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رابطه والیت تکوینی و استغاهث هب ارواح اولیای االهی
معجزات و کرامات اولیای االهی ،یکی از دالیل پذیرش استغاثه به ارواح اولیای االهی
است ،اما متأسفانه برخی از سلفیان و وهابیان با استداللهای واهی و استناد به عمومـات
آیات قرآن ،حکم به کفر قائالن به استغاثه میدهنـد کـه خـالف کتـاب و سـنت اسـت .در
قرآن درباره حضرت مسیح آیاتی آمده است که والیت تکوینی را ثابت کرده و استغاثه را
تأیید می کند .خدای متعال با صراحت تمام زنده کردن مردگان و شفا دادن مریضـان را بـه
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اّ .در این دو آیـه صـراحتا خـدای متعـال ،خلـق پرنـده،
األهمه واألإرص وأحیی اْلوَت ِإ ِِّْذ ِن ِ

شفای مریض و احیای مردگان را به حضرت عیسی نسـبت میدهـد و فقـب بـا عبـارت

«باذنی» این نسبت را از استقالل خارج کرده ،آن را مجوز کارهای خارقالعاده و به عبارتی
کارهای خدایی میداند .بنابراین ،اگر خداوند به افرادی اجازه تصرف در کون میدهد و آن
فرد می تواند کاری خدایی کند ،لذا درخواست کارهایی که خداونـد اجـازه آن را بـه آن ولـی
خدا داده است ،اشکالی ندارد و منطبق با اسالم است و نمیتوان معتقد بـه ایـن عقیـده را
مشرک دانست.
خدای متعـال در قـرآن در مـوارد متعـدد ،درخواسـت تصـرف در کـون از سـوی انبیـای
االهی را تأیید کرده است .شاید برخی توجیه کنند که این افعال را خداوند انجام میدهـد و
 .1سوره مائده ( ،)5آیه .111
 .2سوره آلعمران ( ،)3آیه .49

به صورت مجازی به انبیای االهی نسبت داده شده است .باید بیان داشت کـه آیـات قـرآن
در این زمینه هم تصریح دارند و هم بسیارند  .عدول از ظاهر و نسبت مجازی دادن به آیات
ً
والیت تکوینی دلیل میخواهد که این دالیل وجود ندارنـد .ثانیـا برخـی از آیـاتی کـه والیـت
تکوینی را ثابت میکنند ،به هیچ وجه توانایی تأویـل بـه مجـاز را ندارنـد .خـدای متعـال در
قرآن کریم از حضرت سلیمان نبـی نقـل میکنـد کـه ایشـان از اطرافیـانش درخواسـت
می کند که تخت بلقیس را برای ایشان بیاورند .خدای متعـال از زبـان ایشـان ،میفرمایـد:
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این آیه چند مطلب را ثابت می کند که توجه به آن ،اسـتغاثه بـه ارواح اولیـای االهـی را
تجویز میکند:
 .1استغاثه از انسانها حتی در امور خارق العاده و امـوری کـه فقـب از خـدا امکانپـذیر
است ،یا از کسانی که خدا به آنان اجازه تصرف در کون داده است ،جایز است.
 .2این استغاثه را پیامبر خدا یعنـی حضـرت سـلیمان انجـام داده و نشـان میدهـد
درخواست کاری خدایی از غیرخدا جایز است و عمل یک پیامبر خدا ،مجوز آن است.
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 . 3تصرف در کون ،مختص معجزات انبیا نیست و از افراد صالح هم جایز است ،بلکـه
از ّ
اجنه هم ساخته است و جنها هم میتوانند در عالم ،تصرف کنند.
 .4اگر این افعال را خدا انجام میدهد و بـه صـورت مجـاز ،بـه اولیـا اللـه نسـبت داده
میشود ،از حضرت سلیمان بعید بود که درخواست کـاری از فـردی بکنـد کـه میدانـد
این کارها از افعال او نیست ،و فاعـل اصـلی آنهـا خداسـت .بنـابراین ،درخواسـت حضـرت
سلیمان از غیرخدا و انبیای االهی و به عبارتی از افراد عادی ،نشان میدهد تصرف در
کون برای افراد عادی هم امکان دارد و حتی ّ
اجنه هم توانـایی تصـرف در کـون را دارنـد و
اگــر فــردی توانــایی تصــرف در کــون دارد و دیگــری از آن فــرد توانــا ،درخواســت کارهــای
خارقالعاده بکنـد ،اشـکالی نـدارد و شـرک نیسـت و مهـم آن اسـت کـه بدانـد ،همـهکـاره
 .1سوره نمل ( ،)72آیات 72ـ.01

خداست و این خداست که بـه ایـن فـرد توانـایی تصـرف در کـون را داده اسـت .بـر همـین
اساس ،آنچه مهم است توجه به «باذنی» است ،نه چیز دیگر و اگر کسی به نحو استقالل
از کسی درخواست تصرف در کون کرد  ،مشرک است .ای کاش وهابیان و سلفیان بـه ایـن
نکته توجه میکردند و دیگر ،مسلمانان را به شرک و کفر متهم نمیکردند.

سردبیر

9
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تأثیر افراطگرایی شیعه رب ستترش ال یگری تکفیری
در مصاحبه با استاد قاسم جوادی

استاد قاسم جـوادی در  1351وارد حـوزه علمیـه قـم شـد و از  1356در
درس خارج شرکت میکرد .ایشان هـمزمـان بـا دروس رسـمی حـوزه از
 1354تا  1368فلسفه و عرفان نظری را نـزد اسـاتید متعـددی گذرانـد.
همچنین عالوه بر تحصیل در کارشناسی ارشد دینشناسی ،تحصیالت
حوزوی را تا سطح  4به اتمـام رسـاند و بـا توجـه بـه مطالعـات در زمینـه
مذاهب اسالمی به عنوان مدیر گروه ادیان و مـذاهب در مدرسـه عـالی
امام خمینی مشغول به فعالیت است .استاد جوادی از  1355در حـوزه و
از  1362در دانشـگاههای متعــددی نظیـر دانشــگاه تهـران ،فردوسـی،
مفید و باقرالعلوم مشغول تدریس است.

از محضر استاد محترم جناب آقای قاسم جوادی متشـکریم کـه ایـن فررـت را در
اختیار سراج منیر گذاشتند تا پرسشهایی را دربـاره موضـو «افراطـیگـری در شـیهه و
اثرش در گسترش سلفیگری تکفیری» مطرح کنیم و پاسخها را از ایشان جویـا شـویم.
به نظر میرسد برای روشن شدن این بحث ،ابتدا باید به تبیین دو مفهوم افراطـیگـری
شیهه و دیگری سلفیگری تکفیری بپردازیم و سپس وارد دیگر مباحث شویم.

واقعیت این است که تبیین این مفاهیم کار دشواری است و نمیتوان به سادگی یک یا
چند شاخصه و ضابطه کلی را برای سلفیگری استخراج کرد و برشمرد و گفت هر شخص
یا جریانی که واجد این شاخصه و ویژگی است ،سلفی است یا هر کـس ایـن مشخصـات را
دارد سلفی تکفیری است و هر کس ندارد اینگونه نیست.
اجازه بدهید برای روشن شدن این مطلب مثالی بزنم .گـاهی گفتـه میشـود اخباریـان
قائل به وقوع تحریف در قرآناند ،و قول بـه تحریـف قـرآن یکـی از شاخصـههـای فکـری

اخباریان است .اما این سخن درستی نیست .زیـرا یکـی از بهتـرین دفاعهـایی کـه از عـدم
تحریف قرآن شده اثر مرحوم شیخ ّ
حر عاملی یکی از علمای اخباری است .از طرف دیگـر،
اصولیهایی داریم که با جسارت تمام در مواجهه بـا برخـی آیـات قـرآن گفتـهانـد :ایـن آیـه
فصیح نیست؟ پس باید گفت این طور نیست که همه اصولیون قائل به عدم ایـراد در قـرآن
باشند و اینطور نیست که همه اخباریها قائل به وقوع تحریف در قرآن باشند.
برخی گفتـهانـد ظـاهرگرایی یکـی از مشخصـههـای حـوزه فکـری سـلفیگـری اسـت.
ً
ظاهرگرایی ،نوعی بیاعتنایی به عقل است ،اما آیا لزوما هر گونه بیاعتنـایی بـه عقـل ،بـه
معنای سلفیگری است؟ آیا هر کسی کـه بـه ظـاهر حـدیت اعتنـا میکنـد ،سـلفی اسـت؟
واقعیت این است که ظاهرگرایی ویژگی و مشکل اصلی سلفیگری نیست ،بلکـه گزینشـی
عمل کردن مشکل اصلی آنهاست .اگر کسی همه آیات قرآن و روایات را دید و بر بام آیـات
و روایات نشست و با مالک صحیح به جمعبندی آنها پرداخت ،آن وقت در مجموعه آیـات
و روایات نکاتی را به دست میآورد که به برداشت صحیح و درست کمـک مـیکنـد .حتـی
اگر آن شخص یک فرد ظاهرگرا باشد با دیدن همه آیات و روایات ،دیگـر دیـدگاهش تأییـد
نمیشود و به این باورها و برداشتها دست نمییابد.
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بنابراین ،گزینشی عمل کردن مشکل اصلی است .یعنی تنها چند روایت ،یا چند آیـه از
قرآن را میبیند و خیال میکند که اسالمشناس شده است .مرحوم امام خمینـی سـخن
جالبی دارند کـه بـه بحـت مـا مـرتبب اسـت .ایشـان فرمودنـد« :یکـی مـیآیـد چهـار تـا از
جنگهای اسالم را بررسی میکند ،بعد میشود اسالمشناس! خوب ،تو جنگشناسی ،از
اسالم بگو من این ورقش را می شناسم .فقیه حق ندارد بگوید که من اسالمشناسم .فقیـه
باید بگوید من فقهشناسم ،من فقه اسالم را میشناسم . ...فیلسوف حق ندارد بگویـد مـن
اسالمشناسم ،این میتواند بگوید من یک قسمی از معقـوالت اسـالم را ادراک کـردم .آن
هم که حکومت اسالمی را بررسی کرده و اطالع پیدا کرده که وضع حکومـت چـه بـوده او
حق ندارد بگوید من اسالمشناسم ،بگو من حکومت اسالمشناسم».

ادعای اسالمشناسی تنها برای کسی کـه همـ جهـات اسـالم را بدانـد ممکـن اسـت.
ایشان میفرماید امـام علـی اسالمشـناس اسـت ،چـون امـام علـی بـر بـام اسـالم
نشسته است؛ آیاتش را بلد است؛ پیامبر و سیرهاش را میشناسد.
به نظر من ،مشخصه دقیق و مطلقی برای شناخت مفهوم سلفیگری و پیـروان آن در
دست نیست ،اما به طور نسبی میتوان گفت سلفیان حدیتگرا هستند و به عقل بیاعتنا.
سراج منیر :در جهان تشیع چطور؟ شما میپذیرید که در جهان تشیع افراطیگـری
وجود دارد و افراطیگری را چه تهریف میکنید؟

تعریف و تبیین افراطی گری در تشیع نیز دشوار است .اما باید بـدانیم کـه اهلبیـت

مالک و معیار ما هستند .اهلبیت با اسالم مساویاند .در روایت آمده ٌ
علی مـع الحـق
و الحق مع علی؛ علی با حق همراه است و حق با علی .سایر ائمه نیز هیچگاه از حـق جـدا
نشدهاند و همیشه حق با آنها همراه بوده است .شیعه یعنی کسی که با امام علی همراه
است نه یک گام پیش است و نه یک گـام عقـب .شـهید در لمعه میگویـد« :الشیعة نی

شایع علعَا ای اتبةه»؛ یعنی شیعه کسی است که پا جای پای امام علی میگذارد و او را
تبعیت میکند .جلوتر از امام علی یا عقبتر از امام علی حرکت کردن ،یعنی جدایی
از امام علی .جلو زدن از امام یعنی افراط؛ عقب ماندن از امـام یعنـی تفـریب .در شـیعه
کسانی که از همراهی با امام جدا شده و جلو زدند افراطی هستند.

اینکه در رفتار برخی افراد چه اتفاقی افتاده یک بحت است و اینکه نظر اهـلبیـت

چیست بحت دیگر .ما به عنوان پیروان اهلبیت باید به آنچه اهلبیت تبیین کرده
ً
و بیان کردهاند ملتزم باشیم و مانند آنهـا عمـل کنـیم .فعـال مـن اینجـا داوری نمـیکـنم و
نمیگویم کدام سخن درست و کـدام غلـب اسـت .در نهایـت مـن نیـز در یـک طـرف قـرار
میگیرم .اما این را بدانیم و توجه داشته باشیم که وقتی نظر میدهیم ،یعنـی مـیخـواهیم
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در میان شیهیان هستند کسانی که مدعیاند شیوه اهلبیت را اتخاذ کردهانـد در
حالیکه نگرششان نسبت به اهلسنت یا سلفیها تند است و مدعی هستند ما پا جای پای
امیرالمؤمنین میگذاریم .نظر شما چیست؟
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بگوییم این دیدگاه با نظر حضرت امام صادق موافق اسـت و میخـواهیم چیـزی را بـه
امام صادق نسبت بدهیم و بگوییم سایر نظرات از نظر حضرت به دور است ،الزم است
خیلی دقیق باشیم.
اما نکاتی وجود دارد که می تواند ما را در رسیدن به حق یاری کند ،مانند این حدیت که
امام رضا فرمودهاند « :لو علم الناس حماس کالننا التبةونا»؛ حال آیا توهین بـه یـک
مسلمان میتواند باعت پیروی فردی که به او اهانت شده از امام شود؟! آیا چنین کـاری بـا
این فرمایش حضرت رضا سازگار است؟ آیا با این باورها میتوان مردم دنیا را بـه پیـروی
از مذهب امام صادق دعوت کرد؟
پس شما هم میپذیرید که افراطیگری یهنی خروج از مدار اهلبیت را داریم؟

بله ،امکان ندارد که هر دو دیدگاه ،دیدگاه امام صادق باشد.
به نظرتان افراطیگری در بین برخی شیهیان چه مقدار در گسترش سلفیه تکفیری
نقش داشته است؟

من نمیخواهم بگویم ما چقدر در گسترش نقش داریم یـا نـداریم؛ چـون واقعیـت ایـن
است که این نیاز به اطالعات بسیار گستردهای دارد کـه فـرد همـه چیـز را دقیـق بدانـد تـا
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بتواند نظر بدهد .لذا بیشتر تحلیل است ،که تحلیلها هم اگـر مبتنـی بـر توهمـات نباشـد
بیشتر ظن و گمان است.
ولی واقعیت این است که ما باید ببینیم اهلبیت چه کردند؟ اگر امام علی بعـد
از پیامبر میخواست مثل ما باشد که صـبر کنـد دیگـران خـوب بشـوند آیـا چیـز دیگـری از
اسالم باقی می ماند؟ آیا حضرت نفرمودند اولین کسی که باید همه مسائل را رعایـت کنـد
منم ،ولو اینکه دیگران نمیخواهند هیچ چیز را رعایت کنند .آن کس که میخواهد رعایت
کند من هستم که باید رعایت کنم .این ماجرا را بسیار نقل میکنـیم کـه امـام علـی بـه
حضرت زهرا خطاب کرد که میخواهی این اذان بماند یا نمیخواهی بماند؛ روضـهاش
را که میخوانیم و میگوییم ولی آنجا امام دارد عمل میکند؛ بعدها که مسائل علمی برای
خلفا پیش آمد حضرت چه کرد؟ آیا به مخالف گفت دیدید کـه سـرتان بـه سـنگ خـورد؟ یـا

اینکه حضرت خودش را موظف میدانست پاسخ بدهد .وقتی مسئله قضایی پیش میآمـد
حضرت وارد میشد؛ در مسائل دفاعی مشـاوره مـیداد .در مسـائل علمـی غیرمسـلمانهـا
میآمدند و حضرت مانند یک سرباز وارد میشد؛ مجهز در تمام مسائل .حضرت خودش را
موظف میداند وارد بشود و اال اگر حضرت میخواسـت مثـل دیگـران بگویـد آنجـا فـالن
کردید اسالم ضربه میخورد .در سخنان حضـرت هـم هسـت کـه دیـدم اگـر کـاری بکـنم
اسالم ضربه میبیند .در بخشهای مختلف حضـرت دفـاع میکننـد تـا اسـالم بمانـد .آیـا
برخی از کارهایی که ما میکنیم سبب میشود اسالم بماند؟ منظور این نیست کـه خـدای
ناکرده حقی باطل شود یا به عکس؛ یک سر سوزن هـم نبایـد زیـر بـار باطـل بـرویم .هـیچ
احدی هم نمی تواند ادعا کند که حضرت زیر بار باطل رفت .او حق است و علی مـع الحـق
ً
و الحق مع علی .کامال حق؛ نه فقب امام علی ،بلکه تمام ائمه چنیناند .لذا باید به این
نکته توجه کنیم .اینکه حدود حق و باطل رعایت شـود مطلبـی اسـت و لجاجـت بـه خـرج
دادن مطلب دیگری است؛ امام علی میتوانست در حل مشکالت کمک کند کـه ایـن
کار را کرد؛ در حالی که می توانست چنین کاری را نکنـد و مشـکلی بـر مشـکالت بیفزایـد.
ولی به نظر میرسد ما اینگونه نیستیم .نکته امام رضا نکته بسیار عجیبی است که مـا

کردهاند .بر اساس هر دو فرض نشان از جعل حدیت وجود دارد .اگر این روایت را حضـرت
رضا نفرموده پس حدیت جعل شده و اگر حضرت فرموده پس حدیت جعل شـده! ایـن
روایت نیاز به کار جدی دارد .لذا خود اهلبیت آمدند برای ما قرآن را مالک قرار دادند.
در قرآن کریم آیاتی هست که سـختگیریهایی نسـبت بـه کفـار قـریش دارد ،ولـی در
َ
ْیج َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُّ ُ ْ َ
وُك عن
یک آیه قرآن سفارش کفار قریش را به پیامبر میکندَ  :و ال رمفكم شفآن قوم أن صد
ٍ
ِ
ِ
ْ
َ
ّ
ْلَ ْسج ْلحَ
رام أ ْن َت ْع َت ُِّدوا»؛ چه کسانی بودند که صد مسجدالحرام کرده بودند؟ زمـان پیـامبر در
ِد ا
ا
ِ
ِ
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به آن بیتوجهیم .بنا بر آن روایتی که هم مرحوم صدوق آن را در علل و هـم مرحـوم شـیخ
حر در اثبات الهدی ذکر میکند حضرت میفرماید مخالفان ما در سه بخش حـدیت جعـل
ً
کردند .یکی را حضرت میفرماید در بخش مثالب دشمنان ما .اوال بنـده گـاهی گفتـهام یـا
حضرت رضـا ایـن حـدیت را فرمـوده ،یـا نفرمـودهانـد و خودشـان ایـن حـدیت را جعـل

حیات پیامر ّ
صادین از مسجدالحرام چه کسانی بودند؟ جز مشـرکان قـریش کـس دیگـری
نبود؛ ولی مبادا به اینها تجاوز کنید .اگر ما حق تجاوز بـه کـافر را نـداریم بـه نظـر میرسـد
تکلیفمان نسبت به مسلمانان روشن است .اینها اسالم است و عین تشیع.
باز تکرار میکنم ،ما مشکلمان مشکل یکسـونگری اسـت؛ یعنـی چنـد آیـه ،روایـت و
رویداد تاریخی را گزارش میکنیم ،نه مجموعه آیات ،روایات یا رویدادها را.
تقیه در مکتب اهلبیت چه جایگاهی دارد؟

گفتهاند تقیه جریان گوهرباری بوده که امروزه نیاز ماست .اما کدام معنای تقیـه؟ مـراد
از تقیه چسیت؟ من اینجا از نکته ای کـه سـید حیـدر آملـی دارد بـرای تبیـین گسـتره تقیـه
استفاده میکنم .آقای جوادی آملی بارها متعرض این بحت شدند .سـید حیـدر آملـی نظـر
خاصی دارد که من نمیخواهم بگویم چندان درست هسـت یـا نـه .فقـب میخـواهم از آن
ً
نظر برای گستردگی آن استفاده کنم .سید حیدر معتقد است اهلبیـت اصـال تقیـه در ایـن
مسائل پیش پاافتاده نمیکردند .در وضو ،نماز و  ...که تقیـه نداشـتند .اینهـا را میشـود در
منبرها داد زد .باز هم میگویم نمیخواهم دیدگاه سید حیدر را در نهایت تأیید کنم .ولی بـه
هر حال ایشان میگوید اهلبیت تقیهشان از این بود که خیلیهـا مطلـب را نمیفهمیدنـد.
وقتی نمیفهمیدند برای چه مطالبی را برای آنها بیان کنند؟ آیت الله جوادی آملی اینهـا را
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به بهترین وجه در درسها بیان میکردند .یـک بـار از حضـرت رضـا میپرسـند توحیـد
چیست .حضرت میفرماید همین که مردم دارند؛ همین که دارنـد توحیـد همـین اسـت؛ و
جالب است کـه در روایـت دیگـری امـام صـادق بـه هشـام میگویـد« :هشـام! توحیـد
چیست؟» .وی میگوید خدا عالم است .حضرت میفرمایند خوب فالنی هـم عـالم اسـت.
علم الجهل فعیه یعیا ٌ
ایشان گفت پس من چه بگویم .حضرت میفرمایند« :اهلل تةالی ٌ

النو فعه در ة العجز فعه»؛ ایشان میگویـد «خرجیُ انیا اعلیم النیاس والدویعیر».
یک وقت سطح فکر مردم این است که باید به آنها بگوییم ما انـتم علیـه .انسـان وقتـی در
یک روستاست نمیتواند سخن امام حسین را که ذیل دعای عرفه هست «الغریک نی

الظهو نا لعس لک» بیان کند .چون سطح فکر مردم به این چیزها نمیرسـد .امـا زمـانی
همین مطلب را باید برای کسانی که از سطح اندیشه باالیی برخوردارند بیان کرد.
اگر اینجا اسمش تقیه است ،در مواردی که به هر نحوی میخواهد فتنهای بشود ،آیـا
آنجا جای تقیه نیست؟ اگر در مسئله توحید جای تقیه است و نباید بخشی از مسئله توحید
را که مردم نمیفهمند بگویید ،در موارد دیگـر هـم جـای تقیـه اسـت .در روایـات مـیبینیم
کسی میآید و از حضرت چیزی میپرسد؛ ایشان پاسخی میدهند .سپس شخص دیگری
میآید ،ایشان پاسخ دیگری میدهند .بعد این دو تا به هم میرسند و میگویند که حضرت
به هر کدامشان چه گفتهاند .حضرت میفرمایند چه کسی میتواند مثل فالنی (منظور نفر
دوم است) بفهمد .تقیه هم خیلی گسترش دارد؛ لذا تقیه میشود برای حفاظت؛ یعنی تقیه
در هر موردی که باعت حفظ دین و کیان دیـن شـود؛ منتهـی بـه شـرطها و شـروطها؛ هـر
چیزی که بناست دین را حفظ کند .اگر تبیـین بحتهـای توحیـدی در جـایی باعـت ایجـاد
مشکل برای برخی شود شما حق ندارید آنها را در آنجا مطرح کنیـد .امـام علـی برخـی
سخنان را در مدینه نگفت ،بلکه در عراق که زمینه آماده بود بیان کرد .امام رضا برخی
بحتها را در مدینه نگفت ،بلکه در خراسان و در مواجهه با متفکـران ارائـه کـرد .حتـی در
برخی بحتهای امام صادق کـه در کهای هسـت ،حضـرت میفرمایـد« :یـا اخـا اهـل
ً
مصر»؛ یعنی شخصی از مصر آمده و با ایشان بحت میکند .یا مثال عبدالله بن مقفع است

صادق هرچند در مدینه و مکه هم این بحتها را ارائه میکند ،ولی نه بـرای مکیـان و
مدنیان ،بلکه برای آنهایی که از جای دیگر آمدهاند و سـؤال دارنـد؛ امـام علـی هـم بـه
عراق میرود و در آنجا مباحت را مطرح میکند .امام رضا هم به خراسان میآیـد .بلـه،
تقیه جریان گستردهای است که اگر بخواهیم آن را تعریـف کنـیم بایـد بگـوییم چیـزی کـه
برای حفاظت از دین است .تقیه برای حفظ دین آمده است؛ هرچه باعت حفظ دین شود.
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که از عراق به آنجا رفته و با حضرت بحت میکند .ابن ابیالعوجا اسـت و بـا ایشـان بحـت
میکند .حتی امامان هم باید فضا و جو مناسبی پیدا کند که مطالب را بیان کنند .لذا امـام
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برخی از افـرادی کـه از جریانهـای افراطـی شـیهه هسـتند بحـث ا
تبـری را مطـرح
ق
میکننـد و اههــار ایـن تبــری را الزم میداننــد و میگوینـد ارــال تقیـهبردار هــم نیســت و
نمیتوانید تقیه کنید .شما چگونه بین این تقیه از یک طرف و این تبری جمع میکنیـد؟ یـا
ق
میگویند شما با بحث تقیـه حقـایر را پنهـان مـیکنیـد؛ مـلال در بحـث شـهادت حضـرت
زهرا . شما چگونه این را تبیین میکنید؟

ً
یک توضیح اولیه بدهم .اوال ریشه اساسی تبری و تولی این است که دشمن هر زشتی
و طرفــدار هــر ارزشــی باشــیم .آیــا مــا درون نمیگــوییم؟ زیــارت عاشــورا را کــه میخــوانیم

میگوییم «انی سلم مل ساملکم یرب مل یا وکم»؛ در خب مقدم حـرب لمـن حـاربکم
اهلبیت با شیطان درگیر بودند ،ولی واقعیت این است که مـا چقـدر تبـری از شـیطان
داریم؟ در زندگی روزمرهمان جایگاه تبری از شیطان کجاست؟
یهنی شما میفرمایید از حیث مفهومی این مهنای تبری را خیلی خاص کردهایم؟

بله .من بناست از زشتیها تبری بجویم که سمبل زشتیها در دین شیطان است .یعنی
مـا از او زشـتتـر نـداریم .ســمبل زشـتیهـا شـیطان اســت .سـمبل خوبیهـا هـم چهــارده
ییرب ملی ییا وکم»؛
معصوم هستند .انبیا را هـم داریـم؛ «انیی سیلم ملی سیاملکم
ٌ
فرض کنید عالوه بر اینکه من از شیطان و عملکرد شیطان تبری جسـتم از مـن بخواهنـد
که از آقای الف و ب و ج هم تبری بجویم .اگر چنین شد بساط تبری جمـع میشـود .زیـرا
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بنا شد من از هر کار شیطانی تبری بجویم نه از هر کسی .خداوند متعال هیچ موجـودی را
شر و بد خلق نکرده است .اگر بد است به خاطر رفتـار شـیطانی اسـت .مـن در مرحلـه اول
ً
ً
باید از شیطان و هر کار شیطانی تبری بجویم ،هم قوال و هم عمال .سپس دربـاره افـراد بـا
استدالل دقیق و بدون هیچ تسامحی وارد نقد شوم .چون اگر نقد نباشد یا همه افرادی که
با هم مخالفاند با تسامح علیه یکدیگر حرف میزنند یـا نتیجـهای جـز جنـگ و خـونریزی
باقی نمیماند .میتـوان گفـت همـه گناهکـار هسـتند .چـون قـرآن امـر کـرده اسـت کـه:
ْ

ُ َْ

ر

َ ول َی ُقولوا ق ْوال َس ِد ریدا.

یهنی در سطح عوام نباشد به این دلیل که عوام استداللها را شاید نفهمند؟

نه .حتی برای عوام باید بحت دقیق علمی صورت بگیرد .به طوری کـه اگـر میگـوییم
چیزی اتفاق افتاده دقیق باشد .بشخصه معتقدم بایـد بـرای هـر فـردی بالاسـتثنا مباحـت
اختالفی بر اساس مدارک دقیـق مـورد پـذیرش او مطـرح شـود .ایـن کـار مشـکلی ایجـاد
نمیکند .تعبیر «مورد پذیرش طرف مقابـل» نیازمنـد توضـیح طـوالنی اسـت کـه بـا اشـاره
ّ
میگذرم .مورد قبول طرف مقابل یعنی اکثریت یک گروه؛ و اال ممکن است در هر فرقهای
بتوان مطلبی را در یک نوشته پیدا کرد .این را نمیتوان به عنوان مطلب مورد قبـول طـرف
مقابل مطرح کرد که اختصاص هم به یک فرقه ندارد .این مطلب را در همه فرقهها داریم.
استداللی که برخی افراطیها مطرح میکنند این اسـت کـه مـا بـر اسـاد احادیـث
رحیح و برهان درست دست به این کارها میزنیم.

همانطور که در اول مصاحبه گفتم این کار گزینشی اسـت .روایتـی اسـت در احتجها
که حضرت میگوید ا گر شما مخالفتان را با دلیل باطل از صـحنه بیـرون کردیـد شـما هـم
باطل هستید .مثل این روایت هم هست ،شما حـق نداریـد مخالفتـان را بـا دلیـل باطـل رد
کنید .کسی که با دلیل باطل مخالفش را رد میکند خودش هم باطل اسـت .همـین طـور
است و متأسفانه این بال برای همه مذاهب اسالمی هست .همـه دو آیـه ،دو روایـت یـا دو
قصه را لحاظ میکنند و توجهی به کل مجموعه ندارند و به خودشان اجـازه میدهنـد هـر

فرستاده بود .در آن نامه آمده بود که شما در آنجا راحتید و سخنهایی مـیگوییـد کـه ایـن
سخنان به افغانستان میرسد و من باید تاوانش را بدهم .آیـتاللـه محسـنی عـالمی اسـت
شیعی ،شاگرد آقای خویی ،درسخوانده حـوزه ،مجتهـد و صـاحبنظر .میگویـد مـن بایـد
ً
اینجا تاوان بدهم .در روایات خودمـان نکـات دیگـری هـم هسـت .مـثال امـام علـی در
جنگ با معاویه و اصحاب معاویه میفرماید فحش ندهید .این مطلب در نهجالبالغ آمده
است .چرا امام علی چنین توصیه میکند؟
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چیزی بگویند.
چند سال قبل آیتالله محسـنی از افغانسـتان نامـهای خطـاب بـه برخـی افـراد در قـم
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ما هم بیاییم اهلبیت را با کارهای خوب به دنیا نشان بدهیم .این روایت در کهای

الرج َیل ناً ِننییا َیدَّی یک َ
ج ِ عی ِع َأ ًن ِر َنییا ندَّبِةییا
یوَ ِ َ
هسـت .حضــرت میفرمایــد« :إِ َّنییا َال نَةییرر َّ
ن ِریرا» .روایت دیگری است در کای که میگوید« :ن کاَ هلل نطعةا فهیو لنیا لیی نی

کاَ هلل عاصعا فهو لنا عر » .حاال با توجه به این روایات باید بگردیم و شیعه پیدا کنیم .بعد
ذیل همین روایت میفرماید« :ال تنال الیدنا اال والو ع»؛ روایت مفصل است .در بخشـی
از روایت میگوید خیال میکنید کسی که بگوید من علی را دوست دارم و فعال نباشد ایـن
کافی است .این در حالی است که یکی میگوید من پیامبر را دوست دارم و پیـامبر از امـام
علی باالتر است .اگر بنا شد ادعای درون تأثیر داشته باشد من میگویم امـام علـی

را دوست دارم و دیگری میگوید پیامبر را دوست دارم .آیا این روایات در کای نیست؟ چـرا
اینها را نمیبینیم؟ چرا برخی روایات را مـیبینیم و برخـی را نمـیبینیم و دلبخـواهی عمـل
میکنیم؟ در برخی سطوح نیازمند آن هستیم که متفکران طراز اولمـان بشـینند و در ایـن
مسائل حساس شور و مشورت کننـد .آنهـا بایـد در نوشتههایشـان رعایـت خیلـی مسـائل را
داشته باشند .ممکن است مطلبی را امروز بنویسند و صد سال دیگر دستآویز شود.
در تاریخ تشیع خود ما ،این نگاه ضدتقریبی و گاه افراطی در تاریخ ههور و بروز دارد
یا نه؟ آیا در زمان خود اهلبیت هم بوده است؟
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زمان خود امام علی هم بوده است.
پس بوده و شاخههایی هم داشته است.

خود اصحاب گـاه چنـین هسـتند .ایـن مسـائل بـوده اسـت .شـاید بـه طـور نسـبی
بلهِ .

بیشترین موضعگیری را ائمه درباره غالت دارند که جریانی افراطی بودند.
بهترین روش برخورد با این بحث افراطیگری چیست؟

بهتر این است که ما اول خودمان را بشناسیم .در مرحلـه بعـد آنهـا را خـوب بشناسـیم.
یعنی شناخت صحیح از مذهب خودمان و سپس دیگـر مـذاهب سـبب مـیشـود ایـن دیـد
منفی و افراطی کمرنگ شود .همچنین با شـناخت رفتـار اهـل بیـت مـیتـوانیم رفتـار
صحیح را بشناسیم و مانند آن بزرگواران عمل کنیم.

ما برخی مظاهر رفتاری داریـم ،ماننـد عداداریهـای حضـرت زهـرا کـه اینهـا را
نمیتوانیم رها کنیم .از سوی دیگر ،برگداری اینها چالش ایجاد میکند .به نظر شـما چـه
باید کرد؟

نه .الزم نیست این عزاداریها را تعطیل کرد ،بلکه مـیتـوان دربـاره نحـوه عـزاداری و
چگونگی انجام آنها رویکرد مناسبی داشت؛ ما باید به سمتی برویم که انشـا الله مجموعـه
تشیع متولی داشته باشد ،و بتوانیم با رویکرد واحد همگی عمل کنیم .باید به سمتی بـرویم
که انشا الله مجموعه تشیع ،مرکزی داشته باشد که سخنگوی تشـیع باشـد؛ یعنـی حـرف
رسمی تشیع را بزند و پاسخگو باشد .مجموع مصالح را هم در نظـر بگیـرد .اگـر مصـالح در
این است که به این شیوه عزاداری کنیم یا به آن شیوه ،هر طور که مصلحت اسـت عمـل
شود .اگر امام خمینـی مـیگفـت حـر را میتوانیـد تعطیـل کنیـد آیـا یـک شـیوه عـزاداری
نمی تواند تعطیل بشود؟ حاال کسی ممکن است نقدی داشته باشد و بگوید من این سـخن
امام خمینی را قبول ندارم ،ولی ایشان چنین دیدگاهی داشت و معتقد بود گاهی میشود با
توجه به مصلحت حر را تعطیل کرد .اگر بتوانیم بنا به مصلحت حر را تعطیـل کنـیم ،چـرا
نتوانیم یک شیوه عزاداری را تعطیل کنیم .البتـه ایـن کـار هـر کسـی نیسـت و بایـد شـیعه
مجموعه ثابتی داشته باشد که تحت نظـارت زعمـای شـیعه جهـان تشـیع باشـد و در تمـام
مسائل جهان تشیع اظهار نظر از جانب این مرکز صورت گیرد و به عنوان نظر رسمی تشیع
اعالم شود ،در عین اینکه افراد هم میتوانند نظر خود را داشته باشند.
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از فررتی که در اختیار ما گذاشتید سپادگداریم.
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پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سراج منیـرسال چهارمشماره41تابستان4131
صفحات13-11 :تاریخ دریافت4131/50/44 :تاریخ تأیید4131/50/15 :

پاسخ شبهه قفاری رد انتساب منشأ امامت هب عبدا هلل بن سبأ
ابوالفضل قاسمی

*

چکیده
از جملـه نظریـههای موهــوم در بـاب پیــدایش تشـیع ،نظریـه پیــدایش تشـیع در نتیجــه
تالشهای عبدالله بن سبأ است .چندین قرن اسـت کـه مخالفـان تشـیع ایـن نظریـه را
مطرح میکنند .در این میان ناصر القفـاری ،یکـی از علمـای معاصـر وهابیـت ،همـین
ادعا را با استناد به متون و منابع شـیعه بـه گونـهای متمـایز و متفـاوت از دیگـران بیـان
کرده است .در این مقاله به شبهه قفاری پاسخ داده شده است .این شبهه بـا سـه دلیـل
رد شده است .1 :وجود دالیل معتبر بر پیدایش شیعه به همت پیامبر اسالم؛  .2بررسـی
نقلی که شیعه را منتسب به عبدالله بن سبأ کرده اسـت؛  .3تعـارض عقایـد عبداللـه بـن
سبأ با شیعه دوازدهامامی .با توجه به بررسیهای انجامشده ایـن نتـایر حاصـل شـد کـه
منشأ شیعه از زمان پیامبر اسالم بـوده اسـت و عبداللـه بـن سـبأ ،بـر فـرض وجـودش،
عقایدی غیر از عقاید شیعه داشته است و منابع شیعی هیچ کدام منشأ شـیعه را عبداللـه
بن سبأ ندانستهاند.
کلیدواژهها :شیعه ،عبدالله ابن سبأ ،قفاری ،منشأ شیعه ،غلو ،امامت.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت
a.gh1392@hotmail.com

و دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی ،دانشگاه تهران.

مقدمه
کتــاب اصهه م هههالش ال ههمع ا هاهمهه ا ث هه ع هه

نوشــته دکتــر ناصــر بــن

عبدالله بن علی القفاری است .این کتـاب در حقیقـت رسـاله دکتـری او بـوده اسـت کـه در
 1417ه.ق .در دانشگاه اسالمی «محمد بن سعود» با راهنمایی محمد رشاد سالم بـا رتبـه
اول دفاع شده است و در سه جلد ،بالغ بر  1381صفحه ،به چاپ رسیده اسـت .او در ایـن
کتاب به بررسی اصول عقاید شیعه پرداخته است و طبق آنچه خود مـدعی اسـت کوشـیده
است عقاید شیعه را با رجوع به کتب شیعه بررسی و نقد کند .این کتاب یـک مقدمـه و پـنر
باب دارد و هر باب هم چند فصل دارد ،که باب سـوم آن مربـوط بـه عقایـدی اسـت کـه او
معتقد است فقب شیعه به آنها اعتقاد دارد .این باب را به بخشهایی مثل امامت ،عصمت،
تقیه ،ظهور و  ...تقسیم کرده است.
یکی از شبهاتی که قفاری در چند جا از کتابش مطرح کرده ،نسبت دادن منشأ امامـت
به عبدالله بن سبأ است .وی این ادعای خود را مستند به کتابهای شیعه کـرده اسـت .در
بحت مفهوم امامت قفاری مینویسد« :ابنسبأ نخستین کسی است که از مفهـوم امامـت
1
به این ص ورت موجود نزد شیعه سخن گفته است».

اا چهارم /شماره  /14اتبستان 1333

11

و در عبارت دیگری مینویسد« :در نقد مفهوم امامت همـین کـافی اسـت کـه سـندی
2
برای آن غیر از ابنسبأ و یهودیت وجود ندارد».
قفاری برای اثبات ادعای خود ،به این دلیل استناد کرده است که کتابهای شـیعه بـه
این مطلب اعتراف دارند .او مینویسد:
الشعة ّ
فقر اعرتف کدب ّ
وأَ او سبأ «کاَ أ ّ ل ن أشهر القیول وریر
إنان علی أظهر الرباءة ن أعرائه کاشف خمالرعه ک ّریرمم 3ألنیه کیاَ
 ،ج ،2ص.792

 .1ناصر بن عبد الله القفاری ،اص م هالش ال مع ا هاهم ا ث ع
 .2همان ،ص.794
َ
والف ق ،ص21؛ حسین
 .3قفاری به نقل از :محمد بن عمر کشی ،رجام ،ص119- 118؛ سعد بن عبدالله اشعری ،المقا ت ِ
الـرازی ،ی
بن روح ّالنوبختیِ ،یه َ ق ال ی همع  ،ص22؛ احمـد بـن حمـدان ّ
الز ه  ،ص315؛ محمـد بـن عبـدالکریم شهرسـتانی،
َ
ّ
الشهرستانی عـن ابنسـبأ« :وهـو ّوول مـن وظهـر القـول ّ
بـالن ّص علـی عمامـة علـی رضـی
الملل وال ِّ َحل ،174/1 :حیت قال
ِ
الله عنه».

هیودی األصل یری أَ یوشع و نوَ مو صیی نوسیی فلیس أسیلم أظهیر
مذه املقال فی علی و أویی االیب؛ کتابهـای شـیعه اعتـراف دارنـد بـه اینکـه
«ابنسبأ نخستین کسی بوده است که گفته است امامت علی واجب است و برائـت
از دشمنان علی را آشکارا مطرح کرد و با آنان دشمنی کرد و آنها را کـافر دانسـت».
ّ
وصـی حضـرت
چون ابنسبأ در اصل یهودی بود و معتقـد بـود کـه یوشـع بـن نـون
موسی است .زمانی که اسـالم آورد همـان سـخنان را دربـاره علـی بـن ابـی طالـب
1
مطرح کرد.

بررسی و نقد
درباره شخصیت عبدالله بن سبأ دو دیدگاه بـه طـور کلـی وجـود دارد .1 :شخصـیت او
حقیقــی اســت؛  .2شخصــیت او ســاختگی اســت .کســانی کــه او را شخصــیتی ســاختگی
دانستهاند برای این مدعای خود دالیلی را نیز بیان کردهاند کـه از جملـه ایـن افـراد عالمـه
سید مرتضی عسگری را میتوان نام برد .ایشان درباره عبدالله بـن سـبأ تحقیـق گسـترده و
عمیقی انجام داده است که در کتابی با عنوان عبدالل بن سبأ واساطم اخ ی منتشر شـده
است .عالمه عسگری در این کتاب مینویسند:
نخست منظور از این کلمه (عبدالله بن سبأ) همان عبدالله بـن وهـب سـبائی
بود که در عصر علی (ع) زندگی میکرد و در آخر ،ریاست گروه خـوارج را بـه عهـده
گرفت .سپس بعد از افسانهسازی سیف بن عمرو و انتشار افسـانه سـبأئیه (عبداللـه
بن وهب سبأئی) فراموش گردید و کلمه «عبداللـه سـبأ» دربـاره یـک مـرد مرمـوز و
موهوم یهودی که از یمن آمده بود و بنا به روایات سیف معتقد به وصـایت علـی
بود به کار رفت .ولی با مرور زمان افسانه سبأئیه پیرایههای زیادی به خـود گرفـت و
ً
عبدالله بن سبأ ،قهرمان این افسانه ،نیز طبعا صورت تندتر و خرافیتری پیدا نمـود

2

پاسخشبهه قفاری رد انتساب منشأ امامت هب عبدا هلل بنسبأ

 .1همان ،ص.792
 .2عبدالله بن وهب سبأیی در دوران علی میزیست و نخست از طرفداران ایشـان بـود .ولـی در جنـگ صـفین در جریـان
حکمیت به علی (ع) اعتراض کرد و از آن تاریخ عداوت و مخالفت با علی را آغاز کرد .نک :.مرتضی عسگری ،عبدالل بن
سبأ و د گ ایسان لای تار خ  ،ج ،3ص.853
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و درباره یک مرد خطرناک غالی و تندرو که فرقه سبئیه معتقد به الوهیت علی را بـه
1
وجود آورده است ،استعمال گردید.

البته شخصیتهایی که عبد الله بن سـبأ را سـاختگی دانسـتهاند فقـب شـیعه نیسـتند،
بلکه برخی اندیشمندان اهل سنت نیز این شخصیت را موهوم دانستهاند ،از آن جمله دکتر
طـه حسـی ن صــراحت دارد کـه عبداللـه بــن سـبأ را دشـمنان شـیعه سـاختهاند و هدفشــان
مخدوش کردن فرهنگ شیعه بوده است.
ّ
همچنین دکتر علی نشار 3و محمد کرد علی 4،دکتر حامد داود حفنی در مقدمـه کتـاب
2

عالمه عسگری 5،دکتر محمد کامل حسین 6و دکتر عبدالعزیز الهالبی 7از کسـانی هسـتند
که این شخصیت را ساختگی دانستهاند .اگر کسی نظـر ایـن افـراد را بپـذیرد ایـن شـبهه و
نقلهایی که درباره عبدالله بن سبأ هستند همگی بیاساس میشود ،ولی با توجه به اینکه
گروهی این شخصیت را حقیقی دانستهاند و شبهه قفاری هم بر این اسـاس اسـتوار اسـت
که این شخص حقیقی بوده است ،در پاسخ به این شبهه قفاری ما نیـز فقـب از ایـن منظـر
که شخصیت حقیقی بوده است بحت میکنیم و برای دفع شبهه به سه نکته میپـردازیم؛
ً
ً
اوال دالیل محکمی وجود دارد که منشأ تشیع خود پیـامبر گرامـی اسـالم بودهانـد؛ ثانیـا بـه
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بررسی نقلی که قفاری نقل کرده و آن را دلیل بر این گرفته است که خود کتابهای شـیعه
ً
منشأ شیعه را عبد الله بن سبأ میدانند میپردازیم؛ ثالثا با بررسی عقاید ابنسـبأ ایـن نکتـه
روشن میشود که چنین شخصی نمیتواند منشأ شیعه باشد.

 .1مرتضی عسگری ،عبدالل بن سبأ و د گ ایسان لای تار خ  ،ج ،3ص.861
 .2وراد خصوم الشیعة ون یدخلوا فی وصول هذا المذهب عنصرا یهودیا عمعانا فی الکید لهم و النیل منهم؛ نـک :.طـه حسـین،
الفت الکب ی ،ج ،2ص.98
 .3علی سامی النشار ،ن أة الفک الفلسف ی ا سالم ،ج ،2ص.39
 .4محمد کرد علی ،خطط ال ام ،ج ،1ص.251
 .5مرتضی عسگری ،هقده کتاب عبدالل بن سبأ و اساطم اخ ی ،ج ،1ص.17
 .6محمد کامل حسین ،أدب هص الفاطمم  ،ص.7
 .7عبد العزیز الهالبی ،عبدالل بن سبأ دراس لل وا اة التار خم عن دوره ی الفت  ،ص.73

الف .پیامبر منشأ امامت

منشأ امامت را باید خود پیامبر دانسـت .پیـامبر بـرای جانشـینی و رهبـری بعـد از خـود
شخصی را معرفی کرده است و آن شخص هم علی بوده است کـه ایـن مطلـب دالیـل
فراوانی دارد 1که به اختصار به چند دلیل اشاره میشود.
 .1پیامبر اسالم از همان روزهای اول که مأموریـت یافـت خانـدان خـود را طبـق نـص
َ
َ َْ ْ َ َ َ
ْ ْ َ َ
إی( و خویشان نزدیک را هشـدار ده) 2بـه اسـالم دعـوت کنـد
شیتک األقِّر
قرآن و أن ِذر ع
ً
همان روز نیز رهبر و پیشوای بعد از خود یعنی علی را بـه مـردم معرفـی کـرد و صـریحا
ً
دستور داد از حضرتش پیروی کنند و صریحا فرمود :هر کـس از شـما مـن را اجابـت کنـد
وزیر و جانشین و وصی من است و جز علی بن ابی طالب کسی امـر رسـول خـدا را اجابـت
3
نکرد و همانجا پیامبر ،علی را وزیر و جانشین و وصی خود معرفی کرد.
 .2جریان غدیر خم که پیامبر در اواخر عمر شریفشان علی را به والیت عامـه مـردم
نصب کردند ،یکی از آخرین اقداماتی بود ک ه پیامبر به طـور علنـی جانشـین بعـد از خـود را
معرفی کرد و در «غدیر خم» بود که رسول ا کرم از آن گروه بـیشـمار بـرای علـی

بیعت گرفت .روایت جریان غدیر خم از روایات متواتر و صحیحالسند اسـت کـه منـابع اهـل
سنت نیز این تواتر و صحت سند را تأیید میکنند .به برخی از منابعی که این روایت را متواتر
یــا صحیحالســند دانســتهاند اشــاره میشــود .البــانی (متــوفی  1421ه.ق ).در السلسههل

 .1دالیل اینکه پیامبر برای خود جانشین تعیین کرده بسیار است .در بسیاری از این دالیل ضمن تأییـد ایـن مطلـب کـه پیـامبر
برای خود جانشین معین کرده است ،داللت بر این وجود دارد که این جانشین حضرت علـی بـوده اسـت .عالمـه حلـی در
کتاب نهج الحق برای اثبات امامت و والیت علی به هشتاد و هشت مورد از قرآن استناد کرده است .قاضی نورالله تستری
در کتاب احقاق الحق نود و چهار مورد دیگر از قرآن را با استناد از سی و هفت کتـاب معتبـر از اهـل سـنت در اثبـات امامـت و
والیت علی نقل کرده است.
 .2سوره شعرا ( ،)26آیه .214
 .3محمد بن جریر طبری ،تار خ طب ی ،ج ،1ص542؛ علی بن حسام الدین المتقی الهنـدی ،ک هز العمهام ،ج ،13ص149؛
وحمد بن حنبل ،هس د احمد بن ح بل ،ج ،1ص11؛ اسماعیل بن عمرو ابن کثیر ،البدا و ال ها  ،ج ،3ص.39

پاسخشبهه قفاری رد انتساب منشأ امامت هب عبدا هلل بنسبأ

الصحمح (ج ،4ص )249و الکتانی (متوفی  1345ه.ق ).در نظه المت هاث ههن الحهد
المت ات (ج ،1ص )195و محمد بن اسـماعیل صـنعانی (متـوفی  1182ه.ق ).در ت ضهم
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ا یکار لمعان ت قهم ا نظهار (ج ،1ص )243و عالمـه اسـماعیل بـن محمـد العجلـونی
الجراحــی (متــوفی  1162ه.ق ).در ک هها الخفهها (ج ،2ص )361و ســبب ابــن جــوزی
(متوفی  645ه.ق ).در تاک ة الخ اص (ص )37و عالمه شمس الدین الجـزری الشـافعی
در اس المطالش ی ه اقش سمدنا عل بن اب طالش (ص )48و مالعلی قـاری (متـوفی
 1114ه.ق ).در ه قاة المفاتم ش ح ه کاة المصابم (ج ،11ص )248و ابو حامد غزالی
(متوفی  515ه.ق ).در س العهالممن و ک ها هها یه الهدار ن (ج ،1ص )13و ابـن حجـر
الهیثمــی (متــوفی  974ه.ق ).در الصه اعق المح ق ه (ج ،1ص 116و  )117و ابــنحجــر
عســقالنی (متــوفی  852ه.ق ).در یههت البههاری ش ه ح صههحم البخههاری (ج ،7ص )74و
شمسالدین ذهبی (متوفی  748ه.ق ).در سم أعالم ال بال (ج ،14ص.)27
 .3از جمله احادیثی که داللت دارند بر اینکه پیامبر بعد از خود جانشینی را معرفی کرده
است و آن جانشین مانند خود پیامبر است ولی ّ
نبی نیست حدیت منزلت است که در کتـب
1

معتبر اهل سنت ،از جمله صحم بخاری و صحم هسل  ،نقل شده است:
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هنگامی که پیامبر خدا برای غزوه تبوک از مدینه خارج شدند علـی را بـه جـای
خـود در مدینــه و در بـین اهــل خـود قــرار دادنـد ،امــا حضـرت علـی بـه پیــامبر
خدا عرض کردند :من دوست ندارم که شما برای جهـاد خـارج شـوید ،مگـر
اینکه من هم با شما باشم .پس پیامبر ا کرم فرمودند :آیا راضی نیستی که منزلـت و
مقام تو نزد من مانند منزلت هارون نسبت به موسی باشد ،مگـر اینکـه پـس از مـن
2
پیامبری نخواهد بود.

« .1حدیت غدیر» از احادیت متواتر و قطعی و مسلم بین شیعه و سنی است و متجاوز از صد نفر صـحابی بـا سـندها و عبـارات
مختلف آن را نقل کردهاند .برای تفصیل بیشتر نک :.الغد اثر عالمه امینی ،العبقات اثر سید میرحامد حسـین ،غا ه المه ام
اثر سید هاشم بحرانی ،و الم اجعات اثر سید شرفالدین العاملی.
 .2مسلم بن الحجاج قشیری ،صحم هسل  ،ج ،0ص11۱؛ محمد بن عسماعیل بخاری ،صهحم بخهاری ،ج ،5ص 7و 70؛
احمد بن حنبل ،هس د احمد ،ج ،1ص121؛ محمد بن عیسی الترمذی ،صحم ت های ،ج ،7ص71؛ علی بن محمد بن اثیر،
اسد الغاب  ،ج ،0ص7۲؛ وحمد بن شعیب النسائی ،خصا ص ،ص 15و 1۲؛ علی بن حسام الدین المتقی الهندی ،ک ز العمام ،
ج ،۲ص.017

بسیاری از کتب معتبر اهل سنت و شیعه این حدیت را نقل کردهاند و این روایت همـان
مقام و منزلت هارون را نسبت به حضرت موسی برای حضرت علی اثبـات میکنـد
مگر نبوت و پیامبری را که حضرت رسول آن را نفی فرموده و گفتهاند که «اال انیه ال

نبی وةری» و این حدیت به صورت مطلق جانشینی حضرت علی را ثابت میکند.
ّ
ب .بررسی و نقد اعتراف کتب شیهه

چنانکه آمد ،قفاری اعترافات علمای شیعه را دلیل بر این دانست که ابـنسـبأ مفهـوم
امامت را مطرح کرده است و نام برخی کتابها را برای اثبات کالم خود ذکر کرد 1.قبـل از
ورود به بررسی این نقل ،باید به این نکته توجه کنیم که بر فرض وجود یک نقل درباره یک
مطلب نمیتوان آن نقل را صحیح دانست .زیرا ممکن است نقلهای معـارض آن نقـل یـا
دالیل قوی دیگر علیه آن نقل باشد .پس حتی اگر این نقل قفاری صحیح بود نمیتوانست
با دالیل متقنی که پیدایش شیعه را از زمان رسولالله میدانست معارضه کنـد ،ولـی بـرای
روشن شدن مطلب به بررسی نقلی که قفاری مطرح کرده میپردازیم.
منابعی که به عنوان کتابهای شیعه در ضمن ایـن نقـل بیـان شـده عبـارت اسـت از:
َ
َ ی
ّ
ی
ّ
رجام ک ّشی ،المقا ت َ
ّ
الملهل
ِ
والف ق (القمی)ِ ،ی ق ال مع (النوبختی) ،الز (الـرازی) و ِ
وال ِّ َحل (شهرستانی) .در ادامه به دو نکته درباره این سخن قفاری میپردازیم.
نکته اول؛ کتاب الملل وال حل شهرسـتانی از کتـب شـیعی نیسـت .ایـن کتـاب تـألیف

نکته دوم؛ مطلبی کـه قفـاری بـه عنـوان اعتـراف از دانشـمندان شـیعه نقـل کـرده ،در
حقیقت از منابع اهل سنت است که المقا ت والف ق اشـعری قمـی (متـوفی  299یـا 311
ه.ق ).آن را نقل کرده است و دیگران آن را از المقها ت والفه ق اخـذ کـرده و سـپس نقـل
کردهاند و با توضیحاتی که در ذیل میآید این مطلب روشن میشـود .از جملـه کتابهـایی
 .1ناصر بن عبدالله القفاری ،اص م هالش ال مع ا هاهم ا ث ع

 ،ج ،2ص 792و ص.794
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محمد بن عبدالکریم شهرستانی است که از دانشمندان اهل سنت و شافعیمـذهب بـوده
است .پس نباید آن را به عنوان اعتراف شیعه مطرح میکرد.

19

که این نقل المقا ت و الف ق را بیـان کردهانـد رجهام کشـی اسـت .آنچـه در رجهام کشـی
درباره عبدالله بن سبأ آمده ،دو نوع مطلب است.

1

الف .پنر روایت که کشی از محمد بن قولویه از سعد بـن عبداللـه االشـعری از راویـان
شیعی نقل میکنـد کـه سـند آنهـا بـه علـی بـن حسـین و بـه امـام بـاقر و بـه امـام
صادق منتهی میشود .این روایـات 2در مـورد یـک مطلـب بحـت میکنـد کـه ابنسـبأ
ادعای ربوبیت درباره علی کرده است و علی ابنسبأ را بـه دلیـل ایـن امـر سـوزانده
است 3.روایات با عباراتی مشابه به مذمت عبدلله بن سبأ پرداخته است ،که برای نمونه یک
حدیت را ذکر میکنیم .از امام باقر نقل شده است که عبدالله بن سبأ ادعای نبوت کرد
و گمان کرد که امیرالمؤمنین خداست و این خبر به امیرالمؤمنین رسید و او را فرا خوانـد و
از او پرسید و او به این مطلب اقرار کرد و گفت که تو خدایی و به ذهن من القا شـده اسـت
که تو خدایی و من پیامبرم و امیرالمؤمنین به او فرمود« :وای بر تو ،شیطان تو را به سخره
گرفتــه اســت .از ایــن کــار توبــه کــن .مــادرت بــه عزایــت بنشــیند» .ولــی او توبــه نکــرد و
امیرالمؤمنین او را زندانی کرد و سه روز از او خواست که توبه کند ولی او توبه نکرد .پس او
را با آتش سـوزاند و فرمـود :همانـا شـیطان او را فریفـت و ایـن مطالـب را در ذهـن او القـا
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میکرد.
ب .بعد از نقل احادیثی که در مذمت عبدالله بن سبأ است ،کشی این عبـارات را آورده
است:

 .1نک :.محمد بن عمر کشی ،رجام الک  ،ص.119 ،118
 .2همانطور که بیان شد ،عبدلله بن سبأ یک فرد خیالی است .پس اگر محتوای روایاتی کـه از طریـق شـیعه دربـاره او بـه مـا
رسیده ،با عبدالله بن وهب سبأیی که در تاریخ اسالم وجود داشته و در زمان علی مـیزیسـته تطبیـق کنـد چنـین روایـاتی
احتمال صحت دارد .نک :.مرتضی عسگری ،عبدالل بن سبأ و اساطم اخ ی ،ج ،3ص.862
 .3نک :.محمد بن عمر کشی ،رجال ،ص .119 ،118عن وبی جعفر ون عبد الله بن سبأ کان یدعی النبوة و یزعم ون ومیر
المؤمنین هو الله فبلغ ذلک ومیر المؤمنین فدعاه و سأله؟ فأقر بذلک و قال نعم ونت هو و قد کان ولقی فی روعی ونک
ونت الله و ونی نبی .فقال له ومیر المؤمنین ویلک قد سخر منک الشیطان فارجع عن هذا ثکلتک ومک و تب فأبی فحبسه
و استتابه ثالثة ویام فلم یتب فأحرقه بالنار و قال عن الشیطان استهواه فکان یأتیه و یلقی فی روعة ذلک.

ذکر وةض أمل الةلم أَ عبراهلل و سبأ کاَ هیودیا فأسلم

الی علعیا کیاَ

یقول مو علی هیودیده فی یوشع و نوَ صی نوسی والغلو فقیال فیی إسیالنه
وةر فاة سول اهلل فی علی نثل ذلک کاَ أ ل ن شهر ویالقول وریر

إنانی

علی أظهر الرباءة ن أعرائه کاشیف خمالرعیه أکریرمم ف ی مامنیا دیال نی
خالف الشعة أصل الدشعع الرفض نأخوذ ن العهودی ؛

1

بعضی از اهل علم نقل کردهاند که عبدالله بن سبأ مـردی یهـودی بـوده اسـت
که اسالم آورد و از دوستداران علی شد و او در دوران یهودی بـودنش دربـاره یوشـع
بن نون ،وصی حضرت موسی ،غلو میکرد و بعد از اسالم آوردنـش و بعـد از وفـات
رسولالله همان چیزها را درباره علـی میگفـت و او اولـین کسـی بـود کـه قـول بـه
وجوب امامت علی را شهرت داد و اظهار برائت از دشمنان علی کـرد و دشـمنی در
خصوص مخالفان علی را آشکار کرد و آنها را کافر دانست و از ایـن جهـت کسـانی
که مخالف شیعهاند گفتهاند :اصل تشیع از یهودیت گرفته شده است.

این عبارات همان مطلبی است که قفاری از آن استفاده کرده و آن را در کتاب خود بـه
عنوان اعتراف علمای شیعه ذکر کرده است 2.حال اگر بـه کتـاب المقها ت والفه ق رجـوع
ً
کنیم ،میبینیم که این عبارت عینا در این کتاب نیز آمده است .برای روشن شدن مطلـب،
عبارت المقا ت والف ق را مـیآوریم .عبـارتی کـه زیـر آن خـب کشـیده شـده اسـت همـان
عبارتی است که در رجام کشی نیز آمده است:
یکی مجاع ن أمل الةلیم ّ
اَ عبیراهلل وی سیبأ کیاَ هیودییا فاسیلم

الیی

12

علعا کاَ یقول مو علی هیودیده فی یوشع و نوَ صیی نوسیی هیذه املقالی
والقول ورر

إنانی علیی وی أویی االیب أظهیر الیرباءة نی أعرائیه کاشیف

خمالرعه أکررممأ ف
العهودی ؛

ما منا دال ن خالف الشعة اَ اصل الیرفض نیأخوذ نی

3

 .1محمد بن عمر کشی ،رجام الک  ،ص.119
 .2ناصر بن عبدالله القفاری ،اص م هالش ال مع ا هاهم ا ث ع
 .3سعد بن عبدالله اشعری ،المقا ت والف ق ،ص.29- 28

 ،ج ،1ص792؛ عبارت قفاری در ابتدای شبهه ذکر شد.

