پژوهشنامه علمی ـ ترویجی نقد وهابیت؛ سراج منیر
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1395

با استناد به مصوبه شماره  041شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه های علمیه مورخ
 0934/01/22پژوهشنامه نقدوهابیت؛ سراج منیر از شماره  01به رتبه علمی ـ ترویجی ارتقا یافت.
صاحب امتیاز :مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت
مدیر مسئول :مهدی مکارم
سردبیر :مهدی فرمانیان
جانشین سردبیر و مدیر داخلی :پیام عبدالملکی
اعضای هیئت تحریریه:

حجت االسالم والمسلمین سید حسن آلمجدد (استاد حوزه و مؤسسه مذاهب اسالمی)

حجت االسالم والمسلمین دکتر اکبر اسد علیزاده (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)
دکتر علی الله بداشتی (دانشیار دانشگاه قم)

حجت االسالم والمسلمین عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی (استاد حوزه و موسسه امام صادق)
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسین رجبی (استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب)

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد حسن زمانی (استادیار مجتمع عالی امام خمینی)
حجت االسالم والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان (دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب)

صفحهآرا :مرتضی مصطفوی پور
ویراستار :زینب صالحی
مترجم چکیدهها به انگلیسی :نورالهدی جوادعلی
مترجم چکیدهها به عربی :سید حسین صافی
قیمت 0777 :تومان
نشانی :قم ،جمکران ،میدان انتظار ،ابتدای بلوار انتظار ،مجتمع علمی دارالوالیه
موسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت

تلفکس73855273 :ـ 585

Email: serajemonir@darolelam.ir .:. website: darolelam.ir

فراخوان مقاله

مح مح
ی نش
ژپوهش انمه سراج منیر ،از ققان ترمی كه ما ل هب ر آاثر خود رد این ژپوهش انمه

هستند ،دعوت میكند مقاالت خود را رد موضوعات مرتبط با ژپوهش انمه ،با رعایت
نش
موارد مذکور رد راهنمای ن گارش مقاالت ،هب دفتر رهی ارسال کنند.

محوراهی ژپوهشانمه:

ی
 .1تبارشناسی و اتر خ سلفیه و واهبیت
 .2نقد مبانی واهبیت
 .3نقد عقاید واهبیت

 .4جریان شناسی سلفیه

و ساری مباحث مرتبط با موضوع واهبیت

 راهنمای تنظیم مقالات
از محققان گرامی تقاضا میشود در مقالات خود نکات ذیل را رعایت کنند:
 .1مقاله ارسالی ،پیش از این یا همزمان ،به سایر نشریات ارسال یا چاپ نشده باشد.
 .2تحقیق ،مستند و مناسب با نشریه تخصصی باشد.
 .3مس ئولیت علمی مقاله بر عهده نویس نده یا نویسندگان آن است و دیدگاههای نویسندگان مقالات
لزوماً دیدگاه پژوهشنامه نیست.
 .4مقاله ،باید در قالب  ،Wordبا قلم  Noor_Mitraو شماره  14در متن و  11در پاورقی باشد.
 .5حتماً توجه ش ود مقالات ارس الی حدادرر در بیس ت حه  311دلمهای باش د و حتی الامنان از
مقالات دنبالهدار پرهیز شود (در ورت افزایش حات ،مؤسسه مقاله را تقطیع خواهد درد).
 .6مقالات تایپ شده و فایل آن ،به ورت حضوری یا از طریق ایمیل ارائه شوند.
 .7پژوهشنامه در پذیرش ،رد ،تلخیص و ویرایش مقالات آزاد اس ت و مقالات رس یده مسترد نخواهد
شد.
 .8در ورت پذیرش مقالات و پرداخت حقالتألیف ،امتیاز مقاله از آنِ مؤس س ه اس ت و با مدر نا
نویسنده ،میتواند در هر جا ده لاز میداند ،از آن است اده دند.
 .9است اده از مطالب مجله در نوشتن مقالات و دتاب با مدر منبع مانعی ندارد.
از نویسندگان محترم درخواست میشود مقالات خود را به شیوه زیر تنظیم کنند:
حه اول :حه عنوان باید ش امل عنوان مقاله ،نا و نا خانوادگی پژوهش ر و مدر درجه
.1
علمی ،نشانی پست النترونیک ( ،)Emailتل ن تماس و نشانی مؤلف باشد.
 .2چنیده و دلیدواژگان :خلا ه مقاله به همراه واژگان دلیدی در  5الی  7سطر ارائه شود.
 .3مقدمه :دربردارنده بیان مس ئله و ر رورت انجا پژوهش ،پیشینه تحقیق و مبانی نظری ،اهداف،
پرسشها یا فرریههای تحقیق است.
 .4ارجاعات پاورقی ،به این ترتیب مدر شود:
نا خانوادگی ،نا مولف ،نا دتاب ،ج ،..ص...
نا خانوادگی ،نا مولف« ،نا مقاله» ،ص...
 .5در پایان مقاله نتیجه آن در  311 411دلمه تحت عنوان «جمعبندی و نتیجهگیری» مدر شود.
 .6در پایان مقاله فهرست منابع (دتابنامه) با مشخصات دامل به این ترتیب مدر میشود:
نا خانوادگی ،نا  :نا دتاب یا «مقاله» ،مترجم یا مصحح ،محل نشر :ناشر ،سال.
برای نمونه:
الگار ،حامد ،وهابیگری ،مترجم :احمد نمایی ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسلامی ،چاپ دوم7831 ،ش.

فـهرست مطـالب:

 سرمقاله
وحدت؛ یگانه راه مبارزه با افراط 7 ..................................

 مقالات
علل و عوامل گسترش و ماندگاری جر یان های تکفیری 11 .......
در مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  77سوره حج در نفی توسل 71
علی اصغر کمالی

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  7سوره زمر در مشرک
شمردن دیگر مسلمانان 11 ..........................................
رحیم صبور

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک با نگاهی به تفسیر آیه
ْ َُ ْ َ
یصي71 .............................................. ...
اذهبوا ِبق ِم ِ
مرتضی محیطی

بررسی بدعت از دیدگاه البانی 37 ...................................
سید مصطفی عبداللهزاده

بررسی و نقد دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حدیث ثقلین 113 ........
رسول چگینی

ظهور و انحطاط انصار الشر یعة در لیبی 141 ........................
ُآرن وای .زلین /ترجمه :مصطفی ورتابی کاشانیان

 گزارشها
عالمان منتقد وهابیت

محمد سعید رمضان البوطی 167 ....................................
سلسله گزارشهایی از آثار اهل سنت در نقد افکار وهابیت ()16

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی 167 ......................
ابراهیم کاظمی

پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سراج منیر سال ششمشماره  12بهار 2931
صفحات7-3 :

وحدت؛ یگانه راه مبارزه با افراط
امروزه دنیای اســالم دورانی را میگذراند که در طول تاریخ کمنظیر اســتب بس ـیاری از
کشـــورهای اســـالمی با مقوله افراط درگیرند و در این مســـیر هزینههای فراوانی متحمل
شدهاندب نکته در خور تأمل در این زمینه ،شمار فراوان جریانهای نوظهور استب بررسیها
نشــان میدهد دهها جریان در کشــورهای اســالمی وجود داردب تمام جریانها و گروههای
اســـالمی ،ادعـای حقطلبی دارند و خود را حق مطلق فرض میکنند و ســـایر مذاهب و
ً
گروههای اسالمی را رد میکنند و بعضا به تکفیر و کشتار یکدیگر روی میآورندب در نتیجۀ
عملکرد این گروهها قدرت جامعه اسالمی روزبهروز رو به افول و کاستی استب
فقـدان وحدت و یکپارچگی در میان ملتهای اســـالمی و وابســـتهبودن برخی حکام
کشــورهای اســالمی به دنیای اســتکبار ،ســبب ایجاد فضــای مســتعد برای فعالیتهای
گروههای افراطی شــدهب به طوری که این گروهها موفق شــدهاند به این گســتردگی و توان
راهبردی برسندب
میتوان گفـت تنها راه مبارزه با افراط و ریشـــهکنکردن این غده ســـرطانی ،وحدت و
اتحاد امت اسـالمی اسـتب تا زمانی که ملتهای اسالمی در صف واحد و در کنار یکدیگر
حرکت نکنند ضعف و از هم گسیختگی پابرجا استب جامعه اسالمی به منزله نفس واحده
اسـتب اگر بخواهیم اسـالم متحد داشته باشیم ،باید تمام اعضای این پیکر در سالمت به
سـر ببرندب چنانهه عضـوی از بدن معیوب شود توان و قدرت واقعی تن از بین میرودب اگر
بخواهیم در مقابل دشمنان اسالم با قدرت کامل بایستیم ،باید روح اتحاد در دنیای اسالم
دمیده شود و همه مسلمانان ید واحدی بر سر دشمنان باشندب
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انحطـاط امروز مســـلمـانـان در اکر تفکر تکفیر افراطی اســـتب وقتی به جای مبارزه با
اسـتکبار جهانی به جان یکدیگر افتادند ،دیگر رمقی برای دنیای اسالم باقی نمیماندب در
دهههای اخیر ،وهابیت با القای تفکر افراطی تکفیری ،نهتنها قائل به تقریب بین شـیعه و
اهل سنت نیست بلکه شیعیان و بسیاری از اهل سنت را کافر میداندب کتابها مینویسند
و با افترائات بیپایه و اسـا قصـد دارند وحدت موجود بین شـیعه و سنی را از بین ببرندب
همـهســـالـه با فرارســـیدن هفته وحدت به تکاپو میافتند و با تحریک تعصـــبات فرقهای
میگویند بین شـیعه و سـنی وحدتی نیسـتب به اهل سـنت القا میکنند که مسئله تقریب،
عاملی در دسـت شـیعه برای نفوذ و تأکیرگذاری و در نهایت شـیعهکردن اهل ســنت استب
هنگامی که علمای اهل ســـنت در کنفرانسهای وحدت حضـــور مییابند ،شـــبکههای
وهابیمســلک با القای اجباریبودن حضــور آنان در این کنفرانسها ،این دســته از علما را
تخریب میکنندب بهراستی این همه تر برای چیست؟
حقیقت این است که وهابیت جریانی است که در مقابل همه مذاهب اسالمی ایستاده،
وحدت دنیای اســالم را نشــانه گرفته ،و با سـیاســت یارگیری از اهل ســنت خود را دشــمن
ش ـیعیان معرفی میکندب اما تاریخ گواه خوبی اســت که نشــان دهد وهابیان با اهل س ـنت
عربستان و غیره چه کردندب
در چنین وضــعیتی که وهابیت در حال ایجاد تصــویر غلط از شــیعه و ســنی در ذهن
یکدیگر اسـت ،تعامل شیعیان و اهل سنت به واقعیشدن نگرشها کمک شایانی میکندب
بیتردید نزدیکی اهل علم و صاحبان فتوای فریقین نقش بنیادی در وحدت اسالمی دارد،
همانگونه که عکس آن در اختالفات مســـلمانان نقش داردب اگر مجتهدان فتاوایی مانند
جواز شـــرکـت در مراســـم عبـادی همدیگر ،لزوم تعامل با مخالفان و ببب را صـــادر کنند،
زمینههای همسویی مسلمانان فراهم میشودب
برخی از مجتهدان و عالمان اهل ســـنت و تشـــیع در این خصـــو پیشگام بودهاندب
پرداختن مراجع شـــیعـه همهون آیـتاللـه بروجردی ،امـام خمینی و آیتالله خامنهای به
نظریه وحدت بین شــیعه و اهل ســنت تأکیرات فراوانی بر فضــای موجود بین مســلمانان

