 1121م :ج.)112 ،1
البته ابن قيم ،در ادامه بهانه میگيرد این که مسأله از باب إخبار بوده و نه انشاء ،که توجيه نامناسبی
است ،و در صورت مسأله تفاوتی ایجاد نمیکند؛ زیرا تقریرات معصومين در هر دو صورت حجت است.
در ميان روات و بزرگان اهل سنت نيز افراد زیادی را میتوان یافت که از نامهایی همچون عبد النبی،
عبد العلی و ...استفاده کردهاند که ما به چند مورد اشاره میکنيم:
عبد الله بن عبد العلي( .دینوری1119 ،ق وووووو 1997م :ج )6 ،1عبد العلی بن حماد( .مقدسوووی،
1114ق :ج .)313 ،1عبد النبی بن منصووور( .کندی1991،م :ج .)194 ،1عبد النبی بن المهدي( .ذهبی،
1113ق :ج.)191 ،14
و علمای مشهور و نامداری همچون:امام عالمه عبد النبی بن محمد مغربی مالکی ،مفتی مالکیها
در دمشق ،متوفای 913هو (سصاوی ،بیتا :ج)94 ،1
امام فقيه عالمه عبد النبی بن احمد بن عبد القدو حنفی نعمانی متوفای 994هو ؛ شيخ عبد النبی
بن محمد بن عبد القادر بن جماعه مقدسووی شووافعی متوفای بعد از 994هووووو ؛ شوويخ فقيه عبد النبی خليلی
حنفی ،اسووتاد عالمه حص وکفی که در اول کتاب الدر المصتار شوورت تنویر األبصووار آن را آورده اسووت ؛ فقيه و
اصولی عبد النبی بن محمد الطوسجی متوفاي1143هو و ؛ عبد النبی بن عبد الرسول األحمد نکری ،نویسنده
کتاب مشهور دستور العلماء أو جامع العلوم فی اصطالحات الفنون و...
محمد بن إدریس شافعی متوفاي141هو ،پيشوای مذهش شوافع ،شعر معروفی دارد که در آن تصریح
میکند «عبيد أميرمؤمنان »اسوت .دکتر مجاهد مصوطفی بهجت در کتاب دیوان الشووافعی ،در بصش دوم
این کتاب که آن را به اشعار قطعی منتسش به وی اختصاص داده ،این چنين نوشته است:
سئل اإلناذ الشافعي عن اإلناذ علي (رضي الله عنه) فرال:
إنا عبيد لفَى

انول فيه :هل نتي

إلي نَى نكَمه

إلى نَى؟ إلى نَى؟

(مصطفی بهجت1114 ،هو و 1999م.)111 :
دکتر عبا اطمينانی این شعر را این گونه ترجمه کرده است:
«از امام شافعی در مورد امام علی (رضی الله عنه) سؤال شد ،گفت:
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ما چاکران آن جوانمرد هسـتيم که در باره او سـوره «هل أتی» نازل شده .تا کی آن را پنهان
کنم؟ تا کي؟ تا کي؟» (مصطفی بهجت/اطمينانی1911 ،ش.)46 :
مترجم کتاب که خود از اهل سوونت و جماعت به شوومار میرود ،کلمه «عبيد» را به «چاکران» ترجمه
کرده .برداشت او از این کلمه بر خالف دیدگاه وهابيت افراطی است.
اگر نامگذاری به «عبد العلی» شوورک و کفر باشوود ،آیا محمد بن ادریس شووافعی هم کافر اسووت؟ آیا
پيشوای شافعیها به اندازه وهابیها از مفهوم و مصادیق شرک و کفر باخبر نبوده است؟
به نظر میرسووود که مفتيان و دانشووومندان تندرو وهابی ،بدون مطالعه و توجه به این موارد تاریصی و
چشم بسته این نوع نامگذاری را شرک و کفر اعالم کردهاند .اگر کمی مطالعه میکردند ،این چنين بیباکانه و
بدون فکر فتوای تکفير صادر نمیکردند.
نتيجه:

نامگذاری به نامهایی همچون :عبد النبی ،عبد الرسوول ،عبد العلی ،عبد الزهراء ،عبد الحسين و...
بر خالف باور وهابیهای افراطی ،شرک محسوب نمیشود؛ زیرا هدف مسلمانان از این نامگذاریها عبادت و
پرستش نيست؛ بلکه مقصود آنان خدمت ،اطاعت و اظهار ارادت است.
پيامبر خدا به فرزند «عبد المطلش» بودن و اميرمؤمنان به «عبد النبی» بودن افتصار کردهاند.
در طول تاریخ اسوالم ،از زمان رسول خدا تا امروز این نامگذاریها حتی در ميان ،صحابه ،محدثان ،فقها
و دانشومندان و پيشووایان مسولمان رایج و مرسووم بوده است .نه پيامبر خدا از آن جلوگيری کرده ،نه ائمه
اهل البيت و نه علما و فقهای مسوولمان .بنابراین نامگذاری به این نامها نه تنها شوورک نيسووت؛ بلکه مایه
مباهات و سرفرازی است و این وهابیهای تندرو و مفتيان تکفيریاند که دچار توهم شرک و کفر شدهاند.
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