پاسخشبهه قفاری رد انتساب منشأ امامت هب عبدا هلل بنسبأ

فقال فی إسالنه وةر فیاة سیول اهلل فیی علیی و ثیل ذلیکأ میو أ ل نی شیهر

نوبختی (متوفی  311تا  311ه.ق ).نیز در کتاب ی ق ال مع همان گفتار اشعری را که

ً
قبال نقل شده اسـت مینویسـد ،منتهـا دو قسـمت آخـر گفتـار اشـعری را کـه گفتـه اسـت

«سبئیان برای تحقیق از خبر مرگ امام به درب خانه وی رفتنـد» نیـاورده اسـت؛ و مـدرک
گفتارش را ،که همان کتـاب اشـعری اسـت ،ذکـر نکـرده اسـت 1.در هـر صـورت ،عبـارات
نوبختی نشان میدهد که او نیز آن را از اشعری اخذ کرده است .پـس مـیتـوان اشـعری را
نخستین منبعی دانست که این مطلب را بیان کرده است.
به دالیلی ،که در زیر به آنها اشاره میشود ،ایـن سـخن از علمـای شـیعه گرفتـه نشـده
است:
 .1کشی و نوبختی و سعد اشعری این مطلب را با عبارت «حکی جماعه» آوردهانـد کـه
از این عبارت فهمیده نمیشود که مرادش علمای شیعه باشد ،بلکه نقل میکند که چنـین
مطلبی را برخی حکایت کردهاند و قراین دیگر نشان میدهد که مراد از این حکایت علمای
شیعه نیست .زیرا اگر از علمای شیعه نقل کرده بودند اینگونـه عبـارت خـود را میآوردنـد:
«ذکر وةض اصیااونا»؛ چون مرسوم بین دانشمندان شیعه است کـه آنچـه از دانشـمندان
شیعه نقل میکنند با عبارت «اصحابنا» بیاورند.
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 .2سعد اشعری در گردآوری مطالب درباره فرقهها آنچه را به دست او رسیده در کتابش
آورده و منبع شیعی را برای گردآوری مطالب خـود انتخـاب نکـرده اسـت .سـعد اشـعری در
مقدمه کتاب خود آورده اسـت «« :دیر ذکرنیا فیی کداونیا میذا نیا یدنیامی إلعنیا نی فردهیا

آ ائها اخدالفهیا»؛ در این کتاب هر آنچه از فرقهها و نظرها و اختالفها که به دسـتمان
رسیده نوشتهایم) 2.همچنین نجاشی در ترجمه و شرح حال اشعری مینویسد« :او نقلیات
 .1به دلیل شباهت محتوایی بین کتاب ی ق ال مع و المقا ت والف ق بحثی وجود دارد که آیا این دوکتاب ،دو نسـخه از یـک
کتاب و یک مؤلفاند یا دو کتاب که از دو مؤلف است ،ولی به منظور خارج نشدن از بحت به ایـن مطلـب نمیپـردازیم .بـرای
تحقیق در این زمینه ،نک :.هجل ت اث ا ،ش ،1415 ،1ص29ـ .51در این مقاله گفته شده است که کتاب ی ق ال مع کـه بـه
اسم نوبختی است ،در حقیقت نسخه مختصری از کتاب المقا ت والف ق سعد اشعری است .در هر صـورت عبـارات نـوبختی
نشان میدهد که او نیز آن را از اشعری اخذ کرده است.
 .2سعد بن عبدالله اشعری ،المقا ت والف ق ،ص.11

و روایــات فراوانــی از اهــل ســنت فــرا گرفتــه اســت و در فــرا گــرفتن روایــات و حــدیت
مسافرتهایی کرده است و با بزرگان اهل سـنت مالقاتهـایی بـه عمـل آورده اسـت» 1.بـا
توجه به این شیوه گردآوری مطالب در این کتاب و عبارت «حکی جماعه» میتـوان ایـن را
فهمید که این عبارات را از منابع شیعی نگرفته است.
 .3بررسی عبارت حدیت سیف بن عمر درباره حوادث زمان عثمان و مشابهت الفاظ به
کاررفته در این حدیت و عبارت اشعری میتوان این نتیجه را گرفت که اشعری این عبـارات
را از حدیت سیف بن عمر گرفته است .عبارت حدیت سیف بن عمر اینگونه است:
کاَ او سبأ هیودیا ن أمل صنةاء ن أن سوداء فاسلم زن عثسَ و عریاَ
ثم تنقل فی والد املسل نی حیا ل ضاللدهم فبرأ واحلجاز ثم والبرصة ثم الکوفی ثیم
الشام فلم یق ر نا یریر عنر أیر ن أمل الشام فأخرجوه یدی أتی نصیر فیاعد ر
فعهم فقال هلم فعس کاَ یقول … :انه کاَ ألف نبی لکل نبیی صیی کیاَ علیی

 .4دلیل دیگر بر اینکه این سخنا ن از شیعیان گرفته نشده این اسـت کـه هـیچ یـک از
شیعیان نه در گذشته و نه در حال ،بـه چنـین مطلبـی اعتقـاد نداشـته و ندارنـد و در منـابع
شیعی با این گستردگی که دارد ،حتی یک روایت ضعیف هم وجود ندارد کـه امـر امامـت را
 .1احمد بن علی نجاشی ،رجام نجاش  ،ص.177
 .2سیف بن عمر اسدی تمیمی ،ال ده والفت ح ،ص139؛ محمد بن جریر طبری ،تار خ طب ی ،ج ،4ص341؛ وبو القاسم علی
بن الحسن بن عساکر ،تار خ ده ق ،ج ،29ص.4

11

پاسخشبهه قفاری رد انتساب منشأ امامت هب عبدا هلل بنسبأ

صی حم ر ثم دال حم ر خاتم النبعنی علی خیاتم األ صیعاء أأأ؛ ابـنسـبأ فـردی
یهودی اهل صنعا بود و در زمـان عثمـان بـن عفـان مسـلمان شـد و در شـهرهای
مسلمانان رفت و کوشید آنها را گمراه کند .او به حجاز و بصره و کوفه و سپس شـام
رفت ولی در شام به هدفی که میخواست نرسید .و اهل شام او را بیرون کردند و او
به مصر آمد و در بین آنها زندگی کرد و به آنها در ضمن سخنانش گفت :هـزار ّ
نبـی
بی هم وصیای بوده است و علی ّ
وجود داشته که برای هر ن ّ
وصی محمد بود و بعد
گفت :محمد خاتم پیامبران است و علـی خـاتماالوصـیا  2.اگـر بـه عبـاراتی کـه بـا
خبکشی مشخص شده و عبارت اشعری دقت کنیم این مطلب روشن میشود کـه
اشعری این کالم را از سیف بن عمر گرفته است.

به عبدالله بن سبأ نسبت داده باشد و حتی روایات شیعی بر ضد ابنسبأ است.

1

 .5بر فرض صحت نقلهایی که از شیعه شده است ـ عـالوه بـر اینکـه مسـئله امامـت
دالیل خاص نقلی و عقلی خود را دارد که ربطـی بـه ابـنسـبأ نـدارد ـ از عبـارات نقـلشـده
فهمیده نمیشود که ابنسبأ مخترع و منشأ شیعه است ،بلکـه در عبـارات نقـلشـده آمـده
است که نخستین کسی که این اعتقاد را علنی و آشکار کرد 2ابنسـبأ بـود ،نـه اینکـه خـود
ابنسبأ آن را ایجاد کرده باشد.
ج .بررسی عقاید ابنسبأ
 .7مفهوم امامت از منظر ابنسبأ

قفاری ادعا کرده است که «ابنسبأ نخستین کسی است که از مفهـوم امامـت بـه ایـن
ص ورت موجود نزد شیعه سخن گفته است» 3.بر این سخن قفاری ایـن اشـکال وارد اسـت
که مفهوم امامت و وصایت که ابنسبأ میگفته است به هیچ وجه همـان مفهـومی نیسـت
کـه شــیعه دوازدهامــامی بیـان میکنــد .اگــر شــیعه دوازدهامـامی ایــن امامــت و وصــایت را
نخستین بار از ابنسبأ آموخته باشد باید مفاهیمی که درباره امامت مـیگویـد ماننـد عقایـد
ابنسبأ باشد .در حالی که با بررسی عقاید ابنسبأ روشن مـیشـود کـه چنـین عقایـدی نـزد
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شیعه پذیرفته نیست.
درباره اعتقادات ابنسبأ اختالف فراوانی در بین نوشـتههای مختلـف وجـود دارد .ایـن
اعتقادات به او نسبت داده شده است:
4
ایمان داشت که علی نبی است.
ایمان داشت که علی االه است.

5

 .1نک :.محمد بن عمر کشی ،رجام الک  ،ص.119 ،118
 .2وهو وول من شهر بالقول بفرض عمامة علی بن وبی طالب؛ سعد بن عبدالله اشعری ،المقا ت والف ق ،ص29- 28؛ محمـد
بن عمر کشی ،رجام الک  ،ص.119
 .3ناصر بن عبدالله القفاری ،اص م هالش ال مع ا هاهم ا ث ع  ،ج ،2ص.792
 .4ابوالمظفر اسفراینی ،التبصم ی الد ن ،ص.123
 .5عبدالقاهر بن طاهر بغدادی ،الف ق بمن الف ق ،ص15؛ ابوالمظفر اسفراینی ،التبصم ی الد ن ،ص.21

معتقد بود علی االه کامل نیست ،بلکه جزئی از الوهیت در او حلول کرده است.
2
معتقد بود علی وصی محمد است.

1

در مسئله رجعت هم یک بار این اعتقاد به وی نسبت داده شده است که علی است که
3
برمیگردد و نمرده و در ابرهاست و رعد صدای او و برق خنده اوست.
همچنین به ابنسبا نسبت داده شده است که گفته است محمد کسی است که رجعت
میکند نه علی 4.در ادامه به اعتقادات ابنسبأ از نظر علمای شیعه و سنی اشاره میکنیم.
 .7 .7عقاید عبدالله بن سبأ از نظرگاه علمای اهل سنت

اسفراینی مینویسد« :عبدالله بن سبأ معتقد بـود علـی بـن وبـی طالـب ،نبـی اسـت».

5

عبــدالقاهر بغــدادی هــم مینویســد« :عبداللــه بــن ســبأ ،معتقــد بــود عل ـی ،خداســت».
شهرستانی مینویسد« :عبدالله بن سبأ معتقد بود علی بن وبی طالب ،خدای کامـل نبـود،

6

بلکه بخشی از الوهیت در او حلول کرده بود» 7.شهرستانی و ایجی میگویند« :عبدالله بن
سبأ معتقد بود علی از دنیا نرفته است و درون ابـر زنـدگی میکنـد و رعـد و برقـی کـه شـما
میشنوید ،صدای علی است و روزی خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد میکند».
ابن سبأ بـه عنـوان رهبـر گروهـی بـه نـام سـبئیه در کتـب مطـرح شـده اسـت و چنـین
8

اعتقادات غلطی درباره علی داشته است.
 .2 .7عقاید عبدالله بن سبأ از نظرگاه علمای شیهه

 .1محمد بن عبدالکریم شهرستانی ،الملل و ال حل ،ج ،1ص.172
 .2عبدالقاهر بن طاهر بغدادی ،الف ق بمن الف ق ،ص.225
 .3محمد بن عبدالکریم شهرستانی ،الملل و ال حل ،ج ،1ص172؛ عضد الدین االیجی ،الم اقا ،ج ،3ص.679
 .4محمد بن جریر طبری ،تار خ طب ی ،ج ،3ص.387
 .5ابوالمظفر اسفراینی ،التبصم ی الد ن ،ص.123
 .6عبدالقاهر البغدادی ،الف ق بمن الف ق ،ص.15
 .7محمد بن عبدالکریم شهرستانی ،الملل و ال حل ،ج ،1ص.174
 .8همان؛ عبد الرحمن بن وحمد االیجی ،الم اقا ،ج ،3ص.679

پاسخشبهه قفاری رد انتساب منشأ امامت هب عبدا هلل بنسبأ

در کتاب المقا ت والف ق آمده است که :چون خبر مرگ علی در مدائن بـه گـوش
ابنسبأ رسید به کسی که این خبر را آورده بود گفت« :ای دشمن خدا! تو درون میگویی و

11

علی از دنیا نرفته است .به خدا سوگند ،اگر مغز او را در میان کیسهای بیاوری و هفتاد نفـر
عادل به مرگ او شهادت بدهند ،باز هم ما گفته تو را قبول نمیکنیم .زیـرا مـیدانیم علـی
نمیمیرد و کشته نمیشود .آری او نخواهد مرد تا بر تمـام عـرب ریاسـت و بـر تمـام جهـان
1
سلطنت کند».
اشعری در ادامه توضیح خود میآورد« :این اسـت عقیـده مـذهب سـبئیه و ایـن اسـت
عقیده حرثیه درباره علی بن ابی طالب و  ...آنها درباره علی بن ابی طالب معتقد بودنـد کـه
او خدای عالمیان است که روی غضب نسبت به مخلوقاتش از نظر آنها غایب شده است و
در آینده ظاهر خواهد شد.

2

در روایات شیعه آمده است که حضرت علی ابنسبأ را به دلیل عقاید غلطش و توبـه
نکردنش سوزاند 3.همچنین در روایتی ،شیخ صدوق در حدیت اربعمائة ،کـه سـند صـحیح
دارد ،بحت عبدالله بن سبأ را مطـرح میکنـد کـه در برابـر امیرالمـؤمنین پرسـشهایی
4
داشت که بوی غلو میداد و امیرالمؤمنین با او برخورد تندی فرمودند.
شیخ طوسی در کتاب رجام خود مینویسد« :عبدالله بن سبأ کسـی اسـت کـه پـس از
مسلمان شدنش ،کافر شد و مطالب غلوی را اظهـار کـرد» 5.عالمـه حلـی نیـز مینویسـد:
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«عبدالله بن سبأ فردی غلوکننده و ملعون بود که امیرالمـؤمنین او را بـا آتـش سـوزاند.
تصور میکرد که امیرالمؤمنین ،خدا یا پیامبر است .خـدا او را لعنـت کنـد» 6.ابـنداوود
هم در رجال خود ،همان تعبیر شیخ طوسی را نقل میکند.

7

 .1سعد بن عبدالله اشعری ،المقا ت والف ق ،ص.28
 .2همان ،ص29؛ ابن ابیالحدید از علمای اهل سنت نیز در ش ح نهجالبالغ به همین مطالب اشـعری اشـاره کـرده اسـت؛
نک :.ابن ابیالحدید ،ش ح نهج البالغ  ،ج ،1ص.425
 .3محمد بن عمر کشی ،رجام ک  ،ص.118
 .4شیخ الصدوق ،الخصام ،ص.628
 .5محمد بن حسن طوسی ،رجام ط س  ،ص.75
 .6حسن بن یوسف حلی ،الخالص  ،ص.238
 .7ابن داوود حلی ،رجام ابن داوود ،ص ،224شماره .277

آیتالله خویی مینویسد« :بر فرض که بگوییم عبدالله بن سـبأ وجـود خـارجی دارد ،او
کافر شد و ادعای الوهیت در امیرالمـؤمنین کـرد .نـه اینکـه او بگویـد امامـت حضـرت
علی واجب است( ،بلکه) سخنی درباره امامت حضرت علی از زبان او صادر نشـده
1
است .تنها چیزی که از ابنسبأ رسیده ،غلو و مطالب دال بر کفر اوست».
با بیان عقاید ابنسبأ روشن شد که هیچگونه سنخیتی بین اعتقادات عبدالله بن سـبأ و
شیعه دوازدهامامی نیست ،حتی به گونه ای که امامان شیعه و علمای شیعه به شدت علیـه
او موضع گرفتهاند و تفاوت عقاید او با عقاید شیعه نشان میدهد که این شخص نمیتوانـد
منشأ شیعه باشد؛ و اگر او منشأ شیعه بود دستکم عقایدش مانند عقایـد شـیعه بـود و نـزد
شیعیان محترم بود ،در حالی که امامان شیعه ابنسبأ را لعن کردهاند.
نتیجه
با توجه به بررسیهای انجامشده ،که در متن به آن اشاره شد ،اینکه شخصیتی به نـام
عبدالله بن سبأ وجود خارجی داشته باشد از نظر برخی اندیشـمندان شـیعه و سـنی درسـت
نیست و بر فرض که چنین شخصی وجود خارجی داشته باشد نمیتـوان شـیعه را منتسـب
به او کرد ،بلکه دالیلی وجود دارد که امامت و شیعه را به پیامبر نسبت میدهد و همچنـین
عقاید عبد الله بن سبأ غیر از عقاید شیعه است و منابع شیعی که سخن از عبدالله بـن سـبأ
کردهاند این سخن را از منابع دیگر که غیرشیعی بودهاند نقل کردهاند.
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پاسخشبهه قفاری رد انتساب منشأ امامت هب عبدا هلل بنسبأ

 .1ابوالقاسم خویی ،هعج رجام الحد  ،ج ،11ص.217

منابع
 .1ابن ابی الحدید معتزلی ،عبدد الحمیدد ،شرح نهج البالغر  ،بیدروت :دار احیدء التدرا العربدی ،الطبعد
االولی.1831 ،
 .2ابن االثیر ،ابوالحسن علی بن محمد بن محمد ،اسدنالغابر نیرمنرفحیر نالبر اب  ،القدءرر  :دار الشدع،،
بیتء.
 .8ابن حجر العسقالنی الشءفعی ،أحمد بن علی أبو الفضل ،یتحنالبارینشح نص یحنالبخاری ،بیروت :دار
المعرف .1831 ،
 .4ابن حنبل ،أحمد ،رسندناالرامنأحمدنبننحنبل ،بیروت :مؤسس الرسءل  ،الطبع الثءنی .1421 ،
 .1ابن بءبویه ،محمد بن علی بدن حسدین قمدی معدرو بده دیخ صددو ،،الخبرا  ،قد  :انتشدءرات جءمعده
مدرسین ،الطبع الثءنی .1418 ،
 .6ابن حجر العسقالنی ،أحمد بن علی ،تجذیبنالتجذیب ،بیروت :دار احیء الترا العربی.1418 ،
 .3ابن عسءکر ،أبوالقءس علی بن الحسن ،تاریخنردین ندرشق ،بیروت :دار الفکر.1111 ،
 .3ابن کثیر ،اسمءعیل بن عمرو ،البدای نونالنجای  ،بیروت :مکتب المعءر .1411 ،
 .1االسدی التمیمی ،سیف بن عمر ،کتابنالحدهنوالفتو  ،الریءض :دار امیه ،الطبع الثءنی .1413 ،
 .11اسفراینی ،ابوالمظفر ءرفور بن طءرر ،التببیحنیمنالدین ،تحقیق :کمءل یوسف الحوت ،بیدروت :عدءل
الکت ،،بیتء.
 .11ا عری ،سعد بن عبدالله ،المقاالتنوالفحق ،تهران :مرکز انتشءرات علمی و فررنگی.1861 ،
 .12االیجی ،عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد ،کتابنالمواقف ،بیروت :دارالجیل ،الطبع األولی.1113 ،
 .18بخءری ،محمد بن إسمءعیل ،الجارع الب یحنالمختبحن(ص یحنبخاری)،نبیروت :دار الیمءمد  ،الطبعد
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الثءلث .1133/1413 ،
 .14البغدادی ،عبد القءرر بن طءرر ،الفحقنبیننالفحق ،بیروت :دار المعرف .۴۱۴۱ ،
 .11الترمذی ،محمد بن عیسی أبوعیسی ،الجارع الب یحنسنننالتحرذی ،بیروت :دار إحیء الترا العربی،
بیتء.
 .16حسین ،محمد کءمل ،ادبنربحنالفاطمی  ،القءرر  :دار الفکر العربی ،الطبع االولی.1131 ،
 .13حسین ،طه،نالفتن نالکبحی ،مصر :دار المعءر .1118 ،
 .13حلی ،حسن بن یوسف بن مطهدر مشدهور بده عالمده حلدی ،رجرا نالفالرر نال رمن(الخالصر ) ،قد  :دار
الذخءئر.1411 ،
 .11حلی ،ابن داوود ،رجا نابننداود ،تهران :انتشءرات دانشگء تهران.1838 ،
 .21خویی ،ابوالقءس  ،رفجم رجا نال دیث ،ق  :مرکز نشر آثءر یعه.1411 ،
 .21الذربی ،مس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد ،سیحنأعالمنالنبالء ،مجموع من المحققدین بإ درا
الشیخ عی ،األرنءؤوط؛ بیجء :مؤسس الرسءل  ،الطبع الثءلث .1131/1411 ،

 .22ذربی ،محمد بن أحمد ،ریزانناالعتدا نیمنهقدنالحجا  ،بیروت :دار الکت ،العلمی .1111 ،
السالمنووییاتنالمشاهیحنواألعالم ،بیروت :دار الکتءب العربی ،الطبع
 .28ذربی ،محمد بن أحمد ،تاریخنا ن
األولی.1133/1413 ،
 .24سءمی النشءر ،علی ،هشأةنالفکحنالف سفمنیمناالسالم ،قءرر  :مکتب النهض المصری .1114 ،
 .21هرستءنی ،محمد بن عبدالکری  ،الم لنوالن ل ،بیجء :دار المعرف .۴۹۳۱ ،
 .26طبری ،محمد بن جریر ،تاریخناألرمنوالم وکن(تاریخنطبحی)،نبیروت :دار الکت ،العلمی  ،الطبع األولی،
.1413
 .23طوسی ،محمد بن حسن ،رجا نالشیخنالطوسم ،نجف :انتشءرات حیدریه.1831 ،
 ،---------- .23عبدال نبننسبأنوناساطیحناخحی ،بیجء :دار الزررا.۴۱۴۱ ،
 .21عسگری ،مرتضی ،عبدال نبننسبأنوندیگحنایساه هاینتراریخم ،ترجمه :عطء محمدد سدردارنیء ،بیجدء:
مجمع علمی اسالمی.1831 ،
 .81الغزالی ،أبو حءمد محمد بن محمد ،سحنالفالمیننوکشفنررانیرمنالردارین ،بیدروت :دار الکتد ،العلمید ،
الطبع األولی.2118/1424 ،

 .81القءری ،علی بن (سلطءن) محمد أبدو الحسدن ندور الددین المدال الهدروی ،رحقراةنالمفراتیحنشرح نرشرکاةن
المبابیح ،بیروت :دار الفکر ،الطبع األولی.2112/1422 ،
 .82قشیری ،مسل بن الحجءج ،الجارعنالب یحنالمسممنصر یحنرسر م ،بیدروت :دار الجیدل و دار األفدء،
الجدیدة ،بیتء.
 .88القفددءری ،نءصددر بددن عبداللدده ،اصررو نرررذهبنالشرریف ناالراری ر ناالرنررمنعشررحی  ،بیجددء :دار الرضددء،
.1113/1413
 .84کرد علی ،محمد ،خططنالشام ،دمشق :مکتبه النوری.1138 ،
 .81کشی ،محمد بن عمر ،رجا نالکشم ،مشهد :انتشءرات دانشگء مشهد.1843 ،
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 .86المتقی الهندی ،علی بن حسءم الدین ،کنزنالفما نیمنسننناالقروا نوناألیفرا  ،چدء ندنج  ،بیدروت:
موسسه الرسءل .1411 ،
 .83النسءئی ،أحمد بن عی ،بن علی ،الضففاءنوالمتحوکین ،بیروت :مؤسسه الکت ،الثقءفی .1413 ،
 ،--------------- .81خبائصنأریحالمؤرنیننع منبننأبمنطالب ،الکویت :مکتب المعال ،الطبع األولی،
.1416
 .41الهالبی ،عبد العزیز صءلح ،عبدال نبننسبأندراس نل حوایراتنالتاریخیر نعرنندورهنیرمنالفتنر  ،لنددن:
صحءری للطبءعه ،الطبع الثءنی .1131 ،

پاسخشبهه قفاری رد انتساب منشأ امامت هب عبدا هلل بنسبأ

 .83نجء ی ،احمد بن علی ،رجا نهجاشم ،بیجء ،بینء ،بیتء.

پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سراج منیـرسال چهارمشماره41تابستان4131
صفحـات21-14 :تاریخ دریافـت4131/51/41 :تاریـخ تأیی ـد4131/50/45 :

تکفیر از دیدگاه زبرگان دیوبند
میثم صفری

*

چکیده
مذاهب اسالمی ،به ویژه مکتب دیوبند ،جریان اعتـدالی و بـه دور از افراطـیگـری مـ
باشد .و نم توان رفتارهاي افراطی و تکفیری برخی از گروهها که از مکتـب دیوبنـد بـه
بهانههای مختلف و بدون پشتوانه فتاواي بزرگانشان ،به جان مسلمانان افتاده و آنهـا را
ً
تکفیر و بعضا به قتل میرساند را به حساب کل مکتب دیوبند گذاشـت .مقولـه تکفیـر از
صدر اسالم وجود داشته و مخصوص زمان یا افـراد یـا فرقـه خاصـی نیسـت و مـذاهب
اسالمی برای آن ضوابب و اصولی را مشخص کردهاند .ایـن نوشـتار ضـمن بیـان معیـار
اسالم و کفر و تبیین ضوابب و اصول تکفیر از دیدگاه بزرگان دیوبند به دنبال اثبـات ایـن
حقیقت و واقعیت است که بزرگان دیوبند ،مسلمانان و اهل قبله را به بهانههـای واهـی
ً
تکفیر نکردهاند و اگر عدهای به نام دیوبند ،مسلمین را از دین خارج کرده و بعضـا علیـه
اهل قبله عملیـاتهـای تروریسـتی انجـام دهنـد نمـیتـوان کـل مکتـب را بـه افـراط و
تکفیری بودن متهم کرد.
کلیدواژهها :مکتب دیوبند ،تکفیر ،اهل قبله ،ضروری دین.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت
m.s1360@chmail.ir

مقدمه
دیوبند شهر کوچکی از توابع سهارنپور در شمال شرقی هند اسـت .بـا شـروع اسـتعمار
هند از جانب انگلیس جنبشهای اسالمی در این کشـور رشـد کـرد .در ایـن میـان مکتـب
دیوبند که از جهت فقهی ،حنفی از جهت طریقتی ،صوفی و از جهت اعتقادی ،اشـعری -
ماتریدی است.
این جریان ابتدا به منظـور آزادسـازی هنـد از اسـتعمار انگلـیس بـر اسـاس ضـدیت بـا
اسـتعمار و اسـتکبار شـکل گرفــت .علمـای دیوبنـد بـه هــیچ وجـه انگلـیس را بـه رســمیت
نشناختند .حتی شاه عبدالعزیز با استفاده از دو مفهوم «داراالسالم» و «دارالکفر» ،هنـد را
به دلیل حضور انگلیسیها دارالکفر نامید و وظیفه هر مسلمانی را در این سـرزمین ،جهـاد
یا هجـرت دانسـت .در  1857مـیالدی مسـلمانان هنـد قیـامی علیـه انگلـیس اسـتعمارگر
صورت دادند که به شدت سرکوب شـد .در واکـنش بـه شکسـت قیـام مـردم هنـد مدرسـه
دارالعلوم در دی وبند به دست موالنا محمد قاسم نانوتوی 1در 1283ه.ق .تأسـیس شـد .لـذا
دیوبند مرکز جدیدی برای نشر اسالم در هند شد.

اا چهارم /شماره  /14اتبستان 1333

11

شاهولی الله دهلوی و دیوبند گرچه در برخی مسائل اعتقادی به مبانی ابنتیمیه نزدیک
ً
شدهاند ،اما شدیدا در مسئله تکفیر مسلمانان با ابن تیمیه و وهابیت اختالف دارند .
مهیار اسالم و کفر در نگاه دیوبند
در روایات بسیاری معیار شـناخت مـؤ من از کـافر ذکـر شـهادتین بیـان شـده و علمـای
دیوبند در شروحشان بر احادیت و تفاسیری که نوشتهاند به آن اذعان کردهاند:
محمد انورشاه کشمیری ذکر الاله اال الله را اصل در مسئله عدم تکفیر میداند و
روایاتی در این باب ذکر میکند؛ از جمله ،هنگامی که علی برای جهاد و گشودن
قلعههای خیبر رفتند از پیامبر پرسیدند تا کجا باید من با این قوم (مشـرکان) درگیـر
شوم؟ پیامبرص به وی فرمودند :من مأمور شدهام با آنان بجنگم تا بگویند «خدایی
 .1مؤسس دارالعلوم ،ضد استعمار و در رد شیعه و بهائیت کتاب نوشته است.

جز خدای یکتا نیست و محمد پیامبر خداست»؛ و هر گاه به این دو اصل اقرار کردند
1
و به سوی قبله روی کردند خون و اموال آنان برای ما محترم است.

بر این اساس ،تمام مذاهب اسالمی نـزد دیوبنـد موحدنـد؛ کمااینکـه شـبیر احمـد عثمـانی
مینویسد توحید اساس و لب اعتقادات است و توحید صحیح و خالص که همان توحید ربوبیت و
الوهیت و صفات است فقب در مذاهب اسالمی ست و در مذاهب غیراسالمی یافت نمیشود.

2

شیخ محمد یوسف کاندهلوی ،نویسنده کتاب پنر جلدی حماة الصحاب  ،در شأن نزول
ََ ُ ُ ْ

َْ

َ ُ

َ َ

آیه شریفه ال قوولوا ِْلَ ْن أل ََق ِإل ْیك ُم السال َم ل ْس َت ُم ْؤ ِم رف « به کسی که به شما سالم داد ،نگوییـد
مسلمان نیستی» مینویسد:

اقرار به شهادتین برای مسلمان بودن افراد کافی است؛ و در این زمینـه ادلـه و
احادیت بسیاری میآورد که پیـامبر برخـی از اصـحابش مثـل مقـداد و خالـد و  ...را
توبیخ میکند که چرا با اینکه مشرکان شـهادتین گفتنـد آنهـا را کشـتند و فرمودنـد:
«بار خدایا ،من بیزاریام را به تو از عملکرد خالد ابراز میدارم» .حضرت دو بـار ایـن
3
جمله را تکرار فرمودند.

لذا بزرگان دیوبند معیار اسالم و کفر را شـهادتین شـمرده ،در تکفیـر مسـلمانان بسـیار
محتاطاند .مفتی محمد شفیع عثمانی مینویسد:
احتی اط الزم و ضروری است که اگر از شخصی کالم مبهمـی خـارج شـود کـه
احتمال وجوه مختلفه دارد که از همه وجوه عقیده به کافر بودن قائـل ظـاهر باشـد
ولی فقب یك وجه چنین باشد که از آن معنـای اصـطالحی ،مطلـب صـحیح بتـوان
اخذ کرد ،اگرچه آن وجه ضـعیف باشـد ،پـس بـر مفتـی و قاضـی فـرض اسـت کـه
4
همین وجه ضعیف را اختیار کند.

تکفیر از دیدگاه زبرگان دیوبند

 .1محمد انورشاه کشمیری ،الع ف ال ای ،ج ،3ص399؛ همو ،إکفار الملحهد ن یه ضه ور ات الهد ن ،ص21؛ محمـد بـن
اسماعیل بخاری ،صحم البخاری ،ج ،1ص14؛ مسلم بن حجاج نیشابوری ،صحم هسل  ،ج ،1ص51؛ احمـد بـن شـعیب
نسائی ،سنن ،ج ،7ص.79
 .2شبیر احمد عثمانی ،یت المله  ،ج ،1ص .179
 .3محمد یوسف کاندهلوی ،حماة الصحاب  ،ج ،4ص.117- 93
 .4مجموعه مقاالت کمیسیون کالمی (اسالم و کفر) مقاله مولوی دوست محمد نعمانی نقل از جواهر الفقه ،مفتی محمد
شفیع عثمانی.
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بزرگان دیوبند نه تنها در نظر ،بلکه در مقام عمل نیز از سالح تکفیر با احتیاط استفاده
میکنند.
محمدتقی عثمانی( 1شیخالحـدیت حـوزه علمیـه دارالعلـوم کراچـی) در مجلـه الهبال ،
واقعه تحقیقاتی درباره سید احمدخان ،که بعضی از علمای هند فتوای کفـر را بـر او صـادر
کرده بودند ،میگوید:
اما همه علما منتظر روی حضرت موالنا محمد قاسم نانوتوی بودند که موالنا از
امضـای فتـوای علمـا امتنـاع ورزیـده بودنــد و فرمودنـد :مـن راجـع بـه ایـن مســئله
ً
تحقیقات میکنم و بعـدا نظـر خـود را بـه شـما ابـالن خـواهم کـرد .بعـدها حضـرت
نانوتوی نامهای به سید احمدخان نوشت و از او چند چیز پرسید کـه بـه شـرح ذیـل
است .1 :عقیده شما درباره خدا چیست؟؛  .7عقیـده شـما دربـاره رسـالت حضـرت
رســول چیســت؟؛  .7عقیـده شــما دربــاره روز قیامــت چیســت؟ بعــد از پاســخ س ـید
احمــدخان ،حضــرت نــانوتوی بــه علمــای هنــد تحریــر فرمودنــد کــه شــما فــرد
راسخالعقیده را چرا کافر میدانید؟ البتـه سـید احمـدخان دوسـتی نـادن اسـت کـه
راهی را کـه امـروز بـرای پیشـرفت مسـلمانان هنـد اختیـار کـرده اسـت روزی بـرای
2
مسلمانان ضرر خواهد بود و مسلمانان از همین راه متضرر میشوند.
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خب فکری بزرگان دیوبند (در تکفیر نکردن مسلمانان) از بزرگانی همچـون ابوحنیفـه،
اشعری ،و  ...گرفته شده است؛ این افـراد گرچـه دیوبنـدی نیسـتند ،امـا دیدگاههایشـان در
میان بزرگان دیوبند جایگاه رفیعی دارد چنانچه سهارنپوری میگوید همه ما در فـروع مقلـد
امام اعظم ابوحنیفه هستیم و در اصول از ابوالحسن اشعری و ابوالمنصور ماتریدی تبعیت
میکنیم3؛ که به برخی از آنها اشاره میکنیم .طحاوی به نقل از امام ابوحنیفـه 4میگویـد:
« مذهب حنفیه هیچ یک از اهل قبله را به دلیل گناه تکفیر نمیکند» 5.ابوالحسن اشـعری
 .1صاحب آثاری همچون :تکمله فتح الملهم ،علوم القران الکریم ،جواهر القران الکریم.
 .2ماهنامه البال کراچی اردوزبان ،ص.9
 3المهند علی المفند – سهارنفوری ص 7
 .4دیوبند از نظر فقهی حنفی است.
 .5محمد بن عبد الرحمن الخمیس ،أص م الد ن ع د ا هام أب ح مف  ،ص.171

نیز در ابتدای کتاب هقا ت ا سالهممن مینویسد:
مسلمانان بعد از پیامبر اختالف پیدا کردند .در برخی چیزها همـدیگر را گمـراه
ً
دانستند و بعضا از همدیگر برائت میجویند که دچار فرقههای مختلف شدند ،ولـی
1
اسالم جامع همه مسلمانهاست.

ذهبی ،سخنی از ابوالحسن اشعری نقل میکند که این سخن موجـب تعجـب او شـده
است .میگوید این سخن از اشعری ثابت است؛ آنگاه از قول زاهر سرخسی نقل میکند که:
در هنگام فرا رسیدن مرگ ابوالحسن در بغداد ،مرا فرا خواند و من نزد او رفتم،
ً
ّ
ّ ّ
علی انی ال وکفر وحدا من اهل القبلة؛ گواه باش بر من کـه مـن
سپس گفت :اشهد
احدی از اهل قبله را تکفیر نمیکنم؛ زیـرا تمـام اهـل قبلـه یـک معبـود را پرسـتش
2
میکنند و اختالفات ،لفظی است.

مالعلی قاری( 3متوفای  1114ه.ق .و از بزرگان حنفی) میگوید داخل کردن کـافر در
ملت اسالم یا خارج کردن مسلمان از ملت اسالم کاری بس بزرگ و خطرناک است4.

شیخ ابوالمعانی در پاسخ به پرسشهای محمد عبدالحق نوشته است« :داخـل کـردن
کافری در مذهب یا خارج کردن مسلمانی از اسالم بسیار خطرنـاک اسـت» 5.امـام غزالـی
نیز میگوید:
زبانتان را از تکفیر اهل قبله تا زمانی که میگویند الالـه اال اللـه محمـد رسـول
الله باز دارید؛ زیرا تکفیر خطری بزرگ اسـت و اگـر ایـن دو کلمـه را تکـذیب کردنـد
تکفیرشان واجب است ،ام ا اگر کسی خبر واحدی را تکذیب کرد تکفیر جایز نیسـت
6
و اگر کسی اجماع را انکار کرد باید توقف کرد.

تکفیر از دیدگاه زبرگان دیوبند

 .1ابوالحسن اشعری ،هقا ت ا سالهممن ،ج ،1ص.1
 .2علی بن حسن ابن عساکر ،تبیین کذب المفتری فیما نسب علی األشعری ،ص.149
 .3مالعلی قاری ولو سالها قبل از تشکیل دیوبندیه بوده ،اما اثرات فراوانی بر تفکرات بزرگان دیوبند گذاشته است و همواره از
دیدگاههای وی استفاده میکنند.
 .4مالعلی قاری ،ش ح ال فا ،ج ،2ص.511
ُ َ
َ
ُ
َ
المتاولین ،ج ،2ص.211
 .5همان ،فصل فی تحقیق القول ِفی الکفار
 .6مفتی محمد شفیع ،ا مان و کف  ،ص.38

11

بنابراین ،معیار اصلی در مسلمان بودن افراد از نگاه بزرگان دیوبند اعتراف بـه یگـانگی
خداوند و ایمان به نبوت ختمیمرتب است .برای وضوح بیشتر باید چند واژه کلیدی مرتبب
ب ا مبحت معیار اسالم و کفر را از دیدگاه بزرگان دیوبند بررسی کنیم.
ایمان
یکی از اسباب مهم در تکفیر ،تعریف ایمان است .برخی از جریانهـای تکفیـری مثـل
خوارج عمل را جزئی از ایمان تلقی کرده اند .لذا کسی که گناه کبیره انجام دهد را تکفیـر و
از دین خارج میدانند .اما ب زرگان دیوبند عمل را در تعریف ایمان دخیل نمیداننـد .محمـد
انورشاه کشمیری در تعریف ایمان و کفر مینویسد:
ایمـان در لغـت از امـن گرفتـه شـده و همـان مطلـق تصـدیق اسـت و در شــرع
ً
مقدس تصدیق به قلب یعنی قلبا اسالم را پذیرفته باشد و به آن اذعـان کنـد و کفـر
1
آن است که یکی از ضروریات دین را انکار کند ،مثل وجود مالئکه.

وی مینویسد:
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ایمان فقب تصدیق به قلب است و عمل هـیچ جایگـاهی در ایمـان نـدارد .زیـرا
خداوند در قرآ ن ایمان را به قلب اضافه کرده است و ظـاهرش ایـن اسـت کـه فعـل
قلبی همان تصدیق به تنهایی است؛ و از طرفی خداوند ایمان را به عمـل صـالح در
مواضع متعدد عطف کرده است و اگر عمل در مفهوم ایمان دخیل بـود ذکـر آن بـه
تنهایی عبت و بیهوده بود ،چه رسد به اینکه عمل صـالح را بـه ایمـان عطـف کـرده
2
باشد.

شبیر احمد عثمانی در یت المله می گوید ایمان تصدیق قلبی با اقـرار زبـانی اسـت و
هیچ ربطی به عمل ندارد3.

طبق بیان کشمیری ،برخی اعمال که به زعم تکفیریها موجب شرک میشود ضـرری
به ایمان وارد نمیکند .محمد الیاس کاندهلوی نیز مـینویسـد« :گـاهی در مقابـل ایمـان،
 .1محمد ادریس کاندهلوی ،التعلمق الصبم عل ه کاة المصابم  ،ج ،2ص.16
 .2محمد انورشاه کشمیری ،یمض الباری ش ح صحم البخاری ،ج ،1ص.43
 .3علی ابن حسن ابن عساکر ،تبیین کذب المفتری فیما نسب علی األشعری ،ص.149

کفر استعمال می شود و گاهی نفاق .لذا نباید هر کسی که به نفاق مبتال شد خون و مال و
عرضش

مباح شود»1.

اهل قبله
ب زرگان دیوبند در اینکه اهل قبله را نباید تکفیر کرد اتفـاق نظـر دارنـد ،امـا اخـتالف در
معنای اهل قبله است .اهل قبله نزد محمد انور کشـمیری کسـانی هسـتند کـه ضـروریات
دین را منکر نشوند ،نه کسانی که فقب رو به قبله نمـاز بخواننـد 2.وی میگویـد تـا امـاره یـا
عالمتی از کفر ظاهر نشود نبایـد تکفیرکـرد 3.شـیخ مقـری حکـیماالسـالم (محمـد طیـب
رئیس سابق دارالعلوم دیوبند) می گوید کسی که یکی از ضروریات اسالم را منکر شد کـافر
میشود و جای هیچ تأویلی نیست.
شاه عبدالعزیز محدث دهلوی نیز بعد از ذکر اقسام کفر میگوید قسم چهارم کفر ،کفر
تأویل است؛ تأویلی که خالف ضروریات دین باشد (آن تأویل نیست بلکـه تحریـف و الحـاد
است) 4و بسیاری از دیگر بزرگان دیوبند میگویند هر کس ضروری دین را منکر شـد کـافر
است5.
محل نزاع در مصادیق و تعریف ضروریات است .بسیاری از بزرگان دیوبند ضروریات را
به بدیهیات دین اسالم تعریف کردهاند .جاجروی در ش ح ه کاة میگوید ضـروریات دیـن
ً
همان احکامی هسـتند کـه ثبـوت آنهـا از پیـامبر اکـرم قطعـا و بـدیهی باشـد؛ مثـل ثبـوت
نمازهای پنرگانه یا حرمت شراب و غیره 6.ابنعابدین (عالمه شامی) مینویسد:
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 .1محمد ادریس کاندهلوی ،التعلمق الصبم عل ه کاة المصابم  ،ج ،2ص.14
 .2محمد انورشاه کشمیری ،إکفار الملحد ن ی ض ور ات الد ن ،ص.51
 .3همان ،ص16؛ ج ال الفق  ،ج ،1ص.27
.4مقاله اسالم و کفر محمد سلیم یار احمد زهی نقل از کتاب ،فتاوای عزیزیه ،ج ،1ص(.42مجموعه مقاالت کمیسیون
کالمی)

تکفیر از دیدگاه زبرگان دیوبند

 .5مالعلی قاری ،ش ح الفق األ کب  ،ص155- 154؛ ابوحامد غزالی ،ا قتصاد یي ا عتقاد ،ص.224- 223
 .6مجموعه مقاالت کمیسیون کالم مقاله اسالم و کفرمحمد سلیم یار احمد زهی ،نقل از کتاب اسعد المفتاح فی حل
المشکوة المصابیح ،ص.114

هر گاه در مسئله ،روایتی گرچه ضعیف وجود داشته باشد بایـد بـه عـدم تکفیـر
فتوا داد و من خودم را ملزم کردهام که در کتابهای فتوایی ،فتوا به کفر اهل قبلـه
ندهم و اینکه در کتاب خالص  ،فتوا به تکفیر دادهاند قول ضعیفی است و مخـالف
متون و شروح ،بلکه مخالف اجماع فقها است و در این زمینه عالمه مالعلی قاری
رسالهای ضد کتاب الخالص نوشته است؛ بلکه کسانی که تهمت فحشا به عایشـه
بزنند یا اعتقاد به الوهیت علی داشته باشند یا بگوینـد جبریـل در ارسـال وحـی
1
اشتباه کرد کافرند و اگر توبه کنند توبه آنها پذیرفته است.

ً
اما به دلیل دقیق بودن تعریف ضروری دین و تعیـین مصـداق آن ،بعضـا شـاهدیم کـه
برخی بزرگان د یوبند ضروری مـذهب را بـا ضـروری دیـن اشـتباه گرفتهانـد و گفتارشـان بـه
تکفیر اهل قبله منتهی شده است .محمد انورشاه کشـمیری میگویـد ضـروری آن چیـزی
ً
است که ضرورتا از دین محمد ص فهمیده میشود چه از راه تواتر یا استفاضه باشد و عامه
مردم به آن علم داشـته باشـند؛ مثـل وحـدانیت و خـتم نبـوت 2.امـا در کتـاب دیگـرش در
مصداق ضروری اشتباه کرده ،میگوید:
ضروریات دین منحصر در سه چیز است:

مدلول قرآ ن به شرط اینکه نص صریحی باشد که احتمال تأویل در آن ممکـن نباشـد؛
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مثل تحریم مادر و دختر و تحریم خمر و میسر و اثبات علـم و قـدرت و اراده و کـالم بـرای
خدا و  . ...اما کسی نمیتواند قائالن به خلق قرآن و کسانی را که منکر رؤیت خدا یـا علـم
خدا به جزئیاتاند کافر بداند .زیرا در این موارد نص جلی وجود ندارد.
ـ مدلول سنت متواتر از جهت لفظی و معنوی ،چه از اعتقادیات باشد یا احکـام عملـی،
مستحب باشد یا واجب ،مثل وجوب محبت اهلالبیت ...
ـ چیزی که اجماع قطعی بر آن باشد ،مثـل خالفـت شـیخین و چـون کـه حـدیت وارد
شده که هیچگاه امت بر ضاللت اجماع نمیکنند و این حـدیت متـواتر معنـوی اسـت ،لـذا
 .1محمد امین بن عمر ،ابن عابدین ،الدر المختار و حاشم ابن عابد ن ،ج ،4ص.237
 .2محمد انورشاه کشمیری ،کتاب هجم ع یم ثالث رسائل ،ص.18

هیچ شبههای نیست که کسی که منکر این امور باشد ایمانش بـه کتـاب و پیـامبر صـحیح
نیست و نمیتوان وی را اهل قبله نامید1.

نقد

خالفت دو قسم است الف) خالفت به معنای جانشـینی از طـرف رسـول اللـه ص ب)
خالفت به معنای حکومت مردم بر مردم ،نه تنها اجماعی بر قسم اول نیسـت بلکـه تقریبـا
اجماع بر خالف آن وجود دارد و اگر مقصود وی خالفت به معنای دوم باشـد اصـل دینـی
ً
نیست ظاهرا کشمیری بین ضروری مذهب و ضروری دین نتوانسته است جمـع کنـد .زیـرا
اجماع اهل سنت بـر شـرعیت خالفـت شـیخین اسـت ،ولـی شـیعه کـه بـه تصـریح کـالم
خودشان و بزرگان دیوبند جز مذاهب اسالمی است به مشروعیت خالفت شیخین معتقد
نیست .لذا خالفت شیخین جز ضروریات مذهب اهل سنت است ،کمااینکه برخی موارد،
مثل والیت و امامت اهلبیت جز ضروریات مذهب شیعه است .همانگونه که شـیعه
نباید منکر امامت را کافر بداند ،اهل سنت نیز نباید منکر خالفت شـیخین را کـافر بداننـد.
بسیاری از بزرگان حنفی و دیوبند به این مطلب پایبندنـد .حتـی خـود کشـمیری در مـوارد
متعددی در بیان مصادیق و تعریف ضروری دین همین مبنا را میپذیرد.
کشمیری پیرو اشتباه فوق میگوید نمی توان پشت سر کسی که خالفت ابوبکر و عمـر
ً
و عثمان را منکر است نماز خواند .زیـرا آنهـا کافرنـد 2.و مفصـال وارد بحـت سـب شـیخین
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میشود و اقوالی را ذکر میکند.
این نگاه تکفی ري در برخی دیگر از بزرگان این مکتب نیز دیده میشود ،از جمله ،احمد

کسانی را میآورد که شیعه را کافر نمیداننـد؛ مثـل شـارح عقایـد نسـفیه کـه معتقـد اسـت
نمیتوان شیعه را به دلیل سب شیخین تکفیر کرد؛ صاحب جاهع ا ص م که معتقـد اسـت
 .1محمد انورشاه کشمیری ،إکفار الملحد ن ی ض ور ات الد ن ،ص.122
 .2همان ،ص.51

تکفیر از دیدگاه زبرگان دیوبند

سرهندی (متوفی 1134ه.ق).؛ وی گرچه دیوبندی نیست ،اما دیوبنـد را تحـت تـأثیر خـود
قرار داده است .وی نیز شیعه را به دلیل سب شیخین تکفیر کـرده اسـت .وی ابتـدا اقـوال

شیعه از فرق اسالمی است؛ صاحب مواقـف کـه معتقـد اسـت شـیعه از مـذاهب اسـالمی
است؛ ابوالحسن اشعری که معتقد است نمیتوان شیعه را تکفیـر کـرد؛ غزالـی کـه معتقـد
است کسی را که شیخین را سب کند نمیتوان تکفیر کرد.
سپس روایاتی را که داللت بر کفر توهینکننده به شیخین و همچنـین اقـوال موافقـان
تکفیر است میآورد و کفر رافضه را نتیجه میگیرد« :بر تمام علمـای اسـالم واجـب اسـت
که در مقابل سب رافضه بایستند و فقیر هم به همین انگیزه این رساله را نوشتهام»1.
کشمیری درباره سب مینویسـد« :هـر کـس رسـولاللـه را سـب کنـد ،یـا درون بـه وی
ببندد ،یا عیب به او بگیرد ،یا حضرت را تنقیص کنـد کـافر شـده اسـت» 2.وی میگویـد در
تکفیر رافضیها بین احناف اختالف است .عدهای مثل شاه عبدالعزیز میگوینـد کافرنـد و
عدهای مثل ابنعابدین میگویند کافر نیسـتند و در آخـر نظـر خودشـان را میآورنـد .قـول
مختار تکفیر رافضی هاست .زیرا کسی که جمیع صحابه را کافر بداند کافر است و روافـض
در این زمینه کوتاهی کردهاند و می گویند به جز عده قلیلی از صحابه جمگی کافر شدند3.
نقد
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سب و توهین حتی نسبت بـه مقدسـات بتپرسـتان نـزد شـیعه بسـیار مـذموم اسـت و
احادیت متواتری در نهی از سـب از ائمـه اطهـار صـادر شـده اسـت و نمیتـوان دلیـل
معتبری پیدا کرد که سب و توهین را جز عقیده شیعه دانست.
و اگر عدهای از افراطیون بـه مقدسـات اهـل سـنت ،سـب و تـوهین کننـد (کمااینکـه
جهنگـوی مؤسـس سـپاه صــحابه ،مصـادیقی در بـاب ســباب بـودن شـیعیان پاکســتان در
کتابش نقل میکند و نتیجه میگیرد که شیعه کافر است و باید کشـته شـود )4ایـن اعمـال
دلیل بر عقیده شیعه نیست.
 .1احمد بن عبداالحد سرهندی ،رسال رد ال وایض ،ص ،15بترقیم الشاملة آلیا.
 .2محمد انورشاه کشمیری ،إکفار الملحد ن ی ض ور ات الد ن ،ص.54
 .3محمد انورشاه کشمیری ،یمض الباری ش ح صحم البخاری ،ج ،1ص99؛ همو ،الع ف ال ای ،ج ،1ص.74
 .4رب نواز طاهر  -کتاب نق ش جه گ ی ،ص .77انتشارات مکتبه خالفت راشده(به زبان اردو)

و از طرفی سب شیخین گرچه نزد شیعه محکوم است ،اما دلیـل بـر تکفیـر نمیشـود.
هیچ دلیلی وجود ندارد همان حکمی کـه سـابالنبی ص دارد ،دربـاره سـاب شـیخین نیـز
جاری باشد؛ کمااینکه عبدالحی لکنوی مینویسد اگر سب شیخین به دلیل شبههای باشد
که برای شیعه ایجاد شده باشد آنها را نباید تکفیر کرد.
و از طــرف دیگــر ،اگــر ســب شــیخین موجــب تکفیــر شــود فرقــی بــین شــیخین و
امیرالمؤمنین نیست و کسی که حضرت علی را سب کند او نیز باید تکفیر شود و از
مسلمات تاریخ این است که معاویه در زمان خاصی با بخشنامـه بـه تمـام والیـتهـا سـب
امیرالمؤمنین را قانونی کرد ،اما بسیاری از اهل سنت نه تنهـا معاویـه را تکفیـر نکردنـد
بلکه از او به نیکی یاد میکنند.
کافر کیست؟ کفر چیست؟
کشمیری در موارد متعددی بیان کرده است که «اگر شخص مکلف و مختار و عاقل و
غیرمکره ،شی معلومهای از کتاب الله یا از پیامبران را تکـذیب کنـد کـافر میشـود»؛ 1نیـز
«اگر از صریح کالم یا از الزمه ضروری نه استداللی کالم ،تکذیب پیامبر درآید»« 2.کفر به
این است که کسی پیامبر را در آن چیزهایی که آورده است تصدیق نکند ،یا اینکـه یکـی از
ضــروریات را تکــذیب کنــد»« .بنــابراین ،در مــواردی ک ـه کالمــی صــادر شــود کــه مخــالف
معلومالضروره نباشد کفر به دنبال نمیآورد؛ مثل کسی که قائل به حدوث قران باشد .زیـرا
شاید مقصودش ظاهر الفاظ قرآن باشد».
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3

حکیماالمه ،تهانوی 4،درباره تکفیر کسی که نسبت قرب به خداوند بدهد مـینویسـد:

 .1محمد انورشاه کشمیری ،إکفار الملحد ن ی ض ور ات الد ن ،ص.82
 .2همان ،ص.86
 .3محمد انورشاه کشمیری ،یمض الباری ،ج ،4ص.529
 .4برای وی تا 811کتاب نقل کردهاند و از مهمترین عالمان دیوبند است.
 .5اشرف علی تهانوی ،اهداد الفتاوی ،ج ،6ص.21

تکفیر از دیدگاه زبرگان دیوبند

« اگر منظور از قرب بدون کیفیت باشد اطـالق چنـین قربـی محـذوریتی نـدارد .زیـرا ذات
5
االهی نامتناهی است».

مشرک کیست؟
تعریف بزرگان دیوبند و شیعه در باب شرک به هم نزدیـک اسـت .شـاهولیالله دهلـوی
مینویسد« :حقیقت شرك این است که صفات خاصـه خداونـد را بـرای غیرخداونـد اثبـات
کند؛ مثل اثبات تصرف مطلق (کن فیکون) برای غیرخدا»1.
اشرف علی تهانوی میگوید:
حقیقت شرک این است که خواص واجب را برای ممکن ثابت کند و اعتقاد بـه
وجود صفات وجوبی در ممکن باشد و اگر کسی اعتقاد داشته باشد که صـفاتی کـه
مختص خداسـت مثـل قـدرت عامـه و علـم و  ...بـرای غیرخـدا هـم ممکـن اسـت
2
مشرک میشود.

رشید احمد گنگوهی در سه موضع به صورت کلی بیان میکند که مشرک کسی اسـت
که یکی از مخلوقات را به همراه خداوند در صفتی از صـفات ذاتیـه ،مثـل علـم و قـدرت و
عبادت ،شری ک بداند و اال شریک دانستن در ذات و تعدد آلهه به جز عـده قلیلـی از مـردم
به آن اعتقاد ندارند3.
اشکال جریان های تکفیری در تعریف و مصادیق شرک است و بـه بهانـههای مختلـف
مذاهب اسالمی را تکفیر می کنند ،اما بزرگان دیوبند برخالف آنها در این امر بسیار محتاط
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عمل کرده اند ،گرچه میگویند« :بوسیدن قبر و سجده بر آن و گذاشتن سر بر قبر حرام و
ممنوع است» 4.رشید گنگوهی 5میگوید « :اگر کسی اعتقاد داشته باشد که خداونـد شـیخ
عبدالقادر گیالنـی (متـوفی  561ه.ق ).و  ...را بـر امـوری مطلـع میکنـد و عبـدالقادر نیـز
حاجات را با اذن خدا برآورده میکنـد ایـن شـخص مشـرک نیسـت» 6.در ادامـه میگویـد:
«بهتر است علم غیب را به غیرخدا نسبت ندهیم .زیرا برای عوام توهم شرک مـیآورد .لـذا
 .1شاه ولی الله دهلوی ،الف ز الکبم ی أص م التفسم  ،ص.35
 .2همو ،تفسم بمان الق ان ،ج ،2ص38؛ ج ،2ص.117
 .3رشید احمد عثمانی ،الفتاوی ال شمد  ،ص ،23به نقل از :دارالعل م د ب د ،ص.526
 .4رشید احمد عثمانی ،الفتاوی ال شمد  ،ص.171
 .5وی در پایهگذاری دیوبند نقش داشته است و کتابهای فراوانی دارد.
 .6رشید احمد عثمانی ،الفتاوی ال شمد  ،ص.51

ما استعمال این الفاظ را به دلیل این توهم ممنوع میکنیم تا اینکـه عـوام در ورطـه شـرک
واقع نشوند»1.

تهانوی نیز عل م غیب را حقیقی (مخصوص خدا) و اضافی (علمی است که بـه واسـطه
وسایل به انسان عطا میشود ،اما نه همه غیب ،بلکه بعضـی از آن عطـا میشـود و برخـی
مخفی میماند) میداند 2.وی دربـاره اسـتعمال الفـاظی چـون «یـا شـیخ عبـدالقادر و »...
ً
میگوید «این اوراد ولو نزد ما جایز نیست ،اما قطعا شرک نیسـت و بـه عبـارت دیگـر ،ایـن
ً
الفاظ شرک اصغر است» 3.گنگوهی درباره قسم به غیرخدا فتوا به منع میدهد ،اما سـریعا
میگوید « اما اگر کسی این عمل را انجام داد شرک اصـغر اسـت نـه شـرکی کـه از اسـالم
کند»4.

خارجش
حکیماالمه تهانوی نیز میگوید کافر اگر اظهار ایمان کند منافق است و اگـر ایمـان را
طرد کند مرتد است و اگر در الوهیت شریک بگیرد مشرک اسـت و موجـب خلـود در آتـش
میشود .عبیداللـه اسـعدی ،نویسـنده کتـاب دارالعله م د ب هد ،در بـاره برخـی اعمـالی کـه
شیعیان انجام میدهند ،مثل تعزیهها و طـواف بـه قبـر و  ...تـا زمـانی کـه آنهـا مـیگوینـد
مسلمان و موحدیم ،فقب شرک عملی (نـه اعتقـادی) دارنـد ،امـا هنـدوها شـرک عملـی و
ً
اعتقادی دارند .لذا سجده برای غیرخدا مطلقا شرک نیست ،بلکه در برخی حاالت امارهای
از امارات شرک است  ...سجده برای قبور و برپایی مراسم تعزیه عالمه برای تکذیب شـرع
نیست .زیرا عبادت آنها در کفار پیدا نمیشود 5.تهانوی میگوید:

11

کسی نمیتواند مشایخ و بزرگان ما را تکفیر کند و تهمت عبادت و سجدهکننده
به قبور را به آنها بزند .زیرا میتوان اعمـال آنهـا را حمـل کـرد بـر صـورتی کـه تمـام

تکفیر از دیدگاه زبرگان دیوبند

 .1همان.51 ،
 .2اشرف علی تهانوی ،اهداد الفتاوی ،ج ،5ص.100
 .3رشید احمد عثمانی ،الفتاوی ال شمد  ،ص.57
 .4همان ،ص.51
 .5محمد عبیدالله االسعدی القاسمی ،دارالعل م د ب د ،ص.528

تأثیرات غیرالهی را غیرمستقل میدانند ،به خالف مشرکان عرب و هند که قدرت و
1
 ...را برای غیرخدا به صورت استقاللی پذیرفتهاند.

ً
بنابراین ،بزرگان دیوبند را نمیتوان تکفیری خواند و اگر بعضا عملی از اعمال مـذاهب
دیگر را شرکآلود بیان کنند منظور شرک اصغر یا خفی است؛ یعنی مسلمانانی هسـتند کـه
ّ
مبتال به گناه کبیره شدهاند .ولی گروههای تکفیری مثل وهابیت ،اگر فعلی مثل شد رحال
از مسلمانی صادر شد قائل به شرک جلی میباشند ،یعنی میگویند از دین خارج شد و باید
از ابتدا شهادتین جاری کند وگرنه قتلش واجب است.