گذاشــتب همینطور ش ـیخ محمود شــلتوت ،رئیس ســابق دانشــگاه ا زهر مصــر ،یکی از
کســانی اســت که در فتوای معروف خود ،مذهب جعفری و فقه ش ـیعه را به عنوان مذهبی
رســمی و فقهی تأیید کردب فتوای معروف او در زمان خود در نزدیکی اهل ســنت به ش ـیعه
تأکیر بسزایی داشتب به امید روزی که اسالم عاری از افراط و تفریط را نظاره گر باشیمب
جانشین سردبیر

سرمقــاله
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صفحات22 -93 :

علل و عوامل گسترش و ماندگاری جریانهای تکفیری
در مصاحبه با حجة االسالم و المسلمین دکتر فرمانیان
(ریاست دانشکده مذاهب اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب)

با عرض سالالالم و ادو و احترام خدمت حضالالرتلالی ،از اینکه قبول زحمت فرمودید
از شما تشکر میکنیم .اولین سوالی که از شما داریم این است که اکنون چه جریانهای
فکری در جهان اسالم وجود دارند و تحقیقات جدید در این زمینه چه نتایجی داشتهاند؟

بنده نیز در ابتدا از کلیه مسـئوالن و دسـتاندرکاران مؤسـسه داراالعالم ،به خصو
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی تقدیر و تشکر دارم که این فرصت را برای نقد
علمی وهابیت ،بررسـی جریانهای فکری ســلفی و مباحث مربوط به این موضــو  ،ایجاد
کردهاندب
امروزه در جهان اســالم جریانهای تکفیری متعددی وجود دارندب یک جریان ،جریان
وهابیت اسـت که البته خود وهابیت در دورن به انشـعابها و جریانهای مختلفی تقسیم
میشود که به نظر میرسد دو جریان عمده در وهابیت وجود دارد -1 :جر یانی که طرفدار
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آل سعود حساب میشوند که با اسامی مختلفی از اینها یاد میشود و در خود عربستان به
«جریـان جـامی» مشـــهور اســـت و برخی از مـا نیز بـا عنوان «جریان درباری» از آنها یاد
میکنیمب این جریانی است که همراه آل سعود است و اکنون که آل سعود ،برخی تغییرات
را در فضـای عربستان و خارج از کشور خود ایجاد کرده ،به همراهی این گروه بوده استب
 -8گروه دیگری که از درون خود وهابیت اســـت و میتوان گفت وهابیت معتدل اســـت،
البته تعدادشـــان در وهابیت و در درون عربســـتان زیاد نیســـتب ولی این جریان به خاطر
فضایی که وجود دارد ،در حال رشد استب به خصو بعد از ظهور داعش و فضایی که در
آن عربســتان و وهابیت ،به این که ریشــه این تفکرات ،در باورهای وهابیت اس ـت ،متهم
شــدب در واقع هم همینطور اســتب یعنی وقتی بررســی میکنید میبینید که بســـیاری از
اســتنادات گروههای تکفیری به فتاوای علمای وهابی اســتب بنابراین کســانی که از قبل
منتقد رویکرد تکفیر در درون وهابیت بودهاند و در گذشته بسیار سرکوب میشدند ،االن به
وســـیلـه برخی گروههای مختلف حاکمیتی دارند تقویت میشـــوند تا این فضـــا ،مقداری
متفاوت شـودب متأسفانه ما در این زمینه هیچ تحقیقاتی انجام ندادهایمب بررسی نکردیم که
واقعا چه کســانی در عربســتان وهابی هس ـتندب ولی رویکرد تکفیری بزرگان وهابی را قبول
نـدارند؟ در همین مدار در خواندهاندب ولی این رویکرد را قبول ندارندب ما در این زمینه
تحقیقاتی نکردهایم و خودشـان هم نتوانستند زیاد ظهور و بروزی کنندب  -7جریان دیگری
وجود دارد که ترکیبی بین جریان تفکرات اخوانی(سید قطبی) با جریان وهابیت است و آن
«جریان سـروری» استب این جریان ،نفوذ خیلی خوبی در شبکههای ماهوارهای پیدا کرده
اســت که اگر کتاب ش ـیعه شــناس ـی اهل ســنت معاصــر ،تألیف دکتر کامیار صــداقت کمر
حســینی را مطالعه کنید ،میبینید که بس ـیاری از شــبکههای ماهوارهای وهابی بیشــتر از
درباریها ،در دسـت سـروریها اسـت ،و سروریها موفقتر بودهاندب شاید هم دلیلش این
بوده اســت که به نوعی انتقادات و روش اخوانی قطبی را در پیش گرفتهاندب یعنی انتقاد از
سـیاستمداران ،پادشاهان و رهبران جهان اسالم را شرو کردند و از آن طرف ،نسبت به
مباحثی که به قول خودشــان ،عقائد ســلف اســت ،فضــای ترکیبی ایجاد کردندب مالحظه
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کنید طبق آن آمارهایی که میدهند ،فالوئرهای ســـلفیهای وهابی ســـروری در فضـــای
مجازی به مراتب بیشـتر از وهابیهای درباری اسـتب چرا؟ چون فضای جهان اسالم این
اقتضــا را داردب یعنی در جهان اســالم یک فضــایی ایجاد شــده که هر کس از بزرگان اهل
سـنت بیشــتر انتقاد کند ،جوانان اهل ســنت بیشــتر به او تمایل پیدا میکنندب این به خاطر
فضـای اجتماعی و سـیاسی است که امروزه جهان اسالم داردب در وهابیها هم سروریها
بیشــتر انتقاد میکنند و بیشــتر به مســائل جهان اســالم ورود میکنندب اما جامیها بیشــتر
نگاه میکنند که عربســـتان و حاکمیت چه میگویدب بنابراین جوانان تمایلشـــان به اینها
بیشـتر میشودب وقتی میگویند که  11یا  12میلیون فالوئر (دنبال کننده صفحه مجازی)
دارد ،عـدد کمی نیســـتب یعنی نشـــان میدهـد کـه این تعـداد جوان دارند حرف اینها را
میشـنوند و گوش میدهندب این وهابیتی است که امروزه سه گروه عمده پیدا کرده است،
در جهان اسالم هم حضور جدی دارند و شبکههای ماهوارهای فراوانی نیز دارندب
ســلفیهای جهادی اآلن دو دســته عمده القاعده و داعش هســتند که البته در درون
خودشان اختالفات زیادی دارندب یعنی اگر در آینده نه چندان دور ،دیدید که داعشیها دو
دسته شدهاند نباید تعجب کنیدب اگر دقت کرده باشید ،ایمنالظواهری نگاه مثبتی به جبهه
النصـره نداردب اگر چه سـابق از آنها حمایت کرده استب اما اآلن دیگر آن چنان حمایتی از
این گروه نمیکند و به نوعی امروزه جبهه النصـره طیف جدیدی اسـت که در سور یه شکل
میگیردب به طور دقیق ،این فضـایی که االن در جبهه النصـره میبینیم مثل فضایی است
که القاعده عراق در سالهای  8551تا  8557داشتب یعنی یک اختالف پنهان بین رؤسا،
مسئوالن و سلفیهای جهادی بود که نتیجه آن بعدها ظهور یافت و تبدیل به داعش شدب
این چنددســتگی بین آنها وجود داردب احتمال این که داعش به چند گروه تقســیم شــود،
وجود داردب احتمال این که جبهه النصره چیزی غیر از القاعده و داعش شود ،خیلی جدی
اســتب دلیلش هم مشــخا اســتب اینها آدمهای تند و خشــونتطلب هســتند و خیلی
وقتها ،برادر خودشـان را هم نمیتوانند تحمل کنندب بنابراین همواره احتمال دسته دسته
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شـدن و تفرقه پیدا کردن در آنها زیاد استب خوارج قدیم هم همین گونه بودند که با اندک
اختالفی از هم جدا میشدند و همدیگر را تکفیر میکردندب
در کنـار اینهـا ،حزبالتحریر را داریم که کســـی درباره آن ،چیزی نمیگوید و اگر در
آینـدهای نـه چندان دور دیدید که حزبالتحریر اعالم خالفت کرد ،نباید تعجب کردب چون
این حزب در  17کشــور جهان نفوذ داردب در آســیای میانه و کشــورهای عربی نفوذ خوبی
داشته است ،به آرامی دارد تبلیغ میکند و افراد را جذب میکندب ولی معتقد است که اآلن
وقتش نیسـت ،برخالف سلفیهای جهادی که میگویند اآلن وقتش است ،برنامه دارند و
برای رســـیدن به خالفت تالش میکنندب ولی اینها (حزبالتحریر) معتقدند هنوز جهان
اسالم آماده نیست ،ما هنوز در دوره مکه هستیم و دوره مدینه شکل نگرفته استب این هم
یک گروهی اسـت که به شدت تحت تأکیر افکار اخوانی -قطبی استب ولی راه خودشان را
جدا کردهاند و به صورت خیلی جدی دارند کار میکنندب
طالبان ،گروه دیگری است که در این فضا قرار داردب طالبان نمرده است و حاال حاالها
وجود دارد و شاید روز به روز قدرتش -به خصو در شرق جهان اسالم -بیشتر شودب این
هم به فضای سیاسی-اجتماعی که در آنجا وجود دارد ،باز میگرددب برای مثال در خبری
رســـمی(خبرگزاری آوای افغـان) خواندم که اینها حتی یک منطقه از جنوب کابل را هم
گرفتهاند ،یک ایسـت بازرسی گذاشتهاند و آنجا یک منطقه خودمختار برای طالبان استب
یعنی تا این حد طالبان توانســته اســت ،نفوذ کندب طالبان در پاکســتان در حال گســترش
اسـتب یک زمانی اصـال در پاکسـتان ،طالبان نداشـتیمب ولی اآلن طالبان پاکستان بسیار
گســترش یافته و تقریبا اکثر اســتانهای جنوب افغانســتان در دســت آنهاســتب این که
بخواهند به حکومت اســالمی برســند و دولتی تشــکیل دهند ،خیلی جدی هســتندب البته
شاید انشعابی هم در طالبان شکل بگیرد و یا چیزی شبیه طالبان ظهور پیدا کندب پتانسیل
آن در پاکســتان ،افغانســتان ،حتی شــبه قاره هند ،کشــمیر و ببب وجود داردب اگر فضــای
کشـمیر مقداری تندتر شود ،اصال بعید نیست یک گروه طالبان در آنجا ظهور کندب اینها،
مجموعــه گروههــایی هســـتنــد کــه بــه نوعی میتوان گفــت یـا تکفیریانــد یـا افراطی و