موضع بدرگان دیوبند در مقابل جریانهای تکفیری
علمــای (دیوبنــد) تکفیــریهــا را نقــد کردهانـد کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره مــیکنــیم؛
شاهولیالله دهلوی گرچه دیوبندی نیست ،اما خب فکری دیوبند را نمیتوان از شـاهولیالله
ّ
جدا کرد .وی زیارت قبور و شد رحال را جایز نمیشمارد ،اما بالفاصله میگوید کسـی حـق
ندارد زائر را تکفیر کند 2.خلیل احمد سهارنپوری تکفیریها را بـه خـوارج تشـبیه میکنـد و
مینویسد:
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حکم اهل بغی درباره آنها صادق اسـت؛ چنـانکـه عالمـه شـامی گفتـه اسـت
خوارج دارای قدرتی بودند که با تأویل علیه امام خروج کردند .آنها عقیده دارنـد کـه
چون امام مرتکب باطل شود ،خواه کفر باشد یا معصیت و گنـاه ،قتـال بـا او واجـب
است .از اینرو تعرض به جان و مال مسلمین را حالل دانسـته ،زنـان را بـه اسـارت
میگیرند .در عین حال ،ما آنها را به دلیل تأویالت باطل تکفیر نمیکنیم .چنانکـه
در زمان ما پیروان محمد بن عبدالوهاب خروج کردنـد و از نجـد بیـرون آمدنـد و بـر
حــرمین شــریفین غلبــه کردنــد .وهابیـان خــود را پیـروان احمــد بــن حنبــل معرفــی
میکنند ،اما معتقدند فقب آنهـا مسـلماناند و مخالفـان عقایدشـان مشـركانـد و بـا
همین تصورات کشتن اهل سنت و کشتن علما را مباح دانستهاند ،تا اینکه خداونـد
 .1رسال نها ا دراک یه اقسهام ا شه اک ههن اههداد الفتهاوی ،ج ،6ص ،85- 81بـه نقـل از :محمـد عبیداللـه االسـعدی
القاسمی ،دارالعل م د ب د ،ص.51
 .2شاه ولی الله دهلوی ،التفهمممات ا لهم  ،ص.45

قدرت آنها را شکست .از ایـنرو بـه وضـوح مـیگـویم کـه محمـد بـن عبـدالوهاب و
پیروانش در سلسله علمی ،فقهی ،حدیت ،تفسیر و تصوف جز مشـایخ مـا نیسـتند.
حالل شمردن خون ،آبرو و اموال مسلمانان یا به حق است یا به نـاحق؛ اگـر نـاحق
باشد یا بدون تأویل است که در ایـن صـورت موجـب خـروج از دیـن میشـود ،یـا بـا
تأوی لی اسـت کـه شـرع مقـدس اجـازه نـداده اسـت .در ایـن صـورت موجـب فسـق
میشود و اگر به حق باشد ،جایز بلکه واجب استّ .اما در تکفیر مسلمانان پیشـین،
هرگز ما کسی را تکفیر نمیکنیم .کسی که تکفیر کند بدعت کرده ،عمل او موجب
خروج از دین است و اهل قبله را هرچند جز مبتدعه باشند تا وقتی که ضـرورتی از
1
دین را انکار نکرده باشند تکفیر نمیکنیم.

وی در کتاب التصد قات ل یع التلبمسات که جوابیه به احمدرضاخان بریلوی است و در
رد و نفی محمد بن عبدالوهاب نوشته شده ،مینویسد:
ای علمای گرامی! بعضیها عقیده وهابیـه را بـه شـما نسـبت دادنـد و اوراق و
رسائلی را ارائه کردند و نوشتند که به دلیل اخـتالف لغـت و زبـان ،مـا متوجـه حـرف
آنها نمیشویم .متوقع است که از حقیقت حال و مطالب مقاالت ما را آگاه سـازید و
از شما درباره امور و مواردی که اهل سنت و جماعـت بـا وهـابیهـا اخـتالف دارنـد
پرسیده میشود .سهارنپوری میگوید محمد بن عبدالوهاب خون و امـوال و عـرض
مسلمانان را حالل دانست و همه را مشرک خواند و اهل قبلـه را کشـت و ایـن قـوم
2
همان خوارجاند .لذا هیچ کدام از مشایخ ما در سلسله این گروه نیستند.
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مالعلی قاری در شرح یق اکب از امام ابوحنیفه نقل کرده کـه گفتـه اسـت« :ال نکریر

مؤ منان در مقابل همدیگر باید بسیار مهربان و رحیم باشد .انورشاه کشـمیری ،محمـد بـن
عبدالوهاب را مورد طعن قرار داده ،مینویسد« :محمد بن عبدالوهاب مردی پلید و کودن
 .1خلیل احمد سهارنفوری ،المه د عل المف د ،ص6؛ همو ،عقا د علمای د ب د ،ص.47- 46
 .2خلیل احمد سهارنفوری ،المه د عل المف د ،ص.6

تکفیر از دیدگاه زبرگان دیوبند

ایرا ن امل القبل » .آنگاه افزوده است« :این عقیده اکثر فقهاست» .خشونت و کشت و
کشتار در دیـن مبـین اسـالم مخصـوص کفـار حربـی اسـت و رفتـار و تعامـل مسـلمانان و

و کمعلم و کمعقل بود و در تکفیر مـردم بسـیار عجلـه مـیکـرد» 1.وی دربـاره ابـنتیمیـه
مینویسد:
در مزاج ابنتیمیه خشونت و تندی وجود دارد .هـر گـاه بـه یـک سـمت متوجـه
شود ،یا قصد تعقیب کسی را داشته باشد ،نمیهراسد و با جسارت این کار را انجـام
میدهد .اینگونه افراد از افراط و تفریب در امان نیستند ،لذا شک و تردید در نقلش
2
وجود دارد .هرچند او حافظ و متبحر است.

در جای دیگری درباره ابنتیمیه میگوید:

ّ
جمهور ائمه دلیل آوردهانـد کـه سـلف صـالح بـرای زیـارت روضـه شـریفه «شـد
رحال» میکردند و احادیت آن به تواتر به ما رسیده است و ابنتیمیه معنـای حـدیت
ال تشد الرحال را درست نفهمیده و به دلیـل همـین اشـتباهش دو مرتبـه بـه زنـدان
افتاد و در زندان از دنیـا رفـت .در منـاظرهای کـه سـراجالـدین هنـدی بـا ابـنتیمیـه
3
داشت ،به وی میگوید نا أنُ یا او تع ع إال کالةصرو .

تهانوی در ضدیت با تفکـر افراطـی وهابیـت در حاشـیه سه ن نسـایی در شـرح حـدیت
ابوسعید خدری که مربوط به ظهور خوارج است مینویسد:
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همانا از این نژاد قومی میآیند که قرآن را بسـیار زیبـا مـیخواننـد ،امـا قـرآن از
گلوی آنها تجاوز نمیکند .اینها اهل اسالم را به قتل میرسانند و بتپرستان را رهـا
میکنند و از اسالم چنـان مـیگریزنـد ،ماننـد تیـر رهاشـده از هـدف و نشـانه عبـور
میکنند و اگـر مـن پیـامبر زمـان آنهـا را دریـابم بسـان قـوم عـاد آنهـا را قتـل عـام
میکردم» .تهانوی در شرح این حدیت چنین میگویـد« :بایـد بداننـد آنهـایی کـه از
دیـن محمــد بــن عبــدالوهاب پیـروی مـیکننــد و در اصــول و فــروع از وی تبعی ـت
میکنند و میگویند تقلید از هر کدام از ائمه اربعه شـرک اسـت و هـر کـس بـا آنهـا
مخالفت کند او را مشرک میدانند کشتن ما اهل سنت و اسارت گرفتن زنـان مـا را
مباح میدانند و دیگر عقاید بدی کـه دارنـد و بـه طریـق مسـتند بـه مـا رسـیدهانـد و
 .1محمد انورشاه کشمیری ،یمض الباری ش ح صحم البخاری ،ج ،1ص.139
 .2همان ،ج ،1ص ،172- 171کتاب العلم.
 .3محمد انورشاه کشمیری ،الع ف ال ای ،ج ،1ص.382

بعضـی عقیــده آنهــا را از خــود آنهــا شــنیدهام (اینهــا بداننــد) کــه اینهــا فرقــهای از
خوارجاند و عالمه شامی در کتاب رد المختار در شرح قول صاحب الدر المختار در
کتاب البغاة میگوید :همانـا مـیدانـی کـه در نـامگـذاری خـوارج ایـنچنـین شـرط
نیست ،بلکه این توضیحی است درباره کسانی کـه علیـه سـیدنا حضـرت علـی
بغاوت کردند ،همانطور که در عصر ما درباره پیروان محمد بن عبـدالوهاب اتفـاق
افتاده است ،آنها بر حرمین غلبه حاصل کردند و خود را بـه مـذهب حنبلـی نسـبت
میدادند ،اما فقب خودشان را مسـلمان میداننـد و هـر کـس مخـالف اعتقـاد آنهـا
باشد او را مشرک میگویند و به همین بهانه کشتن افراد را جایز میدانند ،تـا اینکـه
1
خدا قدرت آنها را از بین ببرد.

غزالی درباره تکفیر فرقههای کالمی معتقد است:
تا وقتی میتوان برای دیدگاههای فرقههای مسـلمان محملـی در شـرع یافـت
باید از تکفیر دوری جست .مباح دانستن ریختن خون کسـانی کـه رو بـه قبلـه نمـاز
میگذارند و شهادتین بر زبان جاری میکنند خطا خواهد بـود .تـرک قتـال بـا هـزار
کــافر واجــبالقتــل آســانتــر اســت از ریخــتن خــون یـک مســلمان .پی ـامبر
میفرماید من با مردم تا وقت ادای شهادتین مأمور به جهـاد بـودم ،امـا بـا ادای آن
خون و مال آنها جز در موارد خاص در امان است.

سپس ،غزالی به شاگرد خود توصیه میکند که:

 .1محمد تهانوی ،حاشم س ن نسائ  ،ج ،1ص ،753کتاب زکات ،باب مؤلفة قلوب.
 .2شرح عقاید طحاوی ،ص ،133به نقل از :مجموعه مقاالت کمیسیون کالمی (اسالم و کفر).

تکفیر از دیدگاه زبرگان دیوبند

چنانچه خواستی با کسانی که پیروان تو هستند و این دیدگاه را دارند ،گفتوگـو
و مناظره کنی ،از آنها بپرس که معیار و حـد کفـر چیسـت؟ اگـر گفتنـد ،حـد کفـر،
چیزی است که مخالف مذهب اشعری یا معتزلی یا حنبلی یا غیر آنان باشـد ،بـدان
که او فردی بیفکر است که تقلید از دیگـران او را بـه اینجـا رسـانده اسـت .از آنـان
بپرس :از کجا میدانی که حق با اشعری است؟ به طـوری کـه عـالم و دانشـمندی
2
مانند باقالنی را ،که مخالف اشعری است ،تکفیر میکنی!

11

ً
حسین احمد مدنی از بزرگان دیوبند در باب تکفیر ،به خالف وهابیـت ،شـدیدا محتـاط
بودند و فرق مسلمین را به ادنی شبههای از اسالم خارج نمیدانست .وی با تـألیف کتـاب
ال هاب الثاقش عل المست ق الکاذب بـر ضـد وهابیـت موضـع خـودش را در خصـوص
تکفیرهای وهابیت مشخص کرد .وی می نویسد محمد بن عبدالوهاب نجدی افکار باطـل
و عقاید فاسد دارد که بسیاری از اهل سـنت را بـه قتـل رسـاند .خالصـه اینکـه وی مـردی
ظالم و گنهکار و فاسق و سفاک بود .اعتقـاد وی ایـن بـود کـه جمیـع مسـلمین مشـرک و
کافرند .لذا قتلشان واجب اسـت 1.وی در بـاب عقیـده وهابیـت کـه مسـلمانان را بـه دلیـل
استغاثه مشرک میدانند خردهگیری میکند 2و جالب اینکه مؤلف وهابی کتـاب الدیوبندیـه
این خردهگیری مدنی را عالمت مشرک بودن حسین احمد میداند.
شیخ مولوی عبدالشکور در مجله القاس مقالهای با عنوان «دیوبند» سخت بـر عقیـده
افراطی وهابیت مـیتـازد و از آنهـا اظهـار برائـت کـرده ،از دسـت آنهـایی کـه بـه دیوبندیـه
نسبتهای وهابی میدهند شاکی و نگران شـ ده اسـت ،و بعـد از ذکـر تحـوالت دارالعلـوم
دیوبند و اینکه دارالعلوم «جامعة االزهر» هند است ،چنین میگوید:
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بیتردید حسودان و کینهورزان صدای خود را علیه دارالعلوم دیوبند بلنـد کردنـد
و با تمام وجود آنها را متهم به وهابی و نجدی کردند .اما اگر کسی نسـبت وهـابی،
3
نجدی ،ملحد ،کافر یا مرتد به دیوبندیه بدهد به خود نسبت داده و درست نیست.

شیخ محمود حسن دیوبند 4جوابیه مولوی سهارنپوری به افراطیگریهـای وهابیـت را
تأیید میکند و میگوید:
آنچه ایشان گفتند عقیده ما و عقیده تمام اساتید ماست .در این تردیـدی وجـود
نـدارد .خداونــد پــاداش زحمــات ایشــان را در صــورت ابطــال وســاوس حاســدین در
1
تهمتهای ناروا بر اهل حق عنایت فرماید.
 .1حسین احمد مدنی ،ال هاب الثاقش علي المست ق الکاذب  ،ص66- 42؛علما د ب د هالبه و ه به  ،ص.61
 .2علما د ب د هالبه و ه به  ،ص.31
 .3مجله ماهنامه القاس  ،دیوبند ،ص ،3شماره جمادی االول ،1342 ،به نقل از :ابوالمکرم بن عبدالجلیل ،دع ة هحمهد بهن
عبد ال لاب بمن هؤ د ها و هعاند ها ی شبه القارة اله د  ،ص.231
 .4شیخ الهند ضد استعمار است .وی شروحی بر کتب سته داشته و قرآن را به زبان اردو ترجمه کرده است.

شیخ رشید احمد گنگوهی در جاهای مختلفی از یتاوی رشمد تصریح کرده است کـه
وهابیها فاسقاند .زی را آنها در اسائه ادب به اسالف صالح کوتـاهی نکردنـد .لـذا اقتـدا بـه
آنها در نماز مکروه است .وی از کتاب عالمه شـامی ،کـه شـیخ محمـد بـن عبـدالوهاب و
پی روانش را فرقه خوارج معرفی کرده ،دفاع کرده است2.
محمدحسنخان سرهندی مجددی میگوید:
اصول مورد نزاع در میان مقلدان و غیرمقلدان چهار چیز اسـت :تعظـیم بـرای
غیرخداونــد ،توســل بــه ارواح صــالحان و اســتمداد از آنهــا ،نــدای غایــب و ســماع
الموتی ،و پیروی و تقلید ارباب مذاهب چهارگانه .هر چهار چیز را وهابیـت شـرک و
3
کفر و بدعت میدانند.

صاحبجان هندی پس از بیان معنای ندای غایب و استغاثه مینویسد:
همه اینها نزد وهابیت و هممشربان ایشان شرک اکبر است ،اگرچه خطاب بـه
روح مبارک حضـرت رسـول باشـد! ایـن طایفـه کـه فعـل سـلف را شـرک و فاعـل را
4
مشرک میدانند.

ً
بزرگان دیوبند بعضا از جانـب افراطیـون تکفیـر شـدهانـد و برخـی از تکفیـریهـا ،مثـل
نویسنده کتاب الد ب د  ،علیه افرادی که نـزد بزرگـان دیوبنـد محترمانـد ــ چـون خواجـه
بهــا الــدین نقــشبنــد ،و خواج ـه مع ـینالــدین چشــتی ،و عبــدالقادر الجیالن ـی ،و ش ـیخ
عبدالوهاب شعرانی ،و  ...ـ اسائه ادب کرده ،به بهانههای مختلف آنها را تکفیـر میکننـد؛
ً
مثال در جایی مینویسد« :عقیده بـه اسـتغاثه و اسـتعانت از مـردههـا از بـزرگتـرین عقایـد
دیوبند است» .در ادامه مینویسد« :کالم دیوبنـدیهـا در بـاب اسـتغاثه بـا مشـرکان صـدر



 .1ابوالمکرم بن عبدالجلیل ،دع ة هحمد بن عبدال لاب ،ص.192
 .2همان ،ص.146
 .3موالنا حسن خان سرهندی مجددی ،األص م األربع ی ت د د ال لابم  ،ص9ـ.11
 .4همان ،ص.45
 .5أبي أساه سمد طالش ال حمن  ،الد ب د  ،ص.7

تکفیر از دیدگاه زبرگان دیوبند

اسالم هیچ فرقی ندارد».

5
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جریانهای تکفیری دیوبند
در میان علما و بزرگان دیوبند عده ای که موافق با جدا شدن پاکستان از هند بودند بـه
رهبری موالنا شبیر احمد عثمانی جمعیت العلمای اسالم را تأسیس کردند که در میان این
جمعیت گروههای معتدل و افراطی به وجـود آمـد .ضـیا الرحمن فـاروقی وابسـته بـه ایـن
جمعیت و رئیس اسبق سپاه صحابه پاکستان ،که به دست افراد ناشناس ترور شد ،گرایش
افراطی در پیش گرفت و در مقابل رشد انقالب اسالمی ایران کتابی علیه رهبر ایران به نام
ا سالم والخمم نوشـت .وی انگیـزه تأسـیس سـپاه صـحابه را مبـارزه بـا تبلیغـات رهبـر
جمهوری اسالمی ایران علیه صحابه و خلفای راشدین دانسته است.

1

سپس کتاب دیگری در کفر شیعه به نام تار خ دستاو ز نوشت و کوشید چنین وانمود
کند که تمام علما حکم به کفر شـیعه دادهانـد .در دوسـوم کتـاب شـواهدی از کتـب شـیعه
ً
جمع کرده که شیعیان به صحابه ،خصوصا شیخین توهین میکنند و در نتیجـه فتـاوایی را
آورده که شیعه کافرند2.
البته علمای طراز اول دیوبند ،که در اول مقاله از آنها نام آورده شد ،هیچکـدام از روش
ً
و مــنش ســپاه صــحابه در تکفیــر و خصوصــا کشــتار مســلمانان حمایــت نکردهانــد .گرچــه
متأسف انه در مقابل آنها موضع محکمی نیز گرفته نشده است.
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نتیجه
با توجه به تبیین اصول و ضوابطی که از ناحیه بزرگان دیوبند در باب اسالم و کفر بیان
شد و احتیاطی که علمای دیوبند درباره تکفیر اهل قبله کردهاند به این نتیجه میرسیم که
ً
دیوبند جریان اعتدالی و به دور از افراطیگری است؛ گرچـه بعضـا در مکتـب دیوبنـد (و در
همه مذاهب اسالمی) شـاهد جریانهـای افراطـی هسـتیم ،امـا نمیتـوان ایـن مکتـب را
تکفیری قلمداد کرد.
 .1محمد اکرم عارفی ،جنبشهای اسالمی پاکستان.
 .2ضیا الرحمن فاروقی ،خمم ازم اور اسالم ،ص ،02به نقل از :پایاننامه تکفیر شیعیان نزد تکفیریون ،سـید فـؤاد حسـین
الحسینی ،ص.73

منابع
 .1االختالیاتناألص ی نبیننعقیدةنأهلنالسن نالدیوبندی نوالفحق نالوهابی  ،بي تء،بي نء،بي جء
 .2منتدی الصوفی  ،ع ماءندیوبندنرذهبجمنورشحبجم ،بيتء ،بينء ،بيجء.
 .8ابنعءبدین ،محمد امین بن عمر ،ردنالم تارنع منالدرنالمختار ،بیروت :دار الفکر ،بي تء
 .4ابن عسءکر ،علی بن حسن ،تبییننکذبنالمفتحینییمانهسبنإلمناالرامنأبمنال سنناألشفحی ،بیروت:
دار الکتءب العربی ،بيتء.

 .1ابوالمکرم بن عبد الجلیل ،دعوةناالرامنر مدنبرننعبردنالوهرابنبریننرؤیردیجانونرفاریریجانیرمنشرب ن
القارهنالجندی  ،دارالسالم للنشر و التوزیع.۴۱۱۴ ،
 .6ابیغد  ،یخ عبد الفتءح ،تفحیفنبکتابنیرتحنالم جرمنشرح نصر یحنرسر منونصراحب نشربیحنأحمردن

.7

الفثماهم ،منتشر درمجل الداعي الشهری الصءدرة عن دار العلوم .
ّ
ا عری ،ابوالحسن ،رقاالتناإلسالرییننواختالفنالمب ین ،تحقیق :نعی زرزور ،چء سوم ،فیسبءدن
د آلمءن :دار فرانز تءیز.،1411 ،

ی
 .3بخءریّ ،
محمد بن اسمءعیل ،الجارعنالمسندنالب یحنالمختبحنرننأرورنرسو نال نصر منال ر نع یر ن
ی
وس منوسنن نونأیار ن(ص یحنالبخاری) ،تحقیق :محمدد زریدر بدن نءصدر ،چدء اول ،بیجدء :دار طدو،
النجءة.1422 ،
 .1تهءنوی ،ا ر علی ،اردادنالفتاوی ،کراچی :مکتبه دارالعلوم.۴۹۹۴ ،
 .11تهءنوی ،ظفر احمد ،یجارسناعالءنالسنننهسائم ،بیجء :دارالفکر.1421 ،
 .11جورری ،ابو نصر اسمءعیل بن حمءد ،الب ا  ،چء چهءرم ،بیروت :دار العل للمالیین.،1413 ،
 .12خمیس ،محمد بن عبد الرحمن ،أصو نالدیننعندناالرامنأبمنحنیف  ،عربستءن :دارالصمیعی ،بيتء.
 .18درلوی ،ء ولی الله ،التفجیماتنااللجی  ،المجلس العلمی ،۴۹۱۱ ،بیجء.
د
 .14دددددددددددددددددددددددددددددد  ،الفوزنالکبیحنیمنأصو نالتفسیح ،ترجمه به عربدی :سدلمءن الحسدینی النددوی،

12

چء دوم ،قءرر  :دار الصحوة.،1413 ،
 .11سررندی مجددی ،موالنء حسن خءن ،األصو ناألربف نیمنتحدیدنالوهابیر  ،استءنبول :دار الشدفع بفدءتح

 .13عءرفی ،محمد اکرم ،جنبشهایناسالرمنپاکستان ،ق  :انتشءرات دفتر تبلیغءت حوز علمیه ق .
 .11گنگوری ،ر ید احمد ،الفتاوینالحشیدی ن(کارل) ،به زبءن اردو ،بيجء ،بينء ،بيتء.
 .21عثمءنی ،بیر احمد ،روسوع نیتحنالم جمنبشح نص یحناالرامنرس منبننحجاجنالقشرحی ،بیدروت:
دار احیء الترا العربی4141 ،ق.
 .21غزالی ،ابوحءمد ،االقتبادنیمناالعتقاد ،چء اول ،بیروت :دار الکت ،العلمی .،۴۱۱۱ ،
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ْ .16
سر ِر ْن ِدی ،أحمد بن عبد األحد ،رسال نردالحوایض ،بيتء ،بي نء ،بيجء.
 .13سهءرنفوری ،خلیل احمد ،المجندنع منالمفند( ،عقایدنع مایندیوبند).،1846 ،

 .22قءری ،مال علی ،شح نالشفا ،چء اول ،بیروت :دارالکت ،العلمی .،1421 ،
 .28دددددددددددددددددددد  ،شح نالفق ناألکبح ،بيجء ،بينء ،بيتء.
 .24الگءر ،حءمد ،وهابمگحی ،ترجمه :احمد نمءیی ،مشهد :انتشءرات بنیءد نژورشرءی اسالمی آستءن قدس
رضوی1833 ،ش
ّ
ّ
 .21کءندرلوی ،یخ محمد یوسف ،حیاةنالب اب  ،ترجمه :مجی ،الرحمن ،ویژ کتءبخءنه العقیدد  ،بديجدء،
بينء ،بيتء.
 .26کشمیری ،محمد أنور ء  ،ییضنالبارینشح نص یحنالبخاری ،بیروت :دارالکت ،العلمی  ،بيتء.
 .23ددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ،الفرحفنالشرذینشرح نسرنننالتحررذی ،بیدروت :دار احیدء التدرا العربدی،
.،1421
ّ
 .23کءندرلوی ،محمد ادریس ،التف یقنالببیحنع منرشکاةنالمبابیح ،المجلس العلمی االسدالمی ،چدء
اول ،بيتء.

ِّ
 .21کشمیری ،محمد أنور ،إکفارنالم دیننیمنیحوریاتنالدین ،نءکستءن :مکتب عمر فءرو ،،بيتء.
 .81دددددددددددددددددددددددددددددد  ،رجموعنیی نرالثنرسائل ،نء ر دارالبشءئر اسالمی.،1481 ،
 .81جءمعه دارالعلوم کراچی،نراهنار نالبالغ ،کراچی اردو زبءن بء مدیریت محمد تقی عثمءنی ،1882 ،
 .82مدنی ،حسین احمد ،الشجابنالثاقبنع منالمستحقنالکاذب ،چء دوم ،الرور :دار الکتءب2114 ،م.
 .88نسءئی ،احمد بن دعی ،،السرنننالبرغحی ،تحقیدق :عبدد الفتدءح أبدو غددة ،چدء دوم :حلد :،مکتد،
المطبوعءت االسالمی .1416 ،
 .84رب نواز طءرر ،هقوشنججنگوی ،به زبءن اردو ،مکتب خالفت را د  ،بیجء ،بیتء.
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پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سراج منی ـرسال چهـارمشماره41تابستان4131
صفح ـات62-21 :تـاریخ دریافت4131/51/50 :تـاریخ تأییـد4131/52/45 :

لم
لم
س
ی
ک
ح
م
ی
م
ن
مقایسه دیدگاه واهبیت و اخوان ا ن رد ز ه و ت
صادق مصلحی

*

چکیده
وهابیت و اخوانالمسلمین دو گروه سلفی هستند که در زمینـه حکومـت اخـتالف نظـر
اساسی دارند .وهابیت توجه چنـدانی بـه بحـت حکومـت ندارنـد و اطاعـت از حـاکم را،
هرچنــد فاســق باشــد و بــا زور بــه حکومــت رســیده باشــد ،الزم مــی شــمارند .امــا
اخوانالمسلمین هدف اصلی خـود را تشـکیل حکومـت اسـالمی بـرای اجـرای احکـام
اسالم قرار داده ،حکومـت را تـا زمـانی مشـروع مـیداننـد کـه بـه احکـام اسـالم عمـل
ً
میکند .وهابیت اعتقادی به انتخابات و شیوههای جدید سیاسی و روی مـردم خصوصـا
زنان ندارند ،اما اخوان مردم را یکی از پایههای مشروعیت حکومت و صاحب حق عـزل
و نصب حاکم میدانند.
کلیدواژهها :وهابیت ،اخوانالمسلمین ،حکومت اسالمی ،مشروعیت حکومت.

* پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
Moslehi2mm@chmail.ir

مقدمه
دیدگاههای وهابیت و اخوان المسلمین در زمینه حکومـت تفـاوت بسـیاری بـا یکـدیگر
دارد.
شاید بتوان گفت دورترین دیدگاههای اهل سنت در زمینه حکومت اسالمی متعلـق بـه
این دو گروه است .از طرفی وهابیت به دلیل پیمانی تاریخی با آلسعود و نیز پایبنـدی بـه
فقه سیاسی اهل سنت و با استناد به نص وصی کـه اطاعـت از حـاکم را الزم مـیشـمارد در
میان اهل سنت بیشترین حمایت از حاکمـان و کمتـرین انتقـاد را داشـته و از طـرف دیگـر
اخوانالمسلمین به دلیل دیدگاههای خاصشـان در زمینـه حکومـت بیشـترین مخالفـت بـا
حکام را داشته اند .طبیعی است که در این زمینه انتقاداتی نیز به یکدیگر داشته باشند.
میتوان دیدگاههای آنها را در ضرورت حکومت اسالمی ،ویژگیهـای حـاکم و کیفیـت
به قدرت رسیدن ،مبانی مشروعیت حاکم ،حدود اطاعت از حاکم ،نقش مردم در حکومـت
و عزل حاکمان بررسی کرد.
ضرورت حکومت اسالمی
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همانطور که زندگی اجتماعی انسان ضروری است ،وجود حکومتی که این اجتمـاع را
نظم ببخشد نیز ضرورتی است که هر عقل سلیمی آن را تأیید میکند .حضرت علی در
مقابل خوارج ،که شعار الحکم اال لله سر داده بودند ،فرمود« :این سخن حقی است که از
آن باطلی اراده شده است .اینان میگویند امارت مخصوص خداست ،در حالی که مردم به
امیر نیاز دارند؛ نیکوکار باشد یا بدکار».

1

در جوامع اسالمی که مردم انتظار اجرای اسالم را دارند وجود حکومتی که بـر اسـاس
اسالم حکمرانی کند خواسته طبیعی مسلمانان خواهد بود .علمای اسالمی نیـز بـه بحـت
در زمینــه حکومــت از دیــد اســالم پرداختهانــد و بــا عنــاوین مختلــف در ایــن زمینــه آثــاری
 .1محمد بن حسین شریف الرضی ،نهج البالغ (للصبحی صالح) ،ص.83

نگاشتهاند .از جمله :احکام السهلطانم مـاوردی ،ا حکهام السهلطانم فـرا حنبلـی ،غمهاث
ا ه امامالحـرمین ،السماسه ال ه عم ابـنتیمیـه ،الطه ق الحکممه ابـنقـیم ،و تح ه
ا حکام ی تدبم الل ا سالم بدرالدین بن جماعة.
از دید اخوان
حسن البنا  ،بنیـانگـذار اخـوانالمسـلمین ،معتقـد اسـت اسـالم حکومـت را یکـی از
پایههای نظام اجتماعی میداند و جامعـه اسـالمی را در هـرج و مـرج و بـدون حـاکم رهـا
نکرده است تا جایی کـه پیـامبر بـه برخـی اصـحابش فرمـود« :اذا نزلیُ وبلیر لیعس فعیه

سییلطاَ فا یییل عنییه» 1.عبــدالقادر عــوده پــا را فراتــر گذاشــته ،معتقــد اســت« :حکومــت
نخستی ن رکنی است که اسالم بر پایه آن بنا میشود و نقش مولـد تفکـر اعتقـادی را بـرای
مسلمانان داشته و اگر حکومتی نباشد تفکر اعتقادی مسلمانان ضایع میشود» 2.از اینرو
جنبش اخوانالمسلمین تشکیل حکومت اسـالمی را وظیفـه شـرعی تـکتـک مسـلمانان
میداند و به جای بیان وظیفه مردم در قبال حاکمان بـه بیـان وظیفـه مـردم بـرای برپـایی
حکومت اسالمی مـیپـردازد .اخـوانالمسـلمین بـدیل دیگـری بـرای حکومـت را مشـروع
نمیداند و برای رسیدن به حکومت اسالمی از شیوه گام بـه گـام در تبلیـغ اندیشـه خـود و
تشکیل مجتمعی متشکل از فرد مسلمان و خانواده مسلمان که خواهان حکومت اسالمی

قهرآمیز است که در زمان حسن البنا رخ داد.

 .1حسن البنا ،هجم ع رسائل ،رسالة مشکالتنا فی ضو النظام االسالمی ،ص.463
 .2عبد القادر عودة ،ا سالم وأوضاع ا السماسم  ،ص.78
 .3حسن البنا  ،پیشین ،ص ،329رسالة الی الشباب.
 .4همان ،ص ،348رسالة مؤتمر ششم.

لم
مقایسه دیدگاه واهبیت و اخوان ا سلمین رد زمینه حکومت

باشد استفاده کرده 3تا در نهایت از طریق فرآیندی مردمی 4حاکم اسالمی انتخـاب شـود و
اسالم را اجرا کند .هرچند در عمل ،شیوههای قهرآمیز نیز استفاده میشود .مقدمهچینی و
حمایت از کودتای یمن و تشکیل گروه ّ
سری و ترور مخالفـان نمونـهای از ایـن شـیوههـای

11

از دید وهابیت
ً
حکومت اسالمی ،که سید جمال و شاگردانش ،خصوصا رشید رضا آن را مطرح کردند،
وارد فرهنگ وهابی نشد؛ چراکه آنها با استفاده از بحران بهوجودآمده بعد از الغای خالفت
عثمانی حکومت سعودی را مستقر کرده ،مشکلی در این زمینه نداشـتند .نـه اشـغالگـری
بیگانه مشهود بود و نه از بیاعتنایی به احکام اسالم چیزی بـه چشـم مـیآمـد .آنهـا فقـب
دغدغه مسـائل توحیـدی در سـطح زیـارت قبـور و توسـل و اسـتغاثه بـه امـوات را داشـتند.
بدین ترتیب وهابیت امامت یا خالفت یا والیت را با نگاه به جایگـاه حـاکم آن هـم بـه دلیـل
کمرنگ بودن نقش مردم در حکومت به کار میبرند 1.وهابیـت نصـب امـام را الزم و مـورد
اجماع امت میدانند و برای آن دالیلی از قرآن و سنت ذکر میکنند کـه دو دلیـل از دالیـل
وجوب نصب امام از نظر آنها عبارت است از :نخست ،آیهای که امر به اطاعت از اولیاالمر
میکند؛ و دوم،

روایتی که مرگ بدون بیعت کردن با امامی را مرگ جاهلیت میداند2.

مسئولیت اجتماعی مردم در حکومت اسالمی
از نظر وهابیت ،مسئولیت اجتمـاعی چنـدانی متوجـه افـراد نیسـت .هـر کـس تکلیـف
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خاصی برای خود دارد .مردم باید به احکام االهی عمل کنند و حاکمان نیز همچـون سـایر
مردم باید به احکام االهی عمل کرده ،احکام اجتماعی آن را نیز اجرا کنند .امـا در صـورتی
که حاکمان احکام اسالمی را کنار بگذارند و اجرا نکنند اگر مسلمان باشند و نماز بخواننـد
خروج بـر آنـان و حتـی نصـیحت آشـکار آنـان جـایز نیسـت و بلکـه بایـد بـه صـورت ّ
سـری
وظایفشان را به آنها گوشزد کرد 3.حتی نصـیحت ّ
سـری آنـان نبایـد بـا لحنـی تنـد و غلـیظ
باشد ،بلکه باید با نرمی و مالیمت به نصیحت آنها پرداخت 4.آنهـا ایـن تعامـل منفعالنـه را
 .1عبدالجواد یاسین ،السلط ی ا سالم ،ج ،2ص.31
 .2عبدالسالم بن برجس ،هعاهل الحکام ی ض الکتاب و الس  ،ص.62
 .3عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،المعل م هن واجش العالق بمن الحاک والمحک م ،ص23-22؛ ابوعبدالله اللیبـی ،الم تقه
هن یتاوی ال مخ صال الف زان ،ج ،1ص382؛ خالد بن عبدالرحمن الجریسی ،یتاوی علما بلد الح ام ،ص.1132
 .4عبدالسالم بن برجس ،هعاهل الحکام یه ضه الکتهاب و السه  ،ص115؛ عبـدالرحمن بـن محمـد ،الهدرر السه م  ،ج،8
ص55؛ ابوعبداهلل اللیبی ،پیشین ،ج ،1ص382؛ سلیمان بن محمد بن غانم السدالن ،ا هاه و حق ق و ة ا ه  ،ص.53

شیوه سلف میدانند ،اما نسبت به قیامهای صحابه و تابعین در مقابل حکومتهای اموی
و عباسی مثل قیام امام حسین ،قیام حره ،قیام زید بن علی ،و قیـام ابـناشـعت شـیوه
ً
معمول وهابیت تغافل است .نهایتا گاهی بدون ذکر وقایع آنها را قلیل شمرده ،برخی مـوارد
ً
معدود را قابل اعتنا نمیداند 1.حسن البنا عمال به مخالفت با این تفکر برخاسته ،با انتقاد
از رفتار وزرا و مسئولین حکومتی آنهـا را خشـمگین میکنـد و در دفـاع از خـود مـیگویـد:
«درباره این نقدها یا نصیحتها مطالب فراوانی نوشته شده است ،اما ما این سـخن پیـامبر
را ورد زبان خود ساختهایم که برترین جهاد گفتن سخن حق در برابر حاکم ظـالم اسـت».

2

او این اصل را در تعالیمش به جوانان نیز گوشزد میکند که بین انکار قلبی و جنـگ در راه
خدا ،جهاد با زبان و قلم و گفتن سخن حق در برابر حاکم ظـالم اسـت 3.بنـا بـدینترتیـب
آشکارا به نقد حاکمان میپردازد .همچنین به انتقاد از عالمانی که به نصیحت حاکم اکتفـا
میکنند پرداخته ،میگوید:
مصلح اسالمی اگر راضی شود بـه اینکـه فقیهـی ارشـادگر باشـد کـه احکـام را بیـان و
آموزه های اسالمی را بازگو و اصول و فروع فقهی را شرح دهـد و مجریـان را رهـا کنـد کـه
برای امت قوانینی که خـدا بـه آن اذن نـداده را وضـع و مـردم را وادار بـه اجـرای احکـامی
غیراسالمیکنند این آب در هاون کوبیدن و در خاکستر دمیدن خواهد بـود .البتـه منطقـی
است که مصلح اسالمی در جایگاه موعظه و ارشاد مجریانی قرار گیرد کـه از اوامـر االهـی

عبدالقادر عوده ،از شخصیتهای برجسته و حقوقدان اخوانالمسلمین ،بعـد از بحثـی
درباره تعیین جانشین از سوی خلیفه و تعیین ولیعهد از سوی معاویه میگوید:
 .1عبدالسالم بن برجس ،پیشین ،ص212؛ سلیمان بن محمد بن غانم السدالن ،پیشین ،ص.52- 48
 .2حسن البنا  ،ج دة ال ا  ،العدد ( ،)11السنة األولی 5 ،جماد ثان ،سنة 1 /1357وغسطس.1938
 .3حسن البنا  ،هجم ع رسائل ،رسالة التعالیم ،ص.213
 .4همان ،ص.112

لم
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اطاعت میکنند ،اما آنچه در حال حاضر مشاهده میشود ایـن اسـت کـه قـانون االهـی و
قانون جامعه فاصله بسیاری با هم دارند4.
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فقهــا ،امامــت بـه واســطه زور و غلبــه را بــرای پرهیــز از فتنــه و تــرس از تفرقــه
پذیرفتهاند ،ولی این کار موجب بروز شدیدترین فتنهها و تفرقـه جماعـت اسـالمی و
تضعیف مسلمانان و ویرانی پایههای اسالم شده است  ...مسلمانان هـم بـه تعیـین
ولی عهد و امامت از طریق غلبـه رضـایت دادنـد و در برابـر حاکمـان ظـالم سـکوت
کردند .چون از فتنه میترسیدند و نمیدانستند که در فتنه افتادهاند ،به دلیل اینکـه
1
سکوت کرده و رضایت دادهاند که امر خدا کنار گذاشته شود.

هدف از تشکیل حکومت اسالمی
وهابیت و اخوان از تشـکیل حکومـت هـدف واحـدی دارنـد .فقـب عباراتشـان متفـاوت
است .هر دو هدف از حکومت را اجرای احکام دیـن مـیداننـد .وهابیـت هـدف از تشـکیل
حکومت را اقامه دین و اداره امور دنیایی مسلمانان در چارچوب شرع میداند 2.مهـمتـرین
هدف از تشکیل حکومت اسالمی از دید اخوانالمسلمین اجرای دین در داخل و تبلیـغ آن
در خارج از جامعه اسالمی است .بیست سال پـس از تشـکیل جماعـت در قـانون اساسـی
اخوانالمسلمین یکی از اهداف ،برپایی دولت صالحهای معرفی میشود که احکام اسـالم
و آموزههای آن را عملی کند و در داخل نگهبان آن و در خارج مبلغ آن باشد 3.حسن البنـا
در نامهای خطاب به اخوان مینویسد:
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دومین هدف اساسی اخوان برپایی دولت اسالمی آزادی است که بـه احکـام اسـالمی
عمل کند و نظام اجتماعی آن را تطبیق دهد و مبـادی اسـتوار آن را اعـالن کنـد و دعـوت
حکیمانه آن را به مردم برساند و تا زمانی که ایـن دولـت برپـا نشـده باشـد همـه مسـلمانان
گنهکارند و به خاطر کوتاهیشان در برپایی آن در پیشگاه خدا مسئول خواهند بود.

 .1عبدالقادر عوده ،ا سالم و اوضاع ا السماسم  ،ص.171
 .2عبدالسالم بن برجس ،هعاهل الحکام ی ض الکتاب و الس  ،ص.69
 .3ل ائ و ق انمن ا خ ان المسلممن ،ص.175
 .4حسن البنا  ،هجم ع رسائل ،ص.393

4

بنا در تبیین وظایف حکومت میگوید« :مسلمانان باید بر اساس آیه  49سـوره مائـده
حکومتی داشته باشن د که بر اساس احکام اسالمی جامعه را اداره کند» 1.در کنگـره پـنجم
اخوان نیز بر همین هدف تأکید شده است 2.بـا توجـه بـه اینکـه اخـوان احکـام اسـالمی را
ً
دربرگیرنده تمام شئون حیات انسانی میدانند طبیعتا معتقدند بعد حیات مادی و اقتصادی
مسلمانان با اجرای شریعت و اقامه دین اصالح خواهـد شـد .حسـن البنـا بـه سـخن امـام
محمد غزالی استشهاد میکنـد کـه مـیگویـد« :بـدان کـه شـریعت اصـل اسـت و پادشـاه
نگاهبان ،و آنچه که اصل ندارد ویران اسـت و آنچـه نگاهبـان نـدارد ،ضـایع اسـت» .3وی
سپس نوع حکومت در اسالم را چنین تعریف میکند:
پس دولت اسالمی جز بر اساس دعوت برپا نمـیشـود .دولـت اسـالمی دولـت
جامد گنـگ بـیروح .دعـوت
رسالت است نه تشکیالت مدیریت و نه حکومت ماده ِ
نیز جز در سایه نهاد حمایتکنندهای که حفظ و ترویر و تبلیغ و تقویتش کند پابرجـا
4
نمیشود.

اخوان رسیدن به حکومت را هدف اصـلی ندانسـته ،بلکـه آن را وسـیله اجـرای احکـام
اسالمی میدانند .حسن البنا حکومت را وسیلهای میداند که از طریق آن تعالیم انسانی و
احکام اجتماعی اسالم نشر داده شده و از آن حمایـت میشـود تـا در میـان مؤمنـان مـورد
عمل قرار گرفته و در میان غیرمسلمانان تبلیغ شود5.

از نظر بیومی غانم ،مفهوم «دولت» نزد حسن البنـا بـا مفهـوم جـوهری کـه در میـراث
قالبهای این حکومت را متأثر کند ،اما مضمون آن ثابت است .از نظر متکلمان و فالسفه
و فقها ،حکومت واجب ذاتی نیست ،بلکه وسیله است نه غایت.

6

 .1همان ،ص.141
 .2همان ،ص248؛ ابراهیم زهمول ،ا خ ان المسلم ن اوراق تار خم  ،ص 12و .1
 .3ابوحامد غزالی ،ا قتصاد ی ا عتقاد ،ج ،1ص.128
 .4حسن البنا ،هجم ع ال سائل ،ص.227
 .5بیومی غانم ،الفک السماس لالهام حسن الب ا  ،ص ،252به نقل از :حسن البنا  ،هع ک المصحا :این حکم الله.
 .6همان ،ص.253

لم
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فکری مسلمانان موجود است یکی است؛ هرچنـد ممکـن اسـت شـرایب مکـانی و زمـانی،
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رابطه دین با سیاست
رابطه دین و سیاست یکی از اموری است که همواره در جوامع اسالمی محـل بحـت و
مناقشه بوده است .گروهی متـأ ثر از فرهنـگ غـرب سـعی در جـدا کـردن دیـن از سیاسـت
داشــتهاند و گــروههــایی از مســلمانان ،کــه خواســتار حکومــت اســالمی و اجــرای احکــام
اجتماعی اسالم بودهاند ،جدایی میان این دو را نفی میکردهاند .اخوانالمسـلمین یکـی از
مبانی اساسی خود را نفی جدایی بین دین و سیاست قرار داده ،همواره بر این نکتـه تأکیـد
داشته اند که دین و دولت در اسالم همراه هم هستند .حسن البنا در یکی از رسـائل خـود
اخوان را مخاطب قرار میدهد و میگوید:
اگر از شما پرسیده شد که به چه دعوت میکنید بگویید به اسـالمی کـه پیـامبر
آن را آورده و حکومت جز آن است و آزادی که جز واجبات آن اسـت و اگـر گفتـه
شد که این سیاست است بگویید این همان اسالم است و ما بین اسالم و سیاسـت
1
جدایی نمیاندازیم.

حسن البنا بارها تکرار میکند که اسالم دینی است که برای سامان دادن زندگی دنیا و
آخــرت انســانهاســت .اســالم دیــن و دولــت و قــرآن و شمشــیر اســت 2.او در نامــهای بــه
دانشجویان جدایی دین از سیاسیت را توطئه غیرمسلمانان معرفـی کـرده ،مـیگویـد« :بـه
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مگر اینکه سیاسی باشـد»3.

وضوح میتوانم بگویم که مسلمان اسالمش کامل نمیشود،
قرضـاوی نیــز ایـن بحــت را در کتـاب الههد ن و السماسه بــه تفصـیل بررســی کـرده ،دالیــل
متعددی برای همراهی دین بـا سیاسـت ذکـر میکنـد و بـه شـبهات سـکوالرهای طرفـدار
جدایی دین از سیاست پاسخ میدهد.
وهابیت نیز معتقد است اسالم جدای از سیاست نیست .البته سیاسـت شـرعی کـه بـر
پایه کتاب و سنت ،عدالت حاکم و اطاعت مردم بنا شده باشد 4.عبدالعزیز بـن بـاز و دو تـن
 .1همان ،ص.82
 .2همان ،ص 87و ص.112
 .3همان ،ص.171
 .4فتاوی اللجنة الدائمه للبحوث العلمیة واالفتا  ،ج ،23ص.411

از مفتیان گروه افتـا در پاسـخ بـه نظـر جـدایی دیـن از سیاسـت گفتـهانـد شـریعت اسـالم،
سیاست صحیحی را بین دولت اسالمی و سایر دولتها در جنگ و صلح بنا گذاشـته و بنـا
بر همین سیاست صحیح اسـت کـه حاکمـان بایـد امـور دینـی و دنیـایی امـت اسـالمی را
مدیریت کنند .اما سیاستی که در آن فریب و درون و نقض عهد باشـد مـورد تأییـد شـریعت
اســالمی نیســت 1.در عــین حــال ،برخــی از علمــای ســعودی نقــش علمـا را تنهـا بررســی
ً
مناقشات دینی میدانند 2و طبیعتا از پـرداختن بـه مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی خـودداری
میکنند و بیشتر مردم عربستان نیز متأثر از سلوک علما در زمینه مسائل سیاسی ،بـه ایـن
امور اهتمام چندانی ندارند.

3

حاکم اسالمی
ً
محور هر حکومتی حاکم آن است که قطعا بایـد ویژگـیهـای خاصـی داشـته باشـد تـا
بتواند به این جایگاه برسد و مردم از او اطاعت کرده ،مشروعیت او را بپذیرند .میان وهابیت
و اخوانالمسلمین در ویژگیهای حاکم و چگونگی رسیدن به حکومت و مبانی مشروعیت
حاکم اختالفات و اشتراکاتی وجود دارد.
 .1ویژگیهای حاکم

از دید وهابیت بهتر است حاکم شرایب ذکرشده در روایات را داشته باشد .قرشی ،عالم،

این کتابهاست .در این کتاب ،چهار شـرط بـرای حـاکم ذکـر شـده اسـت .1 :قرشـی؛ .2
شرایطی که برای قاضی الزم است ،مثل آزادی ،بلـون ،عقـل ،علـم و عـدالت؛  .3قـادر بـر
امور جنگ و سیاست و اقامه حدود؛  .4افضل مردم در زمینـه علـم و دیـن .در عـین حـال
 .1همان ،ج ،23ص.412
 .2شیخ محمد العریفی در شبکه ماهوارهای العربیه 17 ،نوامبر .2113
 .3مضاوی الرشید ،المملکة العربیة السعودیة فی المیزان ،ص.235
 .4شیخ صالح آل شیخ ،العقمده ش ح ا ص م الثالث  ،ج ،13ص.324

لم
مقایسه دیدگاه واهبیت و اخوان ا سلمین رد زمینه حکومت

عادل که از خالف مروت نیز اجتناب کند 4.آنها به کتابهای سنتی که اصحاب حـدیت در
زمینه حکومت نوشتهاند استناد میکنند .احکام السلطانم قاضی ابویعلی حنبلی مهمترین
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اعتبار عدالت و علم و فضل به سبب اعتقاد احمد بن حنبل ساقب میشود 1.از آنجایی کـه
قاضی فرا حنبلی را وهابیان قبول دارند و ارجاعات وهابیـت در ایـن زمینـه بـه ایـن کتـاب
ً
است و قاضی نیز برای شروط ذکرشده به روایات استناد میکند طبیعتا وهابیت حـدیتگـرا
نیز آن را قبول دارند2.
وهابیت همچون سایر اهل حدیت عنایـت چنـدانی بـه ملزومـات عرفـی و اجتمـاعی و
سیاسی حکومت ندارند و بنابراین نظریهپردازی سیاسی در آثارشان بـه چشـم نمـیخـورد و
فقب به بیان احکام شرعی و مسائل اخالقی اکتفا میکنند .از نظر آنها ،اعمال شـیوههـای
مختلف اداره اجتماع و حتی تنفیذ احکام دین بر عهده حـاکم اسـت و وظیفـه مـردم فقـب
اطاعت از حاکم است3.

اخوان نیز همچون وهابیـت شـرایطی کـه در روایـات ذکـر شـده را برشـمرده ،برخـی را
ضروری میدانند .در عـین حـال ،چنـدان بـه شـروط ذکرشـده در کتـب احکهام السهلطانم
پایبند نیستند .آنها برخی شرایب را که متناسـب بـا زمـان و مکـان اسـت الزم مـیداننـد و
برخی از شرایب را بیاعتبار میکنند .مسلمان و مکلف بـودن و کفایـت سیاسـی سـه شـرط
اساسی است که غنوشی و حسن الهضیبی و عبدالقادر عوده بر آن اتفاق نظر دارند .راشـد
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الغنوشی شرایب امام را اسالم ،علم ،عدالت ،بلون ،عقـل ،رشـد و کفایـت میدانـد4.حسـن
الهضیبی در کتاب دعاة قضاة میگوید:
واجب است امام ،مسلمان باشد؛ چرا کـه او نگهبـان دیـن و اجرا کننـده احکـام
شریعت است .همچنین الزم است امام ،مرد و بالغ باشد .شـروط دیگـری نیـز ذکـر
شد که میان فقها اختالف است؛ مثل قرشی بودن یا قدرت بدنی داشتن یـا عـالم و
5
عادل بودن یا طریقه انتخاب و بیعت.
 .1قاضی ابو یعلی حنبلی ،ا حکام السلطانم  ،ص.21
 .2دو کتاب هعاهل الحکام ی ض الکتاب و الس  ،و ا هاه و حق ق و ة ا هه در مـوارد متعـددی بـه ایـن کتـاب اسـتناد
کردهاند.
 .3عبدالرحمن بن محمد ،الدرر الس م  ،ج ،9ص.29
 .4راشد الغنوشی ،الح ات العاه ی الدول ا سالهم  ،ج ،1ص.242- 235
 .5حسن الهضیبی ،دعاة قضاة.

به نظر میرسد دیدگاه حسن الهضـیبی بـا دیگـر سـران اخـوان قـدری متفـاوت باشـد؛
چراکه با اختالفی دانستن سایر شرایب نشان میدهد که از دیـد او حکومـت امـری عرفـی
مـردم بـدون حکومـت اسـالمی هـم میتواننـد بـه اسـالم عمـل کننـد1.

است نه شرعی و
عبدالقادر عوده معتقد است امت میتوانند شرایطی را برای امـام در نظـر بگیرنـد .در عـین
حال ،هشت شرط را به نقل از علمای اسالمی ذکر میکند .اسـالم ،مـرد بـودن ،تکلیـف،
علم ،عدالت ،کفایت ،سالمت و قرشی بودن .شرط قرشی بودن ،هم در نظر مورد اختالف
است و هم در عمل .امامت بالغلبه برای غیرقرشیها حاصل شـده و جمـع روایـات و وقـایع
ً
تاریخی در این زمینه میتواند به این باشد که امامت ترجیحا در قریش باشد ،مادامی که به
اسالم عمل

میکنند2.

 .2حدود اطاعت از حاکم

همه مسلمانان در این که در امور خالف شـرع نبایـد از حـاکم اطاعـت کـرد اتفـاق نظـر
دارند .اختالف در این است که آیا مردم میتوانند به حـاکم انتقـاد کـرده ،امـوری را خـالف
شرع دانسته و تخلف کنند .در صورت اختالف میان علما و حاکم در حکمی شرعی مـردم
باید از عالمان تبعیت کنند یا حاکمان؟ این بحـت نیـاز بـه تحقیـق دارد .در عـین حـال ،در
عمل آنچه در میان وهابیـت رخ داده اطاعـت مطلـق و بـیچـون و چراسـت کـه در مـوارد
خالف شرع آن را با مصلحت و دفع افسد به فاسد توجیه میکنند .از دید وهابیت ،تا زمانی

 .1مریم حسینی آهق« ،حکومت در اسالم» ،دانشناه جهان اسالم.
 .2عبدالقادر عوده ،ا سالم و اوضاع ا السماسم  ،ص.146- 134
 .3عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،ه هج ألل الس والجماع ی السمع والطاع  ،ص.3

لم
مقایسه دیدگاه واهبیت و اخوان ا سلمین رد زمینه حکومت

که از حاکم کفر آشکاری دیده نشود واجـباالطاعـة اسـت 3.ایـن امـر راه را بـرای ارتکـاب
اقسام گناهان و جنایت ها از سوی حاکمان باز گذاشته است و با انتشار این دیدگاه در میان
ً
مردم عمال در طول تاریخ حاکمان فاسدی که بر جامعه مسلمان سنی حکمرانی میکردنـد
از جانب قیامهای مردمی آسوده بودهاند.
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اما از دید اخوان ،حـاکم در قبـال مـردم وظـایفی چـون تنفیـذ احکـام اسـالم و اجـرای
عدالت و تبلیغ دین دارد و در صورت عمل نکردن شایسـتگی حکومـت را نخواهـد داشـت.
حسن البنا در رسال التعالم میگوید « :اصالح حکومت وظیفه اخوان است تـا بتوانـد بـه
عنوان خادم امت و کارگزار مصلح به وظایفش عمل کند» .وی سپس حق این حـاکم را در
صورت ادای وظایفش دوستی و فرمانبری و یاری با جـان و مـال میدانـد .امـا در صـورت
کوتاهی او از انجام وظایفش مسلمانان بایـد او را نصـیحت و راهنمـایی کننـد و در صـورت
نتیجه ندادن او را از حکومت خلع کنند؛ و ادامه میدهد« :ال طاعة لمخلـوق فـی معصـیة
الخالق» 1چنین حاکمی را باید با شیوههای مسالمتآمیز به اجـرای احکـام اسـالمی وادار
کرد .در این زمینه استفاده اخـوان از انتخابـات ،احـزاب و پارلمـان مشـهود اسـت .هرچنـد
شیوه غیرمسالمتآمیز را نیز به کار بردهاند2.
 .8حکومت دورهای (موقت) یا مادامالهمر

ً
وهابیت معتقد به محدود بودن زمان حکومت و دورهای بـودن آن نیسـت؛ چراکـه اوال
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جایگاه بلندی که برای حاکم در نظر مـیگیرنـد 3نقـش مـردم را در عـزل او بسـیار کوچـک
ً
میکند .ثانیا تجربه تاریخی خالفت خلفا کـه الگـوی نظـام سیاسـی آنهاسـت ،نشـان داده
ً
است که مردم نقشی در عـزل آنهـا نداشـتهاند ،آنهـا تـا پایـان عمـر خلیفـه بـودهانـد 4.ثالثـا
وهابیت ،حکومتی که به وسیله اختیار مردم یا اهل حل و عقد به وجود آمده باشد را بسـیار
ً
نادر میدانند .طبعا در حکومت بالغلبه عزل ،جز با خروج امکانپذیر نیست که خـروج هـم
در همه حال حرام اسـت 5.طبیعـی اسـت کـه در ایـن زمینـه صـحبتی در زمینـه حکومـت
دوره ای در آثارشان پیدا نشود و در توجیه وضع سیاسی خود و اسالفشان ناچار به پـذیرفتن
 .1حسن البنا  ،هجم ع رسائل ،رسال التعالم  ،ص.213
 .2نمونه آن در برنامهریزی و حمایت از کودتای طراحیشده بر ضد یحیی امام یمنی و ترور مخالفان سیاسی دیده میشود.
 .3عبدالسالم بن برجس ،هعاهل الحکام ی ض الکتاب و الس  ،ص.47
 .4حکومت تمام خلفا تا پایان عمرشان ادامه داشت و امام حسن نیز خود گنارهگیری کردند.
 .5عبدالسالم بن برجس ،پیشین ،ص.111

حکومت مادامالعمر حاکم باشند ،هرچند حـاکم ظـالم و فاسـق باشـد و بـه احکـام اسـالم
عمل نکرده و آنها را زیر پا بگذارد.
اما در میان اخوان دو نظر پیدا میشود .برخی بر مادامالعمر بودن حاکم تأکید میکنند
و برخی حکومت را دورهای میدانند  .این نظر در انتخاب مرشد عام هم خود را نشـان داد.
در ابتدای تأسیس اخوان ،مرشد عام به صـورت مـادامالعمـر تعیـین میشـد .امـا در زمـان
هضیبی ،دومین مرشد عام ،به این نتیجه رسیدند کـه مرشـد عـام بایـد بـه صـورت موقـت
انتخاب شود و بعد از شش سال دوباره انتخاب مرشد عام تجدید شود .بنابراین ،عبـدالقادر
عوده معتقد است حاکم وقتی شرایب حکومت را داشته باشد و مردم با او بیعت کرده باشند
تا زمانی که شرایب الزم را داشـته باشـد حکـومتش ادامـه مـییابـد 1.امـا حسـن الهضـیبی
احتمال میدهـد کـه حـاکم بـرای مـدت محـدود یـا نا محـدودی حاکمیـت داشـته باشـد2.
همچنین از نظر توفیق یوسف الواعی مادام العمر بودن یا موقت بودن حکومت تابع قـراری
است که بین مردم و حاکم وضع میشود 3.عصام العریان معتقد اسـت حـاکم وکیـل مـردم
است و مدت زمان محدودی میتواند حاکم باشد 4.به نظر میرسد برخی اخوان که جایگاه
حاکم را امامت عظمی و خالفت میداننـد ،معتقـد بـه مـادامالعمـر بـودن حکومـت حـاکم
اسالمی بوده باشند ،اما عدهای که نیابت حاکم از مردم برایشان پررنگتر از مقام امامت و
خالفت است و نگاهشان به جایگـاه حـاکم شـبیه نگـاه دموکراسـی غربـی اسـت احسـاس
کردهاند که دوره ای بودن حکومت از استبداد سیاسی جلوگیری میکند.

لم
مقایسه دیدگاه واهبیت و اخوان ا سلمین رد زمینه حکومت

 .1عبدالقادر عوده ،ا سالم و اوضاع ا السماسم  ،ص.185
 .2عامر شماخ ،حسن الهضمب اسد الدع ة و حارسها ،ص.184
 .3توفیق یوسف الواعی ،الفک السماس المعاص لت جهات ا خ ان المسلممن ،ص.67
 .4هجل ال عش به نقل از :سوسن الجیار ،ل وا خ ان ،ص.39
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 .4رابطه حاکم و مردم
الف .وهایف حاکم از دید اخوان

دولت اسالمی ،دولت دعوت است؛ البنا ا ین مطلب را بارها و با تعـابیری مختلـف بیـان
کرده است .وی میگوید « :دعوت ،اساس دولت است و دولت نگاهبان دعـوت و ایـن هـر
دو مایه قوام زندگی انسانی درست و صحیحاند» .مرشد دوم اخوان وظایف ولی امر را قبـل
از هر چیز آموزش اسالم به مردم و تبلیغ دین در میان آنها و فراهم کردن وسـایل آمـوزش
سایر علوم میداند .دومین وظیفه ولی امر از دید حسـن الهضـیبی تـأمین نیازمنـدیهـای
اقتصادی مردم از طریق فراهم کردن فرصتهای شـغلی یـا جمـع کـردن و مصـرف زکـات
است 1.حسن البنا نیـز دومـین وظیفـه حکومـت را رسـیدگی بـه معـاش مـردم و مراعـات
مصالح عمومی میداند .وی تأ مین معاش فقرا را در درجه اول بر عهـده دولـت ،سـپس بـر
عهده فامیل و در نهایت بر عهده جامعه میداند 2.بنابراین ،اولین و مهمترین وظیفه حاکم
از دید اخوان ،اقامه دعوت و پس از آن اداره جامعـه در ابعـاد اقتصـادی و سیاسـی و همـه
لوازم آن است.
از دید وهابیت
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در کتب وهابیت به تبعیت از ابییعلی حنبلی 3ده وظیفه برای حاکم شمرده شده است.
همه این ده مورد در دو وظیفـه اصـلی اداره امـور دنیـای مـردم و اجـرای احکـام اسـالمی
خالصه میشود .1 :حفاظت از جامعه اسالمی به وسیله ارتشی مجهز؛  .2به کار گمـاردن
حاکمان و والیانی عالم و شایسته که به دشمنیها خاتمـه دهنـد و جلـوی ظلـم و تعـدی را
بگیرند؛  .3گـرفتن زکـات؛  .4نظـارت بـر غنـائم و تقسـیم آن؛  .5عـدالت در حکمرانـی؛ .6
حفاظت از دین از طریق مبارزه با بدعتها و ترویر و تبلیغ دیـن و مشـورت علمـا در احکـام
اسالمی؛  .7اقامه شعائر اسالمی مثل نمازهای واجب و جمعه و جماعات و روزه و حر؛ .8
 .1عامر شماخ ،حسن الهضمب اسد الدع ة و حارسها ،ص.191
 .2حسن البنا  ،هجم ع رسائل ،ص.181
 .3فرا ابی یعلی حنبلی ،ا حکام السلطانم  ،ص.28

اقامه جهاد؛  .9اجرای حدود شرعی؛  .11نظارت بر موقوفـات و صـرف درآمـد آن در مـوارد
وقف1 .

ب .حقوق حاکم از دید اخوانالمسلمین
مطالعه رسائل مرشدین اخوان از حسن البنـا تـا کنـون روح عمـل اجتمـاعی و تـالش
برای پیشـرفت همـهجانبـه جامعـه را در مخاطـب ایجـاد میکنـد .در ایـن نوشـتههـا نقـش
چندانی برای حکومت ها در نظر گرفته نشده است و مردم نقش اصلی را بر عهده دارند .به
مخاطـب
نظر میرسد دلیل این رویکرد این باشد که اخوان در مرحله دعـوت قـرار دارنـد و
ِ
خود را مردم میدانند تا با شکلگیری جامعهای کـه همـه بـه دنبـال اجـرای اسـالم باشـند
حاکمان نیز به تبع آن به اجرای اسالم روی آورند؛ در حال حاضر که حاکمان دستنشـانده
یا دلباخته غرب و شرق هستند هیچ امیدی به آنها نمیرود و مخاطب سخنان اخوان قرار
ً
نمیگیرند .حسن البنا در جمع جوانان میگوید آنچه ما میخواهیم اوال فرد مسـلمان ،دوم
خانواده مسلمان ،سوم جامعه مسلمان ،و چهارم حکومت اسالمی است که احکـام اسـالم
را به اجـرا درآورد و مـردم را بـه اسـالم وا دارد .سـپس اتحـاد کلیـه کشـورهای اسـالمی بـا
یکدیگر ،و بعد بازگشت امپرات وری اسالمی و برگرداندن همـه اجـزای آن ،کـه زمـانی جـز
کشورهای مسلمان بوده است 2.در عین حال ،اطاعت کردن از حاکم اسالمی جز حقـوق

حقوق او به شمار میآورد3.

 .1عبدالسالم بن برجس ،هعاهل الحکام ی ض الکتاب و الس .
 .2حسن البنا  ،هجم ع رسائل ،ص.132
 .3عبدالقادر عوده ،ا سالم و اوضاع ا السماسم  ،ص.179

لم
مقایسه دیدگاه واهبیت و اخوان ا سلمین رد زمینه حکومت

اساسی او به شمار میرود .ولی این اطاعت مطلق نبوده ،مشروط به حدود االهی و انجـام
وظایف رهبری اوست .عبدالقادر عوده همچنین تأمین زندگی حـاکم از بیـتالمـال را جـز
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از دید وهابیت

جایگاه حاکم نزد وهابیت بسیار باالست .مسلمانان در هر حال باید از او اطاعـت کننـد
و بر او اعتراض نکنند .حق حاکم شرعی شنیدن فرامین و اطاعت کردن از او در سختی و
آسانی و اموری است که به دلخواه یا اکراه بوده ،هرچند حـق مـردم را ندهـد .همچنـین از
حقوق او خیرخواهی و پشتگرمی و یاری دادن او بر خیر است .خیرخواهی برای آنان بایـد
مخفیانه بیان شده ،با لحنی تند و غلیظ نباشد ،بلکه با نرمی و مالیمـت بـه نصـیحت آنهـا
بپردازد 1بنبرجس به تبعیت از ابییعلی حنبلی ده حق برای حاکم برمیشمرد .1 :اطاعـت
ظاهری و باطنی در تمام اموری که حاکم به آن امر و نهی میکند ،مگر در معصیت خـدا؛
 .2خیرخواهی آشکار و نهان؛  .3یاری آنها با تمام توان؛  .4شناخت جایگـاه عظـیم و حفـظ
احتــرام او؛  .5هشــدار دادن و راهنمــایی او بــا شــفقت و مهربــانی؛  .6بــر حــذر داشــتن از
دشمنانش؛  .7گزارش دادن رفتـار کـارگزارانش بـه او؛  .8یـاری کـردن او در سـختیهـای
حکومتداری؛  .9محبوب کردن او نزد مردم؛  .11دفاع از او با زبان و عمـل و مـال و جـان
در ظاهر و باطن و در نهان و آشکار 2.کتاب ا هاه و حق ق و ة ا ه نیـز همـین حقـوق
ً
عینا از همان منبع ذکر کرده است3.
متقابل را
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نتیجه این حقوق این میشود که حاکم بدون عمل کردن به وظایف اجازه داشته باشد
هر کار که دلش خواست انجام دهد و مردم چون گوسفندانی رام و آرام مطیع باشند و اگـر
او مالشان را ببرد و آنها را تازیانه بزند ،حتی حق اعتراض نداشته باشند.
 .5عدل و نصب حاکم از دید اخوان
انتخاب حاکم از دید اخوان تنها از یک طریق مشروع است .اهل حل و عقد یا مجلس
شوری 4کسی را که دارای شرایب امامـت اسـت انتخـاب کـرده ،او نیـز منصـب خالفـت را
 .1یتاوی اللج الدائم للبح ث العلمم و ا یتا  ،ج ،23ص.397
 .2عبدالسالم بن برجس ،هعاهل الحکام ی ض الکتاب و الس  ،ص.76
 .3سلیمان بن محمد بن غانم السدالن ،ا هاه و حق ق و ة ا ه  ،ص.47- 37
 .4توفیق یوسف الواعی ،الفک السماس المعاص لت جهات ا خ ان المسلممن ،ص.66

بپذیرد 1.عزل حاکم نیز با از دست دادن شرایب ،به دست همین گروه به نمایندگی از مردم
خواهد بود .بنابراین ،اخوانالمسلمین حکومتهایی را که بدون پشتوانه مردمی باشند و بـا
کودتا و قدرت نظامی یا از طریق والیت عهدی به قدرت رسیده باشـند مشـروع نمیداننـد2.

در شیوه عملی اخـوان رسـیدن بـه حکومـت از راه تربیـت فـرد مسـلمان و سـپس خـانواده
مسـلمان و جامعــه اسـالمی و انتخــاب حــاکم بـا روی عمــومی جامعـه اســالمی مشــروع و
صحیح است .البته جهاد با استعمار و اشغالگران سرزمینهای اسالمی ،هرچند حکومت
اسالمی شکل نگرفته باشد ،حق طبیعی مسـلمانان اسـت .در عـین حـال در سـال 1982
عبارت «آمادهسازی امت برای جهاد بر ضد حکومتهای غیر مسـلمانی کـه بـر مسـلمانان
تسلب یافتهاند» به عنوان یکی از وسایلی که اخوان برای رسیدن به اهداف و زمینه سـازی
برای تشکیل دولت اسالمی به کار میبرند ،به قانون اساسی اخوان افزوده شد3.
از دید وهابیت

از نظر وهابیت ،نصب حاکم به دو طریق امکانپذیر اسـت .نخسـت ،از طریـق اختیـار
که اهل حل و عقد کسی را به رهبری انتخاب کننـد .ایـن شـیوه بسـیار کـم اتفـاق افتـاده،
محدود به خلفای راشدین و معاویه میشود؛ دوم ،امامـت بالغلبـه کـه هـر کـس بـه زور بـه
حکومت رسید و حکومتش استقرار یافت امام خواهد بود و اطاعتش واجـب و خـروج بـر او
حرام .هرچند وهابیت بر اسـاس روایـات شـرایطی بـرای حـاکم برشـمردهانـد و بهتـرین راه

میگوید« :همه امامان مذاهب میگویند که هر کس بر سرزمینی غلبه کرد حکـم امامـت

 .1عبدالقادر عوده ،ا سالم و اوضاع ا السماسم  ،ص.146
 .2راشد الغنوشی ،الح ات العاه ی الدول ا سالهم  ،ج ،1ص.251
 .3ل ائ و ق انمن ا خ ان المسلممن ،ص.263
 .4شیخ صالح آل شیخ ،العقمده ش ح ا ص م الثالث  ،ج ،13ص.323

لم
مقایسه دیدگاه واهبیت و اخوان ا سلمین رد زمینه حکومت

تعیین حاکم واجد شرایب را بیعت اهل حل و عقد میشمارند ،در عین حـال اگـر کسـی بـه
زور نیــز حکومــت را بــه دســت آورد اطاعــت از او واجــب اســت 4.محمــد بــن عبــدالوهاب
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در همه چیز برای اوست و اگر چنین نباشد دنیا برقرار نمیماند» 1.شیخ صـالح بـن فـوزان
میگوید:
کسانی که به دلیـل وجـود بانـکهـای ربـوی و منکـرات زیـاد دعـوت بـه کنـار
گذاشتن حاکم میکنند به تفرقه و گمراهـی دعـوت میکننـد و نبایـد بـه سخنشـان
گوش کرد؛ چراکه به باطل و منکر و شر و فتنه دعوت میکنند و وجود منکـرات در
سرزمین موجب حکم به کفـر حـاکم نمیشـود .خـروج بـر حـاکم منحصـر در قیـام
مسلحانه نیست ،بلکه هر گونه سخنی که موجب تنقیص حـاکم و تهیـیر مـردم بـر
2
خروج بر او شود نوعی خروج است.

از آنجایی که عالمان وهابی همواره نقش مشـروعیتبخشـی بـه آلسـعود را بـر عهـده
ً
داشتهاند طبعا حکومت آلسعود برای آنها حکومت مشروع محسوب شـده ،همـواره از آن
پشتیبانی کردهاند .شـیخ صـالح آل شـیخ والیـت اختیـاری را فقـب بـرای سـه خلیفـه اول و
ً
معاویه و موارد معدودی در تاریخ که عمومیت و بروز و ظهور نیافته برشمرده اسـت 3.طبعـا
حکومت آلسعود را هم همان طور که هست والیت اجبار و غلبه با شمشیر میداند.
 .6نقش زنان در حکومت اسالمی
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از نظر اخوان ،زن در عرصه اجتماع از حقـوق اجتمـاعی یکسـانی بـا مـردان برخـوردار
است .میتواند و گاهی باید 4در انتخابات مجلس و شوراهای محلی و نقابات شرکت کنـد.
حتی حق دارد در این مجـالس عضـو شـود و جـز منتخبـین مـردم باشـد .حتـی میتوانـد
مناصب مدیریتی باال به جز امامت عظما را داشته باشد .در باب قاضی شدن زنان نیز بـاب
اجتهاد باز است5.

 .1عبدالرحمن بن محمد ،الدرر الس م ی ا ج ب ال جد  ،ج ،9ص.5
 .2خالد بن عبدالرحمن الجریسی ،پیشین ،ص.254
 .3شیخ صالح آل شیخ ،العقمدة ش ح ا ص م الثالث  ،ج ،13ص.323
 .4توفیق یوسف الواعی ،الفک السماس المعاص لت جهات ا خ ان المسلممن ،ص.192
 .5همو ،ال و ال اهل لت جهات ا خ ان المسلممن ا صالحم  ،ص.58

از دید وهابیت اما ،زن جایگاه چنـدانی نـدارد .کتبـی کـه در زمینـه زنـان در عربسـتان
نوشته شده توجه چندانی به مسائل سیاسی ،همچون شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن
برای مجالس شورا نکردهاند .این کتب بیشتر به تبیین وضعیت تأسفبار زنان در عربستان
پرداختهاند و آن را ناشی از فرهنگ اجتماعی حاکم بر جامعه و فتاوای وهابیت میداننـد1.
تا جایی که زنان ،در برخی فتاوا در ردیف حیوانات قرار داده شدهاند 2و از نظر اجتماعی نیـز
از حقوق اجتماعی محروم میشوند .بسیاری از آنها کارت هویـت نداشـته ،عـده کمـی کـه
ً
کارت هویت دارند فقب در موارد معدودی چون بانک و دانشگاه به کارشان میآید 3.و طبعا
توانایی روی دادن ندارند ،چه رسد به انتخـاب شـدن .نادیـده گرفتـه شـدن زنـان در جامعـه
سعودی چنان عادی شده اسـت کـه انتخـاب یـک زن از سـوی ملـک عبداللـه بـه عنـوان
معاون در وزارت آموزش بسیار شگفتآور و خبرساز میشود 4.حکومت عربستان بـه دلیـل
تعامل با سازمانهای جهانی در  2118توصیه سازمان جهانی در خصوص تساوی بین زن
ً
و مرد را به اجمال به تصویب مجلس شورا رساند 5.طبیعتا بر اساس آن حق رانندگی و روی
دادن برای زنان ثابت میشود  .هرچند در عمل ایـن حقـوق همچنـان در جامعـه عربسـتان
محل نزاع است.

 .1از جمله :المروة السعودیة بین الفقهی و االجتماعی؛ المروة السعودیة صوت و صورة؛ المروة فی الفکر العربی المعاصر.
 .2فوزیة باشطح ،الم أة السع د بمن الفقه و ا جتماع  ،ص.251
 .3ملیحة احمد الشهاب ،الم أة السع د ص ت و ص رة ،ص.152
 .4همان ،ص.242
 .5ملیحه احمد الشهاب ،پیشین ،ص.58

لم
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 .7شورا و انتخابات در حکومت اسالمی
مراد از شورا و انتخابات در این بخش شورای اهل حل و عقد و انتخاب حاکم از سوی
آنهاست.
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از دید اخوان

اخوان حکومت اسالمی را ،اجرای احکام اسالمی به دست فـردی مسـلمان میداننـد
که مردم به حاکمیت برگزیدهاند و فردی کـه بـه عنـوان حـاکم انتخـاب میشـود مقیـد بـه
احکام اسالم بوده ،باید آنهـا را اجـرا کنـد .مسـلمانانی کـه ایـن حـاکم را انتخـاب میکننـد
میتوان ند اعمال او را محاسبه و انحرافات او را برطرف و در صورت اصرار بـر انحـراف او را
عزل کنند 1.هرچند انتخاب این حاکم از سوی شورای حل و عقد است ،اما نظارت بـر او و
ً
عزل او ،حق مردم است 2،که طبعا نمایندگان آنها در مجلس شورا اعمال میکنند .حسـن
البنا میگوید:
امت حق دارند مراقب رفتار حاکمان خود باشند .همانطور که قرآن بـه حـاکم
دستور مشورت با مردم داده مـردم را نیـز بـه سـبب مشـورت سـتوده اسـت .در ایـن
صورت با محقق شدن پایههای اساسی حکومت (شورا) به صـورت متـوازن تفـاوتی
3
نمیکند که حکومت چه شکلی داشته باشد.

از نظر اخوان ،مشورت بین مردم بر اسـاس قـرآن و سـنت فعلـی و قـولی رسـولاللـه و
اجماع مسلمانان ضروری است 4،و مهم ترین

مـورد از مـوارد شـورا انتخـاب حـاکم اسـت5.

بدین ترتیب دموکراسی از نظر اخوان نتیجه رشد بشر و رسیدن به راهکاری پیشـترفته بـرای
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جلوگیری از استبداد است .دشمنان اسالم کـه میداننـد در سـایه دموکراسـی ایـن امکـان
وجود دارد که مسلمانان بتوانند به درجات باالی نظام دست یافته ،اسالم را به طـور کامـل
عملی و حکومت اسالمی را بر پایه اراده مردم برقرار کنند ،همواره به وسیله کودتاها جلوی
شکلگیری دموکراسی واقعی را گرفتهاند 6.حاکم نیز موظف است با مشورت و لحاظ نظـر
 .1یوسف قرضاوی ،الد ن و السماسم  ،ص.158
 .2توفیق یوسف الواعی ،ال و ال اهل لت جهمات ا خ ان المسلم ن ا صالحم .
 .3حسن البنا  ،پیشین ،رسالة مشکالتنا الداخلیة فی ضو النظام االسالمی ،ص.465
 .4توفیق یوسف الواعی ،الفک السماس المعاص لت جهات ا خ ان المسلممن ،ص.61- 53
 .5راشد الغنوشی ،الح ات العاه ی الدول ا سالهم  ،ج ،1ص.227
 .6توفیق یوسف الواعی ،پیشین ،ص.148

مردم یا اهل حل و عقد جامعه را اداره کند؛ برخالف برخی که معتقدند تبعیت کردن حـاکم
از نظر مشاورین الزامی نیست1.

از دید وهابیت

مسئ له شورا و انتخابات در میان وهابیت چندان مطرح نیست .حتی این امور از مسائل
وارداتی غرب و کفار به حساب آمده و انکار شده است 2.بنباز ورود در پارلمان و شـوراها را
امری خطیر میداند .اما معتقد است ورود در این مجالس با بصیرت و دانش و حقطلبی و
با هدف کمک به مردم و از بین بردن باطل بدون طمع دنیایی اشکال ندارد.

3

مبانی مشروعیت حاکم از دید اخوان
هرچند ضرورت حکومت از نظر اخوان مبنای شرعی دارد و اسـالم بـدان امـر فرمـوده
است و عقل نیز آن را تأیید میکند 4،اما حاکم به نیابت از مردم بر آنها حکومـت میکنـد و
حکومت تابع قراردادی میان مردم و حاکم است که حاکم متعهـد اسـت ،احکـام اسـالم را
اجـرا کنــد و مـردم در مقابــل از او اطاعـت کننــد و هـر گــاه در وظـایف خــود کوتـاهی کــرد
وظایفش را گوشزد کرده و راهنمایی کنند و در نهایت او را خلع کنند .بنابراین ،حکومـت از
نظر اخوان حق حاکم است ،ولی این حق را مردم به او دادهانـد نـه خـدا 5.بـرخالف دولـت
دینی که حاکم حق اطاعت خود را از خداوند گرفته و مردم موظف بـه تبعیـت از او هسـتند

کند و تا زمانی که به این قرارداد پـای بنـد باشـد حـق حاکمیـت داشـته ،مـردم موظـف بـه
اطاعت از او هستند 6.البنا معتقد است:
 .1همان ،ص.68
 .2وسامة العطایا ،حق ق ول األه وواجبات َ
وه ْ زل و ة األه ی المملک الع بم والسع د  ،ص.9
 .3توفیق یوسف الواعی ،پیشین ،ص.112
 .4عبدالقادر عوده ،پیشین ،ص.134- 127
 .5بیومی غانم ،الفک السماس لالهام حسن الب ا  ،ص.261
 .6توفیق یوسف الواعی ،ال و ال اهل لت جهات ا خ ان المسلم ن ا صالحم  ،ص.69

لم
مقایسه دیدگاه واهبیت و اخوان ا سلمین رد زمینه حکومت

اخوان حق حاکمیت را برگرفته از انتخاب مردم میدانند و رابطـه بـین حـاکم و محکـوم را
نوعی قرارداد میدانند که حاکم بر اساس عقد بیعت موظف است قوانین اسـالمی را اجـرا
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حکومت در اسالم مبتنی بر قواعـد شـناختهشـده و صـریحی اسـت کـه همـان
شاکله اساسی نظام حکومت اسالمی است  ...ایـن حکومـت مبتنـی بـر مسـئولیت
1
حاکم و وحدت امت و احترام به اراده آن است.
از دید وهابیت

از آنجـایی کــه مباحـت حکومــت دینــی یـا تئوکراســی یــا دموکراسـی در میــان وهابیــت
ً
جایگاهی نداشته و اینگونه مباحت را اصطالحات غربی میدانند ،اصـال در زمینـه مبـانی
مشروعیت حاکم بحثی نمیکنند و تنها حقوق حاکم بر مردم را برشمرده ،با استناد به آیات
قرآن و روایات اطاعت از حاکم را واجب میدانند .از نظر وهابیت ،هرچند حاکم به انتخاب
مردم و بیعت آنان به قدرت رسیده باشد اطاعت از او واجب شرعی است2 .

نتیجه
حکومت اسالمی از نظر اخوانالمسلمین و وهابیت ضرورتی اجتنـابناپـذیر و تکلیفـی
االهی بر مسلمانان و بخشـی از سیاسـت اسـالمی اسـت .حـاکم بایـد احکـام اسـالم را در
جامعــه اجــرا کنــد و ضــروریات زنــدگی بشــری و حاجــات مســلمانان را در بعــد اقتصــادی و
سیاسی و فرهنگی فراهم کند .اما جایگاه حاکم نزد وهابیت بـاالتر از جایگـاهی اسـت کـه
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اخـوان بــرای آن تصـویر میکننــد .وهابیـت هــر کـس را کــه از هـر طریقــی حتـی کودتــا و
کشورگشـایی بــه حکومــت رســید ،هرچنـد فاســق و فــاجر باشــد مشــروع و واجــباالطاعـه
میدانند و خروج بر او را حرام .نقش مردم در انتخاب حاکم نزد وهابیت بسـیار کـمرنـگ و
نقش زنان در مسائل سیاسی کمرنگ تر است .اما اخوان حاکم را یکـی از امـت و نایـب آن
دانسته ،عزل و نصب آن را در اختیار امت قرار میدهند .فقب حاکمی مشروع است کـه بـا
انتخاب مردم به حکومت رسیده باشد .مردم نقـش اصـلی را در مشـروعیت حـاکم داشـته،
زنان نیز همچون مردان حق انتخاب دارند.

 .1حسن البنا ،هجم ع رسائل ،ص.228
 .2سلیمان بن محمد بن غانم السدالن ،ا هاه و حق ق و ة ا ه  ،ص.37

منابع
 .1بء طح ،فوزیه ،المحأةنالسفودی نبیننالفقجمنوناالجتمراعم ،امءرات :دار مددار للنشدر ،الطبعد االولدی،
.2111
 .2بن بءز ،عبد العزیز بن عبدد اللده ،ررنج نأهرلنالسرن نوالجماعر نیرمنالسرمعنوالطاعر  ،المملکد العربید
السعودی  :وزارة الشئون اإلسالمی واألوقء والدعوة واإلر ءد ،بیتء.
 .8البنء ،حسن ،رجموع نرسائل ،قءررة :دار الصحوة للنشر و التوزیع ،الطبع االولی.2112 ،
 .4الجریسی ،خءلد بن عبدالرحمن ،یتاوینع ماءنب دنال حام ،چء رشت  ،ریءض.،1421 ،
 .1الجیءر ،سوسن ،همنوناالخوان ،چء اول ،مصر د جیزة :انتشءرات رال.،1423 ،
 .6حنبلی ،قءضی ابو یعلی ،االحکامنالس طاهی  ،تصحیح :محمد حءمد الفیقی ،بیروت :دار الکتد ،العلمیده،
. 1421
 .3السدالن ،سلیمءن بن محمد بن غءن  ،االرار نونحقوقنوالةناالرح ،عربسدتءن :دانشدگء محمدد بدن سدعود،
. 1481
 .3ریف الرضی ،محمد بن حسین ،هج نالبالغ (للصبحی صءلح) ،ق  :رجرت ،چء اول.، 1414 ،
 .1مءخ ،عءمر ،حسننالجضیبمناسدنالدعوةنونحارسجا ،قءرر  :دار التوزیع و النشر ،الطبع االولی.1484 ،
 .11الشهءب ،ملیح احمد ،المحأةنالسفودی نصوتنونصورة ،لندن :انتشءرات طوی ،الطبع االولی.2111 ،
 .11العءصمی النجدی ،عبدالرحمن بن محمد ،الدررنالسنی نیمناالجوب نالنجدی  ،چء ننج  ،بیجء ،بینء،
.1416
 .12عبدالکری  ،عبدالسالم بن برجس ،رفار نال کامنیرمنیروءنالکترابنونالسرن  ،ریدءض :مکتبد الر دد-
نء رون ،الطبع السءبع .1423 ،

َْ
نورنزل نوالةناألرحنیمنالمم ک نالفحبی نوالسرفودی ّ ،بیجدء،
 .18العطءیء ،أسءم  ،حقوقنولمناألرحنوواجبات
بینء ،بیتء.
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 .14عودة ،عبد القءدر ،اإلسالمنوأویاعنانالسیاسری  ،بیدروت :مؤسسد الرسدءل للطبءعد والنشدر والتوزیدع،
 .11غءن  ،ابراری بیومی ،الفکحنالسیاسمنلالرامنحسننالبنراء ،قدءرر  :مددارات لالبحدء و النشدر ،الطبعد
االولی.1484 ،
 .16الغزالی الطوسی ،أبو حءمد محمد بن محمد ،االقتبادنیمناالعتقاد ،بیروت :دار الکت ،العلمی  ،الطبعد
االولی1424 ،رد.
 .13الغنو ی ،را د ،ال حیاتنالفار نیمنالدول ناالسرالری  ،مصدر :انتشدءرات دار الشدرو ،،الطبعد االولدی،
.2111
 .13یتاوینال جن نالدائم نل ب وثنالف میر نوناالیتراء ،عربسدتءن :انتشدءرات دار العءصدم  ،الطبعد االولدی،
.1426
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.1411

 .11قرضءوی ،یوسف ،الدیننونالسیاس  ،قءرر  :دار الشر ،،الطبع الثءنی 2118 ،م.
 .21لوائحنونقواهینناالخواننالمسر میننررننالتأسری نحترمناالهتشرار ،مرکدز الدراسدءت التءریخیده عبدد
مصطفی دسوقی ،موسس اقرأ ،الطبع االولی.1488 ،
 .21مجموعه مقءالت ،المملک العربی السعودی فی المیزان بیروت :مرکز دراسءت الوحدة العربی 2112 ،م.
 .22الهضیبی ،حسن ،دعاةنالنقضاة ،به نقل ازhttp://ikhwanwiki.com/index.php :
 .28الواعی ،توفیق یوسف ،الحوی نالشار نلتوججاتناالخواننالمس مینناالصرالحی  ،کویدت :دار البحدو
العلمیه ،بیتء.
 .24الواعی ،توفیق یوسف ،الفکحنالسیاسمنالمفاصحنلتوججاتناالخواننالمس مین ،مصر :انتشءرات رو،
منصور  ،چء دوم.2111 ،
 .21یءسین ،عبدالجواد ،الس ط نیمناالسالم ،بیروت :چء و نشر تنویر ،الطبع الثءنی .2112 ،
 .12بن بءز ،عبد العزیز بن عبد الله ،المعلوم من واجب العالقة بین الحاكم والمحكوم ،بیجء ،بینء ،بیتء.
 .23اللیبی ،ابوعبدالله ،المنتقمنرننیتاوینالشیخنصالحنالفوزان ،بیجء ،بینء ،بیتء.
 .23حسن البنء  ،جحیدةنالنذیح ،العدد ( ،)11السن األولی 1 ،جمءد ثءن ،سن 1 /1813أغسطس.1938
 .21زرمول ،ابراری  ،االخواننالمس مونناوراقنتاریخی  ،بینء ،بیتء ،بیجء.
 .81مضءوی الر ید ،المم ک نالفحبی نالسفودی یمنالمیزان،
 .81یخ صءلح آل یخ ،الفقیدهنشح ناالصو نالثالر  ،بیجء ،بینء ،بیتء.
 .82مری حسینی آرق« ،حکومت در اسالم» ،داهشهار نججانناسالم.
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پژوهشنامـه نقـد وهابیت؛ سراج منیـرسال چهـارمشمـاره41تابستان4131
صفحات457-67 :تاریـخ دریـافـت4131/51/47 :تـاریخ تأییـد4131/51/50 :

تج
ژپوهشی ردباره حدیث «اللهم ال عل قبری وث ًنا یعبد»
*

محمد اصغرینژاد
چکیده

در این مقاله درباره حدیثی از رسول خدا (ص) با مضمون «اللهیم ال عةیل دیربی ثنیا

یةبیر» که بیشتر در منابع اهـل سـنت و وهـابیون مطـرح شـده ،تحقیـق ،و رجـال آن و
محتوایش ارزیابی میشود و مشخص میگردد که مفهوم آن چیست و آیا چنین روایتی از
رسول اسالم صادر شده است یا نه و بـر فـرض صـدور ،چـه معنـای قابـل قبـولی دارد.
مضمون این حدیت در برخی منابع شیعی هم طرح شده است .اعتقاد نگارنده بر جعلـی
بودن این حدیت است .ما این برداشت را رهیافت اساسی این نوشتار میدانیم و درباره آن
تحلیلی ارائه میدهیم و اشاره کوتاهی به خاستگاه این حدیت و جعلی بودنش میکنیم.
ً
کلیدواژهها :حدیت اللهم ال تجعـل قبـری وثنـا یعبـد ،اهـل سـنت ،وهابیـت ،رسـول
خدا ،زیارت قبور ،شرک ،بتپرستی.

* خارج فقه و اصول.
asgharinejad@chmail.ir

مقدمه
ایــن مقالــه دربــاره حــدیت «اللهییم ال عةییل دییربی ثنییا یةبییر» اســت کــه آن را بــه
رسولالله اسناد دادهاند .این حـدیت ،دنبالـهای دارد کـه بـه صـورت ذیـل نقـل شـده
است« :اشدر غضب اهلل علی دوم اختذ ا دبو انبعاءمم نسیاجر»أ 1معنـای ظـاهر حـدیت
این است« :خداوندا ،قبر من را به صورت بتی که پرستش شود ،قرار مـده .غضـب االهـی
بر قومی که قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار دادند ،شدید است».
مراد از این حدیت چیست؟ آیا به راستی رسول خدا  از خداوند درخواسـت کردنـد
که قبر ایشان بت نشود؟ یا اینکه دعا و درخواست آن بزرگوار این بوده اسـت کـه کسـی بـه
قبر شریفشان سجده نکند؟ یا اینکه رسول خدا از خداونـد خواسـتند کـه کسـی روی
قبرشان مسجد و محل عبادت برپا نکند؟ یا اینکه کسـی بـا آمـدن بـه اطـراف قبـر شـریف
پیامبر  به روح مطهر ایشان توسل پیدا نکند؟ و شاید منظور حدیت این است که قبـر
شریف پیامبر به کلی ترک شود و کسی به مزار آن حضرت کوچکترین بـیاحترامـی
هم نکند .البته این فرض اخیر بسیار بعید است .به هر حال ،باید مشخص شود که منظور
حدیت مزبور ،کدام معنا از معانی فوق یا غیر آنهاست .البته احتمـاالتی کـه دربـاره معنـای
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این حدیت مطرح است ،یا حتی یکی از آنها ،در خوشبینانهترین فرض است؛ یعنی اینکـه
ً
اساسا چنین روایتی از آن حضرت صادر شده باشد ،و اال سالبه به انتفای موضوع میشود.
بنابراین ،باید سند حدیت را بررسی کنیم.
چنانچه ثابت شود این حدیت ،اساسی ندارد و جعلی است ،بایـد دربـاره علـت جعـل آن
تحقیق شود و مشخص شود که خاستگاه سیاسی این جعل چـه بـوده اسـت 2.نکتـه مهـم
دیگر این که آیا ـ به فرض چنین درخواستی از ناحیه پیامبر نسبت به مزار شریفشان از
خداوند متعال و صدور این حدیت ـ دعای ایشان به اجابت رسیده است یا نه.

 .1مالک ابن انس ،الموطاً ،ج ،1ص.172
 .2در این مقاله به اختصار در این زمینه سخن میگوییم.

بررسی سند حدیث
حدیت «اللهم ال عةل دربی ثنا یةبر اشدر غضب اهلل علی دوم اختذ ا دبو انبعیائهم

نسییاجر» را مالــک بــن انــس ،رهبــر مــالکیهــا ،از زیــد بــن اســلم از عطــا بــن یســار از
رسولالله نقل کرده است 1.واسطه بین عطا بن یسار و رسول خدا حذف شـده
و برای همین این حدیت ،روایت مرسل دانسته میشود .ابن عبدالبر درباره ضعف سند این
حدیت میگوید« :ال خالف ع نالک فی ا سال مذا احلیری »أ 2ابن عبدالبر مـیگویـد:
«این حدیت غریب است» 3.البته منظور ،بخش اول حدیت است .در عین حـال ،تـا جـایی
کــه نگارنــده بررســی کــرده ،مضــمون بخــش اول را ابوســعید خــدری 4،زیــد بــن اســلم 5،و
ابوهریره 6به صورت «اللهم ال عةل دربی ثنا یصلی العه»« 7،اللهیم ال عةیل دیربی ثنیا

یصلی له»« 8،اللهم ال عةل دربی ثنا»« 9،ال عةل دربی ثنا» 15نقل کردهاند؛ و بخـش
دوم حدیت فوق (یعنی عبارت «اشدر غضب اهلل أأأ») به طرق کثیری که صحیح هسـتند،
روایت شده است« .بزار» در این باره میگوید« :فانه حمروظ ن ارق کثریة صااح»11.
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تج
ژپوهشی ردباره حدیث «اللهم ال عل قبری وث ًنا یعبد»

 .1همان ،ج ،1ص.172
 .2همان ،ج ،1ص.172
 .3جاللالدین سیوطی ،ت الح الک ،ص.189
 .4ابو سعید خدری به عقیده کسانی مثل ابنحبان ،از ثقات است (نک :.ابنحبان بستی ،الثقات ،ج ،2ص .)151و اما به نظر
ّ
شیعه ،سید احمد علوی عاملی گوید« :و ّاما ابو سعید الخدری و فی الکشی اخبار بعضها یـدل علـی اسـتقامته و فـی یـب روی
ّ
ّ
ّ
الشیخ فی باب تلقین المحتضرین بطریق صحیح فیه عبد الله بن المغیرة ان ابا سعید کان مسـتقیما و فـی کتـاب البرقـی فـی
ّ ّ
عده من االصفیا من اصحاب امیر المؤمنین علیه ّ
ّ
السالم» (ه الج األخمار ی ش ح ا ستبصار ،ج ،1ص.)285
الرجال انه
 . 5زید بن اسلم به نظر کسانی چون ذهبی امام و فقیه است (نک :.تاک ة الحفاظ ،ج ،1ص )132ولی به نظر علمـای شـیعه
ضعیف است (نک :.بروجردی ،ط ائا المقام ،ج ،2ص.)85
 .6ابوهریره ،به نظر کسانی چون ذهبی ،شخصیت بزرگی است ،به گونهای که از او به عنوان حافظ و فقیه یاد میشود (نک: .
تاک ة الحفاظ ،ج ،1ص .)32ولی در نظر شیعه از دشمنان حضرت علی و کذابون است (نک :.حائری مازندرانی ،ه ته
المقام ،ج ،7ص.)274- 271
 .7احمد بن حنبل ،هس د احمد ،ج ،2ص.246
 .8ابن ابی شیبه کوفی ،المصنف ،ج ،2ص.269
 .9ابوبکر حمیدی ،المس د ،ج ،2ص.445
 .15احمد تمیمی ،المس د ،ج ،12ص.34
 .11نک :.جاللالدین سیوطی ،ت الح الک ،ص.191

یافتههای فوق خالصهای از سخنان اهل سنت دربـاره حـدیت ایـن مقالـه و نظـایر آن
است؛ و در مجموع و با توجه به فتاوای علمای اهل سنت ذیل این حدیت یا مضـمون آن،
میتوان گفت که این حدیت اگر هم ضعف سندی داشته باشد ،از نظر علمای اهل سنت و
طبق مبانی آنها جبران شده است نه به نظر علمای شیعه؛ چرا که تا جایی که نگارنده اطالع
ً
دارد ،روایت «اللهم ال عةل دربیأأأ» اصال در منابع شیعی نقل نشده است .اکنون درباره
معنای این حدیت ،به فرض صدور از ناحیه رسول خدا ،سخن میگوییم.
بررسی مفهوم حدیث
حدیت «اللهم ال عةل دربی ثنا یةبر اشدر غضب اهلل علی دوم اختذ ا دبو انبعیائهم

نساجر» را چند گونه معنا کردهاند ،یا میتوان معنا کرد .در ذیـل شـماری از آنهـا را مطـرح
میکنیم .پیش از آن درباره واژه «قـوم» ،سـخن مـیگـوییم تـا ببینـیم منظـور چـه کسـانی
هستند .با توجه به روایتهایی که نظیر روایت فوق است ،مشخص میشـود کـه منظـور از
این «قوم» قوم یهود است یا قوم یهود و نصارا .چند روایت در این خصوص:
ـ لة اهلل العهود النصا ی اختذ ا دبو انبعائهم نساجر1.
ـ لة اهلل العهود اختذ ا دبو
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انبعائم نساجر2.

و اما برخی معانی و تفاسیر گفتهشده در خصوص حدیت مزبور:
1ـ ـ طبــق ســخن ابــن عبــدالبر و دیگــران در ایــن روایــت رس ـولاللــه از خداونــد
میخواهد قبر ایشان مانند اصنام نشود که مشرکان به آنها سجده و عبادتشان میکردند3.
ً
در اینجا یک پرسش مهم قابل طرح اسـت و آن اینکـه آیـا واقعـا مـردم یهـود قبرهـای
پیامبرانشان را به صورت بتکده درآوردند؟ یعنی آیا آنها همان معاملهای را کـه بـا بـتهـای
خود داشتند ،با قبـور پیامبرانشـان کردنـد؟ آیـا در هـیچ یـک از منـابع و کتـابهـای موثـق
تاریخی این نکته تذکر داده شده که یهودیان به چنین کاری مبادرت کردند؟
 .1ابن ابی شیبه کوفی ،المص ا ،ج ،2ص .269
 .2احمد نسایی ،الس ن الکب ی ،ج ،1ص.658
 .3جاللالدین سیوطی ،ت الح الک ،ص189؛ محمدتقی مجلسی ،ل اهع صاحبق ان  ،ج ،2ص.462

به نظر میرسد نصارا و حتی مـردم یهـود ،علـیرغـم کارشـکنیهـای فـراوان و روحیـه
شرکآلودشان ،چنین رویکردی نداشتهاند .برخی محققان ،قاطعانه منکر چنین رویکـردی
از جانب یهودیان شدهاند و قبول ندارند که آنها قبور انبیای خود را مسجد و محـل عبـادت
کرده و مثل بتها پرستش کرده باشند .عالمه عسکری مینویسد:
اَ ونی ارسایعل وةر اَ سا ا ن نرص عیرب ا البایر جیاز الدعیه ولغیوا
فلسطنی اصبح هلم وعُ عبادة مو وعُ املقرسأ مل یک هلیم وعیُ عبیادة غیریهأ
فی عرص سلعسَ اصبح لسلعسَ والاا یس ی معکل سلعسَأ فیای کانیُ دبیو
انبعائهم الدی اختذ ما؟! اَ وعُ املقرس ولیره تیُ انظیا املسیل نی الةیرب
دبل عرص سول اهللأ نا وقی ن دبو انبعائهم درب اخللعل نوسیأ مل
نر مل نس ع مل یکدب ایر اَ العهود اختذ مها ثناأ

1

با توجه به این سخن مشخص میشود که بخـش دوم حـدیت «اللهیم ال عةیل دیربی

أأأ» ،که درباره سیره مردم یهود در مواجهه با قبرهای پیامبرانشان اسـت ،نادرسـت اسـت.
ً
زیرا اوال« ،پیامبرانی» در کار نبودهاند؛ آنها فقب از محل دفن دو تن از انبیـای خـود بـاخبر
ً
بودند .ثانیا ،آنها در خصوص قبرهای آن دو بزرگوار (یعنی ابـراهیم و موسـی )رویکـرد
مشرکانه نداشتند .آیا میتوان گفت رسول خدا اطالعات غلب به مردم داده و مطلبی
ً
گفته است که اصال اتفاق نیفتاده؟! حاشا و کال .برای همین باید بگوییم چنـین سـخنی از
ناحیه رسولالله صادر نشده است .در واقع ،متن حدیت ،دلیل بر کذب این قسمت از
ً
حدیت است .بنابراین ،قطعا بخش دوم حدیت فوق را پیامبرنفرموده است.

بخش اول آن میتواند معنای درستی داشته باشـد .همچنـان کـه در ابتـدای ایـن قسـمت
گفتیم ،یک احتمال درباره معنای روایت آن است کـه بگـوییم رسـولاللـه از خداونـد
میخواهد قبر ایشان مانند بتها نشود که مشرکان به آنها سجده مـیکردنـد .اگـر منظـور
 .1مرتضی عسکری ،هعال المدرستمن ،ج ،1ص.54
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پرسشی که مطرح است این است کـه آیـا میتـوان گفـت بـه بخـش دوم حـدیت اعتنـا
ً
نکنیم ؛ یعنی به اصطالح حدیت را تقطیع کنیم؟ اگر این کار را مبنائا بپـذیریم ،بایـد ببینـیم
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ً
ً
پیامبر از حدیت مزبور ،همین معنا باشد ،ظاهرا مستجاب شده؛ چراکه ظـاهرا کسـی
از هنگام وفات آن حضرت تا کنون رویکرد مشرکانه به مرقد شریف ایشان نداشته است.
 .2معنای دیگـر حـدیت فـوق کـه از ابـن عبـدالبر و غیـر از او نقـل شـده ،ایـن اسـت:
پیامبر از خداوند میخواهد قبر ایشان مانند کعبه که مردم رو به سوی آن میکننـد و
نماز میخوانند ،نشود.
ً
چنانچه منظور رسول خدا از حدیت فوق همـین معنـا باشـد ،ظـاهرا ایـن دعـا در
خصوص قبر شریف ایشان مستجاب شده است؛ زیرا کسـی رفتـاری را کـه در قبـال کعبـه
برای نماز و امثال آن میکند ،در مواجهه با مرقد شریف آن حضرت انجام نمیدهد .البتـه
همــانطــور کــه مجلســی تــذکر داده ،ایــن بــه معنــای ارزش بیشــتر کعبــه از بــدن شــریف
رسولالله نیست1.
 .3یکی از معانی اتخاذ قبر به عنوان مسجد این است که مردم همان احترامی را که به
مساجد میگذارند ،به قبر پیامبر و سایر پیامبران و صالحان بگذارنـد 2.کسـانی چـون
سبزواری در این باره میگویند« :ال یب فی جوازه والنسب إىل دبو األنبعاء األ صعاء

ً
ً
الةلسء الةانلنی»أ 3عمال هم تاریخ گواهی میدهد که مـردم ،مخصوصـا مسـلمانان بـرای
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قبور صالحین ،به ویژه انبیا و اولیا الله احترام خاصی قائل هستند ،فقب وهابیون مخالفت
میکنند4.
ً
وقتی به رویکرد مردم باایمان به قبور صـالحان ،مخصوصـا پیـامبران و جانشینانشـان،
توجه میکنیم ،درمییابیم که آنها احترام فراوانی برای مقبرههای این بزرگان قائل بودهاند و
هر چه صاحب قبری در نظر مردم عظمت بیشتری داشته ،احترامشان افزونتر میشود .این
 .1عین عبارت ایشان چنین است« :هرچند بدن مبـارك آن حضـرت بهتـر از کعبـه اسـت نـزد حـق سـبحانه و تعـالی» (ل اههع
صاحبق ان  ،ج ،2ص. )462
 .2سبزواری ،عبداالعلی ،ههاب ا حکام ،ج ،4ص.231
 .3همان ،ج ،4ص.231
 .4در این مقاله نمونه هایی از رویکردهای مردم در این زمینه در متن و پاورقی منعکس شده اسـت و اگـر تحقیقـی مسـتقل در
ً
این باره صورت بگیرد ،مطمئنا این موارد ،بی حد و حصر خواهد بود.

سیره مسلمانان از گذشته تا کنون است .اگر چنین معنایی از اتخاذ قبر به عنوان مسجد مد
ً
نظر روایت باشد ،مسلما دعـای پیـامبر مسـتجاب نشـده اسـت؛ چـون آن حضـرت از
خداوند خواسته است مردم برای قبر شریف ایشان حرمتی همچون حرمتی که برای مساجد
قائلاند ،قائل نشوند ،ولی مردم خالف آن را مرتکب شدند .با در نظر گرفتن این نکته مهم
که کلیه دعاهای رسول خدا مستجاب میشود ،استنباط میکنیم که معنای سوم ،منظـور
حدیت نمیتواند باشد؛ چرا که در غیر ایـن صـورت مـتن حـدیت بـه جعلـی بـودنش گـواهی
ً
میدهد .اصوال این معنا از اتخاذ قبور به عنوان مسجد ،به کلی بیگانه است.
 .4منظور حدیت مزبور این است که قبر من را در سمت قبله مسجد من نگذارید؛ چراکه
به مرور ایام این ّ
توهم برای مردم به وجود می آید که در نماز به سوی من باید سجده کرد1.
 .5گفته شده که در این حدیت ،پیامبر دعا میکند کـه مـردم بـاالی قبـر ایشـان
برای خواندن نماز نایستند2.

 .6در این حدیت ،پیامبر از خداوند میخواهد اطراف قبر ایشـان محـل عبـادت و
نماز نشود.
ً
اگر منظور حدیت فوق چنین معنایی باشد ،مسلما درخواسـت پیـامبر مسـتجاب
نشده است؛ زیرا مردم از قدیم تا عصر حاضر در کنار مرقد مطهر نبوی بـه عبـادت خداونـد
میپرداختهاند .بنـابراین ،چـون کلیـه دعاهـای رسـول خـدا مسـتجاب اسـت ،ایـن معنـا از

میدانیم که عبادت خداوند در کنار قبر شریف نبـوی فضـیلت و ثـواب فراوانـی دارد.
برای همین است که با تأکید بیشتری میتوان گفت معنای ششـم نمیتوانـد مـراد حـدیت
فوق باشد و اال باید به جعلی بودنش حکم شود .بیضاوی درباره جواز اتخاذ مسجد در کنـار

 .1نک :.محمدتقی مجلسی ،ل اهع صاحبق ان  ،ج ،2ص 462به بعد.
 .2نک :.همان.

تج
ژپوهشی ردباره حدیث «اللهم ال عل قبری وث ًنا یعبد»

حدیت ،نمیتواند مراد آن حضرت باشد .در غیر این صورت ،باید بگوییم که مفهوم حـدیت
به جعلی بودنش گـواهی مـیدهـد .از سـوی دیگـر ،بـا در نظـر گـرفتن پـارهای از روایـات،
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قبور صالحان برای تبرک میگوید« :ن اختیذ نسیجرا فیی جیوا صیالح دصیر الدیربک
والقرب ننه ال الدةظعم

ال للدوجه ناوه فال یرخل فی ذلک الوععر»1.

قاضی عیاض درباره جواز و فضیلت عبادت کنار قبور صالحان و خواندن نماز در مقبره
آنها میگوید:
ن اختیذ نسیجرا وجیوا صیالح ا صیلی فیی نقربتیه دصیر ویه االسیدظها
ور یه ا

صول اثر ن آثا عبادته العه ال الدةظعم له الدوجه نایوه فیال ییر

علعه اال تری اَ نرف اسسععل فی املسجر احلیرام عنیر احلطیعم ثیم ذلیک املسیجر
افضل نکاَ یداری العه املصلی لصالتهأ

2

 .7منظور این حدیت نهی از عمارت و تزیین و گچکاری قبر شریف و امثال آن و مسـح
قبر مقدس است .کحالنی (متوفی  1182ه.ق ).در باره این حدیت و نظایر آن میگوید:
مذه االخبا املةرب فعها واللة
الدجصعص

الدشبعه أأأ ترعر الدایریم للةیس ة الدیزینی

ضع الصنر ق املزخرف

ضع السدائر علی القیرب علیی سیسئه

الد سح وجرا القرب اَ ذلک در یرضی نع وةیر الةهیر فشیو اجهیل الیی نیا
کاَ علعه االنم الساوق ن عبادة اال ثاَأ

3

ً
این تفسیر از حدیت هم نمیتواند مراد رسول خـدا باشـد .زیـرا اوال مسـتجاب نشـده ،و

ً
ثانیا کسـانی کـه چنـین برداشـتی از ایـن حـدیت کردهانـد ،چنـین کارهـایی را در قبـال هـر
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مقبرهای شـرک و بـتپرسـتی میداننـد .چنـین تفسـیری از ایـن حـدیت ،تفسـیر بـه روی و
تحریف حدیت است .تعمیر قبور و رسیدگی به آنها ،به ویژه قبر شخصیتهای برجسته ،در
هر ملتی متعارف است؛ و هدف از آن ،زنده نگه داشتن یاد صـاحب قبـر اسـت .یعنـی آنهـا
میخواهند اخالق خوش صاحب قبر و زحمات ارزندهای که برای مردم سرزمینش کشـیده
و سختیهایی که برای سازندگی معیشت دنیـوی یـا اخـروی ملـتش متحمـل شـده ،از یـاد
نرود .این سیره در بین همه ملتها رایر است و مسلمانان هم در قبال صـالحان ،بـه ویـژه
 .1ابن حجر عسقالنی ،یت الباری ،ج ،1ص.438
 .2محمد مناوی ،یمض القد  ،ج ،4ص.612
 .3محمد کحالنی ،سبل السالم ،ج ،2ص.111

ً
انبیای االهی ،چنین رفتاری دارند .مسح و لمـس قبـور اهـل معنـا خصوصـا پیـامبران هـم
عملی مشرکانه نیست .کسانی که این کار را انجام میدهند معتقدند صاحب قبـر بـه دلیـل
مقام معنویاش ،در اجسام اطراف خود تأثیر میگذارد و آنها را از اینکه خنثا باشند ،خـارج
میکند؛ 1و از آنجایی که پیکرهای مطهر پیـامبران متفـاوت بـا اجسـام دیگـر اسـت (چـون
بدنهای شریفشان بدون روح هم سالم باقی میماند) ،با توجه به برخـی یافتـههـای علـم
روانشناسی میتوان گفت که انرژی یا نیرویی خاص از آنها بـه اطـراف سـاطع میشـود؛ و
اگر قائل باشیم روح انسان ،کانون بزرگی برای ساطع کردن انرژی یا نیروهای مخصـوص
است ،ارواح انبیا ،که در اوج نورانیت قرار دارند ،در ابعاد بسیار وسیعتری به این امـر مهـم
میپردازند و شاید بتوان گفت یک علت احساس انبساط در کنـار قبـور مطهـر انبیـا همـین
موضوع است .وقتی اجسام و ارواح پیامبران االهی انرژیهای مثبت یا نیروهای تأثیرگذار2
در حد باال ساطع شود ،معلوم است که هر چیزی که به آنها مرتبب است ،وضعیت ممتازی
نسبت به دیگـر اشـیا پیـدا میکنـد .بـرای همـین سـنگ قبـر و ضـریح و پـردههـای مقـابر
شریفشان متفاوت است و انرژی یا خواص فوقالعاده پیدا میکند.
از ماجرای بازیابی بینایی حضرت یعقوب به واسطه پیراهن حضرت یوسـف کـه
ََ َ

ْ

َْ

َ

َ

ر

در آیه  96سوره یوسف فلم أ ْن ج َء ال َب ِش ُی ألق ُ ل َو ْج ِ ِه ف ْر َتد َإ ِصیا به آن اشاره شده ،میتوان
فهمید که پیراهن آن حضرت به سبب ارتباط با ایشان با دیگر پیراهنها متفاوت بـود .و راز

انرژیها یا خواصی که از صاحب قبر به این اجسام و اشیا منتقل میشود ،بهرهمند شـوند؛
ً
و البته میدانند که همهکاره عالم ،خداوند است و هیچ موجودی مستقال تأثیرگذار نیست.
 .1شاید این موضوع همان نکتهای است که در روانشناسی مطرح است کـه از هـر شـیئی انـرژی بـه محـیب اطـراف سـاطع
میشود .طبق قانون «دوبروی» به هر ذره میتوان طول موجی را نسبت داد (نک :.دکتر فرهنگ ،دوره آموزشی انسان موفق،
بحت هالههای انرژی).
 .2وجه مشترک شرع و روانشناسی جدید در تأثیری است که اشیا و موجودات در محیب میگذارند؛ و البته در اسمی که روی
آن میتوان گذاشت ،اختالف است.

تج
ژپوهشی ردباره حدیث «اللهم ال عل قبری وث ًنا یعبد»

بینــا ســاختن هــم در همــین تفــاوت بــود .کســانی هــم کــه قبــر و ضــریح مطهــر انبیــا و
جانشینانشـان را مــیبوسـند و دســت و صـورت خـود را بـه آنهــا مـیکشــند ،میخواهنــد از
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مـردم مسـلمان کــه بـه قبـور پیــامبران و جانشینانشـان توجـه دارنــد و آنهـا را بازســاری
میکنند و دست و صورت خود را به ضریحهایشان میکشند ،هرگـز مثـل مشـرکان آنهـا را
ً
نپرستیدهاند .این مطلب دقیقا برخالف گفته کحال نی و امثال اوست .توسل به اولیـا اللـه،
ً
مخصوصا رسولالله ،هم شرک نیست و از قدیم االیام تا کنون بوده و این حدیت در پی نفی
آن نیست .کار کسانی که به ارواح پیامبران متوسل میشوند ،نظیر کار کسانی است کـه از
اطرافیان خود برای رفع نیازمندیهایشان یاری میطلبند .اگر این کمکخواستنها شـرک
است ،توسل به روح ولیالله هم شرک است .علت شرک نبودن در هر دو نوع این است که
مردم ،همنوعـان خـود یـا ارواح پیـامبران را وسـیلههـایی میداننـد کـه اگـر خـدا بخواهـد،
نیازمندیشان را از طریق آنها برطرف میسازد؛ و این شبیه باز کردن پنجره برای اسـتفاده از
نور خورشید است .اگر این کار و نظیرش اشکالی نـدارد ،اسـتفاده از ارواح انبیـا هـم بـرای
رسیدن به خواستههای مادی یا معنوی اشکال ندارد .اشاره شد که مردم از قـدیم ،حتـی از
زمان خلفا به قبور اولیا الله ،به ویژه قبر منور رسولالله ،متوسل میشـدند؛ از جملـه
ابن ابیشیبه 1به اسناد صحیح از ابیصالح سمان از مالکالدار ،خزانهدار عمر ،نقل کـرده
است که:
اصاب الناس دای شیریر فیی زنی ع یر فجیاء جیل الیی دیرب النبیی

فقال :یا سول اهلل
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اسدسق الندک فاهنم در ملکوا! فاتی الرجل فی املنیام فقعیل2

له :ائُ ع ر ادرئه السالم

اخربه اهنم یسقوَأ3

نظر عمر و عثمان هـم فـردی
حسن سقاف میگوید مالکالدار به اجماع ثقه است .به ِ

عادل

بود .در غیر این صورت او را مسئول بیتالمال نمیکردند4.

 .1نک :.ابن ابی شیبه کوفی ،المص ا ،ج ،7ص 482و .483
 .2کذا فی االصل.
 .3عبدالله غماری ،ارغام المبتدع ،ص.7
 .4نک :.حسن سقاف ،ا غاث  ،ص.24

 .8در این حـدیت ،رسـول خـدا از خداونـد درخواسـت میکنـد مقبـره ایشـان مسـجدی
مستقل ،مثل سایر مساجدی که معهود است و مردم برای خواندن نماز و عبـادت بـه آنجـا
میروند ،نشود1.

آیـا میتـوان پـذیرفت کـه آن حضـرت چنــین درخواسـتی از خداونـد کـرده باشـد و اگــر
کردهاند ،آیا دعایشان مستجاب شده است؟ با توجه به آیه  21سوره کهـف مـیفهمـیم کـه
ً
معنای هشتم ،چون با قرآن ناسازگار است ،قطعا مراد رسول خدا نبوده اسـت .زیـرا در ایـن
ً
آیه (لنتخذن علیهم مسجدا) ،به ساختن مسجد کنار قبور اصحاب کهف اشاره شده اسـت
عبادت اطراف قبـور
رویکرد مؤمنان آن زمان ،بنای مسجد و محل
و خداوند با گزارش این
ِ
ِ

صالحان را تأیید میکند .مظهری ،مفسر سنی قرن سـیزدهم هجـری ،مـینویسـد« :میذه
االی ترل عىل جواز وناء املسجر لعصىل فعه عنر نقاور ا

لعاء اهللّ دصرا للدربك هم»2.

مالحویش آلغـازی ،مفسـر سـنی معاصـر ،دربـاره نکتـهای کـه از آیـه فـوق میتـوان
استنباط کرد ،میگوید « :ن منا اسیدنب جیواز املاافظی عیىل دبیو األنبعیاء األ لعیاء
والبناء علعها ختلعرا لذکرمم»3.

با توجه به شماری از روایات شیعه و سنی دربـاره فضـیلت دعـا و عبـادت اطـراف قبـور
پیامبران و صالحان و قبور مسلمانان و با در نظر گرفتن سـیره مسـلمانان از قـدیماالیـام تـا
ً
کنون ،که برای زیارت قبور صالحان مخصوصا قبر مطهر نبی مکرم اسالم رنر سفر را بـه

اصرار شود که چنین روایتی از پیامبر خدا نقل شـده ،نمـیپـذیریم کـه معنـای اخیـر،
مراد و منظور باشد .دلیـل مـا روایـتهـای معـارض ایـن حـدیت و سـیره مسـلمانان اسـت.

 .1نک :.عبداالعلی سبزواری ،ههاب ،ج ،4ص.231
 .2محمد مظهری ،التفسم  ،ج ،6ص.24
 .3مال حویش آل غازی ،بمان المعان  ،ج ،4ص.171

تج
ژپوهشی ردباره حدیث «اللهم ال عل قبری وث ًنا یعبد»

جان میخریدند و در آن مکان مقدس یا اطرافش دعا و عبادت میکردند و از روح ملکوتی
ایشان استمداد میجستند ،میفهمیم کـه روایـت فـوق و نظـایر آن درسـت نیسـت؛ و اگـر
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وانگهی اگر معنای اخیر ،مراد باشد ،دعای ایشان ،با توجه به مواجههای که مسـلمانان بـا
مرقد مطهرشان داشتهاند ،مستجاب نشده است.
اشاره به روایتهای مهارض و سیره مسلمانان و سخنان علما
روایــتهــایی کــه دربــاره زیــارت قبــور ،ب ـه ویــژه زیــارت قبــور صــالحان و قبــر شــریف
نبوی ،است و آنچه از سیره مسلمانان به دست میآید ،همگی بـا معنـای آخـری کـه
برای روایت «اللهم ال عةل أأأ» کردیم ،ناسازگار است .لذا نمیپذیریم که رسول خدا

چنین سخنی فرموده باشـد؛ و اگـر پافشـاری شـود کـه حـدیت «اللهیم ال عةیلأأأ» از آن
ً
حضرت صادر شده ،قطعا معنای آخـر ،منظـور ایشـان نیسـت .در اینجـا بـه روایـاتی دربـاره
زیارت قبور و قبر شریف پیامبر و نیز سیره مسلمانان و آنچه علما در خصوص زیـارت
قبور ،خاصه قبر شریف نبوی ،گفتهاند ،اشاره میکنیم.
اسحاق بن ابراهیم فقیه میگوید:
و مما لم یزل مـن شـأن مـن حـر ،المـرور بالمدینـة و القصـد الـی الصـالة فـی
مسـجد رســول اللــه و التبــرك برؤیـة روضــته ،و منبــره ،و قبــره ،و مجلســه ،و
ّ
1
مالمس یدیه ،و مواطئ قدمیه ،و العمود الذی کان یستند علیه.
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قاضی ابنکر ،از فقهای شافعی ،میگوید« :اذا نذ اَ یز درب النبی فةنری انه
یلزم الوفاء وذلک»2.

شربینی از علمای قرن دهم میگوید« :یس دخول البعیُ الصیالة فعیه أأأ زییا ة
درب النبی لو لغری جا

نةد ر».

3

ملیباری ،از علمای اواخر قرن دهم ،مینویسد« :یس ندأکرا زییا ة دیرب النبیی

لو لغری یا

نةد ر الیادی

د

 .1تقی الدین مقریزی ،إهتاع األسماع ،ج ،14ص.618
 .2محیی الدین نووی ،المجم ع ،ج ،8ص.476
 .3شمس الدین شربینی ،ا ق اع ،ج ،1ص.237
 .4عبدالعزیز ملیباری ،یت المعمن ،ج ،2ص.354

فی فضلها»4.

دمیاطی ،از علمای قرن سیزده ،در شرح عبارت «یس هلا زیا ة درب النبی ،»کـه
آن را ملیباری در کتاب خود نوشته است ،میگوید« :الهنا نی اعظیم القرویا للرجیال
للنساء»1.

دمیاطی در موضعی دیگر میگوید« :اعلم اهنم اخدلروا فعها )ای فی زیا ة درب النبی (

فجری کثری َ علی اهنا سن ندأکرة جری وةضهم علی اهنا اجب

»أ2

دمیاطی در یک جمعبندی میگوید« :زیا ة درب النبی نی افضیل القرویا فعنبغیی اَ
حیرص علعها لعاذ کل احلذ نی الدللیف عنهیا نیع القیر ة خصوصیا وةیر یجی

االسالم؛ الَ یقهةلی انده عظعم».

3

از آنچــه دمیــاطی در ادامــه ســخنان خــود دربــاره زیــارت رســولاللــه مــیگویــد،
َ َ ُْ ْ
مشخص میشود که او مانند گروهی از علمای اهل سـنت آیـه  64سـوره نسـا ( َو ل ِّْو أُ إذ
ِ
َ َ

َْ ُ

َ

َ

َ َ

َ

ر

َ

ُ ُ
َ َْْ
ُ َ َْْ
ُ
ُ
ول ل َو َج ُدوا َ
اّ ُتاإ َر ِحامی) را فقب مربوط بـه زمـان
اّ َو استغف َر َل ُم الرس
ظل ُموا أُخ َس ْم ج ؤك ف ستغف ُروا
حیات آن حضرت نمیداند4.