خشـونتطلباند ،نسـبت به سـایر مذاهب و مسلمانان تند هستند و آنها را تکفیر میکنندب
بنده بعید میدانم که جریان جدید خاصی که با اینها هیچ ارتباطی نداشته باشد ،در جهان
اسالم شکل بگیردب هیچ شواهد خاصی نداریم که گروه دیگری در حال شکلگیری استب
البته میتواند از همین جریانها منشــعب شــودب ولی از همین چند جریان فکری تکفیری
که یا در فضـای وهابیت یا در فضـای سـلفیهای جهادی یا در بخش طالبان و ببب است،
این فضـاها شکل خواهد گرفت و البته تفرقه و اختالف هر روز در بین اینها بیشتر خواهد
شدب
چه عواملی را در گسترش این تفکرات موثر میدانید؟
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اگر بخواهیم بررســـی دقیق علمی و همـهجـانبـه نســـبت به علل و عوامل گســـترش
جریـانهای تکفیری داشـــته باشـــیم ،نباید تک بعدی ببینیمب به نظر من ،دلیل اصـــلی
گســترش تکفیریها ،ســه عامل عمده بزرگ اســت که دو مورد از آنها به جهان اســالم و
دیگری به جهان غرب برمیگرددب
اولین عاملی که باعث شــده اســت تا جریانهای تکفیری هر روز گســترش پیدا کنند،
عامل سـیاسـی در جهان اسالم استب مالحظه کنید بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی،
در جهـان اســـالم -کـه میتوان آن را معـادل جهـان اهل ســـنت دانســـت -یک نو از
همپاشـیدگی و گسـسـت خیلی جدی ایجاد شدب این یعنی هم اقتدار سیاسی آن تمام شد،
هم کشـورها کوچک کوچک شدند و هم استعمار و استکبار جهانی روی آنها تسلط یافتب
پادشـــاهان ضـــعیف و دیکتاتوری ســـر کار آمدندب همه اینها عواملی شـــد که گروههای
متعددی در جهان اسالم ،برای رفع این مشکل به وجود بیایدب اگر دقت کنید ،زمانی گروه
«پان عربیســم» ظهور کرد و احســا کردند که اگر وحدت عربی را رشــد بدهند ،میتواند
عاملی برای برون رفت از مشــکالتی که در جهان عرب وجود دارد ،شــودب وحدت عربی یا
ناسـیونالیسم عربی شکل گرفتب خیلی جدی رشد کرد و بعد از ده تا بیست سال دیدید که
چه شـد! از هم فرو پاشـید و نتوانست خودش را نگه داردب وقتی که آن ،شکست خورد ،به
سـمت سوسیالیست چپ رفتندب تعدادی از کشورها چپ شدند و گرایشهای سوسیالیست
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را در کشـورهایشان ایجاد کردندب اما همان پادشاهانی که با تفکرات سوسیالیستی شرو
به اداره کشورشان کردند ،خود آنها رویکرد استبداد و دیکتاتوری را ایجاد کردند و نتوانستنند
اقتصادشان را اداره کنندب مثل شوروی سابق که نتوانست این فضا را ایجاد کند تا کارگر به
حقش برســـدب این اتفـاق افتاد و اینها هم شـــکســـت خوردندب ناســـیونالیســـم عربی و
سوسیالیسم شوروی شکست خوردندب از آن طرف عدهای به سمت فضای سکوالریسم و یا
بیدینی رفتندب مثل ترکیه که خیلی جدی ،الئیسـم و الئیسیته را گسترش داد که آنها هم
در جهان اسالم موفق نبودندب
این عوامل شــکســت جریانهای مختلف فکری ،خود به خود باعث شــد که عدهای
احسـا کنند تنها راه این است که به فضای قدیم برگردند و به قول خودشان بازگشت به
سـلف داشـته باشـندب ولی این بازگشـت با تفسیرهای تکفیری در جهان اسالم پخش شدب
اگر بازگشــت به ســلف با یک تقریر خوب و به گونهای رحمانی بود ،شــاید جهان اسـالم به
گونه دیگری بودب ولی وهابیت از این فرصــت اســتفاده کرده و ســلفیتی را به جهان اســالم
معرفی کردند که ســلف تکفیری و تند بودب در این فض ـا ،عدهای در مصــر و جاهای دیگر،
تفســـیر جدیدی را ارائه کردند و به این نتیجه رســـیدند که مشـــکل اآلن جهان اســـالم،
حاکمانی هستند که حکومتهای دیکتاتور ،مستبد و ظالمانه را مدیریت میکنندب پس باید
علیه اینها جنگیدب اما دیدند که در اندیشــه اهل ســنت ،خروج بر حاکم مســلمان ظالم،
اصـــال جـایز نیســـتب خـب چـه کـار کنیم؟ از یـک طرف ظلم ،فســـاد ،ســـکوالریســـم،
سوسیالیستگرایی و ببب در حال رشد است ،و از آن طرف هم ما نمیتوانیم کاری کنیمب این
جا بود که تقریر اشــتباهی صــورت گرفت و گفتند که هر کس تفکر فرهنگ غرب را پخش
میکند ،به دلیل «فمن لم یکفر بببب» ،کافر اســتب آن وقت خروج بر حاکم ظالم کافر ،نه
تنها اشکالی نداردب بلکه واجب استب مانند این که به جوانان اهل سنت فهماندند که شما
خیلی راحـت میتوانیـد علیـه این حـاکمان خروج کنیدب خیلی از جوانانی که شـــاید متدین
بودندب ولی اسـالم را نمیشـناختند ،تحت تأکیر فضای سیاسی و فشارهای شدید حاکمان
قرار گرفتند و این ،موجب ظهور گروههای تکفیری شدب این فضا که در بسیاری از کشورها
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وجود داشـــت ،خیلی ســـریع گســـترش پیـدا کردب پس اولین عـامل ،عامل ســـیاســـی و
شـکستهای سیاسی بودب هر جریان فکری که آمد و حکومت را به دست گرفت ،باز خود
او هم ظالم و مستبد شدب هیچ چیز عوض نشد و بلکه اوضا بدتر شدب
دومین عامل ،عامل اجتماعی اسـتب یکی از مسائل مطرح مهم در جهان اسالم ،این
اســـت که فرهنگ غرب آمده و بســـیاری از مردم تحت تأکیر آن ،این فضـــا را پذیرفتهاندب
بسـیاری از این مبانی فرهنگ غرب با مبانی اسـالم در تضاد استب اتفاقی که افتاده است
این که فرهنگ غرب هر روز در حال گســترش اســت و جوانانی که میخواهند اســالم در
رأ جامعه باشــد و مردم به اســالم عمل کنند ،وقتی این را میبینند ،از این فضــا بیشــتر
ناراحت میشـوندب اگر خدای نکرده یک نفری هم بیاید و این مسأله را برای اینها تئور یزه
کند ،خیلی راحت اسلحه به دست میگیرندب ما یک مشکلی که در قرن بیستم داشتیم این
بود که اســلحه به دســت گرفتندب این مس ـأله در مصــر تئوریزه شــدب برای آن نظریهپردازی
کردند و با تفسـیرهای اشتباه و برداشتهای صددرصد غلط برایش ادله قرآنی و روایی پیدا
کردنـدب جوانی کـه میبینـد این همه مشـــکل دارد و میخواهد با آنها مقابله کند ،از نظر
فرهنگی نمیتوانـد مقـابلـه کندب چون تواناییاش را ندارد و این آمادگی را ندارد که مفاهیم
دینی را خیلی خوب بـه مردم ابال کنــد کـه مردم بپـذیرنــدب این جـا میبینـد کـه یـک نفر
نظریـهپردازی میکند و میگوید به غیر از راه تبلیغ ،دعوت و کار فرهنگی ،راه دیگری هم
هسـت و آن راه ،این است که روی سر مردم اسلحه به دست بگیری و به آنها بگویی که تو
بـایـد مســـلمان باشـــی و ایمانت را حفظ کنی و از فرهنگ غرب دور شـــویب اگر کســـی
نظریـهپردازی کنـد ،جوانهـا احســـا میکننـد که مبنای دینی هم دارد و خیلی راحت
میبینید این فضا به وجود میآیدب
از عوامل اجتماعی دیگری که میتوانیم به آن توجه کنیم ،فقر اقتصـادی اسـت که در
جهان اسـالم وجود داردب این طوری فکر کنید جوان مسلمانی که میخواهد متدین باشد،
میبیند جهان غرب که جهان باطل و کفر است ،رفاه دارد و مردم آن کمتر فقیرند و اسباب
این که فرد برود کاری کند و پول درآورد ،در آن مناطق بیشـــتر اســـتب وقتی این فضـــا را
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میبیند که فقر اقتصـادی و فرهنگی کشورهای اسالمی را گرفته است ،به دنبال دلیل آن
میرودب بـا خود میگوید :چرا این اتفاق افتاده و چرا مســـلمانان فقیر شـــدند و نمیتوانند
زندگی خودشــان را بهرخانند؟! این مس ـأله را به حاکمان برمیگرداندب میگوید :مدیران ما
فـاســـد بودنـدب مـدیران مـا همـه بیت المال را چپاول کردندب رهبران ما بودند که به خاطر
فسادی که در آنها وجود دارد ،نگذاشتند اقتصاد پا بگیردب همین خودش باعث میشود که
عدهای جوان برای خروج از این مســـأله ،شـــرو به فعالیت کنندب باز این جا میتواند یک
فعالیت فرهنگی باشـد که این نو فعالیت ،گاهی زود جواب نمیدهد و گاهی اصال جواب
نمیدهدب او احسا میکند که هر چه هم زور بزند با فعالیت فرهنگی ،کار پیش نمیرودب
احسا میکند که اگر اسلحه دست بگیرد ،کار بهتر پیش میرودب اینها ،عوامل سیاسی
و اجتماعی داخل جهان اسالم بود که این فضا را ایجاد کردب
عامل مهمتر ،استکبار جهانی استب حاال عدهای آمدند ،تئوریزه کردند و عدهای تحت
تأکیر این نظریهپردازی جذب این نظریه شـدندب اما متأســفانه اسـتکبار آمد و از اینها ســو
اسـتفاده کردب یعنی هر جا احسـا کرد که اگر اینها بروند به نفع منافعش است ،نه تنها
مـانعش نشـــدب بلکـه کمکش کردب شـــما بهتر میدانید که ســـلفیهای جهادی وقتی به
افغانسـتان رفتند ،اوال تعدادشـان کم بود ،منسـجم نبودند و کسی آنها را نمیشناختب چه
کس ـی اینها را منســجم و حمایت کرد؟ آمریکا ،اســتکبار جهانیب دیدند که فضــای خیلی
خوبی برای ضـربه زدن به قطب مقابلش (یعنی شـوروی) اسـت و میتواند افغانستان را به
ویتنام شــوروی تبدیل کندب [چون] آمریکا در ویتنام شــکســت خورده بود و حاال احســا
میکرد که اگر در افغانســتان بتواند ضــر بهای به شــوروی بزند به نوعی توانســته اســت که
انتقام ویتنام را از شــوروی بگیردب یکی از عوامل مؤکر در اینجا ،جوانان جاهلی بودند که به
اسم «جهاد» به افغانستان رفتندب آمریکا ،اینها را مدیریت کرد و منسجمشان کردب به آنها
اسلحه داد و از پاکستان خواست که به آنها آموزش نظامی بدهدب به عربستان گفت اینها
را مدیر یت کنیدب از کل جهان بیایند و شـــما اردوگاهی برای آنان در عربســـتان تشـــکیل
بدهیدب آنها را از جده به پیشاور میفرستاد و پاسپورت جدید برای آنها صادر میکردب پیشاور
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اینها را تحویل میگرفت و به آنها آموزش نظامی میدادب آمریکا هم به آنها اسلحه میداد