قسطالنی در الم الش اللدنم میگوید:
اعلم أَ زیا ة دربه الرشیف ن أعظم القروا
إىل أعىل الر جا
اهلل

ن اعدقر غری مذا فقر انللع نی

أ جی الطاعا
وقی االسیالم

السیبعل
خیالف

سوله مجاع الةلسء األعالمأ

الصالة فی نسجره فإَ فعه ن الرغب نا ال غن وك

زینالدین مراغی ،از علمای شافعی ،میگوید:
 .1ابوبکر دمیاطی ،حاشم اعان الطالبمن ،ج ،2ص.162
 .2همان ،ج ،2ص.354
 .3همان ،ص 354و .355
 .4همان ،ص.357
 .5تقی الدین مقریزی ،إهتاع األسماع ،ج ،14پاورقی ص.618
 .6همان ،پاورقی ص .619

ال وأیر عنه»6.

تج
ژپوهشی ردباره حدیث «اللهم ال عل قبری وث ًنا یعبد»

ابو عمران فاسی ،از علمای مـالکی ،مـیگویـد زیـارت قبـر شـریف آن حضـرت واجـب
است 5.ابنحبیب از علمای مالکی میگوید « :ال ترع زیا ة دربه صىل اهلل علعه سلم
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ینبغی لکل نسلم اعدقاد کوَ زیا ته صىل اهلل علعه سلم درو لألیادیی
اسی َد ًغ َرر ا اهلل َ
الوا دة لذلك لقوله تةاىلَ َ :ل ًو َأ َّهن ًم إِ ًذ َظ َل وا َأنًر َسیه ًم جیاك َك َف ً
1
الرسول أأأ ألَ تةظع ه صىل اهلل علعه سلم ال ینقطع و وتهأ
اس َد ًغ َر َر َهلم َّ
ً

از استدالل وی به آیه  64سوره نسا معلوم میشود کـه او هـم ماننـد جمعـی دیگـر از
اهل سنت ،آن را محدود به زمان حیات رسول خدا نمیدانند .نووی میگوید« :اعلم
اَ زیا ة درب سول اهلل ن امم القروا

انجح املساعی»2.

همچنین از نووی نقل شده که مسلمانان همگی بر استحباب زیارت قبـور اتفـاق نظـر
دارند و «ظاهریه» این کار را واجب میدانند .بر این اساس ،باید گفت که زیارت قبر شریف
پیامبر به سبب این دلیل عام و روایاتی که در این زمینه وجود دارد ،مطلوب اسـت .از
سوی دیگر ،زیارت ،تعظیم و بزرگداشت صاحب قبر است؛ و چون تعظـیم و بـزرگداشـت
رسولالله واجب است ،باید قبر شریفش را زیارت کرد3.

قاضــی عیــاض مــینویســد مال ـک بــن انــس کراهــت داشــت گفتــه شــود «زرنــا قبــر
النبی .»ابوعمران میگوید:
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علت کراهت مالک از این استعمال ،این بود که نمیخواست همان عبارتی کـه
بــین مــردم در زیــارت قبــور خودشــان اســتعمال میشــود ،در زی ـارت قبــر شــریف
پیـامبر بــه کــار بــرده شــود .مالـک دوســت داشــت در ایــن خصــوص عبــارت
منحصر به فردی چون «سل نا علی النبی» به کار بـرده شـود .دلیـل دیگـر کراهـت
وی این است که زیارت قبور مردم عادی ،مباح است ولی سیر و مسافرت به سـوی
4
قبر پیامبر مستحب مؤکد است.
ابوحنیفه میگوید« :اذا کیاَ احلیف فرضیا فاالیسی للایا اَ یبیرأ ویاحلف ثیم یثنیی
والزیا ة اَ ورأ والزیا

ة جاز»5.

 .1همان.
 .2محیی الدین نووی ،المجم ع ،ج ،8ص.272
 .3نک :.تقی الدین مقریزی ،اهتاع ا سماع ،ج ،14پاورقی ص .619
 .4عیاض یحصبی ،ال فا ،ج ،2ص.84
 .5ابن عابدین ،حاشم رد المختار ،ج ،2ص589؛ محمود سعید ممدوح ،ریع الم اره ،ص.53

در ه اسک فارس و ش ح المختار آمده« :اهنیا (ای زییا ة دیرب النبیی )دریبی نی
الوجوب مل له سة

»1 .

بیضاوی میگوید:
از آنجایی که مردم یهود به قبور پیامبرانشان به دلیل بـزرگداشـت آنهـا سـجده
می کردند و ان قبور را قبله خـود قـرار داده ،در نمـاز بـه آن قبـور توجـه میکردنـد و
بـرای همـین آنهــا را بـه عنــوان بـت اتخـاذ کــرده بودنـد 2،خداونــد لعنتشـان کــرد و
مسلمانان را از چنین کاری منع کرد ،اما کسی که مسجدی کنار قبر صالحی اتخاذ
میکند و قصدش از نزدیکی به آن قبر ،تبرک باشد نه توجه به آن قبـر در عبـادتش
3
و نه تعظیم و کرنش در مقابل صاحب قبر ،مشمول لعنت االهی نمیشود.

قاضی عیاض در این باره میگوید:
ن اختیذ نسیجرا وجیوا صیالح ا صیلی فیی نقربتیه دصیر ویه االسیدظها
ور یه ا

صول اثر ن آثا عبادته العه ال الدةظعم له الدوجه نایوه فیال ییر

علعهأ اال تری اَ نرف اسسععل فی املسجر احلرام عنر احلطیعم ثیم ذلیک املسیجر

افضل نکاَ یداری العه املصلی لصالته.

4

قاضی عیاض میگویـد« :زییا ة دیربه سین نی سین املسیل نی مج

یع علعهیا»أ5

ابنماجه در س ن خود به اسـناد حسـن از رسـول خـدا حکایـت کـرده اسـت« :کنیُ
هنعدکم ع زیا ة القبو فز

ما فاهنا تزمر فی الرنعا

تذکر االخرة»6.

 .1محمود سعید ممدوح ،پیشین ،ص.52
 .2البته سخن بیضاوی در این زمینه متأثر از روایات اهل سنت است که ما بر آنها در این مقاله خردهگیری کردیم.
 .3ابن حجر عسقالنی ،یت الباری ،ج ،1ص.438
 .4محمد مناوی ،یمض القد  ،ج ،4ص.612
 .5تقی الدین مقریزی ،اهتاع ا سماع ،ج ،14ص.917
 .6ابن ماجه قزوینی ،س ن ابن هاج  ،ج ،1ص.511

تج
ژپوهشی ردباره حدیث «اللهم ال عل قبری وث ًنا یعبد»

از این حدیت فهمیده میشود که اگر هم منعی از زیارت قبـور بـوده ،برداشـته شـده و
ً
ً
زیارت قبور ،فضیلت دارد و مسلما فضیلت زیارت قبور انبیا و مخصوصا خاتماالنبیـا بسـیار
ً
بیشتر از زیارت یکی از صالحان است و اصال قابل قیاس نیست.
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مناوی بعد از نقل حدیت «ز

ا القبو فاهنا تذکرکم االخرة» ،مـیگویـد« :فزیا هتیا

ننر و للرجال هذا القصر النهی ننسوخ

»1 .

در روایتی ،که رجال آن توثیق شده ،به نقل از عایشه آمده« :اَ سول اهلل خیص فیی

زیا ة القبو » 2.اطالق این حدیت شامل زیارت قبر شریف رسول خدا هـم میشـود.
سلیمان بن بریده از پدرش نقل کـرده اسـت کـه هـر گـاه رسـول خـدا بـه مقـابر مسـلمانان
میرفت ،میفرمود« :السالم علعکم امل الریا ن املانننی»3.
در حدیت ذیل 4،که از عایشه است ،مشخص میشود که رسول خدا مرتب به قبرستان
میرفتند و برای مسلمانان دعا و طلب بخشایش میکردند .عایشه میگوید رسـول خـدا در
آخر کلیه شبهایی که متعلق به او بود به بقیع میآمد و مـیفرمـود« :السیالم علیعکم دا
دوم نانننی أأأاللهم اغرر المل وقعع الغردر»5.

از این روایت فهمیده میشود که دعا در کنار قبور مسلمانان اشـکالی نـدارد .آیـا کسـی
بهتر از پیامبر وجود دارد که انسان در کنار قبر شریفش دعـا کنـد؟ (یعنـی بـه قیـاس
اولویت میتوان فهمید که دعا کنار قبر مطهر رسولالله بیاشکال اسـت ،و بلکـه رجحـان
دارد) .مسلمانان هم به زیارت قبور میرفتند و برای آنها یا در کنارشان دعا میکردند .نـافع
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میگوید« :در غیاب ابنعمر ،عاصم بن عمر از دنیا رفت .وقتی ابنعمر از سـفر بازگشـت،
گفت مرا کنار قبرش ببرید .ابنعمر کنار قبر عاصم مدتی دعا کرد»6.
حاکم به اسناد خود حکایت کرده است که« :اَ النبی زا درب انه فیی الیف نیانع
(ای فا س نغطی والسالح) فس كی اکثر واکعا ن ذلک العوم»؛ یعنـی رسـول خـدا

 .1محمد مناوی ،پیشین ،ج ،4ص.88
 .2ابن ماجه قزوینی ،پیشین ،ج ،1ص.511
 .3سلیمان طبرانی ،کتاب الدعا  ،ص.372
 .4در حدیت سلیمان بن بریده هم به این نکته اشاره شده است.
 .5مسلم بن حجاج نیشابوری ،صحم هسل  ،ج ،2ص.63
 .6ابن ابی شیبه کوفی ،المص ا ،ج ،2ص.242

به همراه هزار جنگاور مسلح قبر مادرش را زیارت کرد ،و دیده نشد که آن حضرت در هـیچ
روزی بیشتر از آن روز گریه کند1.

ً
ظاهرا رسول خدا بیش از یک بار قبـر شـریف مادرشـان را زیـارت مـیفرمـود .در
صحم مسلم به نقل از ابوهریره آمده است« :زا النبی درب انه فبکی اوکی ن یوله»2.
طبرانی روایت ذیل را از رسولالله نقل کرده است« :ن جاءنی زائرا ال تة له یاج
إال زیا تی کاَ یقا علی أَ أکوَ شرعةا له یوم القعان

»3 .

«ابن سکن» سند این روایت را تصحیح کرده است 4.از رسـول خـدا روایـت شـده
است« :ن

جر سة مل یرر إلی فقر جرانی»؛ این روایت را ابنفرحون در ه اسک خـود
م الد ن حکایت کردهاند5.

و غزالی در احما عل
در روایت دیگری آمده است که رسولالله فرمود« :ن یف فزا دربی فیی نیوتی کیاَ
ک زا نی فی یعاتی»؛ 6در سند این حدیت حفص بن ابی داود قاری قرار دارد که به نظر
احمد موثق است7.
سیره مسلمانان در زیارت قبر پیامبر و احترام به آن
در روایات آمده است « :در ى او النجا  :أَ انرأة سألُ عائش  :أَ اکشیری لیی
ع درب سول اهلل فکشرده فبکُ ید ناتُ» 8.اگر زیـارت و دعـا کنـار قبـر پیـامبر

جایز نبود ،عایشه با درخواست آن زن به شدت مخالفت میکرد.
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از نافع روایت شده است که« :اَ او ع ر کاَ إذا درم ن سرر دخل املسجر ثم أتی
 .1محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری ،المستدرک ،ج ،2ص.615
 .2مسلم بن حجاج نیشابوری ،پیشین ،ج ،3ص.65
 .3سلیمان طبرانی ،المعج ا وسط ،ج ،5ص.16
 .4تقی الدین مقریزی ،إهتاعاألسماع ،ج ،14پاورقی ص.618
 .5همان.
 .6نورالدین هیثمی ،مجمع الزوائد ،ج ،4ص.2
 .7همان.
 .8محمد بن یوسف صالحی شامی ،سبل الهدی ،ج ،12ص.343
 .9احمد بیهقی ،الس ن الکب ی ،ج ،5ص.245

تج
ژپوهشی ردباره حدیث «اللهم ال عل قبری وث ًنا یعبد»

القرب املقرس فقال :السالم علعیك ییا سیول اهلل» 9.همچنـین میگویـد« :کیاَ اوی ع یر

یسلم عىل القرب أیده نائ نرة أکثر جی ئ إلی القیرب فعقیول السیالم عیىل النبیی ثیم
ینرصف»1.

به طریق صحیح گزارش شده است که عمر بن عبد العزیز برای ارسـال سـالم بـر قبـر
شریف پیامبر پیک ارسال میکرد2.
یعقوب بـن اسـحاق روایـت کـرده اسـت کـه بـین منصـور عباسـی و مالـک در مسـجد
رسولالله مناظره رخ داد .مالك گفت :یـا ومیرالمـؤمنین ،صـدایت را در ایـن مسـجد
بلند نکن؛ چرا که خداوند عزوجل در تأدیب گروهی که صدای خود را نزد پیـامبر بـاال
َ
َ
ُ
َ ُ َْ
َ ْ
ْ َ
َو ال تج ُِّروا لِّه إِّ لق ْول َج ِّر َإ ْع ِمِّ ْم
ِ
ِ
ِ

َ َ َ
َ َ
َ ُ
میبرند ،فرموده است :ال ت ْرف ُعوا أ ْصواتك ْم ف ِّْوَ َص ِّْو ِ الفِّ
ِ
َ َ
َ
َ
ْ ت ْح َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ ت َ ْش ُ ُ َ
ون؛ و گروهی را که چنین کاری نمیکنند ،ستایش کرده
ِل َب ْعض أن بط أعم لكم و أنُت ال عر
ٍ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُُ َ ُْ
َ ُ ُّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ُ
َ ْمَِّحَ َ
ِّوم للت ْقِّوى َُل ِّْم َم ْغف َِّر ٌ َو أ ْجِّرٌ
ولئك ال ِِّذین ا ن اّ قل
است :إن ال ِذین یغمون أصواهَت ِعفد رس
ِ
ول اّ أ ِ
ِ
ِ
ِ
َع ِظِّ ٌی؛ نیز به مذمت گروهی که آن حضرت را از پشت حجرهها میخوانند ،پرداخته است:
ُْ
َ
َ ُ َ َ
ل ُح
ْ َُ ُ ْ ْ ُ َ
َ
ج
راء ا را ِ أكَثُه ال یع ِقلون.
ِ إن ال ِذین یف دونك من و ِ

مالک در ادامه گفت« :بیتردید ،حرمت رسول خدا  در حال ممات مثـل حرمـت
ایشان در حال حیات است» .منصور عباسی با این سخنان و هشدارها خاضع شده ،گفت:
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«ابا عبدالله! رو به قبله بایستم و دعا کنم یا رو به رسول خدا؟»؛ مالک گفت« :رو به سـوی
ایشان کن و به واسطه رسول خدا درخواست شفاعت کن تا در پیشگاه االهی تو را شفاعت
کند».

3

نتیجه
در این مقاله معلوم شد که روایت «اللهم ال عةیل أأأ» به فرض صدور از ناحیـه رسـول
ً
خدا میتواند معانی قابل قبولی داشته باشد و این حدیت اصال در این مقام نیست که
بگوید زیارت قبر مطهر آن حضرت شرک و نادرسـت اسـت .روایـات فراوانـی کـه در زمینـه
 .1محمد البانی ،احکام الج ائز ،ص224؛ عیاض یحصبی ،ال فا ،ج ،2ص.86
 .2نک :.تقی الدین مقریزی ،اهتاع ا سماع ،ج ،14پاورقی ص.611
 .3عیاض یحصبی ،ال فا ،ج ،2ص41؛ حصنی دمشقی ،دیع ال ب  ،ص 141و .141

ً
زیــارت قبــور مخصوصــا قبــور ص ـالحان و انبیــا وجــود دارد و تصــریح علمــا و ســیره
مسلمانان ،بر مشروعیت و استحباب و فضیلت فراوان زیارت قبر مطهر نبوی و دعـا
و عبادت در کنار آن بارگاه منور داللت میکند .بـا توجـه بـه یافتـههـای ایـن مقالـه کـه بـر
بزرگداشت و احترام قبر رسول خدا و زیارت صحه میگذارد و آن را تأیید میکند ،به
وضوح مشخص میشود که اعتقاد وهابیان در این زمینه بیاساس است و حدیت «اللهیم

ال عةل دربی أأأ» و نظایر آن نمیتواند مستندی بـرای آنهـا بـرای شـرکآلـود جلـوه دادن
زیارت قبر مطهر و احترامگزاری به آن باشـد .بـه نظـر نگارنـده ،هـدف اساسـی وهابیـان از
چنین اعتقاداتی این بوده که یاد رسول خدا از اذهـان مـردم و جامعـه بشـری پـاک و
زدوده شود و نام ایشان مانند کسانی که در تاریخ چند صباحی بر اریکه قدرت تکیه زدهاند،
فقب در البهالی کتابهای تاریخی بـاقی بمانـد .اصـل و اسـاس وهابیـت از صـدر اسـالم
وجود داشته است .طرفداران این فکر ،با پیامبر و اهل بیت ایشان دشمن بودند
ً
و منافقانه اظهار اسالم میکردند .و چـون نمیتوانسـتند صـریحا نیـتهـای شـوم و افکـار
نادرستشان را اظهار کنند ،هر گونه احترامگزاری بـه قبـور رسـول خـدا و ائمـه و
ارتباط روحی با ارواح مطهرشان را به عنوان شرک مطرح کردند و برای شرعی جلـوه دادن
باورهای شیطانی خود ،احادیثی جعل و آنها را به رسول خدا نسبت میدادنـد؛ و ایـن
احادیت را ـ که از یک منظر مضامینی قریب به هم دارند ـ در البـهالی کتـابهـای روایـی

نیز اشاره کردیم که برخی محققان معتقدند مضـمون حـدیت «اللهـم ال تجعـل قبـری »...
چون با مسـتندات تـاریخی کـه از رویکـرد مـردم یهـود ارائـه مـیدهـد ،همخـوان نیسـت،
نمیتواند درست باشد.
 .1البته ،چنانچه اشاره شد ،بنا بر این فرض که منظور این احادیت این باشد که قبور انبیا محل عبادت خداوند نباشد و به این
قبور مطهر توجه نشود و تعمیر و بازسازی نشود و از این قبور مقدس به عنوان مجرایی برای ارتباط بـا خداونـد متعـال اسـتفاده
نشود.
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وارد کردند .یک ی از مستندات نگارنده بـرای چنـین تحلیلـی اظهـار برخـی اندیشـمندان بـر
جعلی بودن این سری از احادیت به دلیل شباهت معانی آنها با اعتقـادات وهابیـان اسـت1.
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پژوهشنامـه نقـد وهابیت؛ سراج منیـرسال چهـارمشمـاره41تابستان4131
صفح ـات411-453 :تاریخ دری ـافت4131/51/50 :تاریـخ تأیید4131/52/46 :

ارکان و مقومات مفهوم «عبادت»
حسین قاضیزاده

*

چکیده
عبادت به عنوان یک مفهوم کلیدی ،ارکانی دارد که در تعریف آن باید لحاظ شـود .هـر
تعریفی به اندازهای که از ایـن ارکـان دور اسـت از صـحت نیـز دور خواهـد بـود .مفهـوم
«عبادت» برای تحقق محتاج وجود سه مؤلفه «معبود»« ،عابد» و «عمل عبادی» است.
هر یک از این مؤلفهها خصوصیاتی دارد که ما از آنها به عنوان ارکان مفهوم «عبادت» یاد
میکنیم .اما آنچه از عنوان معبود میتوان استنباط کرد این است که معبود ،طبق آیات
قرآن کریم ،زمانی اطالق میشود که عنوان «االه» بر آن صادق باشد کـه بیـانگر مقـام
الوهیت در تحقق مفهوم «عبادت» است .از این جهت که عنـوان عبـادت بـرای عمـل
مشرکان هم استعمال شده مشخص است که مراد از االه ،االه واقعی نیست ،بلکه االهی
است که «عابد» به آن معتقد است و این موضوع (االه اعتقادی) نخستین رکن مفهـوم
عبادت است که از عنوان «معبود» و «عابد» استنباط میشود .دومین موضـوعی کـه از
عنوان «عابد» قابل استنباط است خضوعی است که در ضمیر «عابد» -نه نفس عمل -
نسبت به معبود وجود دارد و این دومین رکن این مفهوم محسوب مـیشـود؛ و سـومین
رکن ،که در «عمل عبادی» نهفته است مطلوبیت و رجحـان نفـس عمـل بـرای معبـود
است .ترکیب این سه رکن ،محقق مفهوم «عبادت» است .در مجموع باید گفت عبادت
یعنی «انجام عملی راجح از روی خضوع در مقابل االه».
کلیدواژهها :عبادت ،معبود ،عابد ،عمل عبادی ،اله ،وهابیت.
* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت
h.ghazizade110@gmail.com

و کارشناسی ارشد شیعهشناسی

مقدمه
یکی از معضالتی که جهان اسالم با آن روبه رو است جهالت متحجرانـهای اسـت کـه
دامن اسالم را گرفته و به اسم اسالم خون و جان مسلمانان را مباح اعالم میکنـد .منشـأ
انحراف این تفکر سلفی تکفیری ،مبانیای است که برای خود مسلم فرض کـرده اسـت و
طبق همان مبانی شروع به فتاوای تند و خشن کرده است .امروز جای جای عالم اسالم از
این تفکر جراحت دیده است .روزی نیست که خونی به دلیـل ایـن عقایـد بـر زمـین ریختـه
نشود و حرمت انسانی هتک نگردد .این وضعیت بزرگان اسالم را موظـف میکنـد کـه بـه
رسالت خود ،که بیان دین جاوید پیامبر و پاسداری از آن است همـت گمارنـد و راه را بـرای
مسلمانان روشن و شبهات را برطرف کنند.
از جمله مسائلی که از مبانی بحت تکفیر به حساب میآید تعریفی است که وهابیـان از
عبادت ارائه میکنند که به واسطه این تعریف بسیاری از احتـرامهـا و تکـریمهـای اولیـای
دین به عنوان عبادت آنها به شمار آمده ،اتهام شرک ،خروج از اسالم و اباحه جان و مال و
ناموس مسلمانان را به دنبال داشته است .این موضوع اهمیت پرداختن بـه بحـت عبـادت
به عنوان یک بحت کلیدی و راهگشا را برای ما نمایان میکند تا با نگاهی دقیق به ارکان و
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مقومات مفهوم عبادت بپردازیم و مرز این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه روشن کنیم.
از سوی دیگر ،باید گفت متأ سفانه این مفهوم با تمام اهمیتی که دارد کمتر مورد توجـه
قرا ر گرفته و یک بحت منسجم و به روز درباره آن صورت نگرفتـه اسـت .برخـی تحقیقـات
صورتگرفته در این زمینه هـم بـه نتـایجی رسـیده کـه بـه سـختی قابـل دفـاع اسـت و در
مواجهه با برخی اشکاالت ،قائل به تعدد مفهوم عبادت یا حقیقت شرعی بودن این مفهـوم
شدهاند که البته در این مقاله بیان خواهد شـد کـه مفهـوم «عبـادت» واحـد اسـت و آنچـه
متفاوت است ظهور و بروز این مفهوم است نه اصل آن .امید است که قدمی در راه تبیـین
حقایق برداشته شود.

مالکی برای سنجش
عبادت از جمله اموری است که همه مسلمانان اتفـاق نظـر دارنـد کـه تنهـا بایـد بـرای
خداوند متعال صورت بگیرد و در این موضوع احدی مخالفـت نـدارد ،بلکـه فلسـفه ارسـال
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ََ ْ َْ
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ً
اما آنچه مهم است این است که حقیقت عبـادت دقیقـا چیسـت و مـرز ایـن مفهـوم بـا

مفاهیم مشابهی همچون تکریم  ،احترام  ،اطاعت  ،تبرک و  ...در کجاسـت؟ بـرای
رسیدن به تعریف صحیح باید شروطی را مد نظر قـرار دهـیم کـه از جملـه مهـمتـرین آنهـا
جامع و مانع بودن تعریف است؛ 3به این معنا که تعریف ،تمام افراد عبادت را شامل شـود و
افرادی که عبادت نیستند را خارج کند .رسیدن به این مرحله زمانی اتفاق مـیافتـد کـه بـا
اجزای تشکیلدهنده مفهوم «عبـادت» یعنـی ارکـان و مقومـات آن آشـنایی کامـل داشـته
باشیم .بنابراین ،باید ابتدا به دقت مفهوم «عبادت» را موشکافی کرد و بعد تعریـف را ارائـه
داد.
عبادت مفهومی است که برای تحقق نیاز به سه مؤلفه اصلی دارد.

نخست ،نیاز به کسی است که عبادت برای او انجام میگیرد .یعنی محتـاج بـه معبـود
است.
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دوم ،نیاز به عاملی دارد که این عمل را انجام دهد؛ یعنی محتاج به عابد است.
و سوم ،نیاز به عملی دارد که در ضمن آن تحقق پیدا کند.

 .1سوره نحل ( ،)16آیه .36
 .2سوره ذاریات ( ،)51آیه .56
 .3محمد رضا مظفر ،الم طق ،ص .123وی رعایت چهار شرط را در تعریف الزم شمرده است .1 :جامع و مانع بودن؛  .2اجلی
معرف عین َّ
معرف باشد؛ ِّ .3
معرف باید روشنتر از َّ
بودن ،یعنی ِّ
معرف نباشد؛  .4تعریف دوری نباشد.

ارکان ومقوماتمفهوم«عبادت»

فهــم ارک ـان عبــادت متوقــف بــر دقــت در ایــن مؤلفــهها اســت کــه محقــق مفهــوم
«عبادت»ا ند .در ادامه به ترتیب به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

نقش مهبود در مفهوم عبادت
معبود به جهت دارا بودن خصوصیات خاص بـه خـود اسـتحقاق عبـادت را پیـدا کـرده
ا ست .تبیین این خصوصیات در واقع تبیین ارکان مفهوم عبادت را به دنبال خواهد داشت.
برای تبیین خصوصیات معبـود محتـاج یـک منبـع مـورد اعتمـاد نـزد تمـام فـرق اسـالمی
هستیم و قرآن کریم از این جهت که مورد اتفاق جمیـع فـرق اسـالم اسـت ،بهتـرین منبـع
برای تبیین خصوصیات معبود است.
مهبود در قرآنکریم
در قـرآن کـریم آیـات فراوانـی را مــیتـوان یافـت کـه بــه موضـوع عبـادت پرداختـه ،بــا
زبانهای مختلف مردم را بـه عبـادت فراخوانـده اسـت .در مجمـوع ،در قـرآن کـریم 17۲
مرتبه از موضوع عبادت به صورت فعل1یاد شده است .اما بسیاری از این آیات در موضـوع
بحت ما قابل استناد نیست .زیرا آنچه ما به دنبال آن هسـتیم بیـان خصوصـیاتی از معبـود
است که به واسطه آن شایستگی عبادت حاصل میشود.
در بین آیات مورد نظر  75آیه به صورت خاص وجود دارد که عالوه بر اینکه در آنها بـه
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معبود (اعم از معبود حقیقی و مجازی) اشاره شده ،عاملی که موجب اسـتحقاق عبـادت را
به دنبال آورده نیز بیان شده است .این آیات از این جهت که به ضابطه معبـود واقـع شـدن
اشاره دارند می توانند به تبیین ارکان عبادت کمک کنند .در بین این آیـات دو آیـه نـاظر بـه
ْ َ َ َ
َ
َ ْ
ُ ُ َ
ر َ ر ُ َ
َ َ َ ُ َ
ون؛ 2چون
ّ تریِّد
معبود مشرکان است :إذ ق ل ِألإی ِه َوق ْو ِم ِه م ذا ت ْع ُبدون  أئخك َء ِاَلِ دون ﭐ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

به پدر [خوانده] و قوم خود گفت« :چـه مـیپرسـتید؟ آیـا غیـر از خـدا ،بـه درون ،خـدایانی
[دیگر] میخواهید؟!».
در آیه مبارکه« ،االهه» بودن موضوع عبادت قرار گرفتـه اسـت .االهـه اسـم جمـع االه
است .در واقع ،طبق آیه شـریفه ،مشـرکان ابتـدا معبـود خـود را «االه» تصـور مـیکردنـد و
قسم اسم ،فعل و حرف تقسیم میشود .مراد از صورت فعل در مقابل اسم و حرف است.
 .1در ادبیات عرب کلمه به سه ِ
 .2سوره صافات ( ،)37آیه  85و .86

ر

َ َ َُْ َ
ون؛1
برابر [خدای]
در
ا
ی
آ
شو
ا
ی
جو
م
ی
داشت
ل
ی
گس
تو
از
ش
ی
پ
که
ما
رسوالن
از
و
ن ء ِاَلِ یعبد
ِ
ِ
ّ
رحمان ،خدایانی که پرستیده شوند مقرر داشتهایم؟

در این آیه مبارکه هم االهه بودن معبود ،یک فرض مسلم تصور شده است .دیگر آیات
( 23مورد دیگر) نیز به نحوی داللت بر ضابطه معبود واقع شدن دارد که در ادامـه بررسـی
میشود.
موضوعیت مؤلفه «االه» در مفهوم عبادت
بررسی آیات دیگر ،که ناظر به عبادت موحدانه است ،نیز ،مانند دو آیه گذشـته ،همـان
نتیجه را تأیید میکند .در مجموع  23آیهای که در این قسم قابل استناد اسـت  13آیـه بـه
این موضوع اشاره دارد که خداوند از این جهت شایستگی پرستش دارد کـه «االه» اسـت2.
ٍ

َ
َ ُُ َ َ َ ُ َ
ون4.
غی أفال تتق

در این آیات شریفه امر به عبادت به این جهت بر خداوند قرار داده شده که االهـی جـز

او نیست .االه اسم جنس و کلی است ،به خالف الله که اسم خـاص خداونـد اسـت .یعنـی
امر به عبادت دائر مدار صدق عنوان االه است .هر جا این عنـوان باشـد اسـتحقاق معبـود
بودن هم خواهد بود و چون این عنوان ،به واقع ،تنها بر خداوند صادق است ،لـذا خداونـد
همگان را امر به عبادت خود کرده است.
ما در این مقاله در مقام بیان مفهوم االه نیستیم ،اما آنچه از معنای االه فهمیـده مـی
شود مفهوم بسیطی است که تمام امور تحت اختیار اوست و جامع تمام قدرتها و کماالت
االنکانع ».

5

 .1سوره زخرف ( ،)43آیه .45
 .2سوره بقره ( ،)2آیه 133؛ سوره اعراف ( ،)7آیه  59و  65و  73و 85؛ سوره توبه ( ،)9آیه 31؛ سوره هود ( ،)11آیـه  51و 61
84؛ سوره طه ( ،)21آیه 14؛ سوره انبیا ( ،)21آیه 25؛ سوره مؤمنون ( ،)23آیه  23و .32
 .3سوره انبیا ( ،)21آیه .25
 .4سوره مؤمنون ( ،)23آیه .23
 .5جعفر سبحانی ،األسما الثالث  ،ص.12
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در برخی کتب لغت ،معنای «معبود» را برای االه ذکر کرده اند و بزرگان وهابی هم ایـن
قول را با مبانی تکفیری مناسـب دیدنـد و پذیرفتنـد .امـا در میـان بزرگـان اهـل سـنت نیـز
کسانی هستند که االه را به معنای معبود نمیدانند؛ چنانکه در برخی کتب لغوی هم ایـن
قول وجود دارد.
میبدی از مفسران اهل سنت بعد از اینکه االه را به معنای معبود بیان کرده در توضـیح
مطلب قول ابوالهیثم رازی را آورده که معبود زمانی صادق است که نسبت به عباد ،خـالق،
رازق ،مدبر ،و مقتدر بر آنان باشد .یعنی معبود بودن الزمه این صفات است.
همین نقل را ابنمنظور در لسان الع ب هم آورده است.

1

2

آیتالله جوادی آملی در تفسیر معنای االه میگوید:
الزم معناست ،نه معنای مطـابقی .علـت ایـن
تفسیر «االه» به معبود ،تفسیر به ِ
َ
تفسیر هم ایـن اسـت کـه «االه» حقیقـی و آلهـه دروغـین و پنـداری در میـان ِملـل
مختلف مورد پرستش بوده و هستند ،از اینرو تصور شده که االه بـه معنـای معبـود
است .ولی معنای اصطالحی معبود بودن غیر از الوهیت است .چون عبادت یعنـی
خضوع عملی و قولی برای موجودی بـا اعتقـاد بـه الوهیـت او .و معنـای الوهیـت،
یعنی موجودی که در کار خـود بـه طـور مطلـق مسـتقل باشـد .بنـابراین ،خضـوع و
3
خشوع برای کسی یا چیزی بدون اعتقاد به الوهیت وی عبادت نیست.
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مودودی نیز اصل معنای الوهیت را «سلطه داشتن» به صورت مطلق دانسته ،از آیات
متعدد قرآنی شاهد آورده است.

4

 .1رشیدالدین احمد بن ابی سعد میبدی ،ک ا األس ار و عدة األب ار ،ج ،6ص4؛ ال یکون الها حتی یکون لعباده خالقا و رازقـا
و مدبرا و علیه مقتدرا فمن لم یکن کذلك فلیس بآله .و ان عبد ظلما ،بل هو مخلوق و متعبد.
 .2ابنمنظور ،لسان الع ب ،ج ،13ص.468
 .3عبدالله جوادی آملی ،ت حمد در ق آن ،ص.524
 .4ابواالعلی مودودی ،المصطلحات ا ربع ی الق آن ،ص .23فخالصة القول ون وصل األلوهیة وجوهرها هو السلطة.

موضوعیت مؤلفه «رب» در مفهوم عبادت
اما قرآن کریم ،در کنار «االه» به مفهومی دیگر به عنوان قاعده برای صالحیت معبود
واقع شدن اشاره کرده است .یعنی امر عبادت فقب منوط به تحقق عنوان االه نیست ،بلکه
مفهوم «رب» هم از مفاهیمی است که امر به عبادت دائر مدار آنها معرفی شـده اسـت .در
بین آیات قرآن کریم هفت آیه به موضوعیت مفهوم «رب» به عنوان علت برای معبود واقع
ُ ر
ُ ُ ُ
َ
شدن اشاره کرده است 1.برای نمونه میتوان به ایـن آیـه اشـاره کـرد :إن ه ِِّذ ِ أمِّتك ْم أمِِّ
ِ

ْ ُ
ون؛ 2این است امت شما که امتی یگانه است ،و منم پروردگار شما ،پس مرا بپرستید.
ع ُبد
ِ
َ

ْع ُب ُدو ُ َهذا ِص َر ٌاط ُّم ْس َت ِق ٌی؛ 3در حقیقت ،خداست که خود پروردگـار مـن و پروردگـار شماسـت.

پس او را بپرستید این است راه راست.
آنچه در این آیات مشترک است این است که مفهوم «رب» به عنوان یک مفهوم کلی ـ

نه به عنوان یکی از نامهای خداوند ـ کافی است که صـالحیت عبـادت را بـرای معبـود بـه
دنبال بیاورد.
معنای اصطالحی کلمه «رب» با عبارات مختلف بیان شده که در واقع همگی به یـک
مفهوم اشاره دارند .شیخ طوسی در تفسیر خود آورده است که« :رب به معنای مالک تدبیر
است» 4.بالغی هم قریب به همین معنا را بیان کرده است« :رب به معنای مالک مدبر یـا
مربی است» 5.عالمه طباطبایی نیز میگوید« :خداوندﷻ رب ماسوای خویش اسـت .زیـرا
رب به معنای مالک مدبر است و خداوندﷻ اینگونه است».
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 .1سوره بقره ( ،)2آیه 21؛ سوره آل عمران ( ،)3آیه  51و 72؛ سوره مائده ( ،)5آیه 117؛ سوره مریم ( ،)19آیه 36؛ سوره انبیا
( ،)21آیه 92؛ سوره زخرف ( ،)43آیه .64
 .2سوره انبیا ( ،)21آیه .92
 .3سوره زخرف ( ،)43آیه .64
َ ِّ ْ َ
عالم َ
ین» وی المالك لتدبیرهم.
 .4محمد بن حسن طوسی ،التبمان ی تفسم الق آن ،ج ،1ص .32و قوله «رب ال ِ
َ ِّ ْ َ
عالم َ
ین الرب المالك المدبر وو المربی.
 .5محمدجواد بالغی نجفی ،آ ال حمن ی تفسم الق آن ،ج ،1ص55؛ رب ال ِ
 .6سید محمد حسین طباطبایی ،الممزان ی تفسم الق آن ،ج ،1ص23؛ فهو تعالی رب لما سواه ألن الرب هو المالك المـدبر
و هو تعالی کذلك.

بزرگان اهل سنت نیز قریب به همین معنا را از رب ارائه کردهاند .ابـنکثیـر در تفسهم

الق ان العظم آورده است که« :رب به معنای مالک متصرف است» 1.میبدی نیز قریب بـه
همین معنا را ذکر کرده است « :رب به معنای مالک مدبر است که اگر بـه صـورت مطلـق
آورده شود به معنای مالک خلق خواهد بود»2.
البته تبیین دقیق معنای «رب» و اینکه ریشه و اصل این کلمه چیست و حدود و رسوم
این معنا در کجاست خود یک مقاله مفصل خواهـد بـود ،امـا بـه طـور خالصـه بایـد گفـت
«رب» کلمه مضاعف 3است؛ یعنی حروف اصلی آن «ر ب ب» است ،به معنـای تـدبیر ،نـه
اینکه ناقص 4باشد؛ یعنی حروف اصلی آن «ر ب ی» نیست تا معنای تربیت را افـاده کنـد.
البته اینکه به معنای تدبیر است  ،مراد این نیست کـه خداونـد تربیـتکننـده نیسـت ،بلکـه
تربیت از لوازم تدبیر است5.
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بنا بر این آیات ،کسی شایسته پرستش اسـت کـه دارای مقـام ربوبیـت ،یعنـی مـدبریت
عالم ،باشد .زیرا خلق به حسب نیاز ذاتی خود ،در مقابل این مقام کرنش خواهند کرد .ایـن
ً
ً
معنا در ابعاد کوچکتر قابل لمس است .مثال در مقابـل سـلطان معمـوال تواضـع و احتـرام
خاصی از اطرافیان صادر میشود .زیرا امورات خود را در دست سلطان میبینند؛ یا در یک
ً
اداره برخوردی که با یک رئیس میشود معموال متواضعانهتـر از برخـورد بـا دیگـران اسـت.
چون پیشرفت کار خـود را در گـرو موافقـت رئـیس اداره تصـور مـیکننـد .ایـن موضـوع در
ابعادی وسیع و واقعی درباره خداوند صادق است .این واقعیـت در قرآن کریم بـه وضـوح
اشاره شده که در واقع پرده از رابطه ربوبیت و عبادت برمیدارد:
 .1ابنکثیر ،تفسم الق ان العظم  ،ج ،1ص44؛ و الرب هو المالك المتصرف.
 .2رشیدالدین احمد بن ابی سعد میبدی ،پیشین ،ج ،7ص111؛ صفته ّ
الرب ،هـو المالـك المـدبر ،و اذا اطلـق یقتضـی مالـك
الخلق اجمع.
 .3مضاعف کلمهای است که دو حرف اصلی آن مانند هم باشد؛ شمس الدین وحمد دنقوز ،ش حان عل ه اح األرواح ی عل
الص ف ،ج ،1ص81؛ وهو ما یکون فاؤه والمه األولی من جنس واحد.
 .4ناقص به کلمهای گویند که حرف اصلی آخر آن یکی از حروف واو یـا یـا باشـد؛ عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجـانی،
َ ُُ َ
ً َ
ُ
المه حرف ِع ٍلة ،واوا کان ْوو یا ً .
الناقص هو ما کان
المفتاح ی الص ف ،ج ،1ص.41
 .5عبدالله جوادی آملی ،ت حمد در ق آن ،ص.522

ً
َْ ُ ْ َ
ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ َْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ
ون 1واقعا آنچه را که شما سوای خدا میپرستید
ّ ﭐلرزَ وﭐعبدو وﭐش روا له إلی ِه ترجع
إتغوا ِعفد ﭐ ِ
ِ

ج ـز بتــانی [ب ـیش] نیســتند و دروغــی برمــیســازید .در حقیقــت ،کســانی را کــه جــز خــدا
میپرسـتید اختیـار روزی شـما را در دسـت ندارنـد .پـس روزی را پـیش خـدا بجوییـد و او را
بپرستید و وی را سپاس گویید ،که به سوی او بازگردانیده میشوید2.
در این آیه به رابطه طلب رزق و عبادت اشاره شده و مـیفرمایـد مشـرکان بـرای طلـب
رزق به عبادت معبودان خود مشغول بودند .از طرف دیگر ،رازق واقعی را معرفی میکنـد و
بعد امر به عبادت میدهد که بیانکننده فلسفه احتیاج و عبادت معبـود اسـت کـه معنـای
اکمل آن در صفت ربوبیت خداوند وجود دارد .در واقع ،رازق بودن خداوند یکـی از شـئون
ربوبیت اوست .لذا عنوان رازق بودن را در عرض عنوان ربوبیت ذکر نکردیم .زیـرا منـاطی
که منجر به عبادت خداوند میشود در هر دو یکی است.
موضوعیت مؤلفه «خلر» در مفهوم عبادت
آخرین مفهومی که در قرآن کریم به عنوان عاملی ذکر شده که استحقاق عبادت را به
دنبال میآورد مفهوم «خلق» است .یعنی کسی که خالق است شایسته عبادت است .البته
در هیچ کجا مفهوم خلق به تنهایی به عنوان عامل معبود بودن بیان نشـده ،بلکـه در کنـار
مفهوم «رب» یا «االه» ذکر شده است ،امـا نمـیتـوان موضـوعیت آن را نادیـده گرفـت .از
مجموع  23موردی که به عبادت اشاره داشت سه آیه ناظر به این مفهوم است:
َ
ْ ُ ْ ُ
َ ََ ُ
َ
َ ْ ُ ْ ََ ُ ْ َ ُ َ
َ
ِّون؛ 3ای مــردم،
ُِّك ﭐلِّ ِِّذى خلقكِّ ِّْم َوﭐلِّ ِِّذین ِمِِّّن قِِّّب ِلكم لعلكِِّّم تتقِّ
یِِّّ أیِِّّ ﭐلفِِّّ ُ ﭐع ُبِِّّدوا َرإِّ ُ
ُ

َ

هل ش ٍء َو ِهی ٌل؛ 1این است خدا ،پروردگار شما :هیچ معبـودی جـز او نیسـت ،آفریننـده هـر
چیزی است .پس او را بپرستید ،و او بر هر چیزی نگهبان است.
 .1سوره عنکبوت ( ،)29آیه .17
 .2ترجمه از محمدمهدی فوالدوند.
 .3سوره بقره ( ،)2آیه .21

ارکان ومقوماتمفهوم«عبادت»

پروردگارتان را که شما ،و کسانی را که پیش از شما بـودهانـد آفریـده اسـت ،پرسـتش کنیـد
باشد که به تقوا گرایید.

221

این آیه در واقع هر سه مفهومی را که در موضوع عبادت نقش اصلی دارند در کنار هم
بیان کرده است و میتوان گفت یکی از آیات زیبای این بحت است .در آیه سوم هرچنـد از
َ
ََ
َ َ َ َْ ُ
استفاده نشده ،اما همان مفهوم را بیان میکندَ  :وم َل ال أع ُبد ﭐل ِذى فط َر َوإلی ِه
ِ
ِ
ِ

لفظ «خلق»
ُْ َُ َ
ون؛ 2آخر چرا کسی را نپرستم که مرا آفریده است و [همه] شما به سوی او بازگشـت
ترجع

مییابید؟
فطره در لغت به معنای خلقت است .طریحی در هجمع البح ن آورده است(« :فطیر)

ِ
السس ا ِ أی خالقها»أ 3خلیل بن احمـد نیـز همـین معنـا را بیـان کـرده
دوله تةاىل :فاا ِر َّ
4
است« :فطر اهلل اخللق أی :خلقهم».

ارالت با مؤلفه «االه» است
تا به حال با استفاده از قرآن کریم بیان شد که سه مفهوم االه ،رب و خلق از مفاهیمی
هستند که در مفهوم عبادت مدخلیت دارند .حـال پرسـش ایـن اسـت کـه از بـین ایـن سـه
مؤلفــه کــدام مؤلفــه اصــالت دارد و کــدام یــک از مؤلفــهها در واقــع جــز شــئونات و توابــع
محسوب میشود.
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از آنچه تا به حال بیان کردیم مشخص شد که مؤلفه رب یا خلق از مؤلفههایی است که
در واقع انگیزه برای عبادت االه است ،کمااینکه مؤلفه رب خـود شـئون متعـددی دارد کـه
هر یک سهمی در تدبیر انسان دارد ،مانند مالکیت نفع و ضرر دنیـوی 5،یـا مالکیـت نفـع و
ضرر اخروی 6،یا مالکیت مرگ و حیات 1و  . ...اما موضوعی که نباید از آن غفلت شود این


 .1سوره انعام ( ،)6آیه .112
 .2سوره یس ( ،)36آیه .22
 .3فخرالدین طریحی ،هجمع البح ن ،ج ،3ص.438
 .4خلیل بن احمد فراهیدی ،کتاب العمن ،ج ،7ص.418
ْ ُ َْ َ
ْ
َ
ْإ َت ُغوا ِع َفد ﭐ ِّ ﭐلر ْزَ َوﭐ ْع ُب ُدو ُ َوﭐش ُروا ل ُه ِإل ِیه ُت ْر َج ُعون
َ
ْ
ً
َ ْ َ
ََ
ِّ فق ْد َحر َم ﭐ ُّ َعل ِیه ﭐ َلجفِ َو َمن َوا ُ ﭐلف ُر َو َم ِِلظ ِ ِْل َی ِم ْن أ َصنِّ ٍر؛ کسانی که گفتند« :خدا همان مسیح پسـر مـریم اسـت» ،قطعـا کـافر
شدهاند ،و حال آنکه مسیح ،میگفت« :ای فرزندان اسرائیل ،پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستید که هر کـس بـه خـدا
ً
شرك َآو َرد ،قطعا خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است ،و برای ستمکاران یاورانی نیست.

است که تعریف عبادت با انگیزههای عبادت دو موضوع جـدا از هـم هسـتند و نمـیتـوان
مؤلفههایی را که نقش انگیزشی در عبادت به عهده دارند در تعریف عبادت لحاظ کرد ،که
در این صورت موارد متعددی را باید در کنار هم گذاشت (دستکم خالقیت و ربوبیت).
عالوه بر اینکه آوردن انگیزه عبادت (ربوبیت معبود) در تعریف عبادت شائبه عرضـیت
در االه را به دنبال دارد .یعنی اگر بگوییم عبادت یعنی خضوع در مقابل االه یا رب یا خـالق
یا مالک  ...این پرسش موجه است کـه کسـی بگویـد مگـر االه و رب و خـالق و  ...بـا هـم
متفاوتاند؟ لذا برای دفع دو محذور – تفاوت بین انگیزه عبادت با تعریف عبادت و شـائبه
عرضیت – آوردن مفهوم رب و سایر مؤلفـههایی کـه انگیـزه عبـادت شـمرده مـیشـوند در
تعریف عبادت صحیح نیست و مؤلفهای که در تعریـف عبـادت اصـالت دارد مفهـوم «الـه»
است که تمامی مؤلفههای دیگر را در خود دارد و در واقع به دلیل وجود همین مؤلفـهها در
ضمن خود ،معبود واقع میشـود ،چنـانکـه عالمـه طباطبـایی فرمودنـد « :االلیه نةبیود
لروووعده»2.

اصالت مؤلفه االه در مفهوم عبادت را میتوان با یک نگاه آماری از قرآن کـریم نیـز بـه
دست آورد .از مجموعه آیات ی که به موضوع عبادت موحدانه پرداختـه بـود  63مـورد وجـود
دارد که معبود را یا به صورت اسم خاص خداوند یا به صـورت قاعـده و تطبیـق بـر خداونـد
ذکر کرده است که از این بین  44مورد آن به الوهیت خداوند به عنوان معبود اشاره کرده و
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 14مورد به ربوبیت خداوند ،که بیش از سه برابر است.
با این بیان روشن شد که تعاریفی با این مضمون که «عبادت خضوع در مقابل معبـود،



ُ ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ َ ْ َ ُ
َ
َ َ ْ ُ ُ
َ
ُ ْ
َ َُْ ُ َ
َ َ
ون مِّن ُدون ﭐّ َولِِّّ ْن أ ْع ُب ُِّد ﭐ َ
ُْ
ُ
ّ ﭐلِّذى ََ َوفِّ ْ
ُك َوأ ِم ِّْر أن أكِّون ِمِّن
 .1قل ی أی ﭐلف ِإن هفُت ِف شِّک مِّن ِدی ِِّن فِّال أعبِّد ﭐل ِِّذین تعبِّد ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ
ﭐْلُ ْؤ ِم ِف َی؛ بگو ای مردم اگر در دین من شک دارید ،من کسانی را که شما جز خـدا مـیپرسـتید نمـیپرسـتم و تنهـا خـدایی را

میپرستم که شما را میمیراند و من مأمور شدهام که از مؤمنین باشم.
 .2محمد حسین طباطبایی ،تفسم الممزان ،ج ،15ص.73
 .3جعفر سبحانی ،األسما الثالث  ،ص.43

ارکان ومقوماتمفهوم«عبادت»

االه و رب است» ،که از برخی علمای بزرگوار صادر شده 3،خالی از مسامحه نیست.

الوهیت و ربوبیت مستقله مراد است
نکتهای که نباید از آن غفلت شود این است که این مؤلفهها زمـانی در مفهـوم عبـادت
مدخلیت دارند که به صورت مستقل در نظر گرفته شوند .یعنـی مفهـوم رب زمـانی موجـب
پرستش و کرنش میشود که به طور مستقل لحاظ شود؛ و اال اگر رب را به گونهای تصـور
کنیم که در تدبیر امور از خود اختیا ری نداشته باشد بلکه در دخل و تصرف در امور محتـاج
ً
به اجازه و اذن باشد و حتی در تدبیر امور خود محتاج باشد قطعا در این صـورت اسـتحقاق
معبود بودن را نخواهد داشت .این موضوع را میتوان از آیاتی استنباط کرد که نشاندهنده
این است که مشرکان معبودهای خود را در عرض خداﷻ میدانستند و به عبادت مشـغول
میشدند .در عرض بودن یعنی اینکه آنها را مستقل و غیروابسته به خداﷻ مـیدانسـتند و
برای هر یک جایگاه ویژهای قائل بودند .برای نمونه میتوان بـه آیـات زیـر اشـاره کـرد کـه
یکی درباره االه و دیگری درباره رب است:

ََ
َ َ َ ْ َ ُْ َ
َ و إ ْذ ق َل ُ
اّ ی عی َس ْاإن م ْری أ أنت قلت ِللفِّ
ِ
ِ

ُ
ا ِتخِّذو

ُ
ْ ُ
َ
ون اّ؛ 1و [یـاد کـن]
َو أّم إَلِّی ِمِّن د
ِ
ِ
ِ

هنگامی را که خدا فرمود« :ای عیسی پسر مریم ،آیا تـو بـه مـردم گفتـی :مـن و مـادرم را
جای خداوند بپرستید؟».
همچون دو خدا به ِ
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آیه شریفه فوق ،تصریح به دو خدا در کنار هم و نفی خدای واحد دارد.
َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ َْ ْ َ ُ َ
ٌ َ َ َ َ
ون؛ 2و خـدا فرمـود« :دو معبـود
احد فْی ى فِّ ْره ُب
اّ ال ت َِخذوا إالهی اثی إَّن ه َو إال ٌ َو
و ق ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

برای خود مگیرید .جز این نیست که او خدایی یگانه است .پس تنها از من بترسید».
این آیه نیز سخن از دوگانگی معبود دارد که فقب در صورتی قابـل تصـور اسـت کـه دو
االه در عرض باشند .در خصوص رب نیز همین استقالل معبودها قابل مشاهده است:
ْ ُ
ُ َ
ُ
َ
ْ َ
ِّ ِإن هف ل ِف َضال ٍل ُّم ِب ٍیِ إذ ن َسویُك ِإ َرب ﭐل َعِّ ِْل َی؛ 3سوگند به خـدا کـه مـا در گمراهـی آشـکاری
بودیم ،آنگاه که شما را با پروردگار جهانیان برابر میکردیم.

 .1سوره مائده ( ،)5آیه .116
 .2سوره نحل ( ،)16آیه .51
 .3سوره شعرا ( ،)26آیه  97و .98

ُ

ََ

ْ

ُ

َ
َ
ون؛ 1با این همـه کسـانی کـه کفـر ورزیـدهانـد[ ،غیـر او را] بـا
ُث ﭐل ِذین هف ُروا إ َرم ی ْع ِدل
ِ
ِ

پروردگار خود برابر میکنند.

چنانکه روشن است رب مشرکان مساوی با رب عالمین بوده اسـت و در یـک عـدل و
رتبه قرار داشته ،نه اینکه وابسته و در طول باشد.
نتیجه بحث
پس از بیان آیات درباره موضـوع معبـود ـ اعـم از حقیقـی و مجـازی ـ بـه ایـن نتیجـه
رسیدیم که مفهوم االه نقش اساسی در تبیین مفهوم عبادت دارد .االه از این جهت که رب
مستقل و خالق مستقل و مالک مدبر انسان در تمام شئ ونات مخلوقـات ـ اعـم از حیـات و
ممات ،دنیا و عقبی ـ است استحقاق عبادت شدن را دارد.
البته میتوان دو عنوان اخیر (ربوبیت و خالقیت) را ،که از انگیـزههـای عبـادت معبـود
محسوب میشوند ،تحت یک ضـابطه تعریـف کـرد و آن ضـابطه احتیـاج و نیـاز ممکنـات
است 2که در دو مرحله قابـل تفکیـک اسـت .مرحلـه حـدوث و ایجـاد کـه نـاظر بـه عنـوان
ً
«خلق» است و مرحله بقا که ناظر به عنوان «رب» است .یعنـی نیـاز ،حـدوثا و بقـا ً جمیـع
ممکنات از جمله انسان را به عبادت وا میدارد.
در واقع علت اینکه االه معبود واقع میشود هم همین نیاز در حدوث و بقـا بـه اوسـت،
چنانکه عالمه طباطبایی به این موضوع اشاره کردهاند« :ال إله ی أی ال نةبیود ی إال میو
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االله نةبود لروووعده»3.

مفهومی وسیع و شامل تمامی شئونات االهی از جمله ربوبیـت و خالقیـت و  ...اسـت .لـذا
ً
مستقیما از آن استفاده شده است.
 .1سوره انعام ( ،)6آیه .1
 .2عبدالله جوادی آملی ،ت حمد در ق آن ،ص.518
 .3سید محمد حسین طباطبایی ،تفسم الممزان ،ج ،15ص.73

ارکان ومقوماتمفهوم«عبادت»

اما اینکه چرا عنوان االه بیشتر در آیاتی است که به قاعده معبود بودن اشـاره داشـت -
شصت درصد از آیات به عنوان االه پرداخته بود– میتواند به این دلیل باشد که مفهوم االه

نقش عابد در مفهوم عبادت
آنچه اکنون در صدد بیان آن هستیم تبیین رکنی دیگر از ارکان مفهـوم عبـادت اسـت
که این بار از فاعل عبادت ،یعنی عابد ،قابل استنباط است .نقش عابد در مفهوم عبادت از
سه جهت قابل بررسی است:
 .1اعتقاد به الوهیت مهبود

عابد کسی است که در مقابل االه خود خضوع و خشـوع دارد ،اعـم از اینکـه ایـن االه،
االهی حقیقی باشد یا االهی باطل .مهم این است که عنوان االه بر آن صـادق باشـد .ایـن
مطلب را میتوان از آیاتی که لفظ «عبادت» را برای مشرکان نیز استفاده کرده اثبـات کـرد.
زیرا اگر عبادت فقـب در مقابـل معبـود حقیقـی معنـا پیـدا مـیکـرد ،نبایـد از ایـن کلمـه در
خصــوص عمــل مشــرکان اســتفاده مــی شــد .ایــن موضــوع واضــح پــرده از حقیقتــی مهــم
برمیدارد .این حقیقت مهم نقش «اعتقاد عابد» در مفهوم عبادت است .عبادت در مقابـل
االه و رب صرف تحقق پیدا نمیکند ،بلکه در مقابل االه و ربی تحقق پیدا مـیکنـد کـه بـه
الوهیت و ربوبیت او اعتقاد وجود داشته باشد و جایگاه «اعتقاد به الوهیت» در ضمیر عابـد
است.
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عبادت از اموری نیست که اگر قصد الوهیت و ربوبیت معبود مطابق بـا واقـع و معبـود
حقیقی نبود محقق نشود ،بلکه اگر قصد الوهیت خـالف واقـع هـم باشـد بـاز هـم عبـادت
محقق شود؛ چون دایر مدار قصد الوهیت است نه واقع الوهیت.
با این بیان مشـخص شـد اعتقـادی کـه عابـد در حـین عبـادت دارد در تحقـق مفهـوم
عبادت نقش محوری دارد .یعنی معبود موجودی است که به الوهیت او اعتقاد وجـود دارد
نه موجودی که االه واقعی است .پس میتوان رکنی دیگر از ارکان مفهوم عبادت را ـ که از
«عابد» اخذ شده ـ اعتقـاد و قصـد عابـد دانسـت .لـذا اگـر شخصـی نسـبت بـه حـرمهـای
اهلبیت یا ضریح آنان و  ...خضوع و خشوعی انجام داد ،مـادامی کـه معتقـد بـه الوهیـت
آنان نباشد ،عبادت آنها حاصل نشده است.

 .2خضو در مقابل مهبود

دومین موضوعی که از عنوان «عابد» برای تبیین مفهوم عبادت قابـل اسـتنباط اسـت
خضوعی است که در مقابل معبود نشان میدهد .در نگاه نخست ،اینطور به نظر مـیآیـد
که خضوع مؤلفهای است که از نفس عمل حاصل میشود و باید آن را در مؤلفه بعدی کـه
«نقش عمل عبادی در مفهوم عبادت» است بررسی کرد ،امـا بـا دقـت در مصـادیق عمـل
ً
عبادی روشن میشود که بسیاری از اعمال که قطعا عبادت محسوب مـیشـوند ،از حیـت
عمل مشتمل بر خضوع نیسـتند و مفهـوم خضـوع را بایـد در نفـس عابـد جسـتوجو کـرد.

اعمالی از قبیل غسل 1،وضو 2،صوم 3،زکات 4،خمس 5،از عناوینی هستند که عبادیت آنها
محرز است ،اما در نفس عمل خضوعی مشاهده نمیشود.
در بین عبادات غیرفقهی 6هم مواردی وجود دارد که بـه نـص اهـل بیـت

عبـادت

شمرده میشوند ،اما در آنها در حیـت عمـل خضـوعی دیـده نمـیشـود .در حـدیت قدسـی
«سکوت» در کنار صوم از افضل عبادات شمرده شده است 7.در برخی روایات نرمی کـالم
و بلند سالم کردن از جمله عبـادات محسـوب شـده اسـت 8.در برخـی دیگـر از روایـات بـه
صراحت بیان شده که عبادت خصوص صوم و صیام نیسـت ،بلکـه عبـادت ،تفکـر در امـر

ارکان ومقوماتمفهوم«عبادت»

 .1حسن بن یوسف حلی ،ه ته  ،ص.51
 .2همان.
 .3محمد بن حسن طوسی ،هصباح المتهجد ،ج ،1ص4؛ عبادات الشرع علی ثالثة وقسام وحـدها تخـتص األبـدان و الثـانی
تختص األموال و الثالت تختص األبدان و األموال فـاألول کالصـالة و الصـوم و الثـانی کالزکـاة و الحقـوق الواجبـة المتعلقـة
باألموال و الثالت کالحر و الجهاد.
 .4همان.
 .5جعفر بن حسن حلی ،نکت ال ها  ،ج ،1ص.118
 . 6عبادات غیرفقهی از این جهت به صورت مستقل ذکر شدند که شاید بعضی معتقـد باشـند عبـادات فقهـی حقیقتـی شـرعی
هستند و نباید با معنای قرآنی و عرفی عبادت قیاس شوند؛ هرچند در ادامه ثابت خـواهیم کـرد کـه هـیچ تفـاوتی بـین مفهـوم
عبادت در قرآن کریم و فقه وجود ندارد
 .7محمد محسن فیض کاشانی ،ال ای  ،ج ،26ص151؛ یا وحمد لیس شی من العبادة وحب علی من الصوم و الصمت.
َّ َ ْ َ َ
ـادة ل َ
ـین
 .8عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ،تص ما غه ر الحکه و درر الکله  ،ج ،2ص ،497روایـت 4211؛ ِعن ِمـن ال ِعب ِ ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ
السال ِم.
الکال ِم و ِعفشا
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الص َیالة َ الصیعا ِم ا ًلةبَیا َدة الدَّ َرکریر فیی َأ ًن ِیر اهللَِّ َج َّیل َ
االهی استَ « :لع َسُ ا ًلةبَیا َدة َکثً َیرة َّ
َال»1.
عَ

چنانکه روشن است در سکوت یا نرمی کالم یا بلند کردن سالم یا در تفکر ،خضـوعی
که موجب عبادی شدن عمل باشد دیده نمیشود ،به خالف سـجود و رکـوع کـه در نفـس
عمل خضوع مشاهده میشود .بنابراین ،باید خضوع در عبادت را نسبت به خود عابد تبیین
کرد .به این معنا که همین که شخص خود را تحت سلطنت االه قرار میدهـد و در مقابـل
او و برای جلب نظر او عملی را انجام میدهد خضوع محقق شده است .حال گـاهی خـود
عمل هم خاضعانه است مانند سجود و گاهی هم عمل خاضعانه نیست ،اما بیـانگر تسـلیم
و اطاعت شخص و تحت سیطره قرار دادن خود نسبت به اله خویش است .ایـن حالـت در
واقع حقیقت عبودیت است ،و آنچه به عنوان فعل از عابد صادر میشود ظهور و بـروز ایـن
حقیقت است(« :اَ یقعقی ) الةبودیی عبیا ة عی کیوَ الشیلص تیُ سیلطاَ الغیری
الدةبر اظها لذاك املةن

»2 .

ً
پس ،در واقع ،باید گفت عبادت اوال یک فعل قصدی و قلبی است که در ظاهر ظهـور
ً
و بروز دارد نـه اینکـه ابتـدائا یـک فعـل ظـاهری باشـد« :فالةبیادة عنیواَ دصیرى فةیل
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دلب » 3.بنـابراین ،بایـد گفـت خضـوع در عبـادت ،کـه از ارکـان مفهـوم عبـادت محسـوب
میشود ،برخ استه از نفس عابد است نه از فعل عابد؛ فعل ظهور و بروز حالت نفسانی عابد،
یعنی همان خضوع و خشوع در مقابل معبود است.
این نکته که با کمی آشنایی با احکام و دستورهای دینی قابـل درک اسـت متأسـفانه از
بزرگان وهابی مخفی مانده و تصور شده هر عمل خاضعانهای محکـوم بـه عبـادت اسـت.
اگر کسی را مشاهده کنند که نسبت به یکی از اولیای خدا تکریم و تعظیمی دارد بـه دلیـل
ً
نفس عمل خاضعانه متهم به شرک میشود ،غافـل از اینکـه مـالک عبـادت صـرفا عمـل
 .1ابن شعبه حرانی ،تحا العق م ،ص.442
 .2علی فانی اصفهانی ،آرا ح م هبح األلفاظ ی عل األص م ،ج ،1ص.361
 .3همان ،ج ،1ص.362

نیست ،بلکه اصل و حقیقت عبادت در ضمیر عابد است؛ چنانکه این حالت در بسیاری از
اعمالی که مشتمل بر هیچ خضوعی نیستند نیز حاصل میشود و خضوع در مقابل معبـود
محسوب میشود .اگر ادعا میشد که ما از ضمیر آ گاهیم و بعد متهم به شرک مـیکردنـد
پذیرش آسان تر از این بود که از روی ظاهر عمل حکم شرک را اثبات کنند.
 .3نیت قربت به مهبود

سومین موضوعی که از مؤلفه «عابد» قابل اسـتنباط اسـت هـدفی اسـت کـه از انجـام
دادن عمل عبادی دنبال میکند .چنانکه گذشت این هدف میتواند در مسائل دنیـوی یـا
ً
اخروی باشد و میتواند اصال ناظر به نیاز عابد نباشد ،بلکه به دلیل محبتی که معبـود دارد
به عبادت او مشغول میشود .اما وجه جامع تمام این انگیزهها در این است کـه عابـد بایـد
به نحوی رضایت معبود را حاصل کند و توجه او را به خود جلب کند تـا بـه هـدفی کـه دارد
نائل شود .تحصیل رضایت معبود زمانی حاصل میشود که عملی عبـادی مطلـوب معبـود
باشد و معبود آن عمل را دوست داشته باشد .مطلوبیت عمل موجب تقرب و تحقـق قصـد
1

تقوم الةبادة والقرو املدو ّدر عىل کوَ الة ل نطلووا للشا ع».
قربت میشودّ « :
در واقع باید گفت قصد قربت که در فقه برای انجام اعمال عبادی بـر آن تأکیـد شـده2
به معنای انجام عمل مطلوب شارع است .اما اینکه در فقه بیان شده که «قصد قربـت بـه
واسطه قصد امر محقق میشود» مراد این اسـت کـه از آنجـایی کـه امـر شـارع کاشـف از
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مطلوبیت عمل است ،پس میتوان به انگیزه وجود امر ،عمل را به قصد قربت به جا آورد.
در توضیح این موضوع باید گفت برای اینکه بفهمیم کدام عمل مطلوب معبود است تا

عابد با عقل خود یقین پیدا کند که این عمل خاص ،عمل خوبی است و معبود من این کار
را دوســت دارد .بــه ایــن راه در فقــه مــذهب اهــلبیـت انجــام عمــل بــه قصــد مــالک
 .1محمد باقر اصفهانی نجفی ،ش ح لدا المست شد ن (حجیة الظن) ،ص.751
 .2در ادامه بیان خواهد شد که مفهوم عبادت فقهی هیچ تفاوتی با مفهوم عبادت در قرآن کریم ندارد.

ارکان ومقوماتمفهوم«عبادت»

با انجام آن به معبود تقرب پیدا کنیم راههایی میتوان تصور کرد .راه اول اینکه خود معبـود
ً
به عمل امر کرده باشد .قطعا معبود به اعمالی که دوست دارد امر مـیکنـد .راه دوم اینکـه

میگویند .یعنی هرچند این عمل خاص امر ندارد ،اما مصلحت و مطلوبیت دارد و عابـد بـه
دلیل خوبی عمل ،آن را برای رضایت معبود خود انجام میدهد تا توجه او را جلب کند.
آیتالله مکارم شیرازی در کتـاب اصـولی خـود مـیگوینـد« :ال إشیکال فیی ّ
أَ دصیر
ٍ
صا الة یل»؛ 1هیچ اشکالی در این نیست که قصد مـالک
املالك کقصر األنر کاف فی ّ

مانند قصد امر کافی در صحت عمل است.
با این بیان روشن شد که قصد قربت در واقع ناظر به خصوصیات فعل عبادی است که
باید مطلوب معبود باشد تا عابد آن را برای تقرب به معبود انتخاب و امتثال کنـد .در واقـع،
نقش عابد تشخیص این فعل  -از طرقـی اسـت کـه بیـان شـد -و انتخـاب آن اسـت .لـذا
نمیتوان آن را از مقومات مفهوم عبادت در عنوان «نقـش عابـد در مفهـوم عبـادت» قـرار
داد.
نکتهای که نباید مغفول بماند این است که تصور نشود قصد قربت فقب نسبت به اللـه
و در فقه بیان شده است ،بلکه این بحت نسبت به تمامی معبودها جریان دارد؛ حتی اگر ـ
نعوذ بالله ـ کسی شیطان را نیز بپرستند باز هم باید عملی را انجام دهد که مطلوب او بـوده
و موجب تقرب به او شود.
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نقش خصوریات عمل عبادی در مفهوم عبادت
عمل عبادی عملی است که عابد با انجام دادن آن به معبود خود تقرب پیدا مـیکنـد و
معبـود
محبـوب
عمـل
بیان شد که تقرب یعنـی جلـب رضـایت معبـود کـه از طریـق
ِ
ِ
ِ
انجـام ِ

حاصل میشود .قبل از اینکه وارد بحت شویم باید این نکته را تذکر داد کـه مـراد از عمـل
عبادی در این بحت ،مصادیق خارجی عبادات نیست تا اشکال شود که ما به دنبال مفهوم
عبادتیم و مصداق عبادت ارتباطی به بحت ندارد ،بلکه مـراد از عمـل عبـادی عنـوان ایـن
مصادیق است که خود کلی و مفهوم محسوب میشوند .ما میخواهیم از خصوصیات این
اعمال مقوماتی را برای مفهوم عبادت استنباط کنیم.
 .1ناصر مکارم شیرازى ،ان ار األص م ،ج ،1ص.529

چنانکه گذشت ،عمل عبادی باید محبوب و مطلوب معبود باشـد تـا انجـام آن توسـب
ً
عابد موجب جلب نظر و رضایت معبود شود ،یا اصطالحا موجب تقرب به معبـود شـود .امـا
اینکه چگونه میتوان به مطلوبیت اعمال عبادی پی برد موضوعی است که اعمال عبادی
را به چند دسته تقسیم میکند1.
دسته اول :اعمالی که عقل حکم به مطلوب بودن آنها دارد
یک قسم از اعمال عبادی ،افعالی هستند که عقل میتواند به مطلوب بـودن آنهـا پـی
ببرد .این دسته از افعال خود به دو قسمت تقسیم میشوند؛
قسم اول :عبادات ذاتی

برخی افعال که عقل ،مطلوب بودن آنها را تشخیص میدهـد بـه گونـهای هسـتند کـه
ً
معموال به صورت عبادی آورده میشوند و ا گر در جایی بدون قصد عبادت آورده شوند بایـد
در ضمن آن توضیحی آورد که قصد عامل را مشخص کند و اال در حالت عـادی اصـل بـر
عبادی بودن این افعال است .از جمله این افعال میتوان رکـوع و سـجود را نـام بـرد .ایـن
دسته از افعال در اصطالح علم اصول به «عبادات ذاتی» مشهور است .آیتالله خـویی از
سجود و رکوع به عنوان عبادت ذاتی یاد میکند« :الة ل ا ّلیذی کیاَ واسیب ذاتیه عبیادة

کالسجود

الرکوع»2.
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آیتالله فاضل لنکرانی نیز در مباحت اصولی خـود از ایـن دسـته از عبـادات یـاد کـرده
است« :قسم ّاول :عبادتی که عبادیتش ذاتی است و متوقف بر امر و بیان شـارع نیسـت،

 .1نظیر این تقسیمبندی در آرا ح م هبح األلفاظ ی عل األص م ،ج ،1ص 362دیده میشـود :مبـرز ذلـك تـارة ارتکـازی
(عقلی) کالسجدة بل مطلق اال نحنا فانهما ابراز للذل و الخضوع و اخری جعلی اما باعتبار عرفی کما فی وضـع الیـدین علـی
الصدر لتعظیم الملوك و الشرفا او غیره مما هو متعارف لدی کل قوم بالنسبة الی عظمائهم او شرعی کالصالة.
 .2ابوالقاسم خویی ،أج د التق ات ،ج ،1ص.395
 .3محمد فاضل موحدی لنکرانی ،اص م یق شمع  ،ج ،5ص.482

ارکان ومقوماتمفهوم«عبادت»

مثل سجود برای خداوند ،خضوع در مقابل خداوند و ذکر خداوند متعال»3.

آنچه نباید مغفول بماند این است که عنوان ذاتی یک اصطالح است و نباید بر معنـای
وجه اینکه به اینگونه افعال عنوان ذاتی داده شده شـاید بـه دلیـل
لغوی ذاتی حمل شودِ .
تناسب بین خضوع ظاهری د ر جسم و خضوع باطنی در قلب عابد باشد1.

آیتالله جوادی آملی در این باره میگویند:

ً
سجده ،عبادتی ذاتی نیست .زیرا اگر ذاتا عبادت بود ،هرگز انسان نمیتوانست
سجودی به قصد استهزا ،یا به صورت ریا انجام دهد .سجده گـاهی پرسـتش ،گـاه
استهزا ،گاه ریا و گاهی هم تکـریم اسـت .همـانطـور کـه رکـوع نیـز گـاهی بـرای
2
عبادت و گاهی برای تعظیم و تکریم است.

این قسم از عبادات در قرآن کریم بیشتر استفاده شده است.
قسم دوم :عبادات شأنی

برخی افعال دیگر به گونه ای هستند که در ظاهر مشتمل بر خضوع نیستند (چنـانکـه
در قسم نخست اینگونه بود ،مانند رکوع و سجود) اما عقل مطلوبیت آنهـا را بـرای معبـود
ً
درک میکند و پی میبرد که این فعل را معبود دوست دارد .مثال اگر معبود الله باشد عقل
میفهمد که الله راستگویی ،احترام به پدر و مادر و  ...را دوست دارد و اگر معبود شیطان
باشد عقل میفهمد که معبود درونگویی و ظلم را دوست دارد (بحـت عـام اسـت و شـامل
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تمام اقسام معبود میشود)؛ این افعال در ظاهر خشوع و خضوعی را به همراه ندارنـد ،امـا
اگر انسان بخواهد به انگیزه عبادت معبود از آنها استفاده کنـد ،خضـوع عابـد (کـه همـان
تحت سیطره قرار دادن خود است) برای تحقق عبادت کافی است (چنانکه گذشت) .این
افعال شأ نیت این را دارند که به صورت عبادی هم آورده شوند و البته میتوان بدون قصـد
عبادت هم آنها را به جا آورد .به دلیل وجود این شـأنیت در آنهـا بـا ایـن عنـوان نـامگـذاری
شدهاند.
 .1علی فانی اصفهانی ،آرا ح م هبح األلفاظ ی عل األص م ،ج ،2ص215؛ لعل النکتة فی تطابق آرا العقال علی جعل
ّ
فعل کالخشوع وو السجود مبرزا للفعل الجانحی الذی ونه روح العبادة عنما هو التناسب بین االنخفاض الظـاهری بالجسـد مـع
االنخفاض الباطنی بالقلب.
 .2عبدالله جوادی آملی ،سیره پیامبران در قرآن ،ج ،6ص.187

از جمله این موارد میتوان از سکوت ،لین کالم ،افشای سالم ،تفکر و  ...یاد کـرد کـه
در روایات – که ارشاد به حکم عقل دارد– به عبادی بودن آنها اشاره شده است.
یا أمحر لعس شیء ن الةبادة أیب إلیی نی الصیوم الصی ُ؛ 1ای احمـد!
هیچ چیز از بین عبادات نزد من محبوبتر از روزه و سکوت نیست.
ِ ِ ِ
َّ ِ
الس َیال ِم؛ 2همـان نرمـی کـالم و بلنـد کـردن
اَ ن َ ا ًلة َبا َدة لنیَ ا ًلک ََال ِم َ إِ ًف َشا َء َّ
سالم از عبادات است.

به این دسته از عبادات بیشتر در روایات اشاره شده است.
دسته دوم :اعمالی که شر حکم به مطلوب بودن آنها دارد
دستهای دیگر از افعال به گونهای هستند که شـرع مطلـوب بـودن آنهـا را بیـان کـرده
ً
است .در واقع بدون بیان شرع اصال نمی توان پی برد که این افعال برای معبود مطلـوبیتی
دارند .به عبارت دیگر ،فهم مطلوبیت این افعال موقوف به بیان معبود – شارع – است .به
این دسته از اعمال ،اعمال توقیفی می گویند .این دسته از افعـال نیـز بـه دو قسـم تقسـیم
میشود؛
قسم اول :عبادات ذاتی

ً
برخی افعال به گونهای هستند که شارع مطلوبیت آنها را صرفا به صورت عبـادی قـرار
داده است .به این معنـا کـه عبـادی بـودن ایـن قسـم از افعـال از مقومـات آنهـا محسـوب
ً
میشود و بدون قصد عبادت اصال فعل صحیح نخواهد بود ،ماننـد صـالة و صـوم و زکـاه

 .1محمد محسن فیض کاشانی ،ال ای  ،ج ،26ص.155
 .2عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی ،تص ما غ ر الحک و درر الکل  ،ج ،2ص ،497روایت .4211
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وضو و ...؛ در واقع این دس ته از اعمال بدون اینکه انسان بـه قصـد عبـادت آنهـا را بـه جـا
ً
بیاورد محقق نمیشوند؛ مثال اگر افعال نماز انجام شود ،اما این افعال بدون قصد عبـادت
محقق شود ،این نماز باطل خواهد بود.
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نکتهای که بسیار مهم است این اسـت کـه در واقـع شـرع ایـن مصـادیق را بـه عنـوان
افعالی که فقب به صورت عبادی ،صحیح خواهند بود معرفی کرده است ،نه اینکه بخواهد
تعریف جدیدی از مفهوم عبادت ارائه کن د .یعنی قصد شرع ایجاد یک مفهوم جدید نیست،
بلکه ایجاد مصداق جدید برای همان مفهوم متعارف و قابل فهم بـرای مـردم بـوده اسـت.
بنابراین ،بیان کسانی که قائل به حقیقت شرعی در خصوص مفهوم عبادت شدهاند اشتباه
ً
است و شرع مفهوم جدیدی از عبادت معرفی نکرده است ،بلکه صرفا بیان مصـداق شـده
است.
با این بیان مشخص شده است که هیچ تفاوتی بـین مفهـوم شـرعی عبـادت و مفهـوم
قرآنی آ ن وجود ندارد و نباید برای عبادت مفاهیم متعددی مانند مفهوم شـرعی ،عرفـی ،و
قرآنی قائل شد کمااینکه برخی بزرگان مرتکب این اشتباه شدهاند« :فالةبادة یقعق عرفعی
لغویی نوضییوع لالیکییام اال وةی وییال جةییل نی دبییل الشییا ع اصییل یقعقدهییا وییل
نصادیقها

نربزاهتا»1.

قسم دوم :عبادات شأنی
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قسم دوم از اعمالی که معبود مطلوبیت آن را بیان کرده و اگر بیان او نبود به مطلوبیت
ً
و محبوبیت این اعمال پی برده نمیشد .اعمالی هستند که ذاتا عبادی نیستند؛ یعنـی اگـر
به صورت غیرعبادی هم انجام شوند صحیح خواهند بود ،اما میتوان از این دسته اعمـال
هم برای جلب نظر معبود استفاده کرد و آنان را به صورت عبادی آورد.
برای مثال ،با لباسی که نجس شده طبق شرع مقدس نمیتوان نماز به جا آورد و بایـد
ابتدا آن را طاهر کرد .این دستوری است که عقل متوجه آن نیست .برای عقل مبهم است
که لباس تمیزی که تنها قطرهای خون روی آن افتاده چرا موجب بطالن نماز میشود ،اما
لباسی که بینهایت کثیف است ولی نجاستی ندارد ،چرا مـانع صـحت نمـاز نیسـت .بـرای
صـحت نمــاز ،شـرع ،حکــم بـه طهــارت لبـاس دارد .لبــاس طـاهر در صــاله بـرای شــارع
 .1علی فانی اصفهانی ،آرا ح م هبح األلفاظ ی عل األص م ،ج ،1ص.362

مطلوبیت دارد ،اما در طهارت لباس الزم نیست که قصـد عبـادت هـم باشـد ،بلکـه بـدون
قصد عبادت هم طهارت حاصـل اسـت ،امـا ایـن عمـل بـرای شـارع مطلوبیـت دارد .پـس
میتوان به قصد عبـادت ایـن عمـل را انجـام داد و در واقـع خضـوع کـرد تـا جلـب توجـه و
رضایت معبود را به دست آورد .این دسته از افعال شأنیت عبادی شدن را دارند.
دسته سوم :اعمالی که عرف حکم به مطلوبیت آن دارد
برخی افعال نیز هستند که مطلوبیت آنها در شرع و عقل بیان نشده است؛ بلکـه عـرف
برای آنها مطلوبیت قرار داده است ،یا به عبـارت بهتـر عـرف بـرای آنهـا مطلوبیـت جعـل و
ً
اعتبار کرده است .مثال عرف بلند شـدن جلـوی انسـانی را کـه بـرای معبـود محتـرم اسـت
مطلوب میداند  .شاید عرف دیگری خم شدن را نشانه احترام بدانـد و شـاید عـرف دیگـری
دست به سینه بودن را نشانه احترام بداند .در هر حال ،مطلوبیت عمل وابسته به اعتبـاری
است که عرف آن منطقه پایبند به آن هستند .این قسم از افعال اگر از طرف معبـود نهـی
و مبغوضیتی نسبت به آنها وارد نشده باشـد می توانـد بـه عنـوان عمـل عبـادی و بـه قصـد
ً
عبادت محقق شود .مثال به احترام یک عالم از جای خود برخاسـتن را بـه قصـد عبـادت و
جلب نظر معبود انجام دادن خود نوعی عبادت محسوب مـیشـود .در واقـع ایـن دسـته از
اعمال هم شأنیت عبادی بودن را دارند.
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پژوهشنامـه نقـد وهابیت؛ سراج منی ـرسال چهـ ـارمشمـاره41تابستان4131
صفـحات406-410 :تـاریخ دریافـت4131/51/40 :تـاریخ تأیید4131/50/56 :

ردنگی رب دیدگاه ابنتیمیه رد مواجهه با مذاهب و زبرگان ااالم
احمد کوثری (باغچقی)

*

چکیده

ابنتیمیه در موارد متعددی به طعن و قدح در مذاهب و بزرگان اسالمی پرداختـه اسـت.
برخی از این موارد عبارتاند از :مخالفت با مذاهب اسـالمی و صـوفیه ،تنقـیص پیـامبر
اعظم

و اهلبیت

 ،تخطئه خلفا و صحابه .مقاله حاضـر بـه تبیـین و بررسـی

این محورها میپردازد.
کلیدواژهها :ابنتیمیه ،وهابیت ،تنقـیص پیـامبر

 ،مخالفـت بـا مـذاهب ،تخطئـه

خلفا ،طعن صحابه ،رد صوفیه.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراالعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسالمی.
ahmad626788@gmail.com

مقدمه
َ
ِابنتیمیه ،تقیالـدین احمـد بـن عبـدالحلیم الحرانـی الدمشـقی الحنبلـی (728-661
ه.ق 1 ).در شهر حران 2که در آن زمان از مراکز تعلیمات مذهب حنبلی بـود ،متولـد شـد3.
وی تا هفتسالگی در آن سرزمین زندگی کرد .به دلیل حمله سپاه مغول ،عبدالحلیم ،پـدر
ابنتیمیه ،که عالمی حنبلیمذهب بود ،مجبور شد به همراه خانواده ،وطن خویش را تـرك
کند و در شام (دمشق) اقامت گز یند4.
ابنتیمیه در بیستسالگی پدرش را از دست داد و خود به جای پـدر عهـدهدار تـدریس
شد و تا  698ه.ق .که در شام زندگی میکـرد ،از او لغزشـی دیـده نشـده بـود .از آغـاز قـرن
هشتم ،کمکم آثار انحراف در او ظاهر شد .بـه ویـژه مـوقعی کـه سـاکنان «حمـاة» 5از وی
َ َ ْ
خواستند تا آیه الر ْ َْح ُن ل ال َع ْرش ْاس َت َوى  6را تفسیر کند .وی در تفسیر این آیه دچار لغـزش
ِ

شد و برای خداوند مکانی در فراز آسمانها تعیین کرد که بر عـرش متکـی اسـت 7.وی بـا
این تفسیر نادرست ،آشکارا برای خداوند ،جهت و سمت جسمانی قائل شد.
ابوبکر حصینی در این درباره میگوید:
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پس بدان که من نظر کردم در سخن این خبیت که در قلب او مـرض گمراهـی
است ،کسی که از مشتبهات قرآن و ّ
سنت با هدف ایجاد فتنه تبعیت میکنـد  ...در
او چیزهایی دیدم که قدرت گفـتن آن را نـدارم ...؛ چراکـه در آنهـا تکـذیب پروردگـار
8
عالمیان است.
 .1محمد بن احمد بن عثمان ذهبی ،سم اعالم ال بال  ،ج ،16ص ،362ترجمه ابنتیمیه.
 .2حران که اکنون از شهرهای ویران ترکیه است ،در روزگاران گذشته شهری باشکوه و زیبـا بـوده ،و ابـنتیمیـه خـود بارهـا در
تصانیفش آن را مرکز صابئه و بتپرستان و فالسفه خوانده است .آبـا کلیسـا هـم آن را ِه ِلنوپـولیس یـا شـهر کفـار و مشـرکان
خواندهاند .نک :.عباس زریاب خویی ،دائ ة المعارف بزرگ اساله  ،مدخل ابنتیمیه ،ج ،3ص.171
 .3همان.
 .4اسماعیل بن عمر ابنکثیر الدمشقی ،البدا وال ها  ،حوادث سنة سبع وستین وستمائة ،ج ،17ص.483
 .5شهر «حماة» در  151کیلومتری دمشق قرار دارد.
 .6سوره طه ( ،)21آیه .5
 .7ابن تیمیه ،مجموعة الرسائل الکبری ،ص ،429رساله .11
 .8همان ،ص.3

انتشار سخنان ابنتیمیه در دمشـق و اطـراف آن ،غوغـایی بـه راه انـداخت .گروهـی از
فقیهان بر ضد وی قیام کردند و از قاضی امام الدین (قاضی وقت) محاکمه او را خواسـتار
شدند 1.پافشاری ابنتیمی ه بر موضوعات خود ،سبب شد قضات هر چهار مذهب (شـافعی،
حنبلی ،حنفی و مالکی) به دلیل فتواهای دور از مذاهب اسالمی او را نکوهش و بارها بـه
زندان محکوم کنند 2.سرانجام نیز در  728در زندان جان سپرد3.

در واقع ابنتیمیه را باید از جنجـالیتـرین علمـای تـاریخ اسـالم دانسـت کـه در داوری
درباره بزرگان دین بیپروا بود و گاه بـر علمـا و فقهـای مشـهور و مسـلم خـرده میگرفـت.
برخی چنین نوشتهاند کـه صـحابه ،حتـی عمـر و حضـرت علـی

4

 ،را تخطئـه میکـرد و

عثمــان را مــالدوســت میخوانــد 5کــه برخــی بــه جهــت ایــن ســخنان زشــت او را منــافق
دانستهاند6.
ابنتیمیه نه فقب مخالف مذهب تشیع بود ،بلکـه بـا تمـامی مـذاهب اسـالمی ضـدیت
هم پرداخت ،به طوری که برخی
داشت و حتی با دیدگاههای خود به تنقیص پیامبر
او را زنـدیق خواندنـد 7.سـبکی ،از علمـای بـزرگ اهـل سـنت کـه معاصـر وی بـود ،چنـین
مینویسد:
او در پوشش پیروی از کتاب و سنت ،با اتفاق مسلمانان به مخالفت برخاست و
سخنی گفت که الزم آن جسمانی بودن خداوند و مرکب بودن ذات اوست ،تا آنجا

ردنگی ربدیدگاهابنتیمیهردمواجههبامذاهبو زبرگانااالم

 .1اسماعیل بن عمر ابن کثیر الدمشقی ،پیشین ،ج ،17ص 711و .712
 .2همان ،ج ،18ص.212
 .3همان ،ج ،18ص.296
 .4ابنحجر عسقالنی ،الدرر الکاه ی اعمان المائ الثاه  ،ج ،1ص.179
َ
َ
َ
َّ
َّ ْ
علما َو َکب ْ
َ .5ف َص َار یرد علی َصغیر ْال َ
یرهم قویهم وحدیثهم َحتی انتهی ِعلی عمر فخطـأه ِفـی شـی فبلـغ الشـیخ ِع ْب َـر ِاهیم الرقـی
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
َ
فأنکر َعل ِیه فذهب ِعل ِیه َو ْاعتذر واستغفر َوقال ِفی حق َعلی وخطأ ِفی َس ْب َعة عشر شیئا َّثم خالف ِف َیها نـص الکتـاب ِم ْن َهـا ْاع ِتـداد
َ
َ
َّ َ
ْ
َ
ْ َ َ
ُ
َ َ
َّ
المتوفی َع ْن َها َز َ
لین ِ ...عن علیا کان مخذوال َحیت َما توجه َوونه حاول الخالفة َمر ًارا فلم ینلها َو ِعن َما قاتل للرئاسة
وجها وطول األ َج
ِ
َ
َ
َ
َ
الرئ َاسة َوون ُع ْث َمان ک َان یحب َ
َال للدیانة َو َلق ْوله ع َّنه ک َان یحب ِّ
المال؛ همان ،ص.181- 179
ِْ ُ َ
َ َ
سبه ِعلی ِّالنفاق لق ْوله ِفی َعلی؛ همان ،ص.181
َ .6و ِم ْن ُهم من ین
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
َ .7و ِم ْن ُهم من ْینسبه ِعلی الزندقة لق ْوله ون َّالن ِبی صلی الله َعل ِیه وسلم ال یستغاث ِب ِه َوون ِفی ذ ِلك تنقیصا ومنعا من ت ْع ِظیم َّالن ِبی
ّ
َ
ّ
صلی الله َعل ِیه وسلم ،همان.
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َ
که ازلی بودن عالم را ملتزم شد و با این سخنان حتی از  27فرقه اسالم نیـز خـارج
1
شد.

با مرگ او اوضاع قدری آرام شد تا اینکه در نیمه اول قرن دوازدهـم ه.ق .شخصـی بـه
نام محمد بن عبدالوهاب مطرح شد  .ابن عبدالوهاب با نبش قبر افکار ابنتیمیه به تکفیـر
فرق مختلف اسالمی و قتل و غارتهای فراوانی دست زد .وی همچنین با تخریب قبور و
مکانهای مقدس و مورد احترام مسلمانان به مخالفـت بـا عقایـد مـردم پرداخـت .در واقـع
خاستگاه افکار التقاطی وی نشئتگرفته از افکار انحرافی ابنتیمیه بود 2و این تفکرات بـه
تشکیل فرقه ضاله وهابیت منجر شد3.

امروزه با توجه به گسترش گروههای تکفیـری در منطقـه خاورمیانـه و جهـان اسـالم و
اذعان برخی از اینها بـه تـأثیر از افکـار ابنتیمیـه ،اهمیـت بحـت دربـاره ایـن شخصـیت و
دیدگاهش درباره بزرگان اسالم و فرق اسالمی امری ضروری است .زیرا با توجه به نگرش
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 .1تقی الدین علی بن عبد کافی سبکی ،طبقات ال ایعم  ،ج ،9ص253؛ همو ،السما الصمقل ،ص177؛ همو ،مقدم کتاب
ی
الدره المضمئ ی ال ی د عل ابن التممم  ،ص 6و .7
 .2بنا به گفته محمد عبدالرحمن سلهتی حنفی ،ابنتیمیه بزرگ وهابیان است و نـه تنهـا شیخاالسـالم نیسـت ،بلکـه او شـیخ
البدعة و اآلثام است« .ابن تیمیة فهو کبیر الوهابیین و ما هو شیخ اإلسالم بل هو شیخ البدعة و اآلثام» (محمـد عبـدالرحمن
سلهتی حنفی ،سما ا ب ار المسل م عل الفجار ،ص. )11
 .3زیرا بدعتهایی که او بنا نهاد ،طی قرنهای بعد مقدمات به وجود آمدن فرقه وهابیت را فراهم آورد؛ وهابیتی کـه بـا همـه
مذاهب و مظاهر اسالمی به جنگ برخاستند ،به نحوی که عبدالرحمن سربازی  -از علمای بـزرگ معاصـر اهلسـنت و مـدیر
مدرسه عربیه اسالمیه چابهار  -در این باره چنین مینویسد« :در هر مرتبه که به حر مشرف میشوم ،آثـار انحطـاط اخالقـی و
فساد اجتماعی و محو آثار متبرکه در بلدین شریفین ملموس و مشهود و آشکار اسـت (مثـل تخریـب :بئـر خـاتم ،آثـار متبرکـه
هفتگانه ،بان منسوب به سلمان فارسی ،مساجد بسیاری از جمله مسـجد مشـهد حضـرت حمـزه (رض) و مسـجد الفسـح ،و
تخریب میدان احد ،مقابر شهدای احد ،مولد نبی (ص) ،خانه حضرت خدیجه( 3س) ،مزارهای صـحابه و اهـل بیـت (ع) در
جنت الملی و جنت البقیع ،خانهای که قبر والد پیامبر (ص) در آنجا بود ،قبر سنان بن مالک و  . )...اما در مقابل ایـن اعمـال
(محو آثار متبرکه) ،موسوم کردن یکی از خیابانهای مکه مکرمه به نام «شارع ابی لهب» و بقایای دیوار و آثار قلعـه کعـب بـن
اشرف یهودی در بنیقریظه در اطراف مدینه را جزو آثـار باسـتانی مملکـت حفـظ کـردن ،از اعجبالعجائـب اسـت .تـابلو اداره
حفاظت از آثار باستانی امروز هم در کنار قلعه مشارالیه منصوب است که برداشتن سـنگهای ایـن قلعـه و محـو آثـار پیگـرد و
مجازات قانونی دارد» (خلیل احمد سهارنپوری ،عقا د علمای اللس ت و جماعت در رد ولابمت و بدعت ،ترجمه عبدالرحمان
سربازی ،مقدمه کتاب ،ص.)12

ابنتیمیه میتوان رابطه گروههای تکفیری با فرق اسالمی و نوع تفکر آنها را در خصـوص
بزرگان اسالم به دست آورد.
الف .نگرش ابنتیمیه در خصوص مذاهب اسالمی
برخی از شخصیتهای بزرگ اسالمی ابنتیمیه را بـه دلیـل مواضـعش نـه تنهـا سـنی
نمیدانند ،بلکه او را فردی گمراه و خارج از جماعت مسلمانان مـیدانند؛ تقیالـدین علـی
بن عبدالکافی سبکی اشعری شافعی در مقدمه کتابش مینویسد:
ابنتیمیه بدعتهایی در اصول عقاید ایجاد کـرد و ارکـان و پایـههـای اسـالم را
ویران کرد .اینها همه بعد از آن بـود کـه او خـود را زیـر پـوشــش تبعیـت از کتـاب و
سنت پنهان کرد و اظهار داشـت کـه بـه سـوی حـق دعـوت و بـه بهشـت هـدایــت
مـیکند .ولی از تبعیت سرباز زد و به بدعتگویی پرداخـت .او بـه دلیـل مخالفـت بـا
1
اجـمـاع از جماعت مسلمانان جـدا شـد.

در ادامه به برخی از مخالفتهای او با مذاهب اسالمی اشاره میشود:
 .7مخالفتهای ابنتیمیه با مذاهب اهل سنت

2

بـرخالف آنچـه برخــی دشـمنی ابنتیمیــه را فقـب بــا شـیعیان و آن هــم از سـر تعصــب
میدانند ،باید دانست کـه مهمتـرین مخالفـتهـای او بـا اهلسـنت بـوده ،بـه طـوری کـه
نخستین ردیهها علیه وی را بزرگان سنیمذهب نگاشـتهانـد و ایـن خـود گـواهی بـر تقابـل
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شدید افکار او با اهلسنت است .ابنتیمیه به نحوی برای شکستن بزرگان اهلسنت اقدام
هم دیده میشود» 3.اما ابن تیمیه در این راه با در نظر گرفتن جانـب احتیـاط قـدم بـه قـدم
وارد میشود .او ابتدا بیان میدارد که قول ائمه اربعه اهل سنت و فقهای بزرگ برای هیچ
 .1سبکی ،پیشین ،مقدمه کتاب ،ص.6
ً
ً
 .2در این مبحت نفیا و اثباتا در خصوص مطالب ابنتیمیه اظهار نظری نمیکنیم .فقب در مقام بیان میزان مخالفتهای او با
اهلسنت هستیم.
 .3تقی الدین حصنی دمشقی ،دیع ال به عن ال س م و ال سال  ،ص.126

ردنگی ربدیدگاهابنتیمیهردمواجههبامذاهبو زبرگانااالم

میکند ،که حصنی دمشقی مینویسد« :در کالم ابنتیمیه در مواضعی تکفیـر ائمـه اربعـه

کس حجت نیست و برای قبوالندن این عقیده به عوام ،آن را به عمـوم مسـلمانان نسـبت

ض ًاألَ ِئ ِ کَا ًلر َقه ِ
میدهد و مینویسدَ َ « :أ َّنا َأ ًد َوال َو ًة ِ
اء ًاألَ ً َو َةی ِ َ غَی ِری ِم ًم؛ َف َلیع َس ی َّجی
َ
َّ
اق املًس ِل ِ »1.
إمجَاعا وِات َر ِ ً نیَ
َال ِز َن َ َال ً

سپس با زیرکی تمام بیان میدارد که ائمه اربعه هم دیدگاههایی مخالف قـرآن و سـنت
دارند و خود آنها هم اذعان کردند که در دیدگاههای خـالف قـرآن و سنتشـان از قـول آنهـا
ِ
َّیاس عَی ً َت ًق ِلعی ِر ِم ًم؛
یم َهن َ ًیوا الن َ
اعراض گرددَ « :و ًل َدرً َث َب َُ عَینًه ًم  َ -ضیی اهللَّ عَینًه ًم َ -أ َّهن ً
َ َأ َنر ا إ َذا َ َأ ً ا َد ًوال فِی ا ًل ِکد ِ
السنَّ ِ َأ ًد َوى ِن ً َد ًو ِهل ًمَ :أ ًَ ی ًأخذ ا وِ َس َد َّل َع َلعی ِه ا ًل ِکدَیاب
َاب َ ر
2
السنَّ َ یرَ عوا َأ ًد َو َاهل ًم».
َ ر

او در مرحله آخر برای دیدگاههای خالف قرآن و سنت ائمه اربعه اهـل سـنت مخالفـت
اصحاب آنها را به مثابه شاهدی بر این مدعا ذکر میکند و مینویسد:
برخی از اصحاب مالک ،ابوحنیفه و احمد بن حنبل ،جمع سـه طـالق در یـک
مجلس را حرام و بدعت میدانند ،زیرا مخالف کتاب و سنت است و اینـان بـا قـول
3
ائمه خود (مالک و ابوحنیفه و احمد بن حنبل) مخالفت کردند.

یعنی ابنتیمیه در واقع میخواهد بگوید که مالک و ابوحنیفه و احمد بن حنبل با حکم
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به جواز سه طالق در یک مجلـس ،بـا قـرآن و سـنت مخالفـت کردهانـد و فتـوای آنـان در
حقیقت حرام و بدعت است4.

 .1ابنتیمیه ،هجم ع الفتاوی ،ج ،21ص 11و .11
 .2همان.
َ َ َ َ َ َ ٌ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ َّ َ
َّ َ ُ َ َّ ٌ َ ْ َ ٌ َ َّ ْ َ َ َ َّ َّ َ
اب م ِال ٍك وو ِبی ح ِنیفة ووحمد قالوا :عن جمـع الطـال ِق الـثال ِث محـرم و ِبدعـة؛ ِألن ال ِکتـاب والسـنة
« .3وکذ ِل َّك ط َّا ِئفة ِمن وصح ِ
َ َ َ َ َُ َ َ
ُ
َ
ِع ْند ُه ْم عن َما یدال ِن َعلی ذ ِلك َوخالفوا و ِئ َّمت ُه ْم» (همان ،ج ،21ص 11و .)11
 .4او حتی به راحتی القای به عادیسازی به مخالفت با حدیت صحیحی که از جانب ابوحنیفـه و دیگـر ائمـه اربعـه نقـل شـده
ُ ُ
َ
َّ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ ُ َ
ٌ َْ
یر ِه ْم  -یقولَ :هذا َم ْن ُسوخ َوقد
غ
میکند! َ -ون ِجد ک ِث ًیرا ِم ْن َّالناس ِ -ممن یخ ِالف الح ِدیت الص ِحیح ِمن وصحاب وبی ح ِنیفة وو
َ ِ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ٌ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ ِ ٌ َ َ ْ ُ َ َّ
َّ
َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ً
َ َ َُ
ُ
َ
یر ون یعلموا ونه منسـوخ وال یث ِبتـوا مـا ال ِـذی نسـخه
اتخذوا هذا مجنة؛ کل ح ِد ٍ
یت ال یو ِافق مذهبهم یقولون :هو منسوخ ِمن غ ِ
(همان ،ج ،21ص.)151

ابنتیمیه همچنین در اظهارنظری ،برخالف قول عامه اهلسـنت ،اعـالم مـیدارد کـه
تقلید از یک فرد به صورت مطلق و التزام به یک مذهب مشخص جایز نیست و در فتوایی
عجیب مینویسد:
هر کس به یک مـذهب خـاص از مـذاهب چهارگانـه تسـنن (حنفـی ،شـافعی،
مالکی ،حنبلی) تعصب ورزد او جاهل و گمراه است ،بلکه کافر اسـت و بایـد از ایـن

عقیده خود توبه کند و اال باید کشته شود!»؛« 1ن ی َدةصب لِو ِ
ای ِر ن َة ٍ
نی َغ ِری النَّبِیی
َ
َّ ً َ َّ
ص َّىل اهللَّ َع َلع ِه س َّلم َک ی َدةصب َملِال ِ ِ
ك َأ ً َّ
الشافِ ِةی َأ ً َأ ًمحَر َأ ً َأوِی َین ِع َری َ َ یی َرى
َ َ َ َ ً َ َّ
َ
َأ ََّ َد ًو َل َم َذا ا ًمل َة ِ
الص َواب ا َّل ِذی ینً َب ِغی ات َباعه د ََ َد ًو ِل ً ِ
اْل َنیا ِم ا َّل ِیذی َخا َل َریهأ
نی م َو َّ
اَ ج ِ
امال َض ااال؛ َو ًل َدرً یکوَ َکافِرا؛ َفإِنَّه َن َد ا ًع َد َقرَ َأنَّه جیِیب َع َیىل
َف َ ً َف َة َل َم َذا َک َ َ
َّاس اتباع ِ
ای ٍر وِ َةعن ِ ِه ِن ً َما َال ِء ًاألَئِ َّ ِ د ََ ً ِ
َاب
اْل َنا ِم ًاْل َخ ِر َفإِنَّه جیِیب َأ ًَ ی ًسی َدد َ
الن ِ َ َ
َاب َ إِ َّال ددِ َلأ َو ًل َغای َنا ی َقال :إنَّیه یسیوُ َأ ً ینً َب ِغیی َأ ً جیِیب َع َیىل ا ًل َةیانی َأ ًَ
َفإِ ًَ ت َ
ی َقلرَ ِ
ایرا َال وِ َةعن ِ ِه ِن ً َغ ِری َت ًة ِ
عنی زَ ی ٍر َ َال َع ً ٍیر أ َ َأ َّنیا َأ ًَ یق َ
یول َدائِ ٌیل :إنَّیه جیِیب
َ
2
َع َىل ا ًل َةا َّن ِ َت ًقلِعر ف َال ٍَ َأ ً ف َال ٍَ َف َه َذا َال یقوله ن ًسلِ ٌم».

ابنتیمیه در مقام ارائه دلیل برای فتاوایش مینویسد« :خود ائمه اربعه هـم مـردم را از
تقلید کردنشان در همه آنچه میگویند ،نهی کردهاند»3.
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 .1همان ،ج ،22ص 248و .249
َ
ْ ْ َ َّ ُ َ
َ
ـن َّ
ین َف ُه َو ب َم ْنز َلة َم ْن َت َع َّص َب ل َواحد ب َعینـه م ْ
ون ْال َباق َ
َّ
الص َـحابةَ
َ
َ
َ
 .2همان ،ص 248و َ ،249و َم ْن تعصب ِلو ِاح ِد ِبع ِین ِه ِمن األ ِئم ِة د
ِ ِِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َّ
ْ
َ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
َّ
ون ْال َباق َ
َ
َ
ین .کالرافضی ال ِذی یت َعصب ِلع ِلی دون الخلفا ِ الثالث ِة َوج ْمه ِور الصحاب ِةَ .وکالخ ِار ِجی ال ِذی یقدح ِفـی عث َمـان َوع ِلـی
د
ِ
َ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ َ َ
ُُ
َ
ُ َ
َ َ َّ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ َ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ون َع ْ
ـن الشـریعةَ
َ
َ
َ
َ
اب والسن ِة و ِاإلجماع ونهم مـذمومون خـارج
ِ ِ
ر ْ ِضی الله َّعنهماَ .فه ِذ َِّه طرق و َه ِل ال ِ َّبد ِع َّواأل َهوا ِ ال ِذ َّین ث َبت ِب َال ِکت ِ
ْ َْ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
األئ َّم ِة ب َعینه َففیه َش َب ٌه م ْن َِه ُؤَال َس َـوا ٌ َت َع َّصـبَ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
وال ِمنه َ ِاج ال ِذی بع َت َالله ِب ِه َرس َوله َصلی َالله عل ِیه وسلم .فمن تعصب ِلو ِاح ِد ِمن ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ
ْ ْ َ ِّ َ َ ْ
ُْْ َْ ُ َ َ ً َْ
َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ
ِّ
َ
َ
َ
ْ
یر ِهم .ثم غایة المتعص ِب ِلو ِاح ِد ِمنهم ون یکون ج ِاهال ِبقد ِر ِه ِفی ال ِعل ِم والد ِین و ِبقد ِر
ِلم ِال ِك وو الش ِاف ِعی وو و ِبی ح ِنیفة وو وحمد وو غ
َّ ْ
ْ
ً َ
َ
َ َّ ْ ْ ْ ِ ْ ْ
َ ُ ُ
اآلْخ ِر َین فیکون َج ِاهال ظ ِال ًما َوالل ُه یأ ُم ُر ِبال ِعل ِم َوال َعد ِل َو ْین َهی َع ْن ال َج ْه ِل َوالظل ِم( .همان ،ص . )252بنابراین ،باید از دیدگاه او
اکثر اهلسنت را گمراه ،جاهل و کافر نامید! و در صورتی که از این عقیده خود بر پـایبنـدی بـه یـک مـذهب مشـخص توبـه
نکنند ،باید آنها را به قتل رساند!
« .3و هوال االئمة االربعة رضی الله عنهم قد نهو الناس عن تقلیدهم فی کل ما یقولونه ،و ذلک هو الواجب علیهم» (همـان،
ج ،21ص 211و .)211

ابن تیمیه با این مکتب خود به صورت غیرمستقیم میخواهد بـه دیگـران بفهمانـد کـه
ائمه دین و مذاهب اهل سنت ،هیچ کدام قابلیت پیروی و تبعیت ندارند 1.او پس از تنقیص
مذاهب به تعریض بزرگان اهل سنت در حـدیت یـا کتـب آنهـا هـم پرداختـه و چنـین مـی-
نویسد« :در بخاری و مسلم اغالطی وجود دارد»ّ « 2،
مجرد روایات احمد موجـب نمـیشـود
که حدیت ،صحیح و عمل به آن واجب باشد»« 3،هر چـه احمـد در مسـند و غیرمسـندش
نقل کرده نـزدش ّ
حجـت نیسـت»« 4،ترمـذی احـادیثی را در فضـایل علـی ذکـر کـرده کـه
بسیاری از آنها ضعیف است».

5

باید اظهار داشت ،این مخالفتهای ابنتیمیه با بزرگان اهل سنت برای این اسـت کـه
وی معتقد به عقایدی مخالف عقایـد عمـوم اهـل سـنت 6و مسـلمانان بـود 7و بـرای اثبـات
عقاید خالف خود ،گاهی به نفی بزرگان دین میپرداخـت و گـاهی هـم بـرای اینکـه مـردم
عوام آنها را بپذیرند این عقاید  -مثل عقیـده حمـل آیـات قـرآن بـر ظـاهرش و عـدم تأویـل
آیات -را به سلف نسبت میداد 8.اما شهرستانی در پاسخ به امثال این ادعاها مینویسد:
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 .1ابنقیم خلف ابنتیمیه هم ،همنوا با استادش عمل اهلسنت در تقلید از یک نفر را ،خـالف سـیره صـحابه و از بزرگتـرین
َ ْ ُ
ٌ َ ِّ ُ ً
َ َّ َ ُ
َ ْ
َّ
بدعتها و قبیحترین کارها میشماردَ « :و َو َّما َه ْدی َّ
الص َح َاب ِة ف ِم ْن ال َم ْعل ِوم ِبالض ُر َور ِة ون ُه ل ْم یک ْن ِف ِیه ْم شخ ٌص َو ِاحـد یقلـد َر ُجـال
َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ
ً
ـن َو ْق َـواله ْم َش ً
یت َال ُیر َّد م ْن َو ْق َواله َش ً
ـیئاَ ،و َه َـذا م ْ
ـیئاَ ،وَال ْیق َب ُـل م ْ
ـن
َو ِاحدا ِفی َج ِم ِیع وقو ِال ِه ،ویخ ِالف من عداه ِمن الصحاب ِة ِبح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ِ ََ
َ
َ
َ
َْ َ ْ َ َ
ْ
ْ
َّ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ
َ
وعظ ِم ال ِبد ِع َووق َب ِح الح َو ِاد ِث» (ابنقیم ،اعالم الم قعمن ،ج ،2ص)159؛ «ون غایة هذا ون یکون عمر قد قلد وبا بک ٍر ِفی مسأل ٍة
ِّ َ َ ْ
َ ٌ َ
ْ َ َ
َ َ ْ
َّ
َ ُ
الشارع َال ْیل َت َف ُت َعلـی َق ْـول َم ْ
ـن ِس َـو ُاه َبـل َوال علـی
وص
َو ِاحد ٍة ،ف َهل ِفی َهذا َد ِلیل َعلی َج َو ِاز اتخ ِاذ وق َو ِال َر ُج ٍل ِب َع ِین ِه ِب َم ْن ِزل ِة ن ُص
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َّ َ ْ
َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ
َّ
ْ َ َ ْ ْ َّ ُ َ َ َّ ُ ُ َ َّ ٌ
ُ ُ
یـن الل ِـهَ ،ول ْـم یظ َه ْـر ِفـی
وص
ن ْ ُص ِ
الش ِار ْ ِع عال عذا ْ ُوافقت ْن َص َوص قو ِل ِه؟ فهذا والل ِه هو ال ِذی وجمعت األمة علی ونه محـرم ِفـی ِد ِ
َّ
َّ
ُ
َْ َ َ
اضل ِة»؛ همان ،ص.166
ون الف ِ
األم ِة عال بعد ان ِقر ِ
اض القر ِ
 .2ابنتیمیه ،ه ها الس ال ب  ،ج ،7ص.215
 .3همان ،ج ،7ص.397
 .4همان ،ج ،7ص.97
 .5همان ،ج ،7ص.178
 .6وی حتی در باب نکاح و طالق نیز نظری غیر از نظر مذاهب اهلسنت ارائه کرد (جعفر سبحانی ،ی ل گ عقا د و هاالش
اساله  ،ج ،3ص.)19
 .7مانند تجسیم ،حرمت زیارت قبور اولیا ،حرمت استغاثه به ارواح اولیای خدا ،حرمت شفاعت ،حرمت توسل و . ...
ی
المدنم یه الحقمقه والمجهاز یه الصهفات (ابنتیمیـه ،هجمه ع الفتهاوی ،کتـاب االیمـان ،ج،7
 .8نک :.ابنتیمیه ،ال سال
ص.)72- 61

سپس گـروهـی از مـتأخرین گفتههای خود را به سلف نسبت داده و میگویند:
در این آیات 1باید هـمـان ظـاهر بدوی آنها را گرفت و تفسیر آیات درست بـه همـان
نحو باید باشد که وارد شده ،بدون هـیـچ تأویلی یا توقفی در آنچه ظـاهر اسـت ،لـذا
اینها گرفتار تـشبیه کامل شدند و این خالف عقیده سلف است .این تشـبیه کامـل و
خالص قبل از این فقب در میان یهودیان بود؛ البته نه همه آنان ،بلکه فقـب یـك یـا
2
دو گروه از آنها ،که الفاظ فراوانی در تورات یافتند که داللت بر آن میکند.
 .2ابنتیمیه و رد روفیه

ً
ابنتیمیه مکتب صوفیه را مکتبی کامال انحرافـی مـیدانسـت و بارهـا بـه ایـن مکتـب

تاخت .وی درباره عقاید این مکتب و شخص ابنعربی مینویسد:
ملا کانُ ایوال موالء شعطانعه کانوا ننادضنی للرسیل صیلوا اهلل تةیالی
سالنه علعهم کس یوجر فی کالم صایب (الردویا املکعی ) (الرصیوص)
اشباه ذلک ی رح الکرا نثل :دوم نوح مود فرعیوَ غیریمم

ینیدقص

االنبعاء کنوح اورامعم نوسی ما َ! یذم شعوخ املسل نی املا ودی عنر
املسییل نی :کاجنعییر و ی حم ییر
املذنوننی عنر املسل نی :کاحلال

سییهل و ی عبییراهلل الدسییرتی انثاهلییا
ناوهأ

ی ییرح

3

ابنتیمیه همچنین یص صالحک محییالدین ابنعربی را مطالعه کرد و چون آن را با
عقاید خود مخالف یافت ،شروع به لعن و سب محیی الدین و پیروان او کرد و کتابی بـه نـام
 .1آیات صفات خداوند.
 .2شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل وال حل ،ج ،1ص.92
 .3ابنتیمیه ،احمد ،الف قان بمن اولما ال حمن و اولما ال مطان ،ص.111
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یعنـــی احـــوال ایـــن فرقـــه شـــیطانی (صـــوفیه) چنـــین اســـت کـــه ،دربـــاره
عقاید متناقضی دارند ،همچنان که صاحب کتب یت حات هکمه و
پیامبران
یص ص (ابن عربی) و همانند او اینگونهاند .اینـان کفـاری چـون قـوم نـوح و قـوم
هود و فرعون را مدح میکنند و انبیایی چـون نـوح و ابـراهیم و موسـی و هـارون را
تنقیص میکنند! اینان به مذمت علمـای مـورد قبـول و بـه مـدح علمـای مـورد ذم
مسلمانان میپردازند.

ال ص ص عل الفص ص در رد آن نوشت .وی بعد از آ گاه شدن از اینکه شیخ کریمالـدین،
شیخ خانقاه سعید السعدا در قاهره از پیروان ابنعربی است نامهای بـه او نوشـت و در آن
ً
به عقاید محییالدین ،صدرالدین قونوی ،عفیف تلمسانی و ابنسبعین شدیدا تاخت و آنهـا
را کافر خواند1.
 .8دیدگاه تند ابنتیمیه در خصوص مذهب تشیع

دیدگاههای تند ابنتیمیه در کتاب منهاج السنة به عمق تعصب این شخص نسـبت بـه
اشـاره دارد .وی نصـوص روایـی دربـاره فضـایل علـی و
مذهب پیروان اهلبیـت
ً
را رد و تکــذیب میکن ـد .او در کتابهــایش ،مخصوصــا ه ههها السنننة ،از
اهلبیــت
ادبیاتی زشت و در قالب سخنان توهینآمیز در مواجهه با مخالفان خود و شیعیان اسـتفاده
میکند .برای مثال مینویسد:
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الف .احدی از طوایف اهل قبله مانند شـیعیان درون نگفتـهانـد ،فلـذا اصـحاب
2
صحاح سته و اهلسنت روایات آنها را نقل نکردهاند.
3
ب .شیعیان اصول دین را چهار میدانند :توحید ،عدل ،نبوت و امامت.
ج .شیعیان به مساجد اعتنایی ندارند و مساجدشان خالی از جمعیت اسـت؛ نـه
جمعه و نه جماعتی در مساجد برپا نمیکنند و اگـر گـاهی هـم نمـاز بگزارنـد فـرادا
4
میخوانند.
د .شیعیان به حر بیتالله نمیروند ،بلکه حر آنها زیارت قبور است و ثـواب آن
5
را از حر خانه خدا بیشتر میدانند.
ه .شیعیان سگهای خود را به نام ابوبکر و عمر مینامند و پیوسته آنهـا را لعـن
6
میکنند.
 .1همو ،هجم ع ال سائل و المسائل ،ج ،1ص.191- 169
 .2همو ،ه ها الس  ،ج ،1ص.15
 .3همان ،ص.21
 .4همان ،ص.131
 .5همان.
 .6همان ،ص.11

به راستی اگر شخصی منصف از نزدیک بـا شـیعیان معاشـرت داشـته باشـد ،یـا کتـب
کالمی و فقهی امامیه را دیده باشد ،کذب این سخنان به وضوح برایش روشـن مـیشـود.
باید دانست ،اظهارات اینچنینی او برای ایجـاد عـداوت بـین مسـلمانان اسـت .وی حتـی
معتقد است برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان و مرزبندی بین شـیعه و ّ
سـنی ،سـزاوار اسـت
دسـت برداشـته ،آن را کنـار
اهلسنت از مستحبات و سنتهای ثابت پیـامبر اکـرم
بزنند! وی میگوید اگر امری مستحبی جز شعار شیعه شود و به آن عمل کننـد ،مناسـب
است اهلسنت به آن مستحب عمل نکنند! زیرا به عقیدۀ وی ،مصـلحت تفرقـهانـدازی و
مرزبندی برای تشخیص و شناخت شیعه از ّ
سنی و تمییز از همدیگر ،از مصلحت عمل بـه
مستحبات و سنت ثابت شده در شرع اسالم ،برتر و اولی است1.

آیا پیروی مذهبی از یک حکم مستحبی ،سبب میشود به آن حکم عمل نشـود و بایـد
آن را کنار گذارد؟2

ب .دیدگاه ابنتیمیه درباره بدرگان دین
ابنتیمیه مخالفتهای خود را فقب به مذاهب محـدود نکـرد .گـام بعـدی او شکسـتن
قداست بزرگان اسالم بود .وی در این راه تا حدی پیش رفت که برخی از علمای اهلسنت
از جمله ،حصنی دمشـقی معتقـد اسـت ابن تیمیـه در آثـار خـود بـه جـای تـرویر اعتقـادات

عدهای ابنتیمیه را دریای علم توصیف میکنند ،در حالی که برخی پیشـوایان،
او را زندیق (ملحد) مطلق میشمارند .علت گفتار برخی پیشوایان هم این است کـه
تمام آثار علمی ابنتیمیه را بررسی کرده ،بـه اعتقـاد صـحیحی برنخـوردهانـد؛ مگـر
« .1و من هنا ذهب من الفقها الی ترک بعض المستحبات اذا صارت شعارا لهم ـ ای الشیعه ـ فانه و ان لم یکن التـرک واجبـا
لذلک ،و لکن فی اظهار ذلک مشـابهة لهـم ،فـال یتمیـز السـنی مـن الرافضـی ،و مصـلحة التمیـز عـنهم الجـل هجـرانهم و
مخالفتهم اعظم من مصلحة هذا المستحب»؛ همو ،ه ها الس  ،ج ،2ص.143
ّ
 .2با وجود این باید قضاوت کنیم که پیرو ّ
سنت پیامبر اکرم کیست؟ آن که به سنت پایبند است تا جایی که آن را شـعار
ّ
خود قرار داده ،یا آن که ّ
سنت را کنار میگذارد تا شبیه عامالن به سنت نشود؟

ردنگی ربدیدگاهابنتیمیهردمواجههبامذاهبو زبرگانااالم

صحیح اسالمی و هدایت مسلمانان ،به تنقیص خداوند ،جسارت به ساحت پیـامبر اسـالم
و شیخین و تکفیر برخی صحابه و مسلمانا ن پرداخته است .وی در این باره مینویسد:
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اینکه وی در موارد متعدد برخی مسلمانان را تکفیر میکنـد و برخـی دیگـر را گمـراه
مــیدانــد .کتابهــای وی آمیختــه بــه تشــبیه حــق بــه مخلوقــات و تجســیم ذات
و شـیخین و
باریتعالی و همچنین جسارت به ساحت مقـدس رسـول اکـرم
ّ
ّ
تکفیر عبدالله بن عباس است .وی ابـنعبـاس را ملحـد و عبداللـه عمـر را مجـرم،
گمراه و بدعتگذار میداند .این سخنان نـاروا را در کتـاب الصه ا المسهتقم خـود
1
بیان کرده است.

در ادامه به برخی از این مخالفتها اشاره میشود:
 .7ابنتیمیه و تنقیص پیامبر اعظم

ابنتیمیه در  714ه.ق .به مسجد تاریخ (یا مسجد نارنر) در جوار مصالی شهر دمشق
بر آن است و مردم به آن تبرک
رفت و سنگی را که میگفتند اثر پای حضرت رسول
میجستند شکست و گفت تبرک و بوسیدن آن جایز نیست 2.ابنعطـا بـرای برخـی از ایـن
بدعتها با او مناظره کرد و او را به محکمه قاضی بدرالدین بـن جماعنة کشـانید ،و چـون
قاضی احساس کرد او در سخنان خود ،درباره پیـامبر ادب را رعایـت نمـیکنـد ،او را روانـه
زندان کرد3.
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وی استغاثه به پیامبر خدا یا هر نبی و انسان صـالحی را شـرک دانسـته و حکـم اعـدام
برای استغاثهکنندگان صادر کرده و ایشان را مهدورالدم میشمارد .او مینویسد« :ن یأتی
الی درب نبی ا صالح یسئله یاجده یسدنجره نثل اَ یسئله اَ یزیل نرضیه ا یقضیی
دینه ا ناو ذلک مما الیقر علعه اال اهلل فهذا رشک رصییح جییب اَ یسیدداب صیایب
فاَ تاب

اال ددل»4.

ابنحجر عسقالنی ،که از علمای طـراز اول اهلسـنت و صـاحب مهمتـرین شـرح بـر
صحم بخاری است ،در این باره مینویسد که برخی معاصـران ابـنتیمیـه ،بـه او زندقـه و
 .1تقی الدین حصنی دمشقی ،دیع ال به عن ال س م و ال سال  ،ص.125
 .2ابنکثیر دمشقی ،البدا و ال ها  ،ج ،18ص.46
 .3همان ،ج ،18ص 74و .75
 .4ابن تیمیه ،ز ارة القب ر وا ست جاد بالمقب ر ،ص.17

الحاد و کفر نسبت دادهاند .زیرا میگفت پیـامبر اکـرم
سخن ابنتیمیـه در حقیقـت تنقـیص مقـام پیـامبر

شایسـته توسـل نیسـت .ایـن
و ممانعـت از گرامـی داشـتن آن

حضرت است1.