تا به افغانسـتان بروند و با شوروی بجنگندب این که میگویند القاعده را آمریکا ایجاد کرده،
از یک جهت درسـت اسـت و از یک جهت درسـت نیستب فکرش در مصر تولید شده بود،
عـدهای هم بـه صـــورت فردی بـه افغـانســـتـان آمده بودندب اما آمریکا ،اینها را منظم و
تقویتشــان کرد و به آنها آموزش نظامی دادب اینها پتانســلی داشــتند که اگر خودشــان به
تنهایی بودند ،این قدر موفق نبودندب وقتی آمریکا مهمترین اسلحههای پیشرفته را به آنها
داد و نحوه اســتفاده از آن را هم آموزش داد ،چه اتفاقی افتاد؟ دقیقا مثل این شــد که "چو
دزدی با چرا آید ،گزیدهتر برد کاال"ب این چراغی بود که آمریکا به دســت آنها دادب بنابراین
اکنون میتواننـد موفقتر عمـل کننـد ،چون امکـانـاتش را دارنـدب کم کم همه آنها به این
سمت رفتند که این اسلحهها را خودشان بسازندب ببینید اآلن آنها به سمت سالح شیمیایی
و ســاخت بمب رفتهاندب چه کس ـی ســاختن بمب -که اآلن القاعده و داعش ـیها بلدند -را
یادشــان داد؟ چه کســی یادشــان داد که این شــش تا را با هم ترکیب کنید و این کارها را
بکنید ،بمب تولید میشود و میتوانید با بیست کیلو از این مواد ،یک خانه را منفجر کنید؟
این مسـائل را آمریکاییها یادشان دادند و آنها هم اآلن آن را علیه مسلمانان و کشورهای
اسالمی استفاده میکنندب
آمر یکا آمد و این فضـــا را در افغانســـتان ایجاد کرد و اینها را قدرتمند کردب نکته دوم
وقتی اســـت که بنالدن به ســـلفیهای جهادی پیوســـتب میدانید که بنالدن تقریبا تا
ســالهای  1997یا  1993هیچکدام از حســابهایش بســته نبودهاســتب آمریکا اصــال
حسابهای وی را نبسته بود و او میتوانست از حسابهای پول شخصیاش -که شر یک
برادرانش بود -اســتفاده کندب چون میدانید که خانواده بنالدن ،ارث پدرشــان را تقســیم
نکردندب بلکه با هم کار میکردند و مقداری از ســود آن را به حســاب هر فرزند میریختندب
بنالدن در افغانستان بود و برادرانش در عربستان کار میکردند ،با پادشاه عربستان خیلی
قراردادهای ســنگینی داشــتند ،و ســود اینها به حســاب بنالدن میآمدب از این پول ،در
فضـــاهای بعدی که برای خودش ایجاد میکرد ،بهره میبردب تا زمانی که بنالدن به طور
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مستقیم علیه منافع آمریکا شرو به عملیات نکرده بود ،هیچ یک از حسابهای او مسدود
نبود ،حتی زمانی که او به طالبان پیوســت و با مالعمر بیعت کرد ،اکر این بیعت چه شــد؟
این شد که بنالدن هزار ماشین شاسی بلند را به عنوان هدیه خرید و به مالعمر و طالبان
دادب موبـایـل طـالبـان را تقویـت کرد ،با چه پولی؟ با پولهایی که برادرانش در قراردادهای
بسـیار سـنگین با آل سعود میبستند و سود حاصلهاش را به حساب او میریختندب وی نیز
از این پولها اسـتفاده میکرد و این فضـاها را ایجاد میکردب خب استکبار جهانی اینها را
نمیداند؟ میداندب ولی فکر میکند که اآلن به نفع منافع اسـتکباری آمر یکاستب بنابراین
میگذارد بنالدن این کارها را بکندب در ســال  ،1992زمانی که بنالدن اعالم کرد که باید
علیه آمریکا بجنگیم و کشـتی آمریکا را در خلیج عدن ،و سفارت تانزانیا و کنیا را زدند ،آن
وقت تازه بنالدن در لیست سیاه آمریکا قرار گرفت و حسابهای وی مسدود شد تا مثال با
وی مقابله کنندب اینها نشـــان میدهد که اســـتکبار جهانی ،خودش یکی از عوامل خیلی
جدی این فضاها بوده استب شما در عراق و سوریه نگاه کنیدب همین اآلن اعالم میکنند
که حمله شیمیایی در خان شیخون صورت گرفته استب بعد روسیه اعالم میکند که بیایید
تحقیق کنیـد و کمیتـه حقیقـتیاب بیاورید که چه کســـی این کار را کرده اســـت؟ آمریکا
مخالفت میکندب این خودش تقویت داعش و القاعده نیست؟ این که در شش سال گذشته
به هر نوعی که توانســته القاعده و داعش را حمایت کرده اســتب در ظاهر میگوید مخالف
داعش هســتیمب ولی در عمل خیلی از کارهایش به نفع داعش و القاعده صــورت میگیردب
چرا؟ چون منافعش اقتضــا میکند که داعش در عراق و ســوریه باشــدب چرا؟ چون این جا
منافع آمریکا که زیر ســوال نمیرودب بلکه منافع جهان اســالم و مســلمانان را زیر ســوال
میبرد و این مسـلمانان هستند که از آمریکا خواهش میکنند که جلوی داعش بایستدب او
هم از این فرصت استفاده میکند و از این طرف داعش را میزندب ولی از آن طرف منافع و
نفتهای جهان اسالم را برای خود میبردب میگوید میخواهید داعش را بزنم؟ باشدب این
بمـب ،یـک میلیون دالر میشـــود کـه پولش را باید جهان اســـالم بدهدب از بیت المالش
میدهدب اما آیا او میخواهد داعش را از بین ببرد؟ نهب من میگویم اگر شــما بررســی کنید
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میبینید که خیلیها نمیخواهند داعش از بین برودب داعشــی که اآلن در ســوریه و عراق
کار میکندب در واقع جبهه مقاومت را زیر ســوال میبردب دارد قدرت شــیعه را کم می کندب
پس در این فضا ،اگر داعش بماند ،اتفاقا خیلی خوب استب پس هم آمریکا ،هم عربستان،
هم قطر و هم ترکیه میخواهند که داعش باقی بماندب اما این داعش همان چیزی اســـت
که خودشـان گفتهاندب تروریسـت خوب و تروریسـت بدب تروریســت خوب کیست؟ داعش و
جبهه النصـرهایسـت که جبهه مقاومت را بزند و قدرت شـیعه را تضـعیف کندب تروریست بد
کیســت؟ کسـی که به فرانســه برود و اقدام تروریسـتی انجام دهد یا در عربســتان ،آمریکا،
ترکیه وببب اقدام تروریســتی انجام دهدب این ،همان اســتب ولی یک جا بد اســت و یک جا
خوب اسـتب چرا؟ چون در یک جا منافع آنها اقتضا میکند که اگر این باشد ،خوب استب
بنابراین حضــور داعش به نفع آمریکا ،قطر ،عربســتان وببب اســتب اما این داعش ،اگر در
آمریکا ،ترکیه و اروپا بخواهد عملیات انجام دهد ،تروریســـت بد اســـتب چون منافع آنها را
هدف گرفته استب
این سه عامل ،عوامل مهمی هستند که باعث گسترش جریانهای تکفیری میشوندب
برای این که راحتتر این را متوجه شوید ،یک مثالی میزنم :بنده همیشه میگویم که قبل
از انقالب اســالمی ایران ،عده زیادی جوان بودند که جذب ســازمان مجاهدین شــدند که
بعدها تبدیل به منافقین شــدب خیلی از جوانها بودند که ســازمان چریکی تشــکیل دادند و
اســـلحه به دســـت گرفتندب چرا؟ اینها ،جوانهایی بودند که فقیر بودند؟ نهب خیلی از آنها
دانشـــجو بودند و بســـیاری نیز از خانوادههای متوســـط به باال بودندب اما جذب گروههای
چریکی شــدندب چون احســا کردند که اآلن فســاد شــاه و [اطرافیان] آن قدر گســترش
یافته که با کار فرهنگی هم نمیتوان شـــاه را عوض کرد ،بنابراین باید برویم و اســـلحه به
دسـت بگیریمب خیلیها ،اسـلحه به دسـت گرفتند و چون اسالم را نمیشناختند ،منحرف
شـدند و به منافقین تبدیل شـدندب چون اسـالم آنها ،اسالم التقاطی بودب اینها(گروههای
تکفیری) هم همینطور هســـتنـدب اینهـا هم جوانهایی هســـتند که نمیتوانند فضـــای
دیکتاتوری ظالمانه فاســد طرفدار اســتکبار جهان اســالم را تحمل کنند و بنابراین جذب
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[این] گروهها میشـــوندب اما آیا بزرگان این گروههای ســـلفی جهادی یا تکفیری با آمریکا
ارتباط دارند؟ ما هیچ شاهدی نداریمب ما نمیدانیمب چون اگر هم باشد ،قطعا بسیار سری و
محرمانه اسـت و هیچ وقت نمیگذارند که این مطلب روشـن شــودب بعضیها خیلی راحت
میگویند که رهبران گروههای تکفیری ،آمریکایی هســـتند و آمریکا آنها را درســـت کرده
استب ما شاهدی نداریمب ما محقق هستیم و محقق تا شاهدی نداشته باشد ،درباره چیزی
حرف نمیزندب ولی از مجموعه شـــواهد به دســـت آمده ،این را میفهمیم که بســـیاری از
گروههای تفکیری به سـربازان بیجیره و مواجب استکبار جهانی تبدیل شدهاند و اهداف و
منـافع آنهـا را پیش میبرنـدب اینهـا ،علل و عوامل مهمی اســـت که در جهان امروز دیده
میشــود و تا این عوامل هســت ،اینها هم هســتندب این عوامل چه زمانی از بین میروند؟
شـــمـا افقی برای از بین رفتن این عوامـل میبینیـد؟ هر وقــت این عوامــل از بین برونــد،
تکفیریها هم از بین میروندب
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یکی از مشالکالتی را که تحلیلگران بررسالی میکنند ،مشالکل عدم عملکرد صحیح
نظامهای سالیاسالی و حکومتی منطقه است که باعث رشد این جر یانها شده است .نظر
شما در این باره چیست؟
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همهنان که در ســوال قبلی به نوعی جواب این مس ـأله را دادم ،به نظر بنده گروههای
تکفیری ،به طور کامل با رویکرد س ـیاس ـی رشــد کردهاند و به دنبال مباحث س ـیاس ـی هم
هسـتندب اگر دقت کنید آنان دنبال حکومت و خالفت هستند ،دنبال این هستند که جایی
را بگیرند و کشوری اسالمی تشکیل دهندب طالبان میخواهد امارت اسالمی تشکیل دهد،
داعش ،خالفت اسـالمی تشـکیل داده است ،القاعده میخواهد خالفت اسالمی تشکیل
ً
بدهد و حزب التحریر هم به دنبال خالفت اسالمی استب اینها تماما رویکردشان سیاسی
اسـتب چرا اینها به این جا رسیدهاند؟ به خاطر این که نظامهای سیاسی جهان اسالم به
طورتام -به جز محدودی از آنها -فاسد ،ظالم و مستبد هستند و بدتر از آن ،گاهی وقتها
این نظامهای فاســـد با رفتارها و کردارشـــان ،با ارتباطی که با اســـتکبار جهانی دارند و با
فضـــاســـازیهـایی کـه انجـام میدهند ،خودشـــان عامل خیلی جدی برای ظهور و بروز
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تکفیریها هستندب به طور مثال ،اگر اینها ،تکفیریها را در افغانستان حمایت نمیکردند،