در واقع هدف و تفکر ابنتیمیه ،عادی جلوه دادن مقامات پیامبران و اولیای االهـی اسـت و
اینکه آنان پس از مرگ کوچكترین تفاوتی با افراد عادی ندارند .بر این اساس میگوید:
 ،از
حـرام اسـت 2.کیفیـت زیـارت پیـامبر
سفر برای زیارت پیامبر
3
هـر گونـه
کیفیت زیارت اهل قبور تجاوز نمیکند .پس از درگذشـت پیـامبر
توسل به آن حضرت بدعت و شرك است 4.سوگند به پیامبر و قرآن ،یا سـوگند دادن
خدا ،به آنها شرك اسـت 5.برگـزاری مراسـم جشـن و شـادی در تولـد پیـامبر
6
بدعت به شمار میرود.

حصنی دمشقی پس از ذکر مواردی از اعتقادات ابنتیمیه مینویسد:
این سخنان ابنتیمیه بدن انسان را میلرزاند ،سخنانی که قبل از زندیق حـران
(ابنتیمیه) در هیچ زمان و مکانی از کسی شنیده نشده بود .ابنتیمیه با بهانـه قـرار
جسارت کرده ،مقام و منزلـت آن
دادن داستان عمر ،به ساحت پیامبر اکرم
حضرت را در دنیا پایین آورده و مدعی شده اسـت کـه حرمـت و رسـالت آن بزرگـوار
7
پس از رحلت از بین رفته است .این سخنان ابنتیمیه کفر او را ثابت میکند.
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ردنگی ربدیدگاهابنتیمیهردمواجههبامذاهبو زبرگانااالم

 .1ابنحجر عسقالنی ،الدرر الکامنة فی اعیان المائة الثامنة ،ج ،1ص.181
 .2ابنتیمیه ،ال د عل ا خ ائ  ،ص.18
 .3همان ،ص.54
 .4نک :.همو ،زیارة القبور واالستنجاد بالمقبور.
 .5همو ،الرد علی االخنائی ،ص.164
 .6نک :.جعفر سبحانی ،پیشین ،ج ،3ص.19
 .7هذا شی تقشعر منه األبدان ،ولم نسمع وحدا فاه ،بل وال رمز علیه فی زمن من األزمان ،وال بلـد مـن البلـدان ،قبـل زنـدیق
حران ،قاتله الله عز وجل وقد فعل .جعل الزندیق الجاهل الجامد قصة عمر رضی الله عنه دعامة للتوصل بها علی خبت طویته
فی االزدرا بسید األولین واآلخرین ووکرم السابقین والالحقین ،وحب رتبته فی حیاته ،وون جاهه وحرمته ورسـالته وغیـر ذلـك
زال بموته .وذلك منه کفر بیقین وزندقة محققة (حصنی دمشقی ،پیشین ،ص.)131

همچنین سبکی ،عالم بزرگ و مورد احترام اهلسنت ،با توجـه بـه سـیرۀ مسـلمانان از
صدر اسالم در خصوص توسل و استغاثه به قبر شریف پیامبر

و اولیـا و افـراد مـورد

توجه طوایف مسلمانان 1با شاذ خواندن نظر ابنتیمیه مینویسد:
تا ظهور
توسل و استغاثه و تشفع به نبی مکرم و صالحان از زمان پیامبر
ابنتیمیه مرسوم و امری نیکـو در هـر دینـی و نـزد انبیـا و رسـوالن بـوده اسـت ،بـه
طوری که سیره سلف هم اینگونه بـوده و در هـیچ زمـانی و در هـیچ دینـی خـالف
چنین سخنی گفته نشده ،تا اینکه ابنتیمیه آمد و با سخنان باطل خود قضـیه را بـر
افراد ضعیف و نادان مشتبه کرد و بـدعتی را پایـهگـذاری کـرد کـه در هـیچ عصـری
2
سابقه نداشت.
 .2دیدگاه ابنتیمیه درباره رحابه و خلفا

نداشت،
ابنتیمیه که به گواه علمای صاحب نام هیچ ابایی از تنقیص رسولالله
و اهلبیت او میپردازد و تا جایی که میتواند
به راحتی به تخطئه صحابه بزرگ پیامبر
فضایل آنها را منکر می شود .برای وی فرقی ندارد که بـه کـدام یـک از صـحابه طعـن وارد
کند ،او حتی با تعریضی به عایشه ،بیان او از حدیت پیامبر را ،تأویل شخصی میخواند3.
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 . 1مثل توسل یکی از مسلمانان با راهنمایی عثمان ابن حنیف صحابی بـه قبـر پیـامبر بـرای رفـع گرفتـاری (احمـد ابـن
حنبل ،هس د ،ج ،4ص138؛ محمد ترمذی ،س ن ت های ،ج ،5ص569؛ محمد ابنماجه ،س ن ،ج ،1ص)441؛ توسل مردم
مدینه به قبر پیامبر (ص) به امر و اشارۀ عایشه برای نزول باران (عبدالله دارمی ،س ن داره  ،ج ،1ص56؛ محمد بن یوسـف
صالحی الشامی ،سبل الهدی و ال شهاد ،ج ،12ص)347؛ توسـل یکـی از صـحابه بـه قبـر پیـامبر (ص) در زمـان خلیفـ دوم
(ابنحجر عسقالنی ،یت الباری ،ج ،2ص577؛ علی بن عبدالله سـمهودی ،ویها ال یها  ،ج ،4ص)1372؛ اسـتغاث ابـوعلی
خالل حنبلی به قبر امام کاظم (ع) (خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج ،1ص)121؛ توسل شافعی (محمد بن ادریـس) بـه قبـر
ابوحنیفه (حریملی النجدی ،فیصل ،خالص الکالم ،ص)252؛ توسل اهل سمرقند به قبر بخاری (تقی الدین سبکی ،طبقات
ال ایعم الکب ی ،ج ،2ص.)243
« .2ععلم :ونه یجوز ویحسن التوسل ،واالستغاثة ،والتشفع بالنبی صلی الله علیه وآله وسلم علی ربه سبحانه وتعالی .وجواز ذلك
وحسنه من األمور المعلومة لکل ذی دین ،المعروفة من فعل األنبیا والمرسلین ،وسیر السلف الصالحین ،والعلما والعوام من
المسلمین .ولم ینکر وحد ذلك من وهل األدیان ،وال سمع به فی زمن من األزمان ،حتی جا ابن تیمیة ،فتکلم فی ذلك بکـالم
یلبس فیه علی الضعفا األغمار ،وابتدع ما لم یسبق علیه فی سائر األعصار» (تقی الدین السبکی ،شفا السهقام یه ز هارة خمه
ا نام ،ص.)293–292
« .3وعائشة تأولت فیما ذکرته کما تأولت ومثال ذلك» (ابنتیمیه ،هجم ع الفتاوی ،ج ،4ص.)298

دیدگاه ابنتیمیه درباره خلفا

ً
ابنتیمیه ،برخالف سایر اهلسنت که اهانت به صحابه ،خصوصـا خلفـا ،را خـب قرمـز

خود میدانند ،آنقدر خود را بزرگ مـیانگـارد کـه بـه تخطئـه خلفـا بپـردازد .بـرای مثـال،
ابنحجر عسقالنی عالم بلندآوازه اهلسنت درباره او میگوید ابنتیمیه به رد کوچکتـرین
علما و بزرگ ترین علمای واالمقام پرداخت ،تـا اینکـه حتـی بـه رد عمـر هـم رسـید ( ...وی
معتقد است ):علی بن ابی طالب بارها بـرای بـه دسـت آوردن خالفـت کوشـید ،ولـی
کسی او را یاری نکرد ،جنگهای او برای دیانتخواهی نبود ،بلکه برای ریاستطلبـی بـود
و او ریاست را دوست داشت و همانا عثمان مالدوست بود.

1

در واقع ابن تیمیه هیچ خب قرمزی برای خود قائل نبود و برخالف اهلسنت معتقد شد
تخطی 2کردهاند و به اجتهاد میپرداختهانـد3.
که عمر و ابوبکر در مقابل قول پیامبر
ابنتیمیه در این باره با بیان آیهای از قرآن معتقد شد ابـوبکر و عمـر اقـوالی بـرخالف قـول
رســولاللــه دارنــد ،همچنــانکــه در مســئلهای (جــواز متعــه) ایــن اتفــاق رخ داده اســت و
ابنعباس در پاسخ به پرسش مردم گفت« :من قول رسولالله را برای شما بیان میکـنم و
شما دم از قول ابوبکر و عمر میزنید! میترسم از آسمان به دلیل این کار شـما سـنگی بـر
سرتان فرود آید»4.

ابنتیمیه در ادامه برای اثبات این مطلب خود که خلفا برخالف قول رسـولاللـه

 .1ابنحجر عسقالنی ،پیشین ،ج ،1ص.181- 179
ً
ً
 .2در این مبحت نفیا و اثباتا بر مطالب ابنتیمیه اظهارنظری نمیکنیم ،فقب در مقام بیان میزان مخالفـتهـای او بـا خطـوط
قرمز اهلسنت هستیم.
َ
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یت فقال لـه :قـال وبـو
اس ر ِضی الله عنهما ِلرج ِل سأله عن مسأل ٍة فأجابه ِفیها ِبح ِد
اس کما قال ابن عب
َو َسل َم ِبقو ِل وح ٍد ِمن الن
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یک ْم ح َج َار ٌة م ْن َّ
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الس َما ِ وقول قال َر ُسول الل ِه َصلی الل ُه َعل ِیه َو َسل َم َوتقولون قـال
یوشك ون تن ِزل عل
ِ
ِ
اسِ :
َبک ٍر ْوعمر فقال ابن عب ٍ
و ُبو َبک ٍر َو ُع َم ُر؟» (ابنتیمیه ،پیشین ،ج ،21ص.)251
 .4همان.

ردنگی ربدیدگاهابنتیمیهردمواجههبامذاهبو زبرگانااالم

به اجتهاد پرداختهاند ،شاهد مثالهایی میآورد ،از جمله اینکه ،مردم اقـوالی از صـحابه را
ببینند ،رد کـرده و بـه قـول موافـق پیـامبر
که مخالف قول کتاب و رسولالله
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ً
اخذ میکنند .مثال گاهی عمل به قول عمـر و ابـنمسـعود در مسـئله تـیمم جنـب را تـرک
کـرده انـد و قـول ابوموسـی اشـعری و غیـر او را کـه احتجـاج بـه کتـاب و سـنت کـردهانـد،
پذیرفتهاند .همچنین قول عمر را در دیه انگشتان رد کردهاند و به قول معاویه که استناد به
کرد ،اخذ کردند و دیگر اینکه ابنعباس قـول عمـر را در مسـئله متعـه
سخن پیامبر
بود ،رد میکند1.

که مخالف قول رسولالله
وی سپس در اثبات مخالفتهای عمر با پیامبر

میافزایـد« :فرزنـد عمـر وقتـی

قولی مخالف قول عمر بیان میدارد و مردم علت را میپرسـند ،مـیگویـد :عمـل بـه قـول
پیامبر

سزاوارتر است یا عمل به قول عمر؟».

2

دیدگاه ابنتیمیه درباره علی

وی در کتاب خود به نام ه ها السنة ،احادیت صحی حی را که مربوط به مناقب علی و
خاندان اوست و فضایلی که دهها حافظ و حاکم از محدثان آن را نقـل کـرده و بـه صـحت
آنها تصـریح کـرده انـد ،بـدون ارائـه مـدرکی مقبـول ،انکـار کـرده ،همـه را مجعـول اعـالم
میکند3.
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اس ِفی ال ُمت َع ِة فقال له :قال و ُبـو َبک ٍـر َو ُع َم ُـر
َصلی الله َعل ِیه َو َسل َم قال"َ :ه ِذ ِه َو َه ِذ ِه َس َوا ٌ "َ .وقد کان َب ْعض َّالناس َین ِاظ ُر ْاب َن َع َّب
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یوشك ون تن ِزل علیکم ِحجارة ِمن السما ِ وقول قال رسول الل ِه صلی الله عل ِیه وسـلم وتقولـون قـال وبـو بک ٍـر
اسِ :
فقال ابن عب ٍ
َو ُع َم ُر؟ (همان ،ج ،21ص.)215
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َ .2وکذ ِلك ابن عم َر لما سألوه عنها فأم َر ِبها فع َارضوا ِبق ْو ِل عم َر فت َبین لهم ون عم َر لم ُیرد ما یقولونه فألحوا عل ِیه فقال لهم :وم ُـر
َر ُسول َّالله َص َّلی َّالل ُه َع َلیه َو َس َّل َم َو َح َّق َو ْن َّیت َب َع َو ْم َو ْم ُر ُع َم َر؟ َم َع ع ْلم َّالناس َو َّن َو َبا َب ْکر َو ُع َم َر َو ْع َل ُم م َّم ْن ُه َو َفـ ْو َق ْابـن ُع َم َـر َو ْ
ـن
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َّ
اس (همان ،ج ،21ص.)216
عب ٍ
 .3تا جایی که به گفته ابنحجر عسقالنی این کار ابنتیمیه بـه تنقـیص علـی مـیانجامـد .ابـنحجـر عسـقالنی در لسهان
الممزان در این باره مینویسد« :وجدته کثیر التحامل علی الغایة فی رد األحادیت التی یوردهـا بـن المطهـر  ...لکنـه رد فـی رده
کثیرا من األحادیت الجیاد التی لم یستحضر حالة التصنیف مظانها ألنه کان التساعه فـی الحفـظ یتکـل علـی مـا فـی صـدره
واال نسان عامد للنسیان وکم من مبالغـة لتـوهین کـالم الرافضـی ادتـه وحیانـا علـی تنقـیص علـی رضـی اللـه عنـه» (ابنحجـر
عسقالنی ،لسان الممزان ،ج ،6ص.)321

ابنتیمیه با تشکیک در ایمـان امـام علـی

و دادن نسـبت بـتپرسـتی بـه ایشـان و

نسبت کفر به پدر و مادر آن حضرت مینویسد:

پیش از آنکه خداوند (حضرت) ّ
را بـه رسـالت مبعـوث کنـد ،هـیچ
محمد
کس از قریش مؤمن نبود ،نه مردی ،نه کودکی ،نه زنی ،نه سه نفر و نه علی .هـیچ
کدام ایمان نداشتند؛ زمانی که گفته میشود مردان بت میپرستیدند ،کودکـان نیـز
همینگونه بودند ،چه علی و چه دیگران .اگـر بگوییـد کفـر خردسـال هماننـد کفـر
انسـان بــالغ نیســت ،مـیگــوییم ایمــان کـودك نیـز ماننــد ایمــان فــرد بــالغ نیســت،
همانطوری که برای دیگران ایمان و کفر پس از بلون ثابت میشود ،برای علی نیز
حکم ایمان و کفر پس از بلون ثابت مـیگـردد .از آن گذشـته ،کـودکی کـه از پـدر و
1
مادر کافر متولد شود به اتفاق مسلمانان حکم کفر را دارد.

ابنتیمیه در جای دیگری از کتابش نیز با نفی عدالت از حضرت علی

میگوید:

در حقیقت رافضیان نمـیتواننـد ایمـان علـی و عـدالتش را ثابـت کننـد  ...اگـر
بگویند اسالم ،هجـرت و جهـاد او در راه خـدا بـه تـواتر نقـل شـده اسـت ،در پاسـخ
میگوییم اسالم معاویه ،یزید ،خلفای بنیامیه و بنیعباس و همچنین نمـاز ،روزه و
2
جهاد آنان نیز به تواتر نقل شده است.

وی در جای دیگـری مـیگویـد« :معلـوم نیسـت کـه کفـار و منافقـان بـا علـی دشـمن
بودهاند» 3.آنگاه مـینویسـد« :تمـام مطـالبی کـه دربـاره رشـادتهـا و شـهامتهـای او در
جنگها و غزوهها نقل شده ،درون است»4.
ارکان علمی و حافظ علیاالطالق اهلسنت بـه شـمار مـیرود بـا ذکـر نسـبت نفـاق بـه او
مینویسد ،ابنتیمیه معتقد است:

 .1ابن تیمیه ،ه ها الس  ،ج ،8ص.285
 .2همان ،ج ،2ص.62
 .3همان ،ج ،7ص.461
 .4همان ،ج ،8ص.97

ردنگی ربدیدگاهابنتیمیهردمواجههبامذاهبو زبرگانااالم

ابنتیمیه در اهانت به امام علی

کار را به جایی رساند که ابنحجر عسقالنی کـه از
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علی در هفده مورد دچار اشتباه شد ،و با نص قرآن مخالفت کـرد ،کـه یکـی از
ّ
ّ
آنها درباره عده زن شوهرمرده است که باید طوالنیترین زمان از عده وفات و وضع
ّ
حمل را عده خود قرار دهد .بعضی به جهت سخنان زشتی کـه دربـاره امیرمؤمنـان
بیان داشته است ،وی را منـافق دانسـتهاند؛ چـون وی گفتـه اسـت :علـی بـن ابـی
طالب بارها برای به دست آوردن خالفت کوشید ،ولی کسی او را یـاری نکـرد،
اسـالم
جنگهای او برای دیانتخواهی نبود ،بلکه برای ریاستطلبـی بـود ،و  ...و
ِ
اسالم علی که در دوران طفولیت بود بـاارزشتر اسـت؛ زیـرا اسـالم آوردن
ابوبکر از
ِ
طفــل بنــا بــر قــولی صــحیح نیســت .و همچنــین خواســتگاری علــی از دختــر
ابوجهل ،نقص بزرگی برای وی به شمار میرود .تمـامی ایـن سـخنان نشـانه نفـاق
به علی فرموده است :جز منافق کسی تو را
اوست ،چون پیامبر گرامی
1
دشمن نمیدارد.
نقد

ابنتیمیه در حالی گستاخانه درباره حضرت علی
بزرگ اهلسنت در یمض القد از پیامبر اکرم

سخن مـیرانـد کـه ّمنـاوی عـالم
نقل میکند که آن حضـرت فرمـود:

احلیییق نیییع علیییی» .آنگـــاه در شـــرح ایـــن حـــدیت مـــینویســـد:
ّ
«علیییی نیییع احلییی ّق
ّ
«از همینروست که علی داناترین افراد به تفسیر قرآن بوده است .حتی ابنعبـاس نیـز بـه
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ای ن معنا اعتراف کرده و میگوید :آنچه از علم تفسی ر نزد من است ،از علی گرفتهام»2.

و همچنین ابنتیمیه در حالی بیپروایانه به رد فضایل علی
اهلسنت این فضایل را پذیرفتهاند 3.از باب نمونه او مینویسد:

مـیپـردازد کـه بزرگـان

 .1ابنحجر عسقالنی ،پیشین ،ج ،1ص.181- 179
 .2محمد عبدالرئوف بن علی مناوی ،یمض القد ی ش ح الجاهع الصغم  ،ج ،4ص.357
 .3حسن بن علی سقاف ،عالم بزرگ اهلسنت ،در این باره مینویسد« :ابنتیمیه کسی است که او را شیخاالسالم مینامند و
گروهی نیز به کلماتش استدالل میکنند؛ در حالی که او ناصبی و دشمن علی است و به فاطمه (س) نسبت نفاق داده است»
(سقاف ،الت بم و ال د ،ص .)7و حسن بن فرحان مالکی عالم حنبلیمذهب و جسور در معنای نصب مینویسد« :نصـب ،هـر
گونه انحرافی از علی و اهل بیت اوست و فرقی ندارد با لعن کردن ایشان باشد یا با فاسـق دانسـتن ایشـان؛ همـان کـاری کـه
عدهای از بنیامیه انجام میدادند؛ یا با کوچک کردن فضایل ایشان؛ همـان کـاری کـه دوسـتداران ایشـان (بنیامیـه) انجـام
میدهند؛ یا تضعیف روایات صحیحه در مدح ایشان یا اعتقاد به اینکه علی در جنگهایش اشتباه کرده است (معاویه ،عایشه،

 .1نزول آیه

ُ ُُ
إ ََّن َو ُ ُم  ِه ُ
اّ َو َرسِّوله
ِلیك
ِ

درباره علی ،به اتفاق اهـل علـم درون اسـت 1.در

حالی که متجـاوز از شصـت وچهـار محـدث و دانشـمند ،بـر نـزول آن دربـاره امـام تصـریح
کردهاند2.

 .2آ ی ه

َ َ
ُ
ُْ ْ َ
َ ْ َُ ُ
َْ َ
َ
قل ال أسنلك ْم علی ِه أ ْج رِّرا إال اْل َِّود ف القِّر
ِ
ِ

دربـاره خانـدان رسـالت نـازل نشـده

است 3.در حالی که متجاوز از چهلو پنر محدث و دانشمند آن را نقل کردهاند4.

 .3دوله «مو لی کل نان وةری» کیذب عیىل سیول اهلل صیىل اهلل علعیه سیلم 5.و
حــال آنکــه بسـیاری از صــحابه ،حافظــان و محــدثان ،آن را از پیـامبر اکــرم

روایـت

کردهاند؛ و در کتب معتبر اهلسنت آمده اسـت 6.در رد سـخن ابـنتیمیـه همـین بـس کـه
آلبانی وهابی ذیل این روایت 7میگوید:

ً
حقیقتا شگفتانگیز است که شیخاالسالم ابنتیمیه چگونـه جرئـت بـر انکـار و
تکذیب این روایت در ه ها الس  ،پیدا کرده است؛ چنانچه دربـاره روایـت پیشـینی
نیز همین برخورد را کرده است  ...پس ،از نظر من ،دلیـل تکـذیب ایـن روایـت ،جـز
8
عجله و زیادهروی در رد شیعه نمیتواند باشد.
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یا خوارج در جنگ با علی بر حق بودند و علی بر حق نبود)؛ یا شک کردن در شرعی بودن خالفت امیر مؤمنـان و بیعـتش و یـا
مبالغه کردن در مدح دشمنان ایشان ،پـس اینهـا و شـبیه ایـن نصـب اسـت» (حسـن بـن فرحـان مـالکی ،نحه إنقهاذ التهار خ
ا ساله  ،ص.)298
 .1ابنتیمیه ،پیشین ،ج ،2ص.31
 .2نک :.عبدالحسین امینی ،الغد  ،ج ،3ص.172- 156
 .3ابنتیمیه ،پیشین ،ج ،2ص.118
 .4نک :.عبدالحسین امینی ،پیشین ،ج ،3ص.172- 156
 .5ابنتیمیه ،پیشین ،ج ،7ص.391
 .6احمد ابن حنبل ،پیشین ،مسند عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب ،حدیت 3162؛ محمـد ترمـذی ،پیشـین ،بـاب مناقـب
علی بن ابیطالب ،حدیت 3712؛ احمد نسائی ،خصائص اهم المؤه من ،بـاب علـی ولـی کـل مـؤمن بعـدی ،حـدیت 88؛
محمد ابنحبان ،صحم ابنحبهان ،حـدیت 6929؛ محمـد حـاکم نیشـابوری ،المسهتدر عله الصهحمحمن ،ج ،3ص119؛
ابنحجر عسقالنی ،ا صاب  ،ج ،4ص.467
 .7آلبانی میگوید این حدیت بنا بر شرط مسلم صحیح است و ذهبی هم با این موضوع موافق اسـت؛ محمـد البـانی ،سلسهل
ا حاد الصحمح  ،ج ،6ص.261
 .8محمد آلبانی ،پیشین ،ج ،6ص 263و  ،264حدیت .2223

دیدگاه ابنتیمیه درباره امام حسین

وی درباره قیام امام حسین

میگوید:

و در قیام (حسین) ،نه مصلحت دین بود و نـه مصـلحت دنیـا  ...و در قیـام او و
کشته شدن او آنقدر فسـاد بـود کـه اگـر در شـهر خـود نشسـته بـود آنقـدر فسـاد
نمیشد  ...بدی به سبب قیام او زیاد شد و خیر کم گردید؛ و ایـن سـبب ّ
شـر بزرگـی
1
شد؛ و کشته شدن حسین سبب فتنههای بسیار شد.

ابنتیمیه در اهانت به امام حسین
سیره و گفته رسولالله

تا جایی پیش مـیرود کـه قیـام امـام را مخـالف

و موجب فساد میخواند و مینویسد:

در مقابل ائمه ستمکار ،امـر
این قیام در حالی صورت پذیرفت که پیامبر
به صبر کردند و امر به ترک از قتل و قیـام در برابـر آنـان کردنـد ،کـه ایـن دسـتور از
بهترین راههای زندگی و معاش برای بندگان است .و اگر کسی با این امر پیامبر چه
ً
ً
عمدا و چه سهوا مخالفت کند از عملش صالحی حاصل نمـیشـود ،بلکـه موجـب
2
فساد میگردد.

ابن تیمیه حتی به این مقدار هم بسنده نمیکند ،بلکه برخالف اجماع اهلسنت عالوه
بر اهانت به اباعبدالله

 ،سعی در تطهیر عمل ننگین یزید در فرمان به قتـل امـام دارد.

او در این باره میگوید« :یزید دستور کشتن حسـین را نـداده اسـت؛ و راضـی بـه آن نبـوده
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است؛ بلکه از کشته شدن او اظهار درد کرد و سر حسین به سوی او حمـل نشـد؛ بلکـه بـه
سوی ابنز یاد حمل شد»3.
نقد

آیا فرزند رسول خدا

و سید جوانان اهل بهشت 4به اندازه ابنتیمیـه نمیدانسـت

که در این کار مصلحتی وجود دارد یا نه؟ طبری در تاریخ خود و ابناثیر در الکاههل خـود و
 .1ابن تیمیه ،پیشین ،ج ،4ص.531
 .2همان.
 .3همو ،هجم ع الفتاوی ،ج ،4ص.486
ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ
وه َما خ ٌیر ِم ْن ُه َما» (محمد ابنماجه ،پیشین ،حدیت .)118
اب وه ِل الجن ِة ،ووب
« .4الحسن والحسین سیدا شب ِ

نیز دیگران 1به این مطلب پاسخ دادهاند که:
فرمودند :کسی که سلطان ستمکشی را ببیند که حرام خدا را
رسولالله
َّ
حالل میکند ،عهد و پیمان خدا را میشکند و مخالف سنت رسولاللـه اسـت و در
میان مردم با گناه و عدوان رفتار میکند ،اگر با سخن یا رفتار خود در برابـر او قیـام
نکند ،خدا حق دارد وی را در جایی از جهنم جای دهد که همان ظالم را جای داده
است .مگر نه این است که این گروه (یزیدیان) همواره از شیطان پیروی میکننـد و
از اطاعت خدای رحمان روگردان شدهاند ،فتنه و فسـاد را ظـاهر و حـدود و احکـام
2
خدا را تعطیل کردهاند؛ حرام خدا را حالل و حالل خدا را حرام کردهاند.

و اما قضیه دستور یزید به قتل امام حسین

از قطعیات و متواترات تاریخ به حساب

میآید و تمامی مسلمانان به این مطلب اذعان دارنـد .ابـنعمـاد حنبلـی در کتـاب شهارات
الالش مینویسد:
تفتازانی در کتاب ش ح عقا د نسفم میگوید :بر جواز لعن کسی که حسـین را
کشت یا امر به آن کرد یا آن را اجازه داد یا به آن راضی شد اجماع کـردهانـد؛ و حـق
آن اسـت کـه یزیـد بــه قتـل حسـین راضـی بــود و از کشـتن او خوشـحال شـد و بــه
اهلبیت رسول خدا اهانت کرد و این مطلب متواتر معنوی است؛ اگرچه تفصیل آن
از خبرهای واحد است؛ پس ما در خصوص (لعن) او سکوت نمیکنیم؛ بلکـه حتـی
در کفر یا مؤمن بودن او هـم شـک نمـیکنـیم .لعنـت خـدا بـر او و بـر طرفـداران و
3
یاورانش.

 .1بسیاری از بزرگان اهلسنت و از جمله ذهبی در سم اعهالم ال هبال نقـل کردهانـد کـه امـام حسـین در سـرزمین کـربال
فرمود« :وال ترون الحق ال یعمل به و الباطل ال یتناهی عنه ،لیرغب المؤمن فی لقا اللـه ،فـینی ال وری المـوت عال السـعادة و
الحیاة مع الظالمین عال برما» (محمد ابن احمد بن عثمان ذهبی ،سم اعالم ال بال  ،ج ،3باب الحسین الشهید؛ همو ،تهار خ
اسالم ،ج ،5ص12؛ ابن خلکـان ،ویمهات ا عمهان ،81 ،61 ،ص9؛ طبرانـی ،هعجه کبمه  ،ج ،3ص115؛ هیثمـی ،هجمهع
الزوائد ،ج ،9ص195؛ ابن عساکر ،تار خ هد ده ق ،ج ،14ص.)217
 .2طبری ،تار خ طب ی ،ج ،4ص314؛ ابن اثیر ،الکاهل ،ج ،4ص48؛ ابن اعصم ،الفت ح ،ج ،5ص.81
 .3عبدالحی ابنعماد حنبلی ،شارات الالش ،ج ،1ص.69- 68
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و هیچ عاقلی شک ندارد که یزید بن معاویه قاتل حسین (رضی الله) است؛ زیرا
1
اوست که عبیدالله بن زیاد را مأمور به قتل حسین کرد.

و همچنین ذهبی ،در تار خ ا سالم مینویسد:
و چـون یزیـد بـا مــردم مدینـه آنچــه خواسـت انجــام داد ،و حسـین و بــرادران و
بستگان او را کشت ،و شراب خورد و کارهایی ناپسند انجام داد ،مـردم او را دشـمن
2
داشتند؛ و بسیاری بر ضد او قیام کردند و خداوند به عمر او برکت نداد.

همچنین ابناثیر در الکاهل و یعقوبی در تاریخش و ابـنقتیبـه در االمامنة و السیاسنة
نامه یزید بن معاویه به مروان را آورده که یزیـد بـه مـروان دسـتور داد« :بـر حسـین سـخت
بگیر ید تا بیعت کند و اگر بیعت نکرد گردنش را بزنید»3.

و نیز ابنوثیر مینویسد برخی از مردم عبیداللـه بـن زیـاد را مالمـت میکردنـد کـه چـرا
دستت را بـه خـون فرزنـد پیـامبر آلـوده کـردی؟ وی در جـواب گفـت« :مـن کـه حسـین را
کشتم ،به دستور خود یزید بوده ،به من گفت یا حسین را بکش یا تو را میکشـم؛ مـن هـم
برای اینکه کشته نشوم ،حسین را کشتم».

4

نتیجه
با توجه به آنچه گذشت ،ابنتیمیه را باید شخصیتی دانست که نه تنها به شـیعه ،بلکـه
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به عقاید همه مذاهب اسالمی حمله میکرد 5.همچنین ضدیت او با بزرگان تا آنجا بود کـه
و اهلبیت پـاکش و طعـن بـه خلفـا و صـحابه هـم ابـایی
حتی از تنقیص رسولالله
نداشت ،به نحوی که به دلیل فتواهای شاذ و خارج از مذاهب فرق مختلـف اسـالمی او را
طرد کردند و مدت زیادی از عمر خود را در زندان سپری کرد و سرانجام نیز در زندان جـان
سپرد.
 .1عبدالله بن محمد بن عامر الشبراوی ،ا تحاف ی
بحش األش اف ،ص.62
 .2محمد بن احمد بن عثمان ذهبی ،تار خ ا سالم ،ج ،5وفیات .81 ،61
 .3ابن اثیر ،الکاهل ،ج ،4ص15؛ یعقوبی ،تار خ عق ب  ،ج ،2ص241؛ ابن قتیبه ،ا هاه والسماس  ،ص.175
 .4ابن اثیر ،پیشین ،ج ،4ص.141
 .5به نحوی که برخی علمای اسالمی ،از جمله سبکی و حصنی دمشقی ،وی را خارج از جماعت اسالم معرفی کردند.
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.1414
 .21منءوی ،محمد عبد الرئو بن علی ،ییضنالقدیحنیمنشح نالجارعنالبغیح ،بیجء ،بینء ،بیتء.
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پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سراج منیرسال چهارمشماره41تابستان4131
صفحات466-403 :

فهرستواره پایانانهماهی حوزوی-دااگشنهی
رد موضوع ال یگری و نقد واهبیت
اباذر نرص اصفهانی

*

مقدمه
فرقه وهابیت با آنکه اندیشه استواری در میان صاحبنظران اسالمی ندارد ،امـا بـر آن
است تا اندیشههای نااستوار و متحجرانه خویش را بر سایر مسلمانان تحمیل کـرده و خـود
را به مثابه تنها میداندار اندیشه و تفکر اسالمی بقبوالند .از اینرو شـناخت راز و رمزهـا و
واکاوی اندیشهها و نگرشهای این فرقه در مراکز علمی-پژوهشی ،به ویـژه در تحقیقـات
پایانی دانشگاهها و حوزههای علمیه ضروری به نظر میرسد.
آنچه پایاننامهها را از سایر متون متمایز میکند ،پرداختن به موضـوعات بـدیع و ارائـه
ً
نگرشهای نو است .بدینسان مسائل و موضوعات مطرحشده در متون پایاننامهها غالبـا
بکر و دست اولاند و نگرشها و رهیافتهای ارائهشده از جانب آنها در نوع خـود منحصـر
به فرد تلقی میشوند .بدین جهت پایاننامهها همواره در زمره اصیلترین منـابع تحقیقـات
به شمار میآیند .لذا شناسایی و بهرهمندی از متون پایاننامـههـا و نیـز اسـتفاده از تـوان و
ظرفیت نویسندگان آنها در مراکز پژوهشی الزم است .از آنجایی کـه رویکـرد نشـریه سه ا
ه م شناخت دقیق فرقه وهابیت و پاسخ به شبهات آنها در موضوعات مختلف اسـت ،لـذا
* کارشناس پژوهشکده حر و زیارت.
abazarnasr@gmail.com

ارائه گزارش از پایاننامههایی که با هدف شناخت و نقد دیدگاههای ایـن جریـان در مراکـز
علمی کشور تولید میشوند ،از جمله وظایف آن است.
در این گزارش 212 ،پایاننامه شامل  11رساله دکتری (یا سـطح چهـار حـوزه) و 192
ـات
رســاله در مقطــع کارشناس ـی ارشــد (ی ـا ســطح ســوم حــوزه) معرف ـی شــدهانــد .اطالعـ ِ

بخش دکترا (یا سطح چهارم حـوزه) و کارشناسـی ارشـد (یـا سـطح سـوم
پایاننامهها در دو ِ
حوزه) تفکیک شدهاند .هر بخش بر اساس عناوین پایاننامهها تنظیم و مرتب شده اسـت.
نام نویسنده آثار هم پس از عنـوان پایـاننامـه آمـده اسـت .نیـز در قسـمت معرفـی اسـاتید
راهنما ،نام اول ،استاد راهنما و نام دوم ،استاد مشاور است.
الف .پایاننامه های دکتری یا سطح چهارم حوزه
 .4بحرسمنتطبیقمنعقایدنس فنبانوهابیت ،حسین نیکخوا  ،بده رارنمدءیی مهددی
فرمءنیءن ،ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،حوز علمیه ق .
 .1بحرسمنونهقدنبابندومنازنکتابناصو نرذهبنالشیف ناالراری ،ناحمدد عءبددی،
به رارنمءیی احمدد بهشدتی ،ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی ،دانشدکد االریدءت و
معءر اسالمی ،دانشگء تهران411 ،1831 ،ص.
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 .1التوسلنیمنالکتابنوالسن  ،مهدی رست نژاد ،به رارنمءیی محمدرءدی معرفدت،
ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،مرکز مدیریت حوز علمیه ق .1831 ،

 .1جایگاهنسنتندرنرکتبناهلنبیت

نونهقدینبحنیبلن«سرنتنهرزدنشریف »نازن

کتابناصو نرذهبنالشیف ناالراری ناالرناعشحی  ،سید عبدالکری حیدری ،بده
رارنمءیی محمدرءدی معرفت ،ر ته االریءت ،دانشگء تهران.1834 ،
 .0زیارتنونتوسلنونرابط نآننبانتوحیدنعبادی ،احمدحسین فالحدی ،بده رارنمدءیی
احمد عءبددی و مشدءور عزالددین رضدءنژاد ،ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی ،حدوز
علمیه ق .1831 ،

 .2رباهمنیکحینس فی  ،مهدی فرمءنیءن آرانی ،بده رارنمدءیی احمدد بهشدتی و علدی
اللهبدا تی و مشءور احمد عءبدی ،دانشکد االریءت ،دانشگء ق .1833 ،
 .7رناظحاتمندرنححریننشحیفین ،سید محمد حسینی قزوینی ،ر ته فلسفه و کدالم
اسالمی ،حوز علمیه ق .1832 ،
این پایاننامه شامل مذاکرات و مباحثاتی با برخی علمای بزرگ مکه ،اساتید دانشگاه
امالقری و دانشجویان در مدینه و مکه مکرمه است.
 .6هزاه نالقحآننعننالت حیفنونروازیننالوهابی  ،فتحالله نجءرزادگءن ،به رارنمدءیی
محمدرءدی معرفت و مشءور سید محمدبءقر حجتی ،ر ته علدوم قدرآن و حددیث،
دانشکد االریءت و معءر اسالمی ،دانشگء تهران.1833 ،

این رساله که به زبان عربی نوشته شده ،در نقد بخشی از کتابی بـه نـام اصوو
مذهب الشیعة االمامیوة االثنوی عشوریة تـألیف دکتـر ناصـر علـی قفـاری یکـی از
دانشمندان وهابیمـذهب اسـت و شـامل پـنر فصـل بـا ایـن عنـوانهاسـت :ادلـه
امامیمذهبان بر مصونیت قرآن از تحریف؛ روایات تحریف در ترازوی نقد؛ احادیـت
تحریف در کتب اهل سنت؛ نگاهی بـه پاسـخهـای اهـل سـنت بـه اشـکاالت ایـن
روایات؛ نظری گذرا به پاسخهای امامیمذهبان به روایت اهل سنت) .
 .3هقدنونبحرسمنآراءنس فی ندرنبارهنتوحیدنونهبوت ،علی اللهبدا تی ،بده رارنمدءیی
احمد بهشتی و مشءور طوبی کرمدءنی ،ر دته کدالم و فلسدفه اسدالمی ،دانشدکد
 .45هقدنونبحرسمنشبجاتندکتحنهاصرحنالقفراریندربرارهناهدیشر نرجردویت ،نصدرت
آیتی سجز ئدی ،بده رارنمدءیی سدید مسدعود نورسدیدآقءیی و مشدءور سدید محمدد
حسینی قزوینی ،ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،حوز علمیه ق .1812 ،

ب .پایاننامههای کارشناسی ارشد یا سطح سوم حوزه
 .44استحاتژینعحبستاننسفودینبحاینگسرتحشنوهابیرتندرنرنراطقنسنمهشرینن
ایحاننوناستحاتژینایرحانندرنتقویرتنشریفیاننعحبسرتان ،علیرضدء حدءجی علدی

فهرستواره پایانانهماهی حوزوی-دااگشنهی رد موضوع ال یگری و نقد واهبیت

االریءت و معءر اسالمی ،دانشگء تهران.1832 ،
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بیگی ،به رارنمءیی رضء بءقیزاد نالمی و مشءور محمود قیدومزاد  ،دانشدگء آزاد
اسالمی واحد آ تیءن.1811 ،
 .41اهدیش نسیاسمنس فمگحیندرناسالمنرفاصحنبانتأکیردنبرحنطالبراننونالقاعرده،
عبدالمجیددد افراختدده ،بدده رارنمددءیی محمدرضددء احمدددی طبءطبددءیی ،ر ددته علددوم
سیءسی ،دانشکد علدوم سیءسدی و معدءر اسدالمی ،دانشدگء امدءم صدءد،

،

تهران.1833 ،
 .41اهدیش هاینحسننبننیححراننررالکم ،سدیدمحمد حیددر نقدوی ،بده رارنمدءیی
سیدعصددءم العمددءد و مشددءور مهدددی فرمءنیدءن ،ر ددته مددذار ،اسددالمی ،مجتمددع
آموزش عءلی امءم خمینی ،جءمع المصطفی العءلمیه ،ق .1833 ،

 .41اهلنبیت

نونتفسیحنقحآن ،غالمرضء رئیسدیءن ،بده رارنمدءیی سدید محمددبءقر

حجتی ،ر ته علوم قرآن و حدیث ،دانشگء ق .1832 ،
این رساله در نقد بخشی از کتـاب اصه م ههالش شویعة االثنوی عشوریة مربـوط بـه
ّ
صفحات  15۲تا  1۱1از جلد اول آن ،اثر دکتـر ناصـربن عبـد اللـه قفـاری اسـت .در ایـن
بخش سه شبهه درباره شیعه مبنی بر عدم حجیت قرآن نزد شیعه مطرح شده است.
 .40بدعتنازندیدگاهنقحآننونحدیث ،ربءبه نءظمی ،به رارنمدءیی محمددبءقر حجتدی،
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ر ته علوم قرآن و حدیث ،دانشگء آزاد اسالمی واحد تهران مءل.1833 ،
 .42برردعتندرنقررحآننونحرردیثنازنرنظررحنیررحیقیننبررانتأکیرردنبررحنربررادیقنرای ر نآن،
محمدجءوید نجمی ،به رارنمءیی احمد مرادخدءنی و مشدءور محمدحسدن زمدءنی،
ر ته علوم قرآن و حدیث ،جءمع المصفی العءلمی  ،ق .1838 ،
 .47بحرس رمنآراینع مرراینش ریف نونوهررابمندربررارهنتوسررلنونشررفاعت ،محمدددعلی
بلتستءنی ،به رارنمءیی سید محمدرضء موسوی و مشءور محمد کریمی ،ر ته فقه
و معءر اسالمی ،مجتمدع آمدوزش عدءلی فقده ،جءمعده المصدطفی العءلمیده ،قد ،
.1834

 .46بحرسمناختالیاتنر مدنبرننعبردالوهابنبراناحمردنبرننحنبرل ،رضدء الهدءمی،
ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،حوز علمیه ق  ،در حءل تدوین (. )1811
 .43بحرس رمناعتقرراداتنونایکررارنیحق ر نوهابی رتنازنرنظررحنقررحآننوناحادی رث ،علددی
نصراللهی ،به رارنمءیی محمدعلی ربینور اقدم سرایی و مشءور نءزی عبداللهنور،
دانشگء آزاد اسالمی ،واحد تبریز.1831 ،
 .15بحرسمناعتقادین-نسیاسمنپیحاروننوهابیتنونهظرامنآ نسرفود ،سدید محسدن
یخاالسالمی ،به رارنمءیی علیاصغر حلبدی و مشدءور مندوچهر محمددی ،ر دته
معءر اسالمی و علوم سیءسی ،دانشگء امءم صءد131 ،1863 ،3،ص.
 .14بحرسمنبدعتنونسنتنازنرنظحنقحآننونحردیث ،حسدین زارعکدءر ،بده رارنمدءیی
امیر توحیددی و مشدءور سدید محمدد رضدوی ،ر دته االریدءت و معدءر اسدالمی،
گددرایش علددوم قددرآن و حدددیث ،دانشددکد ادبیددءت و علددوم انسددءنی ،دانشددگء آزاد
اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1833 ،

 .11بحرسمنبستحهانونریش هاینتحوریسمندرنخاورریاه ن(رطالف نروردینالقاعردهن
ونطالبان) ،احسءن نیکنی ،به رارنمءیی یحیی فوزی و مشءور مجید بزرگمهری،
ر ته علوم سیءسی ،دانشگء بینالمللی امءم خمینی  ،قزوین.1831 ،
 .11بحرسمنبنیادنیکحینوهابیتندرنتوحیردنونهقردنآن ،بده رارنمدءیی سدید حسدین
.1811

 .11بحرسمنتأریحناهدیش هاینس فمنبحنگستحشنایحاطگحایرمناسرالرمنبرانرطالفر ن
روردینردارسناسالرمنپاکستان ،رضء رستگءران ،به رارنمءیی محمد توحیددفءم
و مشءور محبوبه نء نیء ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1811 ،
 .10بحرسمنتطبیقمنایکارنوهابیتنبانخوارج ،عءبد حسین فءئزی ،به رارنمءیی سید
عصءمالدین یحیی العمدءد و مشدءور محمددجعفر حسدینیءن ،ر دته فقده و معدءر
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اسالمی ،مجمع عدءلی فقده و معدءر اسدالمی ،جءمعد المصدطفی العءلمیده ،قد ،
.1833

 .12بحرسمنتطبیقمنرباهمنیکحینونآراءنکالرمنعالر نح رمنونابرننتیمیر ندرنبرابن
شحکنونبردعت ،عبدالمحمدد دیروانی دیری ،بده رارنمدءیی سدعید رحیمیدءن و
مشءور علیمحمد سءجدی ،دانشدکد ادبیدءت و علدوم انسدءنی ،دانشدگء

دیراز،

.1833
 .17بحرسررمنجایگرراهنتوسررلندرنقررحآننوناحادیررث ،محمددد ددرقی خسرو ددءری ،بدده
رارنمءیی نءزی عبداللهنور و مشءور علیرضء رادبین ،دانشدگء آزاد اسدالمی ،واحدد
تبریز.1811 ،
 .16بحرسمنجنبشنوهابیتنونتأری نحآننبرحنارنیرتنر رمنجمجروریناسرالرمنایرحان،
محمدرضء قر جءنلو  ،به رارنمءیی مری قر مشک غراوی و مشءور عبدالرضء بءی،
دانشگء آزاد اسالمی ،واحد آزاد هر.1831 ،

 .13بحرسمنچالشهاینسیاسمنروجودنیحاروینشریف نبرانسر فمهاینالقاعردهنبران
تأکیدنبحنکشورهاینهمسای نایحان ،سید ولی نجفی یرازی ،به رارنمءیی مهدی
حسدنی بدءقری و مشدءور جمیدل حسدننور ،دانشدگء آزاد اسدالمی ،واحدد بءفدت،
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.1831

 .15بحرسمنروابطناهگ ستاننبانوهابیرتندرنرنطقر نخ ری نیرارسن(0581-0581ن
م ،).اصددغر متددولیزاد نددءیینی ،بدده رارنمددءیی علیاصددغر منتظرالقددءئ و مشددءور
علی اصددغر کجبددء  ،ر ددته تددءریخ ،دانشددکد ادبیددءت و علددوم انسددءنی ،دانشددگء
اصفهءن.1811 ،

 .14بحرسمنزرین هاینسیاسمنوناجتماعمنگسرتحشنوهابیرتندرنایرحانن(رطالفر ن
روردیناستاننگ ستان) ،علی دنکدوب ،بده رارنمدءیی مسدعود مطلبدی و مشدءور
ایر ج میر ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد آزاد هر.1811 ،

 .11بحرسمنس فمگحیندرنشب قارهنهند ،حسن منتظری ،بده رارنمدءیی نج الددین
طبسی و مشءور مهدی فرمءنیءن ،ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،حدوز علمیده قد ،
.1833
 .11بحرسمنشبجاتنشفاعتندرنآیاتنقحآننونتفاسیحنشیف نوناهرلنسرنت ،صدءد،
بددءربری محمددد ،بدده رارنمددءیی محمدرضددء آ ددتیءنی ،ر ددته علددوم قددرآن و حدددیث،
دانشگء آزاد اسالمی ،واحد ارا .1838 ،
 .11بحرسمنشرفاعتندرنآیراتنونروایر اتنونهقردنشربجاتنواردهنبرحنشرفاعت ،دهال
میرخءنی  ،به رارنمءیی مجید معءر و مشءور کءمران ایزدی مبءرکه ،دانشدگء آزاد
اسالمی ،واحد تهران مءل.1833 ،
 .10بحرسمنشیوههاینتب یغمنوهابیتنبانتأکیدنبحنیفالیتهراینعحبسرتان ،مدری
دیرینجءنی ،بده رارنمددءیی حمیدد ملکمکدءن و مشددءور محمددرءدی فددالحزاد ،
ر ته مذار ،کالمی ،دانشگء ادیءن و مذار ،،ق .1811 ،
 .12بحرسمنعقایدنس فی نازندیدگاهناهلنسرنت ،محمدد سدءجدینیدء ،بده رارنمدءیی
سیدعلی هرستءنی و مشءور مرتضی استءدی ،ر ته کالم اسالمی ،مرکز مدیریت
حوز علمیه خراسءن268 ،1833 ،ص.
 .17بحرسمنعقایدنوهابیتندرنرویوعنتوحیرد ،ابءصدلت فیضدیزاد  ،بده رارنمدءیی
تبریز.1811 ،
 .16بحرسمنیقجمنزیارتناهلنقبورنازندیدگاهنرذاهبنخمس  .حسدن محمددی ،بده
رارنمءیی میرحسن عءبدیءن و مشءور حبی،الله محمدی ،دانشدگء آزاد اسدالمی،
واحد ق .1833 ،
 .13بحرسمنیقجمنعقایدنوناحکامنیحق هاینیرال ن(وهابیرتنونشریطاننپحسرتم)ن.
سمیرا قر جءنلو ،به رارنمءیی غالمحسن دالور و مشءور حسین احمری ،دانشدگء
آزاد اسالمی ،واحد مشهد.1811 ،
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 .15بحرسمنیقجمنوناعتقادینیحقنوهابیرت،نرجحاهگیرزنشرجدادهژاد ،بده رارنمدءیی
علی مهدیزاد

هری و مشءور میث تءرم ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحدد جیرفدت،

.1811
 .14بحرسررمنقحآهررمنونروایررمنتوحیرردنونشررحکنازندیرردگاهنتشرریعنونوهابیررت ،محمددد
فضددلی ،بدده رارنمددءیی علیرضددء مختددءری و مشددءور محسددن زارعددی ،دانشددگء آزاد
اسالمی ،واحد فسء ،در حءل تدوین (. )1811

 .11ب نحرسمنگحوههاینسیاسمندرنعحاقنجدیدنونتأریحنآننبحنارنیتنر منجمجرورین
اسررالرمنایررحانن(رطالفرر نررروردینجحیرراننسرر فم) ،علیرضددء طحددءنمنش ،بدده
رارنمءیی سروش فتحدی و مشدءور عبدالرضدء بدءی ،دانشدگء آزاد اسدالمی ،واحدد
آزاد هر.1811 ،

 .11بحرسمنرباهمنیکحینونریشر هراینتراریخمنوهابیرتنونهقرشنآنندرنتفاریراتن
کنرروهمنججررانناسررالم:نرطالف ر نررروردینایغاهسررتاننونپاکسررتان ،علددی محمددد
اسددمءعیل ،بدده رارنمددءیی اکبددر ا ددرفی و مشددءور احمددد بخشءیشددی اردسددتءنی،
دانشگء آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،در حءل تدوین (. )1811
 .11بحرسرمنربرراهمنیکرحینونیقجررمنوهابیررت ،احمدد حمیدددی ،بده رارنمددءیی سددید
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محمدتقی علوی رشت جین و مشءور کری علی محمدی ،دانشگء آزاد اسدالمی،
واحد بنءب.1833 ،
 .10بحرسمنرباهمنکالرمنوهابیتندرنروردنتوحیدنونشحک ،محمد ابراری زکی ،بده
رارنمءیی عزالدین رضدءنژاد و مشدءور عبددالرحی سدلیمءنی ،ر دته فقده و معدءر
اسالمی ،مدرسه عدءلی فقده و معدءر اسدالمی ،جءمعد المصدطفی العءلمیده ،قد ،
.1834
 .12بحرسررمنرجموع ر نشرربجاتنوهابیررانندربررارهنرجرردویت ،علیرضددء فخددءری ،بدده
رارنمءیی احمد عءبدی و مشءور فتحالله نجءرزادگءن ،مؤسسه آموز ی و نژورشدی
امءم خمینی (ر ) ،ق .1833 ،

 .17بحرسمنرسئ نتوسلنازندیدگاهنرتفکحاننشیفمنونوهرابم ،منتظدر مهددی ،بده
رارنمءیی محمدمهدی گرجیءن و مشءور عزالدین رضدءنژاد ،ر دته فلسدفه و کدالم،
مجمع آموزش عدءلی امدءم خمیندی  ،جءمعد المصدطفی العءلمید  ،قد ،1834 ،
212ص.
 .16ب حرسمنرسئ نشفاعتنازندیردگاهنعالرر نطباطبرایمنونیخرحنرازی ،علدیاکبدر
محمدی ،به رارنمءیی احمد عءبدی و مشءور محمد ذبیحی ،ر دته فلسدفه و کدالم
اسالمی ،دانشکد االریءت ،دانشگء ق 118 ،1831 ،ص.
 .13بحرسمنرشحوعیتنزیارتنازندیدگاهناهلنسنتنبرانهظرحنبر نشربجاتنوهابیرت،
علی محمدد قءسدمی دورکی ،بده رارنمدءیی محمدد ابراریمدی ورکیدءنی و مشدءور
فءطمده تدوکلی ،ر دته مدرسدی معددءر اسدالمی ،گدرایش قدرآن و متدون اسددالمی،
دانشکد االریءت و ادیءن.1811 ،
 .05بحرسمنرفیارنتکفیحندرنرذاهبناسالرم ،عیسی بدءقری ،بده رارنمدءیی حسدین
رجبی و مشءور رسول رضدوی ،ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی ،حدوز علمیده قد ،
.1811
 .04بحرسمنرغایحتهاینیقجمنوهابیتنبانیق نرذاهبناربف  ،توران عیوض اوغلدی،
بدده رارنمددءیی فددرج بهددزاد وکی دلآبددءد و مشددءور جددواد واحدددیزاد  ،دانشددگء آزاد

 .01بحرسمنرقایس اینرفنانونحدودنشحكنازندیدگاهنوهابیتنهمحاهنآراینشیفیانن
ارناعشحینوناهرلنتسرنن ،سدید محمدد مشدهدی ،دانشدگء آزاد اسدالمی ،واحدد
ارا 63 ،1834 ،ص.
 .01بحرسررمنونت یررلنتفاریرراتنیکررحینوهابیررتنبررانآیرراتنقررحآن ،حسددین آزاد ،بدده
رارنمءیی علیرضء مختءری و مشءور عبدالحمیدد عءرفیدءن ،دانشدگء آزاد اسدالمی
واحد فسء ،در حءل تدوین (. )1811
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اسالمی ،واحد اردبیل.1811 ،
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 .01بحرسمنونت یلنیقجرمنجایگراهنعرزادارینونرحریر نونشربجاتنرحبروطنبر نآن،
مری نورندور ،بده رارنمدءیی کدءمران ایدزدی مبءرکده و مشدءور علیاکبدر نءید،زاد ،
دانشگء آزاد اسالمی واحد تءکستءن.1831 ،

 .00بحرسمنونتطبیقنتفسیحنآیاتنصفاتمنخداوهدنبیننتفسریحنالمیرزاننونتفسریحن
المنار  ،مظهر نعمتی ،به رارنمءیی عدءدل ندءدرعلی و مشدءور امیدر دیرزاد ،ر دته
علوم قرآن و حدیث ،دانشکد ادبیدءت و علدوم انسدءنی ،دانشدگء رازی کرمءنشدء ،
.1833
 .02بحرنسمنونهقدنآرانوناهدیش هاینسر فمندکترحنیوسرفنقحیراوی ،سدید مجتبدی
موسوی ،به رارنمءیی مهدی فرمءنیءن و مشءور حسین رجبی ،ر ته فلسفه و کالم
اسالمی ،حوز علمیه ق .1811 ،

 .07بحرسمنونهقدناحکامنیقجرمنرزارهراندرنررذاهبنخمسر ناسرالرم،نابوالفضرلن
رفینمزاده ،به رارنمءیی حسین احمری و مشءور غالمحسین دالور ،ر دته فقده و
مبءنی حقو ،اسالمی ،دانشکد االریءت و معءر اسالمی ،دانشگء آزاد اسالمی،
واحد مشهد116 ،1834 ،ص.

 .06بحرسمنونهقدناشکاالتنکالرمناحمردنکاتربنوندکترحنقفرارینپیحارروننحردیثن
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غدیح  ،جعفر اصفهءنی ،به رارنمدءیی احمدد عءبددی و مشدءور علدی اللهبدا دتی،
ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگء ق .1831 ،

 .03بحرسمنونهقدندیدگاهنقفاریندربارهنجایگاهنائم

ندرنرکتربنتشریعن(یبرلن

او نازنبررابندومنازنکتررابناصررو نرررذهبنالشرریف ) ،عبدددالمؤمن امینددی ،بدده
رارنمءیی منصور نصدیری و مشدءور حسدین فقیده ،ر دته فقده و معدءر اسدالمی،
مجتمع آموزش عءلی فقه ،جءمع المصطفی العءلمیه ،ق .1833 ،
 .25بحرسمنونهقدندیدگاهنر مدنبننعبدالوهابندربارهنرفیارهاینتوحیدنونشرحك،
سید

یمء انو ه ،به رارنمءیی علدی افضدلی و مشدءور حسدن طدءرمیراد ،ر دته

علوم حدیث ،گرایش کالم و عقءید ،دانشکد علوم حدیث ،ق .1833 ،

 .24بحرسمنونهقردنسر فی ندرنشرما نآیحیقرا ،سدید داریدوش رحیمدی ،بده رارنمدءیی
مهدی فرمءنیءن و مشءور احمد عءبدی ،ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،حوز علمیده
ق .1833 ،
 .21بحرسررمنونهقرردن«کشررفنالشرربجاتنیررمنالتوحیررد»نر مرردنبررننعبرردالوهاب،
محمدحسددین سددبحءنی ،بدده رارنمددءیی عبدددالرحمن سددلیمءنی و مشددءور احمددد
جءعی ،ر ته فقه و معءر اسالمی ،گرایش فلسفه اسالمی ،مدرسه عدءلی فقده و
معءر اسالمی ،جءمع المصطفی العءلمیه ،ق .1831 ،
 .21بحرسمنوهابیتنونهفودنآنندرنشب قارهنهند،نابوالفضل نسندید  ،بده رارنمدءیی
رمءیون رمتدی ،ر دته روابدی سیءسدی (دیپلمءتیدک) ،دانشدکد روابدی بینالملدل
وزارت امور خءرجه ،تهران416 ،1834 ،ص.
 .21بنیرادنیکرحینوهابیرتندرنتوحیرد ،محمدددبءقر حسدنزاد  ،بده رارنمدءیی عسددگر
دیربءز و مشءور محمدجعفر حسینیءن ،ر ته فلسفه و کالم ،مجتمع آموزش عدءلی
امءم خمینی.1831 ،
 .20بنیرادگحایمنونارنیرت:نرطالفر نرروردینگحوههراینسر فمناسرتاننک نحدسرتان،
فردین بهرامی ،به رارنمءیی سید محمود نجءتی حسینی و مشدءور رضدء بدءقیزاد
نالمی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد آ تیءن.1812 ،
قلی ا  ،به رارنمءیی نءصر رفیعی و مشءور احمد مرادخءنی ،ر ته تفسیر و علدوم
قرآن ،مدرسه عءلی امءم خمینی ،جءمعه المصطفی العءلمیه ،ق .1834 ،
 .27پژوهشمندرنهقردهاینعالرر نارینرمنبرحنرنجراجنالسرن  ،میرعمدءد دریف ،بده
رارنمءیی امیر توحیدی و مشءور احمدرضء غءیی ،ر ته علوم قرآن و حدیث ،گرو
االریددءت و معددءر اسددالمی ،دانشددکد ادبیددءت و علددوم انسددءنی ،دانشددگء آزاد
اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1831 ،
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 .26پژوهشمنرویوعمندرنسنتنونبدعتندرنپحتونتفالیمنرکتبناهلالبیرت

،

محمدتقی فخلعی ،به رارنمدءیی محمدد واعد زاد خراسدءنی ،ر دته فقده و مبدءنی
حقو ،اسالمی ،دانشکد االریءت و معدءر اسدالمی ،دانشدگء فردوسدی مشدهد،
.۴۹۱۱

 .23پیاردهاینهفروذنوهابیرتندرنکشرورهاینهمسرای نونترأریحنآننبرحنارنیرتنر رمن
ایحان ،رضء اکبری فرد ،به رارنمءیی محمد اخبءری و مشءور یوسدف زینالعءبددین
عموقی ،دانشکد علوم سیءسی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد ر ت.1831 ،
 .75تررأریحناهدیشر نوهابیررتنبررحنروابررطنبرریننشرریف نونسررنم ،سددیروس سددالجقه ،بدده
رارنمءیی مهدی حسنی بءقری ریفآبءد و مشءور جمیل حسننور ،دانشگء آزاد
اسالمی ،واحد بءفت.1811 ،
 .74تأریحناهدیشر هاینکالررمنابرننتیمیر نبرحنوهابیرت ،محمدعیسدی محمددی ،بده
رارنمددءیی احمددد حی ددرنور و مشددءور علیاصددغر رضددوانی ،ر ددته فقدده و معددءر
اسالمی ،گرایش کدالم اسدالمی ،مجتمدع آمدوزش عدءلی فقده ،جءمعده المصدطفی
العءلمیه ،ق .1836 ،
 .71تأریحنجنبشنوهابیتنبحناهدیش هایندوراننرفاصح ،نیروز قلینور ،به رارنمءیی
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بهرام یوسفی و مشءور سدید محسدن آل سدیدغفور ،دانشدگء آزاد اسدالمی ،واحدد
علوم و تحقیقءت ،در حءل تدوین ()1811

 .71تأریحنس فم گرحیندرنرنطقر نخاورریاهر نبرحنارنیرتنر رمنجمجروریناسرالرمن
ایحانن ،0831-0851حیدر کشءورز ،به رارنمءیی سید عبداالمیر نبوی و مشدءور
سید محمد موسوی ءررودی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد کرج.1811 ،
 .71تأریحنوهابیتنبحنارنیتنر منجمجوریناسالرمنایرحان ،محمدرضدء اسدمءعیلی،
به رارنمءیی احمد ورءنی و مشءور رضء بءقیزاد  ،دانشدگء آزاد اسدالمی ،واحدد
آ تیءن.1811 ،

 .70تأری نحاتندوسوی نوهابیتنونالقاعردهندرنخاورریاهر ن(برانتأکیردنبرحنعحبسرتان)،
محمدحسن امءمی الطریقی ،به رارنمءیی احمدد بخشءیشدی اردسدتءنی و مشدءور
اکبر ا رفی ،ر ته اندیشه سیءسی در اسدالم ،دانشدکد علدوم سیءسدی ،دانشدگء
آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1833 ،
 .72تاریخچ نپیدایشنوهابیتنونهقدنونبحرسمنعقایدنآن ،سید حبید،اللده موسدوی
نءسی  ،به رارنمءیی بهرام بهرامی و مشءور حسین مرادی ،دانشدگء آزاد اسدالمی،
واحد زنجءن.1833 ،
 .77تبحكندرنهزدنتشیعنونوهابیت ،مسعود لعلی ،به رارنمءیی سدید محمدد رضدوی و
مشءور مجید معءر  ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1838 ،
 .76التبحکنیمنالفقلنوالنقل ،یونس علی العرادی ،به رارنمءیی عزالددین رضدءنژاد،
مدرسه عءلی فقه و معءر اسالمی ،مرکز جهءنی علوم اسالمی116 ،1831 ،ص.
 .73تبحکنونجایگاهنآننازندیدگاهنیرحیقین،نعبدال ر ناورعرمنررؤرنم ،بده رارنمدءیی
رسول رضدوی و مشدءور حمیدد کریمدی ،ر دته فلسدفه و کدالم ،حدوز علمیده قد ،
.1831
 .65تبییننعقالهمنوندینمنتوحیدندرنعبادتنبانتأکیدنبحنهقدنکتابنتقوی ناالیمران،
سید ذی أن حیدر زیدی ،به رارنمدءیی عکسدر دیربدءز و مشدءور کمیدل راجدءنی،
خمینی (ر )1811 ،
این کتاب بـه بررسـی توحیـد در عبـادت از دیـدگاه شاهاسـماعیل دهلـوی از نوادگـان
شاهولیالله دهلوی سلفی بر مبنای کتاب ایشان پرداخته است.