اگر امروز جبهه النصره ،داعش وببب از سوی قطر و عربستان حمایت نشوند[ ،آنها] اینقدر
رشد میکنند؟ در نیجریه میبینید که به یک گروهی مثل شیعه -که دارد آرام کار خودش
را میکند -حمله کرده و سـرکوبش میکنندب اما دولت نسبت به بوکوحرام چه کرده است؟
بوکوحرام مگر در نیجریه نیســـت؟ چرا؟ برای این که عربســـتان به نیجریه پول میدهد تا
نسبت به بوکوحرام زیاد توجه نداشته باشد و شیعیان را سرکوب کندب اگر پس فردا شیعیان
نیجریه هم اسلحه به دست بگیرند ،احتمالش وجود دارد یا ندارد؟ امروز متأسفانه عربستان
و دو ســـه کشـــور حاشـــیه خلیح فار مثل قطر این رویه را دارندب دیروز اعالم کردند که
تعدادی از شـــیعیان کفریا و فوعه را آزاد کردندب در قبالش چه دادند؟ در قبال آن ،تعدادی
قطری را تحویل قطریها دادند که اینها کی بودند؟ کسانی بودند که به سور یه آمده بودند
که علیه بشــار اســد بجنگندب اما اسـیر دولت ســوریه شــدندب اینها را دادند تا شـیعیان آزاد
بشـوندب حمایت بهتر از این؟ بیشـتر از این؟ از آن طرف توی گزارشی اعالم کرده بودند که
این همه شـاسـی بلند ژاپنی در داعش و جبهه النصره چه میکند؟ روسیه از ژاپن استعالم
کرده بود و ژاپن هم اعالم کرد که قطر  78هزار ماشـین شاسی بلند را خریداری کرده و به
ســوریه فرســتاده اســتب پس ببینید که نظامهای س ـیاس ـی چقدر در گســترش آن اکرگذار
هســتندب وقتی برای منافع شــخصــی خودشــان این همه امکانات به گروههای تکفیری
میدهند ،قدرت پیدا نمیکنند؟! حاال اگر این نظامهای سـیاسی به اینها کمک نکنند و
همه علیه تکفیریها ید واحده شــوند ،تکفیریها زودتر از جهان اســالم محو نمیشــوند؟
وقتی اینها هیچ چیزی نداشـته باشـند و همه جهان اسـالم علیه تکفیریها متحد باشد،
خیلی ســریع میتوان تکفیریها را جمع کردب ولی اگر عدهای به خاطر منافع خودشــان به
آنها کمک کنند ،عدهای ماشین بدهند ،عدهای اسلحه بدهند و عدهای(مثل ترکیه) راه را
باز کنند که تکفیریها بیایند و بروند ،کار به جایی نمیبریمب اگر همه متحد شــوند و ترکیه
هر کس ـی را که بود ،دســتگیر کند و عربســتان به جای پول دادن به اینها و قطر به جای
اینکه به اینها ماش ـین بدهد ،علیهش ـان متحد شــوند ،خب اینها زودتر از جهان اســالم
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رخت برنمیبندند؟ قطعا همینطور اسـتب ولی نمیخواهندب بنابراین نظامهای سـیاسی در
گسترش جریانهای تکفیری بسیار نقش دارندب دو نقش دارند :یکی رفتارهای استبدادی،
ظالمانه ،دیکتاتوری و فاســـد آنها اســـت که اینها را تهییج میکند تا با آنها بجنگند و بعد
حاال که اینها تولید شـدند ،خود همینها ،دومین کار را میکنندب پول و اسلحه میدهند و
[به آنها] آموزش میدهندب خب معلوم است که ماندگاری اینها بیشتر میشودب
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با توجه به این که یکی از چیزهایی که در تولید و تداوم این تفکرات نقش اس الاس الی
دارد ،بحالث فکری و فکردهی اسالالالتق نقش علما را در رشالالالد و پیشالالالرفت وضالالاللیت این
جریانات ،و از آن طرف هم در جلوگیری از این تفکرات ،چه اندازه میبینید؟
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به نظر من ،علما بعد از حکومتها و نظامهای سـیاسـی -که در این فضــا خیلی نقش
دارند -در گســترش یا مانایی و ماندگاری گروههای تکفیری ،نقش اســاســی دارندب ببینید
متأسفانه یک مشکل ما این است که باز علما تحت تأکیر منافع حکومتها فتواهایی صادر
میکنند که این فتاوا خیلی وقتها به نفع جریانات تکفیری بوده استب یعنی علما به جای
این که خیلی جدی ورود پیدا کنند و جلوی این فضـا را بگیرند ،نقش برعکسـی دارندب شما
نگاه کنید که وقتی در مســـأله ســـوریه ،القاعدهایها وارد میشـــوند ،اولین حکم جهاد را
ایمنالظواهری میدهد که همه به سمت سوریه بروندب آقای ایمن الظواهری! داری به نفع
چه کسی کار میکنی؟ اگر تو دولت سوریه را به زمین بزنی ،آیا واقعا کشورها ،آمریکا و اروپا
میگذارند که شما در آنجا مستقر شوید؟ این حکمی که میدهد ،تأکیر جدی در به هم زدن
فضــای جهان اســالم داردب وقتی دکتر یوســف قرضــاوی اخوانی ،حکم جهاد میدهد که
همـه توی ســـوریه بریزیدب وقتی که حما حکم جهاد میدهد و خودش پرچم مخالفان
دولـت ســـوریه را میچرخاندب وقتی که بزرگان اخوان المســـلمین ،فتوا به جهاد میدهندب
وقتی که بزرگان وهابی مفتی عربستان ،فتوا به جهاد میدهندب وقتی عدنان عرعور ،مفتی
تونس ،فتوا بــه جهــاد میدهــد و یـا دیگرانی کــه فتوای جهــاد میدهنــد ،اینهــا عمال در
راستای گسترش جریانهای تکفیری اقدام کردندب غیر از این است؟ شما اگر بررسی کنید
ً
در افغانســتان چرا این قدر ســلفی جهادی زیاد شــده اســت؟ دلیلش این بود که دقیقا مثل
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امروز سوریه ،مفتیهای عربستان در افغانستان ،حکم جهاد دادند ،اخوانی هم حکم جهاد
دادنـد ،دیوبنـدیها هم حکم جهاد دادند ،خب خیلی از کســـانی که رفتند ،اخوانی بودند،
وهابی بودند ،دیوبندی بودندب ولی وقتی به افغانستان رفتند ،جذب چه کسی شدند؟ جایی
را نداشــتند! جذب ســلفیهای جهادی شــدند که آمریکا روی آنها ســرمایهگذاری میکندب
یعنی خودشـان با فتوای جهادشـان ،تعداد سلفیهای جهادی را ده برابر کردندب امروز هم
همین علمایی که فتوا به حکم جهاد در ســـوریه دادند ،چکار کردند؟! تمام کســـانی که از
سـراسـر جهان به حکم جهاد بلند شـدند ،به چه کسـانی پیوسـتند؟ غیر از این است که به
ســلفیهای جهادی پیوســتند؟ پس خیلی از جوانها ،قبل از افغانســتان ،ســلفی جهادی
نبودنـد ،بلکه اخوانی و یا وهابی بودندب مثل بنالدن که وهابی بود و وقتی به افغانســـتان
رفت ،سـلفی جهادی شدب اآلن هم خیلی از جوانهایی که به سمت سوریه میروند ،اصال
نمیدانند ســلفی جهادی چیســت؟! تکفیری نیســتندب ولی به حکم جهاد علما ،به سـوریه
میرونـد و آنجا تکفیری میشـــوندب عوض این که علما به شـــدت مخالفت کنند و جلوی
تکفیریها را بگیرند ،خودشــان به طور عملی ،نیرو ســاز جریانهای تکفیری میش ـوندب تا
وقتی این فضـا وجود دارد ،شـما میخواهید تکفیریها کمتر شوند؟ وقتی من میبینم که
نظامهای ســـیاســـی به خاطر منافع خودشـــان ،اینها را تقویت میکنند و فتاوای علما به
خاطر منافع حکومتهایشـــان ،اینها را تقویت میکندب یعنی برای آنها نیرو میفرســـتندب
نیروی معتدل آنجا تبدیل به تکفیری میشـوندب چه اتفاقی میافتد؟ این مشـکلی است که
ما داریمب
مشکل دیگری که در علما داریم این است که متأسفانه علما وقتی که دعوای مذهبی
شکل میگیرد ،آن چنان که باید و شاید ،علیه تکفیریها موضع نمیگیرندب همین علمای
اهل ســـنت خودمان در ایران را در نظر بگیریدب من به صـــراحت اعالم میکنم ،وقتی در
مسـأله سوریه و عراق این مباحث پیش آمد و رسانهها ،فضا را جنگ شیعه و سنی کردند،
اگر علمـای اهـل ســـنـت خودمـان در ایران ،موضـــع خیلی جـدیای نگیرند ،چه اتفاقی
میافتد؟ جوان سنی خودمان هم احسا میکند که این علما هم موافق آن فضا هستندب
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یعنی پیوســتن به آنجا ،اشــکالی نداردب نمونهاش را میگویم :یک جوانی در ســیســتان و
بلوچستان میخواست به داعش بپیوندد و شنیده بود که مولوی عبدالرحمن سربازی گفته
اسـت که داعشـیها خوارج هستندب همین که به گوشش خورده است ،با خودش گفته که
اگر بزرگان ما میگویند که اینها از خوارج هستند ،پس برای چه به داعش بپیوندم؟ یعنی
با شــنیدن یک حرف از عالمشــان که اینها خوارج هســتند ،از پیوســتن به آنها منصــرف
میشـــودب خـب اگر علمـای اهل ســـنت ما خیلی جدیتر ورود پیدا کنند و مقداری از این
فضاهای سیاسی کنار بیایند و واقعا بگویند اینها در سوریه اشتباه میکنند و تفکر داعش،
القاعده وببب اشتباه است- ،اینها رسما باید اعالم بشود -اگر اعالم شود ،شاید جوانانی که
به این گروهها میپیوندند ،نصــف شــودب اما به خاطر مســائل س ـیاس ـی ،منافع س ـیاس ـی و
دعوای شــیعه و ســنی ،این حرفها را خیلی وقتها نمیزنند و یا آن طور که باید و شــاید
نمیزننـدب معلوم اســـت کـه وقتی این فتواها به گوش آنها نرســـد و از آن طرف ،فتواهای
ً
یوســف قرضــاوی و مفتی عربســتان به گوش این جوانان برســد ،چه میشــود! عمال ما
گروههای تکفیری را تقویت کردهایمب بنابراین اســـتعمار نمیخواهد که اینها از بین بروند،
خیلی از کشـورها به خاطر منافع شـخصـیشان ،نمیخواهند اینها از بین بروند ،علما ،به
خاطر منافع حکومتها و دعواهای مذهبی دوست ندارند که آنهه حق است را به صراحت
بگویند و تبلیغ کنندب علما با ســســت گرفتن و کوتاه آمدن در فتاوای صــریح و یا برعکس
حکم بـه جهـاد دادن ،در عمـل دارنـد برای تکفیریها ،نیرو ایجاد میکنندب اینها علل و
عوامـل مهمی اســـت کـه آنهـا را نگه میداردب پس هم اســـتکبار جهانی و هم دولتها و
علمای اسالمی در گسترش جریانهای تکفیری نقش دارندب اگر این سه ،برنامه خودشان
را عوض کننـدب یعنی اســـتکبار بگوید که من با اینها مقابله میکنم- ،واقعا مقابله کند و
صـرفا تبلیغات نباشـد -و کشـورهای اسـالمی اصـال به اینها کمک نکنند و برعکس این
پولها را علیه آنان اســتفاده کنند و علما هم یک دســت و یک شــکل ،با یک جمع خوب
علیه تکفیریها اقدام کنند ،آن وقت اینقدر گســترش ندارندب بنده معتقدم که  35درصــد
فضایی که تکفیریها را رشد میدهد ،سیاسی استب

با توجه به این که امثال داعش ،دشالمن اول خودشان را شیلیان میدانند ،عملکرد
شیلیان را در به وجود آمدن فضای موجود چگونه میبینید؟

برای اصالح فضای موجود چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟

برای اصـــالح فضـــای موجود ،از آن جهت که خدمتتان عرض کردم 35،درصـــد آن
مسـائل سیاسی استب بنابراین 35درصد تالشها هم باید سیاسی باشندب یعنی دولتمردان
مـا ،عراق و جـاهای دیگری که هســـتند ،باید به صـــورت خیلی جدی تالش کنند تا یک
مقداری فضا را از التهاب بیندازند ،البته این دیگر خرما بر نخیل و دست ما کوتاه استب ما
توانایی آن فضا را نداریمب ولی آن سی درصدی که در دست ما است ،خیلی کارها میتوانیم
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متأسـفانه عملکرد شـیعه هم در این موارد ،به خاطر جهل و ندانستن آنها ،به این فضا
کمک کرده استب همکاری و همراهی دولت شیعه عراق با آمریکا ،عامل و بهانهای شد تا
زرقاوی بگوید که اینها دشـــمن اول ما هســـتندب تا وقتی که این وجود دارد ،آن بهانه هم
وجود داردب دولت عراق تا وقتی که بخواهد این فضا را داشته باشد ،بسیاری از جوانان اهل
ســنت میگویند که این دولت شــیعه با دولت عربســتان که هر دو با آمریکا میبندند ،چه
فرقی دارد؟
عامل دیگر ،رفتار تند شــیعیان اســتب تا وقتی که برخی شــیعیان افراطی به بزرگان و
مقدســات فکری و اعتقادی اهل ســنت توهین میکنند ،کم کم کینه در دل جوانان اهل
ســنت میکارندب جوان تا حدی تحمل داردب ولی وقتی که از حدش گذشــت ،خود این آدم،
حتی اگر هم تکفیری نباشـد ،عامل بسیار مهمی برای تکفیریها میشودب میتواند خیلی
راحت جذب آنها شــود و آنها از این فرصــت به وجود آمده اســتفاده کنندب بنابراین رفتار و
کردار ما ،هم در فضـای سیاسی و هم در فضای عملی میتواند بسیار مؤکر باشدب بنابراین
حوزه علمیـه نجف و قم ،علمـا و مراجع ما خیلی تأکیرگذارندب وقتی عالمی میآید ،شـــبکه
مـاهوارهای میزنـد و به مقدســـات دیگران توهین میکندب یعنی به همان اندازهی فتوای
یوسف قرضاوی ،رفتار اینها هم برای تکفیریها نیرو تولید میکندب
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بکنیمب وظیفه ما ،راهکارهای فرهنگی استب یکی از وظایف ما شناساندن درست و دقیق
این گروههای تکفیری به جوانان و به خصـــو جوانان اهل ســـنت اســـتب دوم این که
بفهمانیم برداشـت اینها از آیات و روایات صـد درصد غلط و مخالف اسالم ،قرآن و سنت
پیامبر استب این کار را باید بکنیمب
سـوم این که بیشـتر از همه از خود علمای اهل سنت در این فضا استفاده کنیمب چون
به هر حال بیشـترین فضـا برای خود اهل سنت است ،بیشترین جذب و یا همه جذبی که
صورت گرفته از جوانان اهل تسنن استب من معتقدم که یکی از راهکارهایی که میتوانیم
انجام دهیم این اسـت که باید کمک کنیم تقریبیون جهان اسـالم ،شبکههای ماهوارهای
بزنند و در این شــبکهها ،فضــا را از این فضــای جنگ مذهبی به ســمت تقریب و وحدت
ببرندب عقاید خودشــان را هم تبلیغ کنندب شــبکههای ماهوارهای برای اهل ســنت معتدل
باشــد تا به شــدت با تفکر تکفیری مقابله کند و بگوید که این روش و کار صــحیح نیســتب
االن شـــبکـههـای مـاهوارهای تنـد و افراطی کـه وهـابیت ،عربســـتان و قطر پول آنها را
میدهند ،خیلی زیاد اسـت و از آن طرف هم شـبکههای ماهوارهای معتدل در اهل سـنت
کم اســتب خب وقتی کم باشــد ،صــدایشــان به گوش کس ـی نمیرســد ،حتی اگر بتوانیم
شـبکههایی با زبانهای مختلف عربی و فارسـی گرفته تا کردی ،ترکی و ببب تأسیس کنیم
که مردم با زبان خودشــان اینها را بشــنوند ،خیلی تاکیرگذار اســتب ما برای این کار چقدر
تالش کردیم که منابع در اختیار آنها قرار دهیم؟ وهابیها به صــورت خیلی وســیع ،منابع
تکفیری را در اختیار دیگران قرار میدهندب غیر از این است؟ داعشیها با فضای مجازی،
بـه طور دائم ،منـابع خودشـــان را در اختیـار عموم قرار میدهنـدب پیوســـته ،فیلم و کلیپ
میســـازند و کتابهایشـــان را در اینترنت تبلیغ میکنندب ما هم باید علمای اهل ســـنت را
کمک کنیم تا این فضـاها برایشـان ایجاد شودب یعنی منابع ضدتکفیری ایجاد کنیمب کتبی
که بر ضــد تکفیر توســط علمای اهل ســنت نوشــته شــدهاند را به اینها بدهیم تا از این
محتواها اســتفاده کنندب هر قدر که میتوانیم کتب ضــدتکفیر در فضــای مجازی منتشــر
کنیمب هرچه اهل سنت این کار را به عهده بگیرد ،به طور قطع موفقتر خواهد بودب بنابراین