 .64ت یررلنتالقررمنلئوپ تیررکنتشرریعنونوهابیررتندرنحرروزهنپیحاررروننجمجررورین
اسالرمنایحان ،نءدر فالحی ،به رارنمءیی یوسدف زینالعءبددین عمدوقی و مشدءور
میرعلددی ددفیعی عربددی ،دانشددگء آزاد اسددالمی ،واحددد ر ددت ،در حددءل تدددوین
(.)1811

فهرستواره پایانانهماهی حوزوی-دااگشنهی رد موضوع ال یگری و نقد واهبیت

ر دته کددالم اسددالمی ،مدرسدده حکمددت و دیننژورددی مجتمددع آمددوزش عددءلی امددءم
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 .61تحجم نالبحاهیننالج یر نیرمنریرعنتشرکیالتنالوهابیر /نترألیفنر مدحسرنن
القزوین رمنال ررائحی ،اسددمءعیل سددلیمی نم دین ،بدده رارنمددءیی محمددود مهدددوی،
دانشکد االریءت و معءر اسالمی) ،دانشگء مشهد.1843 ،

ی

ت

 .61تحجم ر نکتررابنیحق ر نوهررابمنونپاسررخنب ر نشرربجاتنآهجررانب ر نزبررانناردو ،س دید
محمدعلی تقدوی ،بده رارنمدءیی سدید اسدد عدءل نقدوی و مشدءور سدید دجءعت
حسین رضوی ،ر ته فقه و معدءر اسدالمی ،مجتمدع آمدوزش عدءلی فقده ،جءمعده
المصطفی العءلمیه1834 ،
ُ
ای ـن پــژوهش ،ترجمــه کتــاب فرقــه ّ
وهــابی و پاســخ بــه شــبهات آنهــا تــألیف س ـید
ّ
محمدحسین قزوینی است که خود ترجمه کتاب البراهین الجلیه فوی رفو التشوکیکات
الوهابیة اسـت ،کـه در آن مهمتـرین شـبههها و ایرادهـای فرقـه ّ
وهـابی بـه عقایـد شـیعه
ً
َ
مخصوصا مقوله ّ
توسل و شفاعت و شرک خواندن آنها مطـرح ،و از لحـاظ عقلـی و نقلـی
ً
ّ
ارزیابی شده است .نوشتار حاضر در هفت فصل و یک مقدمه نسبتا طوالنی سامان یافتـه
است.
 .61تحجم نکترابنوهابیرت ،مبدءنی فکدری و کءرنءمده عملدی (بده زبدءن اردو) ،محمدد
سبطین ،به رارنمءیی کل،صءد ،اسدی و مشءور سید کمیل اصدغر زیددی ،ر دته
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فقه و معءر اسدالمی ،مجتمدع آمدوزش عدءلی فقده ،جءمعده المصدطفی العءلمیده،
1834

ی
این نوشتار ،ترجمه کتاب ولابمت ،هبان یک ی و کارناه عمل تألیف آیتالله جعفر
وهابیان و شکلگیری فرقه ّ
سبحانی به زبان اردو است ،که برخی افکار ّ
وهابیت را بررسی
میکند .کتاب مذکور در دوازده فصل تدوین شده است.

 .60تحجم نکتابنوهابیت،نرباهمنیکحینونکارهار نعم منآیتال نجففحنسرب اهمن
(ب نزباننتحکرمناسرتاهبولم) ،المدءن حسدن ا  ،بده رارنمدءیی دعبءن دادا دی و
مشءور جءبر اکبرزاد  ،ر ته فقه و معدءر اسدالمی ،مجتمدع آمدوزش عدءلی فقده،
جءمعه المصطفی العءلمیه.1834 ،

 .62تحجمر ن ونهقرردنیبررلناو نونپررنجمنکتررابنرررذهبنحنب ررمنونابنتیمی ر  ،حءمددد
محمدیءن خراسءنی ،به رارنمدءیی مهددی فرمءنیدءن و مشدءور علیرضدء قدءئمینیدء،
ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،حوز علمیه ق .1811 ،
 .67تضادنوهابیتنباندیوبندی ن(وهابیتنازندیدگاهندیوبندی ) ،علی زنگدوئی زوزندی،
بدده رارنمددءیی حسددین رجبددی و مشددءور مهدددی فرمءنیددءن ،ر ددته فلسددفه و کددالم
اسالمی ،حوز علمیه ق .1811 ،
 .66تطورنرسئ نزیارتناهلنقبورندرنتسنننونتشیع ،مجتبی صداقت ،به رارنمءیی
مهدددی فرمءنیددءن و مشددءور محمددد جددءودان ،ر ددته یعه نءسددی ،دانشددکد
یعه نءسی ،دانشگء ادیءن و مذار ،اسالمی.1811 ،
 .63تفارلنبینندهیرانونعرالمنبرحززنازندیردگاهناراریر نونوهابیر  ،سدید محمدمهددی
رضوی ،به رارنمءیی عسگر دیربءز و مشءور محمدد رضدءنور ،ر دته کدالم اسدالمی،
مدرسه عءلی حکمت و دیننژوری ،جءمع المصطفی العءلمیه ،ق .1811 ،

 .35تفظیمنشفائحناالهمنازنرنظحنقحآننونروایاتن(بانتأکیدنبحنعزادارینونردنشبجاتن
وهابیان) ،امیرحسدین سدءقی ،بده رارنمدءیی محمدد نقید،زاد و مشدءور حسدین
رجبی ،ر ته فقه و معءر اسالمی ،مدرسه عدءلی فقده و معدءر اسدالمی ،جءمعد
المصطفی العءلمیه.1833 ،
اوغءنی ،به رارنمءیی فررءد عال المحدثین و مشدءور مهددی ایدزدی ،دانشدگء آزاد
اسالمی ،واحد تهران مءل ،در حءل تدوین (. )1811
 .31تکفیحنشیف :نردعیاتنونرستندات ،عمءر خزاعی فدائن ،به رارنمءیی فءضدل و
مشددءور نهءوندددی ،ر ددته تخصصددی کددالم اسددالمی ،مرکددز مدددیریت حددوز علمیدده
خراسءن ،مشهد31 ،1833 ،ص.
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 .34تفسیحنب نرأیهانونتضادهاینعقیدتمنوهابیرتنبرانقرحآننکرحیم ،معصدومه ابدری
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 .31تکفیررحنونجایگرراهنکالرررمنآننازندیرردگاهنعالرر نرج سررمنونابنتیمیر  ،محمددود
علیخءنی کشکک ،به رارنمءیی سید حسن اسالمی و مشءور رسول رضوی ،ر دته
مذار ،اسالمی ،دانشگء ادیءن و مذار.1811 ،،
 .31توحیدنازندیدگاهنتشریعنونوهابیرت ،سدید صدءد ،سدید حسدینی ،بده رارنمدءیی
احمد بهشتی و مشءور حسین تدوفیقی ،ر دته االریدءت و معدءر اسدالمی ،مرکدز
تربیت مدرس ،ق .1834 ،

 .30توحیدنصرفاتمنوناه رحافنگحوههراینرخت رفنازنجم ر ناشراعحهنونوهابمهرانون
هقشنائم

 ،حسدن فدالح بدءبلی ،بده رارنمدءیی محمدحسدین زالدی و مشدءور

حسین توفیقی ،ر ته االریءت و معءر اسالمی ،مرکز تربیت مدرس دانشگء قد ،
.1831
 .32توحیدنعبادینازندیدگاهنشیف نوناهلنسنت ،سید اسد عءل نقوی ،به رارنمءیی
احمد عءبدی و مشءور فتحالله نجءرزادگءن ،دانشکد اصول الدین ،ق .1832 ،
 .37توحیدنعبادینازندیدگاهنشیف نونوهابیت ،مژگءن فرجدی ،دانشدگء بدءقرالعلوم،
ق 111 ،1836 ،ص.
 .36توحیدنعبادینازندیدگاهنقحآن ،محمد عدءر کء دفی ،بده رارنمدءیی محمددبءقر
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سعیدی رو ن ،گرو فقه و معءر اسالمی ،مدرسه عءلی فقده و معدءر اسدالمی،
مرکز جهءنی علوم اسالمی.1834 ،

 .33توحیرردنعبررادینازندیرردگاهنقررحآننونروایرراتن(بررارویکحدناهتقررادینبرر نهظررحاتن
ابنتیمی ) ،احمد اکبری ،به رارنمءیی سید محمود موسوی و مشءور عبددالهءدی
مسعودی ،دانشکد علوم حدیث ق .1833 ،
 .455توحیدنعبادینازنرنظحناراری نونس فی  ،محمدرضء رعیتی ،به رارنمدءیی احمدد
عءبدی و مشءور علی اللهبدا تی ،ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشکد االریءت
و معءر اسالمی ،دانشگء ق .1836 ،

 .454توحیدنعبادیندرنقرحآننونروایراتنبرانرویکرحدناهتقرادینبر نهظرحاتنابنتیمیر ،
احمد اکبری ،به رارنمءیی عبدالهءدی مسعودی و مشءور محمدود موسدوی ،ر دته
کالم و عقءید ،دانشکد علوم حدیث ق .1833 ،
 .451توحیدنازندیدگاهنابنتیمی نونعالر نطباطبایم ،محمدرضء رندی ،به رارنمءیی
احمد حیدرنور ،و مشدءور محمدحسدین فصدیحی ،ر دته فقده و معدءر اسدالمی،
گرایش فلسفه اسالمی ،مجتمع آموزش عءلی فقه ،جءمعه المصطفی العءلمیه ،ق ،
.1833
 .451توحیدنونشحکنازنهظحنتشیعنونوهابیت ،ولیاللده ندوروزی مقددم ،بده رارنمدءیی
احمد عءبدی و مشءور جعفر دءنظری ،ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی ،دانشدکد
علوم انسءنی ،دانشگء ق 134 ،1831 ،ص.
 .451توحیرردنونشررحکنازندیرردگاهنس ر فی نوناراری ر  ،ددمعون حیدددر ،بدده رارنمددءیی
محمدحسن قدردان قراملکدی و مشدءور حسدن رضدءییمهر ،ر دته فقده و معدءر
اسالمی ،مدرسه عدءلی فقده و معدءر اسدالمی ،جءمعده المصدطفی العءلمیده ،قد ،
.1831
 .450توسلنازندیدگاهنقحآننونحدیث ،حمید کبیریزاد  ،به رارنمءیی علدی قدءئمی،
ر ته علوم قرآن و حدیث ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد تهران مءل.1833 ،
مختءری و مشءور عبدالحمید عءرفیءن ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد فسء.1812 ،
 .457توسلنازنرنظحنقحآننونحدیث ،علی الله توکلی ،به رارنمءیی علیرضء مختدءری و
مشءور خلیل مروج ،ر ته االریءت و معءر اسالمی ،گرایش علوم قرآن و حدیث،
دانشکد علوم انسءنی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد فسء.1811 ،
 .456توسلندرنقحآننونحدیث ،فءطمده صددیق میرزایدی ،بده رارنمدءیی محمدحسدین
تبرائیءن و مشءور محمدمهدی نورگدل ،ر دته علدوم قدرآن و حددیث ،دانشدگء آزاد
اسالمی ،واحد تهران مرکزی128 ،1831 ،ص.
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 .452توسلنازندیدگاهنوهابیتنوناهرلنسرنت ،محمدد عیددی ،بده رارنمدءیی علیرضدء
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 .453توسلندرنریاننیحقناسالرم ،ربءب رمضدءننور ،بده رارنمدءیی عبدءس رمدءمی و
مشءور ولیالله نقینور ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد فسء.1831 ،
 .445توسلنونتبحکنازنهظحناسالم ،حسین حیدری ،به رارنمءیی روحالله افضلی گرو
و محمدعلی صفء ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد جیرفت.1831 ،

 .444توسلنونزیارتندرنسیحهنرفبورین

 ،صحءبه و تءبعین ،سدید رضدء رء دمی،

بده رارنمددءیی محمددد د ددتی و مشددءور سیدرضدء میرمعینددی ،ر ددته فقدده و معددءر
اسالمی ،مجتمع عءلی فقده و معدءر اسدالمی ،جءمعد المصدطفی العءلمیده ،قد ،
111 ،1831ص.

 .441توسلنونشفاعتنازنرنظرحناهرلنبیرت

نونوهابیرت ،محمدد مظفدرین ،ر دته

فلسفه و کالم اسالمی ،حوز علمیه ق .1812 ،

 .441جایگاهنارارتندرنرکتربناهرلنبیرت

نونهقردینبرحنیبرلناراررتنازنکترابن

اصو نرذهبنالشیف ناالراری ناالرنانعشحی نرنعحضنونهقرد ،مهدری ندءدرینژاد،
حوز علمیه خوارران ،ق .
 .441جایگرراهنتبررحکنازنهظررحنآی راتنونروای رات ،نجمدده نیکنددءم ،ب ده رارنمددءیی علیرضددء
مختددءری و مشددءور عبددءس احمدددی سددعدی ،دانشددگء آزاد اسددالمی ،واحددد فسددء،
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.1831

 .440جایگاهنونتبفاتنس فمگحینازنل اظنسیاسمنوناجتمراعمندرنریراننکحدهراین
ایحاننونعحاق ،سید امیر موسوی ،به رارنمدءیی عبددالرحمن حسدنیفدر و مشدءور
الهه ابوالحسنی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد تءکستءن ،در حءل تدوین (. )1811
 .442جحیانشناسمنتاریخمنیق نس فم ،علی بءبدءیی آریدء ،بده رارنمدءیی محمددتقی
فخلعی ،ر ته فقه و مبءنی حقو ،،دانشکد الهیدءت و معدءر اسدالمی ،دانشدگء
فردوسی مشهد.1833 ،

 .447جحیانشناسمنس فمگحینرفاصح ،حسدن عبددیندور ،بده رارنمدءیی غالمرضدء
بهروز لک و مشءور احمد مبلغی ،ر ته فلسفه و کالم اسدالمی ،حدوز علمیده قد ،
.1811
 .446جحیانهایناسالرمنونسقوطنارپحاطورینعثماهمنبانتأکیدنبرحنوهابیرت ،سدید
علیرضء حسینی ،به رارنمءیی نجف لکزایی و مشءور حسن حضرتی ،ر ته علدوم
سیءسی ،دانشگء بءقرالعلوم ،ق .

ی

ی
 .443حقیقتنتوحیدنازنهظحناراری ن"ر قرقنطوسرمنونشرجیدنرطجرحی"نونوهابیر ن
"ابنتیمی نونر یمدنبننعبدالوهاب" ،بشیر احمد اسدتوری ،بده رارنمدءیی حسدن
معلمی و مشءور عبدالمجید زرءدت ،ر ته فلسفه اسالمی ،مجتمع آموزش عدءلی
امءم خمینی ،جءمعه المصطفی العءلمیه ،ق .1833 ،
 .415حقیقتنتوحیدنونشحک،نر مدناکحم ،به رارنمءیی محمدبءقر قیومی و مشدءور
کء فی و حسن زمءنی ،ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،مدرسه عدءلی امدءم خمیندی،
ق .1838 ،
 .414حکمنیقجمنتکفیحنازندیدگاهنوهابیت ،معصومه کءرگر ،به رارنمءیی سید حسدن
عءملی کلخوران و مشءور جواد واحدیزاد  ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحدد اردبیدل،
.1811
و مشءور رسول رضوی ،ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،حوز علمیه ق .1831 ،
 .411حیاتنیکحینونسیاسمنابنتیمی  ،فءطمه علینور ،بده رارنمدءیی سدید حسدین
فالح زاد و مشءور محمدجعفر علمی ،ر ته تءریخ اسالم ،دانشگء بءقرالعلوم.
 .411درخواستنشفاعتنازناهبیانوناولیانازنرنظحنیحیقین ،علی لیءقت ،به رارنمدءیی
سید عبددالکری حیددری و مشدءور حسدن دکوری ،ر دته علدوم قدرآن و حددیث،
مجتمع عءلی امءم خمینی ،جءمع المصطفی العءلمی 113 ،1833 ،ص.

فهرستواره پایانانهماهی حوزوی-دااگشنهی رد موضوع ال یگری و نقد واهبیت

 .411حیاتنبحزخمنازنهظحنوهابیت ،عبءسعلی صءلحی ،به رارنمءیی مهدی فرمءنیءن

211

 .410رابط نزعارتندینمنونحکوررتنازندیردگاهنوهابیرت ،محمددجواد گدورری ،بده
رارنمءیی محمدعلی تسخیری ،ر ته معءر اسدالمی و تبلید  ،دانشدکد تبلید و
معءر اسالمی ،دانشگء امءم صءد،

.1831 ،

 .412رابط نعقلنوندیننازندیدگاهنرالصدرانونابنتیمی  ،مدینه کرمدی ،بده رارنمدءیی
سعید رحیمیءن و مشءور علیمحمد سءجدی ،دانشدکد ادبیدءت و علدوم انسدءنی،
دانشگء

یراز.1833 ،

 .417رشدنرادیکالیسمنسیاسمنرذهبمنیحق ایندرنپاکستاننونتأریحنآننبحنارنیرتن
ر منجمجوریناسالرمنایحان ،سید حءمد موسوی ،به رارنمءیی عبءسدعلی رربدر،
دانشکد علوم سیءسی ،دانشگء آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.1831 ،

 .416زرین هاینتاریخمنپیدایشنس فمگرحینونگسرتحشنآنندرنججرانناسرالمن(ازن
قحنندوازدهمنهجحینتاکنون) ،نروین دالوند ،به رارنمدءیی غالمحسدین زرگدری-
نژاد و مشءور محمد حءجی تقی ،ر ته تءریخ ،دانشگء

هید بهشتی.1831 ،

 .413س فیتنونحقوقنبشحنرفاصرح ،سدءنءز بیرننددی ،بده رارنمدءیی سدید فدءطمی و
مشءور محقق دامءد ،ر ته حقو ،بشر ،دانشکد حقو ،،دانشگء

هید بهشدتی،

تهران.1811 ،
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 .415سوگوارینازنهظحنرذاهب ،سمیه صنعتی ،به رارنمءیی اکبر احمددنور و مشدءور
محمدتقی فخلعی ،دانشکد االریءت و معءر اسالمی دهید مطهدری ،دانشدگء
فردوسی مشهد.1811 ،

 .414سیاستنخارجمنآرحیکاندرنرقاب نباناهقالبناسالرمنایحاننبانتأکیدنبحنرسئ ن
یحق گحایمنوهابیتنونبجائیت ،مجتبی کمری ،به رارنمءیی رضء جاللی و مشءور
اکبر ا رفی ،دانشگء آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،در حءل تدوین (. )1811
 .411سیاستنونعم کحدنوهابیرتندرنجمجروریناسرالرمنایرحان:ناسرتاننبوشرجح،
حسدن دبسدتءنی ،مطءلعده مدوردی اسددتءن بو دهر ،بده رارنمدءیی عبءسدعلی رربددر،
دانشگء عالمه طبءطبءیی.1811 ،

 .411سرریحنترراریخمنپیرردایشنیحق ر نوهابیررتنونعم کررحدنآن ،عبددءس جعف دری ،بدده
رارنمءیی سید محمدرءدی یوسفی غروی و مشءور سید مهدی روحدءنی ،مؤسسده
آموز ی و نژورشی امءم خمینی (ر ) ،ق .1831 ،
 .411سیحنتاریخمنوناعتقادینوهابیتنونپاسخنب نشبجات ،ابراری غالمرضدءیی ،بده
رارنمدءیی غالمحسدین سدعیدیءن و مشدءور سدتءر عدودی ،دانشدگء آزاد اسددالمی،
واحد هرری.1831 ،
 .410سیحنتاریخمنوهابیتنونپاسخنب نشبجات ،ابدراری غالمرضدءیی ،دانشدگء آزاد
اسالمی ،واحد علوم و تحقیقءت ،تهران.1831 ،
 .412شحكنازندیدگاهنقحآن ،داراب نبئی ،به رارنمءیی علدیاکبدر غفءریصدفت ،ر دته
معءر اسالمی و تبلی  ،دانشکد تبلی و معءر اسالمی ،دانشگء امءم صءد،3،
.1831
 .417شحکنازندیدگاهنقحآن ،سید محمدحسین عل الهدی ،به رارنمءیی محمددرءدی
معرفت ،مرکز تربیت مدرس حوز علمیه ق .1832 ،
 .416شحکنونابفرادنآنندرنقرحآننکرحیم ،معصدومه ندءدرنژاد ،بده رارنمدءیی محمددعلی
مهدوی راد و مشءور احمد عءبددی ،ر دته علدوم قدرآن و حددیث ،دانشدکد اصدول
دین ،ق .1833 ،
فشدءرکی ،ر دته علدوم قدرآن و حدددیث ،دانشدکد علدوم انسدءنی ،دانشدگء تربیددت
مدرس.1831 ،

 .415شررفاعتنازندیرردگاهنیررحقنرخت ررفناسررالرمن(اشرراعحه،نرفتزلرر ،نتشرریعنون
وهابیت) ،سعید دربءن جعفری ،به رارنمدءیی سدید حسدین سیدموسدوی ،ر دته
مدرسی معءر اسالمی ،دانشکد االریءت و معءر اسدالمی ،دانشدگء فردوسدی
مشهد.1811 ،

فهرستواره پایانانهماهی حوزوی-دااگشنهی رد موضوع ال یگری و نقد واهبیت

 .413شحکنونابفادنآنندرنقحآن ،آقءبدءال مهددییدف ،بده رارنمدءیی محمددعلی لسدءنی
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 .414شررفاعتنازندیرردگاهنیررحیقین ،محمددود یددءرمحمودی ،بدده رارنمددءیی عبدددالکری
عءبدینی و مشءور حسین رجبی ،ر ته فلسفه و کالم اسدالمی ،حدوز علمیده قد ،
.1831
 .411شفاعتنازندیدگاهنقحاننونحدیث ،خسدرو قنبرندور ،بده رارنمدءیی سدید مهددی
قریشی و مشءور سید مهدی صءلحی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد خوی.1831 ،
 .411شرفاعتنازنرنظرحنحکمرتنرتفالیر نونابنتیمیر  ،فءطمده راسدتیکردار ،ر ددته
فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگء بءقرالعلوم ،ق .1833 ،
 .411شفاعتنازنهظحنقرحآننونحردیث ،فیدروز کریمدی ،بده رارنمدءیی سدیدمحمدبءقر
حجتی ،ر ته علدوم قدرآن و حددیث ،دانشدگء آزاد اسدالمی ،واحدد تهدران دمءل،
.1838
 .410شفاعتنازنهظحنقحآننونهقدنشربجاتنوارده ،طدءرر سدیفاللهی ،بده رارنمدءیی
غالمحسین تءجری نس ،و مشءور قندرءری ،دانشکد اصولالدین ،ق .1833 ،
 .412شفاعتندرنقحآن.نشاهنولمناصغحی ،به رارنمءیی محمدجعفر حسینیءن ،ر دته
فقه و معدءر اسدالمی ،مدرسده عدءلی فقده و معدءر اسدالمی ،جءمعد المصدطفی
العءلمیه ،ق .1831 ،
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 .417شفاعتندرنقحآننکرحیم ،کدری حمیددی ،ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی ،حدوز
علمیه ق .1811 ،
 .416شفاعتندرنقحآن ،ابدراری خلیلدی ،بده رارنمدءیی حسدین علدویمهر و مشدءور
محمدجعفر حسینیءن ،ر ته فقده و معدءر اسدالمی ،مجمدع عدءلی فقده و معدءر
اسالمی212 ،1831 ،ص.
 .413شفاعتندرنقحآننونروایات ،غالمعلی طالیی ،بده رارنمدءیی علیرضدء مختدءری و
مشءور خلیل مروج ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد فسء.1811 ،

 .405شررفاعتندرنکتررابنونسررنت ،محمدددجواد فربددود ،بدده رارنمددءیی مددری ایمددءنی
خوش خو ،ر ته علوم قرآن و حدیث ،دانشدکد ادبیدءت و علدوم انسدءنی ،دانشدگء
تربیت معل .1838 ،
 .404شفاعتنونآرارنآنندرنزهدگمناهسان ،قءدر بءغبءنی ،به رارنمءیی ملیحده نورسدتءر
مهءدی و مشءور احمد امیری ،ر ته االریءت و معءر اسالمی ،گرایش علوم قرآن
و حدیث ،دانشکد علوم انسءنی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد تبریز.1833 ،
 .401شررفاعتنونتجسررمناعمررا نازندی ردگاهنرتک مریننش ریفمنونوهابیرت ،مجتبددی
معتمدی ،به رارنمءیی عبدالرضء جمءلزاد و مشءور ثریء سالحورزی.
 .401شررفاعتنونتوسررلنازندیرردگاهنعقررلنونهقررل ،رقیدده ننددءری رجدد ،،بدده رارنمددءیی
عزیز الله فیءض صءبری و مشءور علیرضء کهنسءل ،ر دته فلسدفه و کدالم اسدالمی،
دانشکد االریءت هید مطهری ،دانشگء فردوسی مشهد.1811 ،
 .401شفاعتنونعد ناالهمنبانتوج نب نهقدنوهابیون ،فءطمه مقدری ،بده رارنمدءیی
موسددی مالیددری و مشددءور انشددء الله رحمتددی ،ر ددته فلسددفه و حکمددت اسددالمی،
دانشگء آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1833 ،

 .400شرکلگیررحینوهابیررتندرنعحبسررتاننونب ررحانندرنروابرطنخررارجمنجمجررورین
اسالرمنایحاننازنسا ن ،0835-0885فءطمه حءتمی ،به رارنمءیی محمدمهددی
حقو ،و علوم سیءسی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد کرج.1831 ،
 .402شیوههای نهفوذنونگستحشنوهابیتندرنشب قارهنهند ،علیاکبر ریفینیء ،به
رارنمءیی صدءد ،زیبدءکالم و مشدءور محمددجعفر ررنددی ،ر دته علدوم سیءسدی،
دانشگء آزاد اسالمی تهران مرکزی.1833 ،
 .407عقایردنوهابیرتنازندیردگاهنع مررایناهررلنسرنت ،محمددد کءمددل ،بدده رارنمددءیی
محمدرءدی یوسفی غروی و منذر حکدی  ،ر دته فلسدفه و کدالم ،مجتمدع آمدوزش
عءلی امءم خمینی ،ق .1834 ،
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 .406عقایدنوهابیتنکاتجزی ،نایکنهئمنرزنسم ،سید احمد رضدوی ،بده رارنمدءیی
کل،صءد ،اسدی و مشدءور محمددعلی رمضدءنی ،ر دته فقده و معدءر اسدالمی،
مجتمع آموزش عءلی فقه ،جءمع المصطفی العءلمیه.1834 ،
این نوشتار ترجمه کتاب تحلیلی نو بر عقاید وهابیت تألیف محمدحسین ابراهیمی بـه
زبان اردو است ،که به تحلیل و نقد دیدگاههای ّ
وهابیـان دربـاره برخـی مسـائل اعتقـادی
توسل ،شفاعت ،تحریف قرآنّ ،
شیعه ،مانند زیارتّ ،
حجیت سیره صـحابه و  ...میپـردازد
ِ
ِ
و عقاید آنان را در این زمینه نقل و نقد میکند.

 .403ع لنگستحشناهدیش نس فمگحیندرناستاننسیستاننونب وچسرتانن(پر نازن
اهقالبناسالرم) ،علی بیکنژاد ،بده رارنمدءیی محسدن مدیر دءنه چدی و مشدءور
عبءسعلی آذرنیو ه ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد مشهد.1811 ،

 .425کتابشناسررمنتوصرریفمنتألیفرراتنع مرراینشرریف ندرنپاسررخنبرر نشرربجاتنون
کتابهایناهلنسرنتنازنصرفوی نترانعبرحنحایرح ،طدءرر عبدءس ،بده رارنمدءیی
حسین عبدالمحمدی و مشءور عزتاللده موالیینیدء ،مجتمدع آمدوزش عدءلی فقده،
جءمع المصطفی العءلمی  ،ق .1834 ،
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در این رساله 710 ،کتاب از آثاری که علمای شیعه در پاسخ به شبهات اهل سـنت و
وهابیت نوشتهاند ،معرفی شده است.
 .424رباهمنیقجمنزیارتنونتوسل ،محبوبه ابوالحسدنی نیدءرکی ،بده رارنمدءیی محمدد
حسینی و مشءور عءبدین مؤمنی ،ر ته فقده و مبدءنی حقدو ،اسدالمی ،دانشدکد
علوم انسءنی ،دانشگء تهران.1833 ،

 .421رباهمنقحآهمنونروایمنزیارتنرفبورین

نونپاسخنب نرجمترحیننشربجاتندرن

ایننزرین  ،ردءدی گیدء ندور ،بده رارنمدءیی محسدن احتشدءمینیدء و مشدءور امیدر
توحیدی ،ر ته علوم قرآن و حدیث ،دانشگء آزاد اسدالمی ،واحدد تهدران مرکدزی،
213 ،1833ص.

 .421رفجومنتبحکنبیننشیف نونوهابیت ،مسعود لعلی ،به رارنمءیی محمد رضدوی و
مشءور مجیدد معدءر  ،ر دته علدوم قدرآن و حددیث ،دانشدکد االریدءت و معدءر
اسالمی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی141 ،1834 ،ص.

 .421رقایس نتطبیقرمناهدیشر نسیاسرمناخرواننالمسر میننبرانگحوههراینسر فمن
تکفیرحین(بررانتأکیردنبرحنسررازراننالقاعررده) ،رضددء صدداقت ،بدده رارنمددءیی جلیدل
رحیمی جهءنآبءدی و مشءور محسن مدیر ءنهچی ،دانشگء آزاد اسدالمی ،واحدد
مشهد.1831 ،
 .420هظحی نتأویلنازنهظرحنابنتیمیر نونعالرر نح رم  ،رؤیدء دهءبی ،بده رارنمدءیی
محمدرضء ار ءدینیء و مشءور حسین بهروان ،ر دته االریدءت و معدءر اسدالمی،
گرایش فلسفه و حکمت اسالمی ،دانشکد علوم انسدءنی ،دانشدگء آزاد اسدالمی،
واحد کرمءنشء .1833 ،
 .422هفوذنوهابیتندرنکشورهاینهمسرای نونترأریحنآننبرحنارنیرتنر رمنایرحان ،رضدء
اکبریفرد ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقءت.1831 ،
 .427هقرردنآراءنابنتیمیرر ندرنب ررصناستشررفاع ،مبددءرز ابددراری ا  ،بدده رارنمددءیی
ابوالفضل روحی و مشءور عبدالحمید زرءدت ،ر ته فلسفه و کدالم ،مدرسده عدءلی
حکمت و دیننژوری ،جءمع المصطفی العءلمیه ،ق .1811 ،
ضمیری و مشءور محمددجعفر حسدینیءن ،ر دته فقده و معدءر اسدالمی ،مجمدع
عءلی فقه و معءر اسالمی ،جءمع المصطفی العءلمی 131 ،1831 ،ص.
 .423هقرردنتوحیرردنعبررادینوهابیررتنازندیرردگاهناراری ر  ،سددید محمدددعلی مهدددوی
الحسینی  ،به رارنمءیی عسگر دیربءز و مشءور مهدی احدی ،ر ته فلسدفه و کدالم
اسالمی ،حوز علمیه ق .1833 ،
 .475هقدندیردگاهنوهابیرتندربرارهنتوحیردنونشرحک ،معصدومه بدءزاری ،دانشدگء آزاد
اسالمی ،واحد سءری.1811 ،
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 .474هقدندیدگاهنوهابیتندربر ارهنشرفاعتنازنرنظرحنعالرر نطباطبرایم ،حبی،اللده
بصیر ،به رارنمءیی حسدین دیبدء و مشدءور

دعبءن دادا دی ،ر دته فقده و معدءر

اسالمی ،گرایش کدالم اسدالمی ،مجتمدع آمدوزش عدءلی فقده ،جءمعده المصدطفی
العءلمیه ،ق .1833 ،
 .471هقدندیدگاههاینرنکحاننشفاعتنونتوسل ،عطیه اسکندر ،بده رارنمدءیی مدری
حددءجی عبدددالبءقی و مشددءور نفیسدده نویددد ،دانشددگء آزاد اسددالمی ،واحددد تهددران
مءل.1831 ،

 .471هقدنشبجاتنرجدویتندرنکتابهایناصو نررذهبنالشریف ناالرنرمنعشرحی ن
(القفاری)نوناالررامناالرجردین(احمردنالکاترب) ،علیرضدء بدرادران افتخدءری ،بده
رارنمءیی محمد جءودان و مشءور علیرضء ایمءنی ،دانشگء ادیءن و مدذار ،،قد ،
.1811

 .471هقرردنعقایرردنونآراینوهابیررتندرنرسررئ نتوسررلنبرراناسررتفادهنازنقررحآننونسررنتن
پیرراربحناکررحم

 ،سددید مصددطفی منءقدد ،،بدده رارنمددءیی محمدددتقی دیددءری و

محمدعلی مهددوی راد ،ر دته علدوم قدرآن و حددیث ،دانشدکد االریدءت و معدءر
اسالمی ،دانشگء ق .1836 ،
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 .470هقدنرباهمنونآراین وهابیتنازندیدگاهنر مدنسرفیدنررضراننالبروطم،نحسرنن
بننیححاننرالکم،نر مدنبننع روینررالکم،نحسرننسرقاف ،علدی رئیسدی ،بده
رارنمءیی رسول رضوی و مشءور سید در الدین ملکحسدینی ،ر دته فلسدفه و
کالم اسالمی ،حوز علمیه ق .1812 ،
 .472هقرردنونبحرس رمنابنتیمی ر نونروشناوندرنحرردیث ،سددعید حمددءد ،بدده رارنمددءیی
فتحالله نجءرزادگءن و مشءور احمد عءبدی ،دانشکد اصولالدین ق .1838 ،
 .477هقدنونبحرسرمناتجرامنغ رونبر نشریف نازنکترابنع مراءنالشریف نیقولرون ،اکدرم
منتظری رد ی ،بده رارنمدءیی غالمحسدین تءجرینسد ،و مشدءور سدید محسدن
میربءقری ،ر ته علوم قرآن و حدیث ،دانشکد اصولالدین ،تهران.1831 ،

 .476هقدنونبحرسمناحکرامنیقجرمنررذهبنوهابیرت ،ندرجس تقدوایی نخجیدری ،بده
رارنمءیی محمدعلی قربءنی و مشءور زینالعءبدین قربءنی ،ر ته االریءت و معءر
اسالمی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد الریجءن.1811 ،
 .473هقدنونبحرسمنایکارنابنتیمیر ندرنقرحآننونحردیث ،جعفدر تءبدءن ،بده رارنمدءیی
محمود فءضل مطلق یزدی ،ر ته علوم قرآن و حدیث ،دانشکد االریءت و معدءر
اسالمی ،دانشگء فردوسی مشهد.1811 ،
 .465هقدنونبحرسمناهدیش نوهابیرتندرنرسرئ نتوحیردنونلروازمنآن ،خدءدم حسدین
حبیبددی ،بدده رارنمددءیی علددیاکبددر بءبددءیی ،مؤسسدده آموز ددی و نژورشددی امددءم
خمینی  ،ق .1831 ،

 .464هقدنونبحرسمنتطبیقمنهظحناراری نونس فی ندرنرویوعنارارت،نر مدحسینن
رخ بم،نب نراهنمایمنشفباننداداشم،نرشت نیق نونرفارفناسالرم،نرؤسسر ن
آروزشمنونپژوهشمنارامنخمینم ،نقم،ن .0858ن
 .461هقدنونبحرسمنتفکحنوهابیتنازنهظحنع مانونصاحبهظحانناهلنسرنت ،حسدین
رءدینژاد  ،بده رارنمدءیی علیرضدء مختدءری و مشدءور خلیدل مدروج ،دانشدگء آزاد
اسالمی ،واحد فسء.1833 ،

سید محمدرضء موسوی و مشدءور محمدد کریمدی ،ر دته فقده و معدءر اسدالمی،
مجتمع آموزش عءلی فقه ،جءمعه المصطفی العءلمیه.1831 ،
نوشتار حاضر ،به بررسی بخشی از دیـدگاههای ناصـرالدین قفـاری ،یکـی از عالمـان
اهل سنت با گرایشهای وهابیگری میپردازد .و نقدهای وی در اعتقادات شیعه امامیه
در زمینه امام و ویژگیهای او و مبانی و اصول حاکم بر امامت را ارزیابی میکند.

 .461هقرردنونبحرسررمندیرردگاههاینابنتیمیرر ندرنررروردنآیرراتنرحبرروطنبرر نحضررحتن
ع ررم

 ،عبدددالرزا ،علیدوسددت ،بدده رارنمددءیی محمدرضددء ضددمیری و مشددءور

فهرستواره پایانانهماهی حوزوی-دااگشنهی رد موضوع ال یگری و نقد واهبیت

 .461هقرردنونبحرسرمندیردگاهندکتررحنقفرراریندربررارهنارارررت،نیبر ی
رلناو ،نبررابنرالررثن
ی
نرذهبنالشیف ناالراری ناالرنرانعشرحی ) ،طدءرر علیجدءن ،بده رارنمدءیی
ن
(اصو
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مهدی فرمءنیءن ،ر ته مذار ،اسدالمی گدرایش کدالم اسدالمی ،معءوندت ندژورش
حوز رءی علمیه ،حوز علمیه ق .1831 ،
 .460هقدنونبحرسمندیدگاههاینس فمنبننباز ،ابراری قءسمی ،بده رارنمدءیی حمیدد
ملکمکءن و مشءور مصطفی سلطءنی ،ر ته مدذار ،اسدالمی ،دانشدگء ادیدءن و
مذار ،،ق .1811 ،

 .462هقدنونبحرسمندیدگاههاینعبدالجبارنرفتزلرم،نابروبکحنبراقالهم،نابنتیمیر نون
ر مدنبننعبدالوهابندربارهناراررت ،سدید جدواد وحیددی ،بده رارنمدءیی سدید
محمدرضء موسوی و مشءور حسین فقیده ،ر دته فقده و معدءر اسدالمی ،مجتمدع
آموزش عءلی فقه ،جءمعه المصطفی العءلمیه ،ق .1834 ،
 .467هقدنونبحرسمنشبجاتنپیحاروننتوسلنازندیردگاهنقرحآننونسرنت ،ولدی ا  ،بده
رارنمءیی عبءن دادا ی ،ر ته فقه و معءر اسالمی ،مجتمع آموزش عءلی فقه،
جءمعه المصطفی العءلمیه ،ق .1833 ،
 .466هقدنونبحرسمنشبجاتنجدیدنوهابیتنبرحنغردیح ،علدی دریفی ،بده رارنمدءیی
احمد ع ءبدی و مشءور خلیلی ،ر ته علوم قرآن و حددیث ،دانشدکد اصدولالدین
ق .1811 ،
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 .463هقدنونبحرسمنشبجاتنوهابیتندرنرسئ نرجدویت ،مری خطی ،به رارنمدءیی
احمد عءبدی ،و مشءور برقعی ،ر ته فلسفه و کالم اسالمی ،دانشدکد االریدءت و
معءر اسالمی ،دانشگء ق .1836 ،

 .435هقدنونبحرسمنرباهمنیقجمنوهابیتندرنتخحیبنقبورنائم نونشرفاعتنتوسرلنون
تبحک ،راضیه سءدات علوی ،به رارنمءیی ولیالله ملکوتیفر و مشءور سیدحسدین
موسویراد.1812 ،
 .434هقشنبنیادگحایمن(وهابیت)ندرنآسیاینرحکزینونقفقاز ،حسینعلی انتظءری ،بده
رارنمددءیی حبیدد،اللدده ابوالحسددن ددیرازی و مشددءور الهدده کددوالیی ،ر ددته علددوم
سیءسی ،دانشگء آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی.1831 ،

 .431هقشندولتنسفودیندرنگستحشنوهابیتندرنکشورهاینهمجوارن(پاکسرتان،ن
ب حین)ندرنیكندهر ناخیرح ،مجیدد سدءقی ،بده رارنمدءیی اصدغر نرتدوی و مشدءور
مهدی خوش خطی ،ر دته علدوم سیءسدی ،دانشدگء آزاد اسدالمی ،واحدد زنجدءن،
.1811

 .431هقرشنیحقر گحایمنررذهبمن(وهابیرت)ندرنروابرطنجمجروریناسرالرمنایرحاننون
پاکسررتان ،رضددء علیاکبرنددور ،بدده رارنمددءیی ابومحمددد عسددکرخءنی ،ر ددته روابددی
بینالملل ،دانشکد حقو ،و علوم سیءسی ،دانشگء تهران.1836 ،

 .431هقشنونجایگاهنرطوعیننوهرابمندرنبسرطنونتثبیرتندولرتهرایناو نترانسرومن
سفودی ،محمدحسین رفیعی ،به رارنمدءیی ولیاللده برزگدر کلیشدمی ،دانشدکد
االریءت و معءر اسالمی ،دانشگء بینالمللی امءم خمینی  ،قزوین.1811 ،
 .430هقرررشنواسرررط هاندرنعرررالم ،روحاللددده خددددادادی ،بددده رارنمدددءیی محمددددبءقر
مرتضوی نیء و مشءور عبدالرحی سلیمءنی ،مرکز مدیریت حوز علمیه ق .1831 ،
 .432وهابیررتنازندیرردگاهناهررلنسررنت ،خیراللدده نیددکخوا کیءرمشددی ،بدده رارنمددءی
حسینی قزوینی و مشءور خسروننء  ،ر ته فلسدفه و کدالم اسدالمی ،حدوز علمیده
ق .1833 ،
 .437وهابیت،نپیدایشنسیحنتاریخمنونآراء ،نءدر مجدنیء ،بده رارنمدءیی عبدالحسدین
هر ری1812 ،
 .436وهابیت،نرباهمنیکحینونکارهار نعم م ،المءن حسنا  ،بده رارنمدءیی دعبءن
دادا ی و مشءور جءبر اکبدرزاد  ،ر دته فقده و معدءر اسدالمی ،مجتمدع آمدوزش
عءلی فقه ،جءمع المصطفی العءلمیه ،ق .1834 ،
این نوشتار ،ترجمه کتاب ّ
وهابیت ،مبانی فکری و کارنامه عملی تألیف آیتالله جعفـر
وهابیان و شـکلگیری فرقـه ّ
سبحانی به زبان اردو است ،که به نقد برخی افکار ّ
وهابیـت
میپردازد .کتاب مذکور در سیزده فصل تدوین شده است.

فهرستواره پایانانهماهی حوزوی-دااگشنهی رد موضوع ال یگری و نقد واهبیت

لطیفی و مشدءور سدیدعبدالمجید حیدرت سدجءدی ،دانشدگء آزاد اسدالمی واحدد
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 .433وهابی تنونآرارنسوءنهاشمنازنتفارضنآننبانآروزههرایندینرم ،زردرا انصدءری ،بده
رارنمءیی محمدحسین صءئینی و مشءور فرردءد ادریسدی ،دانشدگء آزاد اسدالمی
واحد فسء.1811 ،
 .155وهابیتنوناراکننرقدس نازنآغازنتانقحننبیسرتم ،مدری عزیزیدءن ،بده رارنمدءیی
حسن حضرتی ،ر ته تءریخ ،دانشدکد ادبیدءت و علدوم انسدءنی ،دانشدگء تهدران،
.1836
 .154وهابیتنونهفوذندرنآیحیقا ،ولیاللده محمددی نصدرآبءدی ،ر دته علدوم سیءسدی و
روابی بینالملل ،دانشکد روابی بینالملل وزارت امور خءرجه ،تهران.1863 ،
 .151الوهابی نبینناالعتدا نونالتفحیط،نحسنعلی تی بء کءنء ،به رارنمءیی محمددبءقر
قی دومی و مشددءور عصددءم العمددءد ،مجتمددع آمددوزش عددءلی امددءم خمین دی ،جءمع د
المصطفی العءلمیه ،ق .1812 ،

اا چهارم /شماره  /14اتبستان 1333

288

ملخ
لم
ص ا قاالت
الرد علی شبهة القفاری فی نسبة نشأة اإلماةم إلی عبد اهلل بن سبأ
ابوالفضل قاسمی
ّ
بأن ّ
من بین النظریات الوهمیة حول نشأة ّ
التشیع ظهر نتیجة لجهـود عبـد
التشیع تلک القائلة
الله بن سبأ .لقرون عدیدة یطرح وعدا الشیعة هذه النظریة ،وف هذا اإلطار ّکرر ناصر القفاري
وحد علما الوهابیة المعاصرین هذا الزعم باالستناد علـی النصـوص الشـیعیة ولکـن علـی نحـو
متمایز ومختلف عن اآلخرینّ .
ترد هذه المقالة علی شبهة القفاري باالستناد علی ثالثة ودلة.1 :
وجود ودلة معتبرة علی ظهور الشیعة بجهود النب الکریم نفسه؛  .2دراسـة نقلیـة تنسـب
الشیعة علی عبد الله بن سبأ؛  .3تعارض عقائد عبدالله بن سبأ مع الشیعة اإلثن عشـریة .وفـ
ّ
ّ
ضو الدراسات المطروحة یظهر لنا ون نشأة الشیعة تعود علـی عصـر النبـ األکـرم ،وون
ّ ً
عبد الله بن سبأ ،علی فرض وجوده ،کان یملک عقائد مختلفة عن عقائد الشیعة ،وون ّویـا مـن
مصادر الشیعة لم تنسب نشأة المذهب علی هذا الرجل.

الکلمات المفتاحیة :الشیعة ،عبد الله ابن سبأ ،القفاری ،منشأ الشیعه ،الغلو ،اإلمامة.

آراء علماء دیوبند فی التکفیر
میثم صفری
المذاهب اإلسالمیة و ال ّ
ّ
التطـرف،
سیما المدرسة الدیوبندیة ه تیـار معتـدل بعیـد عـن
ّ
المتطرفة الت ظهرت ف هذه المدرسة ّ
ّ
تهجمت ،لحجـر
غیر ون الجماعات التکفیریة
ّ
ّ
و وسباب متعددة ،علی المسلمین و کفرتهم دون الرجوع علی آرا علما هذا المذهب ،و
قتلت بعضهم ،لذا ،ال یمکن ون ننسب هذه األعمال علی المـذهب .لقـد ظهـرت مقولـة

ّ
التکفیر منذ صدر اإلسالم ،ما یعن ونها لیست ظاهرة خاصة بحقبة وو وشخاص وو فرقة
مع ینة ،و قد وضعت المذاهب اإلسالمیة لهـا ضـوابب و وصـول .المقـال الحـال یشـرح
معیار اإلسالم و الکفر و یرسم ضوابب التکفیر و وصوله من منظار علما دیوبند ،و ذلـک
ّ
ّ
من وجل البرهنـة علـی حقیقـة ون علمـا دیوبنـد ال یکفـرون المسـلمین و وهـل القبلـة
ّ
ألسباب واهیة ،و عذا کان الـبعض یکفـر المسـلمین و یخـرجهم مـن الملـة تحـت اسـم
ّ
دیوبند ،و یقوم عدد منهم بتنفیذ عملیات عرهابیة ضد وهل القبلـة ،فـال یجـوز ون نرمـ
المذهب ّ
ّ
بالتطرف و التکفیر.
برمته
الکلمات المفتاحیة :مدرسة دیوبند الفکریة ،وهل القبلة ،ضروري الدین.

لم
ل
لم
س
ی
ف
م
ک
ح
مقارةن نيب آراء الواهبیة واإلخوان ا ن ی جا ا وةم
صادق مصلحی
الوهابیة واإلخوان المسلمون هما جماعتـان ّ
سـلفیتان ّ
یفرقهمـا اخـتالف جـوهري فـ
ً
ّ
مجال الحکومة .فالوهابیة ال تعنی کثیرا بمبحت الحکومة ،و تعتبـر ون طاعـة الحـاکم
ً
ّ
واجبة حتی لو کان فاسقا و استلم الحکم بالغلبة و القوة .ف حـین ون الهـدف الرئیسـ
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لإلخــوان المســلمین هــو تشــکیل الحکومــة اإلســالمیة مــن وجــل تطبیــق األحکــام
اإلسالمیة ،و یعترفون بشرعیة الحکومة ما دامت ّ
تطبق وحکام اإلسالم.
من جهتها ،ال تعتـرف الوهابیـة باالنتخابـات و األسـالیب السیاسـیة الحدیثـة و ال تعیـر
ً
ّ
وهمیة آلرا الناس ،خصوصا النسا  ،بینما یری اإلخوان المسلمون ون الشعب هـو وحـد
ورکان مشروعیة الحکومة و هو صاحب القول الفصل ف نصب الحاکم و عزله.
الکلمات المفتاحیـة :الوهابیـة ،اإلخـوان المسـلمون ،الحکومـة اإلسـالمیة ،مشـروعیة
الحکومة.

بح ف ی لله تج
ً
ع
قب
ع
ی
ث
ی
ث ی حد ث «ا م ال ل ر و نا بد»
محمد اصغری نجاد
ّ
ً
یحلل المقال الحدیت النبوي الشـریف «اللهـم ال تجعـل قبـری وثنـا یعبـد» الـوارد فـ
ّ
معظم مصادر وهل ّ
السنة و الوهابیة ،و یجرح و یعـدل رواتـه ،فیشـرح مفهومـه و مـا عذا
ً
ً
مکذوبا ،و علی افتراض ّ
صحة صـدوره،
کان صدوره من النب األکرم صحیحا وم
ً
فما هو معناه .و قد جا مضمون هذا الحدیت ف بعض المصادر الشـیعیة ویضـا .یعتقـد
ّ
ّ
ّ
التصور هو خالصة ما ورد فـ
کاتب المقال بأن الحدیت موضوع ،و نحن نعتقد ون هذا
ً
ّ
هذا المقال ،و لذلک نقدم تحلیال بشأنه ،مـع عشـارة سـریعة علـی مصـادر هـذا الحـدیت
الموضوع و عدم ّ
صحته.
ً
الکلمات المفتاحیـة :حدیت اللهم ال تجعل قبری وثنا یعبد ،اهل السنة ،الوهابیة ،رسول
الله ،زیارت القبور ،الشرک ،عبادة األوثان.

العبادة :مفهومها ،أرکانها ،مق ّوماتها
حسین قايض زاده
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للعبادة ،کمفهوم مفتاح  ،ورکان یجب وخذها بعین االعتبار عند التعریف .و کلمـا ابتعـد
ّ
ّ
الصـحة و الصـدق .لکـ یتحقـق
التعریف عن هذه األرکان ،ابتعد بنفس المقـدار عـن
مفهوم العبادة یحتاج علی ثالثة ّ
مقومات ه «المعبود» و «العابد» و «العمل العبـادي».

ملخص المقاالت

و لکــل مــن هــذه ّ
المقومــات خصوصـ ّـیة ،حیــت نتناولهــا هنــا بوصــفها ورکــان مفهــوم
ّ
«العبادة» .و لکن ما ُیستنبب من عنوان المعبود هو ونه یطلق عندما یصدق علیه عنـوان
ّ
ّ
«اإلله» الذي ّ
یفسر مقام األلوهیة ف تحقـق مفهـوم «العبـادة» ،و مـن حیـت ون لفـظ
ّ
العبادة یستخدم لإلشارة علی عمل المشرکینّ ،
یتبین لنا ون المقصود باإلله لـیس اإللـه

ّ
الحقیق  ،و عنما اإلله الذي یؤمن به العابد ،و هذا الموضوع (اإلله االعتقـادي) هـو وول
رکن ف مفهوم العبادة یمکن استنباطه من عنوان «المعبود» و «العابد».
الموضــوع الثــان الــذي یمکــن اســتنباطه مــن عنــوان «العابــد» هــو الخضــوع الــذي
یستضمره «العابد»  -ال نفـس العمـل -تجـاه المعبـود ،و هـذا یعتبـر الـرکن الثـان فـ
المفهوم؛ ّوما الرکن الثالت الذي یستبطنه «العمل العبادي» هو المنفعة و رجحـان ذات
ّ
العمل بالنسبة للمعبود .المزج بین هذه األرکان الثالثة یحقق لنا مفهوم العبـادة .و فـ
ّ
ّ
المجموع ،ال بد من القول ون العبادة تعن «القیام بعمل راجح من خالل الخضوع ومـام
اإلله».
الکلمات المفتاحیة :العبادة ،المعبود ،العابد ،العمل العبادي ،اإلله ،الشرک ،الوهابیة.

وقفة تأمل فی آراء ابن تیمیة فی مواجهته لمذاهب و علماء اإلاالم
احمد کوثری (باغچقی)
ّ
لقد انبری ابن تیمیة ف عدة مواقـف علـی الطعـن و القـدح فـ المـذاهب اإلسـالمیة و
ّ
وئمتها .مـن جملـة هـذه المواقـف :مخالفتـه للمـذاهب اإلسـالمیة و الفـرق الصـوفیة،
االنتقاص من قدر النبـ األکـرم و وهـل بیتـه ،تخطئـة الخلفـا و الصـحابة.
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یتناول المقال الحال بالشرح و التحلیل هذه المواقف.
الکلمـات المفتاحیـة :ابــن تیمیـة ،الوهابیـة ،االنتقــاص مـن قــدر النبـ األکــرم،
مخالفة المذاهب اإلسالمیة ،تخطئة الخلفا  ،الطعن ف الصحابةّ ،رد ا ّ
لتصوف.
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thought and the Sufis, undermining the Grand Prophet of
Islam and his Household and denigration of the Caliphs
and the Companions. The present writing will review and
clarify these issues.
Keywords: Ibn Teymieh, Wahhabites, undermining the
Holy Prophet, objection of Islamic schools of thought,
denigration of the Caliphs, reproaching the Companions,
rejecting the Sufis
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will be. The concept worshipping needs three elements to
be actualized; the worshiped, the worshipper and the
devotional act. Every single of these components have
certain features, these components are called elements of
the concept of worshipping. We can infer from the term
the worshipped that, according to Quran, we use the word
worshipped for a deity. The worshipped should have
godship, so that the worshipping has its actual meaning.
Since the term worshipping is used for the deeds of the
polytheist, too, it is obvious that here the god or deity is
not a real one, but it’s a god that worshipper believes to be
real. This can be inferred from the first and second
element of worshipping. The second thing that can be
inferred from the term the worshipper is the humble
submissiveness toward the worshipped found within the
worshipper not his action. And this is considered as the
second element. And the third element which is hidden in
the devotional act is the preference and importance of the
act itself for the worshipped. Combination of these three
elements actualize the concept of worshipping. generally
speaking, worshipping means “doing a preferable act out
of humble submissiveness toward God”

Abstract

6

Keywords: worshipping, the worshipped, the worshipper,
devotional act, deity, polytheism, Wahhabism.

A deliberation on Ibn Teymieh’s standpoint and his
confrontation with Islamic schools and people of
distinction in Islam
Ahmad Kosari (Baghcheghi)

Ibn Teymieh has numerously reproached and maligned
Islamic schools and people of distinctions in Islam. Some
of them are as follows: objection of Islamic schools of

major criteria for legitimacy of a government. And give
them the right to elect and bring down governments.

A research on the Hadith “اللهم ال تجعل قبری وثنا ً یعبد,
oh Allah do not put my grave an idol to be
worshiped”
Mohammad Asqari Nejad

In this article a hadith of Prophet Mohammad is analyzed.
The hadith which is mentioned mostly in Sunni and Wahhabi
sources, says “oh Allah do not put my grave an idol to be
worshiped”. After analyzing the chain of narrators and the
content of this hadith it will be clear if it has been said by
Prophet Mohammad or not. And if so, what did he mean by
that. This hadith has been mentioned in some of Shia sources
too. The writer of this article believes that the said hadith is
fictitious. This understanding will be the main approach of
this writing, and an analysis is given to prove this
understanding. And we will shortly discuss its origins and
why it is fictitious.

The main elements and constituents of the
concept “Worshipping”
Hussein Qazizadeh

As a key concept, worshipping has some elements that
need to be taken in to consideration. The more irrelevant
any definition is to these elements, the more incorrect it
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Keywords: the hadith of جعلمق ر م ی وثنمً یل م
 اللهم, the
Sunni, Wahhabism, the Messenger of Allah, pilgrimage to
the tombs, polytheism, idolatry

scholars, excommunicating and killing the Muslims, as
the whole body of the school. The issue of takfir or
excommunication has existed since early days of Islam
and does not belong to a certain time or sect of Islam. And
Islamic schools of thought have set some special standards
and rules for it. This writing tries to explain the criterion
for being Muslim or Kafir and clarify the standards of
excommunication in Deobandi School. And tries to prove
that the scholars and figures of Deobandi have not
excommunicated the Muslims the people of Qibla
according to delusive pretexts, and if some people in the
name of this school, have excommunicated some of the
Muslims and carried out terrorist attacks on them, the
whole school cannot be accused of extremism.
Keywords: Deobandi school of thought, people of Qibla,
necessary of religion
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Sadeq Moslehi

Abstract

Comparison Between Wahhabism and the Muslim
Brotherhood Points of View on the Issue of
Governing
Wahhabism and The Muslim Brotherhood are two
Salaffist groups but have fundamental disagreement
regarding the issue of governing. Wahhabism does not
consider the issue of governing seriously. For them
obeying a ruler, although a libertine one, is a must. On the
other hand, the main goal of The Muslim Brotherhood is
to establish a government so that the Islamic rules are
preserved. They do not consider a government legitimate
unless the Islamic rules are enforced. Wahhabism does not
believe in new political procedures and especially in
women’s vote, but the latter regards people as one of the

A respond to doubts casted by Qaffari,
attributing the origin of Imamate
to Abdollah Ibn Saba
Abolfazl Qasemi

One of the fictitious theories on the origins of the Shiism
is the theory which considers Shiism a result of Abdollah
Ibn Saba’s efforts. This theory has been put forward by
Shia objectors for centuries now. Among them, Naser
Alqaffari, one of the contemporary Wahhabi scholars,
referring to Shia sources and books has claimed the same
thing but differently from others. In present writing this
claim will be rejected based on three reasons: 1.Existance
of prevailing credible proves that Shiism was originated as
a result of Prophet Mohammad’s (PBUH) efforts. 2.
Analysis of the narration in which Shiism is attributed to
Ibn Saba. 3. Ibn Saba’s contradictory believes to those of
twelve-Imam Shiism. According to the conducted
analyses we can conclude that the origins of Shiism dates
back to the very time of Prophet Mohammad Himself. Ibn
Saba, supposing such person ever existed, had believes
totally different than those of the Shiites. And none of the
Shia sources has considered him as an origin of Shiism.

Takfir from the viewpoint of Deobandi scholars
Meysam Safari

Islamic schools of thought specially Deobandi are
moderate movements and are away from extremism. And
we cannot consider those extremist takfiri groups which
for certain reasons, were formed within Deobandi school
of thought, and have no support of the said school
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Keywords: Shia, Abdollah Ibn Saba, Qaffari, origin of
Shiism, exaggeration, Imamate.
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