هفتاد درصـــد ســـیاســـیون و ســـی درصـــد فرهنگیها باید تالش کنندب اما متأســـفانه در
فرهنگیها هم این سی درصد را نداریمب بنده معتقدم که االن تالش فرهنگیها برای رفع
این مشـکل ،سـه تا چهار درصـد استب تا سی درصد ،بیست و پنج درصد دیگر باید تالش
خود را مضــاعف کنیم که متأســفانه نمیدانم چه کس ـی مســئول این بخشها اســت و چه
کسی باید این هزینهها را بدهد؟! اینها معضالتی است که ما در جهان اسالم با آن مواجه
هستیمب
شالالاید با تمهیداتی که اندیش الیده میشالالود بتوانیم آدمهای داعش را از بین ببریمق
ولی آنچه اهمیت دارد ،بحث فکر اسالت .ما در طول تاریخ هم داشتیم که آدمها را از بین
بردندق ولی تفکر همچنان باقی ماند .با توجه به این مطلب ،آینده جهان اسالالالم را چگونه
میبینید؟

علل و عوامل گسترش و ماندگاری جریان های تکفیری

متأسـفانه االن تصویر خوبی از آینده جهان اسالم ندارمب چون معتقدم که آدمهایی که
ً
در رأ حکومتهای جهان اسـالم هسـتند ،اصـال به دنبال منافع جهان اسالم نیستندب
بنابراین هر روز این فضـا تندتر و تندتر خواهد شـدب تا وقتی که علمای اسالم ،تحمل حرف
مخالف را نداشــته باشــند ،این اوضــا و احوال هر روز بدتر و بدتر خواهد شــدب ما باید یاد
بگیریم که چه در مســائل س ـیاس ـی و چه در مســائل فرهنگی و مذهبی ،مخالف را تحمل
کنیمب شـیعه و سـنی در طول  1155سـال گذشته هرگاه همدیگر را تحمل کردهاند ،خیلی
راحت در کنار هم زندگی کردهاندب هرگاه آن فضای تند و ملتهب را ایجاد کردهاند ،منجر به
تکفیر ،جنگ مذهبی ،کشـت و کشـتار و از بین رفتن امنیت جهان اسالم شده استب تنها
پروژهای که میتواند موفق باشــد ،تحمل مخالف اســتب یعنی همه ما بپذیریم که این یک
واقعیت استب سنیها بپذیرند که شیعه یک اقتداری دارد و نباید با این اقتدار جنگیدب بلکه
باید با این اقتدار کنار آمدب شیعه هم متوجه باشد که سنیها با این همه کشور ،یک میلیارد
جمعیت دارندب بنابراین نمیشـــود با آن جنگید و باید تحملش کردب آنها ما را تحمل کنند و
ما هم آنها را تحمل کنیمب اگر بشود در جهان اسالم این مطلب را ایجاد کرد ،که متأسفانه
بـا توجـه به این همه شـــبکه ماهوارهای که وهابیها راه انداختهاند -که من اســـم آنها را
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«طبـلهای جنگ مذهبی» گذاشـــتهام -بعید میدانمب چه در وهابیها و چه در شـــیعه،
اینها طبل هسـتند و طبل جنگ مذهب را میزنندب حاال کجا به جنگ منتهی شود؟ خدا
میداندب تا این طبلها ،به طبلهای صـلح ،تحمل و مدارا تبدیل نشوند ،جهان اسالم هر
روز به سـمت افراط بیشتر خواهد رفتب یعنی جهان اسالم باید این قدر همدیگر را بکشد و
تخریب کند تا به این نتیجه برسـد که تخر یب فایدهای نداردب فکر میکنید چند سال دیگر
این اتفاق خواهد افتاد؟
و السالم
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از این کاله وقالت گرانمایه خود را در اختیار ما قرار دادید ،کمال تشالالالکر را داریم و از
ّ
خداوند منان برای شما توفیقات روز افزون را خواستاریم.
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پژوهشنامه نقد وهابیت؛ س رراج منیر سررال شررشررمشررماره  12بهار 2931
صفحات  92 -93 :تاریخ دریافت 2939/33/21 :ترررررراریخ تأیید2939/21/11 :

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  37سوره حج
در نفی توسل
*

علی اصغر کمالی
چکیده

وهابیان برای اینکه به مسلمانانی که قائل به توسل و ندای اولیای الهی هستند نسبت
شـــرک بدهند به آیاتی مثل آیه  37ســـوره حج اســـتدالل میکنند که میفرماید« :آن
کســـانی را کـه شـــمـا از غیر خـداوند میخوانید حتی یک مگس را نیز نمیتوانند خلق
کننـد»ب وهـابیـان میگوینـد غیر الله ،اعم از اولیا و انبیا ،هم که از دنیا رفتهاند ،قادر به
کاری نیسـتند و اعتقاد داشـتن به قدرت و حیات آنها شرک استب سه اشکال بر سخن
وهابیان وارد اسـت1 :ب صرف شباهت بین عمل مشرکان و مسلمانان دلیل حکمکردن
بر کفر موحدان نیســتب 8ب تعظیم اولیای الهی منافاتی با توحید ندارد بلکه در راســتای
توحید اســـتب 7ب بر فرض خطابودن توســـل و ندای اولیای الهی باز هم نمیتوان این
اعمال را شـــرک نامید و حداکثر چیزی که میتوان گفت این اســـت که این اعمال لغو
است ،اگرچه این هم پاسخ داردب
کلیدواژهها :توسل ،شفاعت ،شرک ،دعای غیرالله ،وهابیتب

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت ، دانشجوی سطح  1مرکز تخصصی شیعه شناسیب
aliasgharkamali@chmail.ir

مقدمه
قرآن کریم بارها اعمالی را که مشرکان انجام میدادند با مثالهای گوناگون بیان کرده
و اشتباه و انحراف آنها را گوشزد کرده استب یکی از این آیات ،که قرآن کریم در رد عقاید و
َ
َ َّ ُ ُ َ َ َ ٌ َ ْ َ
َ ُ َّ َّ َ َ ْ ُ َ
ب مثل فاستم ُعوا له إن الذین تدعون
اعمال مشـرکان بیان میکند ،این آیه اسـت :یا أهیا الناس ضر
ِ
ِ
ِ

َّ َ ْ ْ
َ َّ
ُِِْ ُ ُ ُ ِ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ْ ُ ْ ُ ُ ب ُ َ ِ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ
ْ ُ
وِاب ا ِ یِا ن یس ِتن ِذِذنض ِمنِه ض ِ ُع ال ِالِ ُ َن
اه لِن وِذِوا ًوِاوِا ن لِو ااِتِمعوا لِه ن إن یس ِوهم الِذ
ِمِن ُ
نن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْْ ُ
َ
اْلَ ووبب« 1ای مردم! [برای شـما و معبودانتان] َمثلی زده شـده استب پس به آن گوش

ً
فرا دهید ،یقینا کســانی که به جای خدا میپرســتید ،هرگز نمیتوانند مگســی بیافرینند،
اگرچه برای آفریدن آن گرد آیند و اگر مگس ،چیزی را از آنان برباید ،نمیتوانند آن را از او
باز گیرند ،هم پرستشکنندگان و هم معبودان ناتواناند»ب
وهابیان که برداشــتهای ظاهرگرایانه افراطی از آیات قرآن دارند به این آیه متمســک
میشـــوند و میگویند همانگونه که خداوند کســـانی که غیر از او را عبادت میکردند و به
آنها متوســل میشــدند مشــرک میخواند و میگوید آنها نمیتوانند کاری انجام دهند ،پس
کســـانی از مســـلمـانـان نیز که به اولیا یا انبیای الهی از دنیارفته متوســـل میشـــوند نیز
مشرکاندب چون غیرخداوند را عبادت میکنندب
در این تحقیق میکوشـیم موضع ع لمای وهابی راجع به این آیه را تبیین کنیم و نشان
دهیم آنها چگونه به این آیه اســتدالل میکنند و به مســـلمانان نســـبت شـــرک میدهندب
درنهایت نیز ادله آنها را بررسی ،و پاسخ آن را بیان میکنیمب
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مفهوم دعا

11

برای روشـنشدن محل بحث ناچاریم معنای دعا را ،که در آیه به آن اشاره شده است،
بیان کنیمب کلمه «دعا» از ریشــه « َد َع َو» و به معنای خواندن و حاجتخواســتن و اســتمداد
اســـت و گاه مطلق خواندن از آن منظور اســـتب 2ابنفار در تعریف این واژه میگوید:
1ب سوره حج ( :)88آیه 37ب
2ب عبدالباقی ،محمد فؤاد ،المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم ،باب دعاب

1ب ابن فار  ،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،ج839 ،8ب
2ب فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر587 ،ب
3ب همان 17 ،و 13ب
4ب طباطبایی ،سید محمدحسین ،المیزان ،ج77 ،8ب

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  79سوره حج...

«جلبکردن و کشـاندن چیزی به سوی خود به وسیله صوت و کالم خود»ب 1فیومی نیز در
َْ ُ ُ ُ ً َ ْ َ
َ
عاء ،ا ْب َت َهل ُت ال ْیه بالسؤؤلاو َ َغب ْت ُت می ا
تعریف این واژه مینویســدَ « :د َع ْو ُت الله ،ادعوه :د
َ
َ َ
ً
َ
ُ
دعوت :زیداَ :ن َاد ْی ُت ُه طل ْت ُت اقتال ُه»ب« 2خدا را خواندم ،با ســؤال ،به درگاه
ِع ْن َد ُه ِم ْن الخیر
او گریه و زاری و تضــر کردم ،به آنهه پیش خداوند از خیر و نیکی هســت رغبت و میل
کردم و زید را ندا کردم و اقبال او را خواستم»ب
وی در جای دیگری از مصباح المنیر میگوید« :دعا در لغت به معنای صدازدن و به
یاری طلبیدن و در اصطالح اهل شر  ،گفتوگوکردن با حقتعالی ،به نحو طلب حاجت
و درخواست حل مشکالت از درگاه او یا به نحو مناجات و یاد صفات جالل و جمال ذات
اقد او اســت»ب 3محمدحســین طباطبایی نیز معتقد اســت دعا آن اســت که از قلب
برخیزد و زبان فطرت آن را طلب کند نه اینکه زبان هر طور خواســت حرکت کند ،بدان
معنا که انســـان چنین حقیقتی را در باطن جان خود میشـــناســـد و بهروشـــنی آن را
می فهمدب4
شــاید بتوان از مجمو آنهه گفته شــده چنین اســتفاده کرد که بهترین و جامعترین
تعریف برای دعا همان طلب به معنای عام اسـت که شامل تمامی آنهه ذکر شد ،میشود
و میتوان گفـت دعـا به این معنا اســـت که بنده با زبان التما به درگاه خداوند برود و از
فضل و رحمت او مرادش را بخواهدب
بعـد از مشـــخاشـــدن معنـای دعـا ،بـه ســـرا آیـهای میرویم کـه وهـابیان برای
مشرکخواندن مسلمانان از آن استفاده میکنندب
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دیدگاه علمای وهابی
یکی از ادلهای که بسیاری از علمای وهابی برای شرکخواندن توسل ،زیارت ،استغاکه
و ببب مطرح میکنند آیه  37ســـوره حج اســـتب به نظر آنها ،مشـــرکان نیز خداوند را خالق
آسمان و زمین و رازق خود میدانستند ولی با این حال مشرک بودندب چون بتها را در کنار
خداوند عبادت و پرســتش میکردندب اما آیا مشــرکان قبول داشــتند که خداوند خالق آنها و
خالق آســمان و زمین اســت؟ صــنعانی ،که یکی از معاصــران محمد بن عبدالوهاب و از
طرفداران سرسخت وهابیت است ،میگوید:
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تمام مشرکان اعتراف به این مطلب میکردند که خداوند خالق آسمان و زمین
و رب آنها و رازقشـــان اســـت و به همین دلیل پیامبران با آنها با این آیات احتجاج
میکردند که کســـانی را که شـــما همراه خدا میپرســـتید کاری نمیتوانند بکنند و
مشرکان نیز حرف پیامبران را انکار نمیکردندب1
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وی میخواهد بگوید چگونه با اینکه مشـرکان خدا را قبول داشتند و او را خالق آسمان
و زمین میدانســتند ولی خداوند آنها را مشــرک میخواندب پس کســانی هم که غیرخدا را
میخوانند خواه مسلمان باشند یا نه ،طبق این آیه مشرک خواهند بودب
محمود عبدالرزاق رضوانی ،که از علمای سلفی مصر است ،میگوید کسی که میتی را
ً
میخواند حتما برای او اوصــاف ربوبی قائل میشــود و کســی که از میتی کمک میخواهد
برای او حیات قائل شده استب چون اگر معتقد بود او مرده است دیگر صدایش نمیزد و از
او کمک نمیخواستب وی ،در ادامه عاقالن را مخاطب خود قرار میدهد و میگوید« :ای
عقال! چه میگویید درباره کســی که پدرش مرده و ســر قبرش میرود و او را میخواند که:
«ای پدر به من کمک کن»؟ میگویید او دیوانه اسـت ولی به میلیونها انسان که به سوی
قبرها شـــد رحال میکنند و میرقصـــند و به ضـــریحها و قبهها اســـتغاکه میکنند دیوانه
نمیگویید؟ کسـی که به ضریح استغاکه میکند قائل است که او میشنود و میبیند و علم
ب
ب
ل
رازقهم ،و لهذا ل
احتج علیهم الرســـل
1ب «کـل مشـــرک بمقر بأن الله خالقه و خالق الســـموات وا رض و ربهن و رب ما فیه لن و
ل َ ْ بب ب َ َ َ
ل
َْ َ
ََ َ ْ ْ ب ب َ َ ْ ب ب
کم ْن ال یخلق و بقولهم» و «إن الـذ َین تد بعون م ْن بدون الله ل ْن یخلقوا ذ َب ًابا َولو ْاجت َم بعوا ل به» والمشـــرکون
بقولهم« :أفمن یخلق
مقرون بذلک وال ینکرونه»ب الصنعانی ،محمد بن إسماعیل ،شر ح تطهیر االعتقاد عن أدران اإللحاد ،ج51 ،1ب

دارد و میتواندب و این را اکبات میکند که او غنی اســت نه فقیر ،و این قدرت خدا اســت در
مقابل قدرت آنهاب1
وی تصــریح میکند که درخواســت از اموات ،الحاد در توحید اســما و صــفات و شــرک در
عبادت اسـتب پس کسی که استغاکه و طلب کمک از غیرخداوند کند بنا بر داللت التزامی قائل
به حیات برای اموات استب چون اگر میپنداشت که او میت است وی را خطاب قرار نمیدادب2
یکی دیگر از کسـانی که در این باره سخن به میان آورده ،أبی عبدالرحمن العروسی،
از وهـابیـان معـاصـــر ،اســـت کـه بحـث جامعی درباره ندای غیرالله داردب وی این نو
خواندن ها را به چهار دسته تقسیم میکند و می گوید آیاتی در قرآن کریم وجود دارد دال
بر عجز و ناتوانی کسانی غیر از خداوند که مردم آنها را میخوانندب این آیات میگوید این
افراد صـــالحیت و اهلیت آن را ندارند که مخاطب دعا و ندا قرار گیرندب تنها کســـی که
چنین شـأنی دارد خداوند اسـت و دیگران چنین صالحیت و شأنی ندارندب زیرا این افراد
صــفاتی را که ســزاوار اســت شــخا نداشــونده داشــته باشــد ندارند و این صــفات فقط
خداوند استب3
مخصو
وی در ادامه میگوید آیاتی که عجز مدعوین را بیان میکند بر چند نو است:
1ب آیاتی که خداوند در آن ،صــفات کســانی را بیان میکند که اســتحقاق خواندهشــدن
دارندب مانند صفت سمع ،بصر ،قدرت ،علم و ببب ،که مدعوین غیر الله این صفات را ندارندب
از جمله آیات سوره فاطرب4

1ب الرضوانی ،محمود عبد الرازق ،اسماء الله الحسنی الثابتة فی الکتاب والسنة ،ج،7
2ب همان ،ج71 ،1ب
3ب العروسی ،أبی عبد الرحمن جیالن بن خضر ،الدعاء و منزلته من العقیدة اإلسالمیة ،ج895 ،1ب
َ
ی
ل
ل َ
َْ
ل ل
4ب ســـوره فاطر ( ،)75آیات  17و  :11یول بج الیل فی لالن َهار َو یول بج لالن َه َار فی الیل َو َســـخ َر الشـــ ْم َس َوالق َم َر کل َیجری َجل
َ ی َ ب لبَ ْ َ ْ ْ
َْ ب ب ْ َ ْ َ ب ْ ب َ َ ب َ َْ َ ْ
ْ
َ
ل َْ َ
سم بعوا َما
کم ل به ال بملک َوالذ َین تد بعون من بدونه َما ْیملکون من قطمیر * إن تدعوهم ال یسمعوا دعا کم و لو
مسـمی ذلکم الله رب
َ
ََْ ب َْ ب َ َْ ْ
ب
ْب َ
ب َ
ب
َ
َ
ْ
َ
ِّ
ْ
استجابوا لکم و یوم القیامة یکفرون بشرککم و ال ینبئک مثل خبیر
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8ب آیاتی که خداوند در آنها میگوید کسانی ،جز خدا ،که خوانده میشوند برایشان ملک
یا شــراکتی درباره آنهه از آنان خواســته میشــود وجود ندارد و شــفاعتی نیز از آنها پذیرفته
نیستب از جمله آیات سوره سبأب1
7ب نوعی از آیات که بیان عجز مدعوین از دفع ضـرر از خود را میکند چه برسد به دفع
ضرر از دیگرانب از جمله آیه  37سوره حج که بهصراحت میگوید کسانی که غیر از خداوند
خوانده میشوند حتی نمیتوانند برای خودشان هم کاری بکنند چه برسد برای دیگرانب
1ب آیاتی که خداوند در آنها از عجز و ناتوانانی مدعوین ســـخن میگویدب عجز و ناتوانی
در دفع ضـرر یا جلب منفعت برای کسانی که آنها را میخوانند و در سختیها و گرفتاریها
به آنها پناهنده میشوندب از جمله آیه  72سوره زمر2ب3
همان طور که اشاره شد ،وهابیان این آیه و آیات مشابه آن را دلیل بر این گرفتهاند که
از نظر خداوند مشــرکان توحید ربوبی داشــته اند ولی مشــکل آنها در توحید الوهی بوده
اســـتب لـذا وقتی پیـامبران در مقابل مشـــرکان قرار می گرفتند به منظور بحث با آنها و
اقناعشـان از چیزهایی استفاده می کردند که آنها قبول داشته باشندب یکی از آنها همین
است که آنها خداوند را به عنوان رب و خالق قبول داشتندب پ یامبران نیز از همین مطلب
َ
ً
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ
ُ
َّ َّ َ َ ْ ُ َ
اه لن ُْوذ وا ً َو ِاوا َن ل و
اســـتفـاده میکردنـدب مثال به آنها می گفتند :إن ال ِذین تدع ون ِمن ُنن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْاا َت َم ُعوا ل ُه و مشرکان نیز در مقابل آن سکوت میکردندب پس ،از این آیات معلوم میشود
که مشـرکان توحید ربوبی داشـ تند و از این حیث اشـکالی نداشـتند بلکه اشـکالشـان در
توحید الوهی بودب4
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َْ
َ
ب
ْ ل
ل َ ْ َ
ب
کون م ْث َق َال َذ لرة فی ل
الس َم َاوات َو ال فی ا ْرض
1ب سـوره سـبأ ( ،)71آیات  88و  :87قل ْاد بعوا الذ َین َز َع ْمتم ِّمن بدون الله ال یمل
َ
َ
ب
ل
َ
ب
َ َ
َ
َ
ب ْ َ
َ ب
َ َ ل َ ب َ
َو َما َله ْم فیه َما من ش ـ ْرک َو َما ل به م ْنهم ِّمن ظهیر * َو ال تنف بع الش ـف َاعة عند به إال ل َم ْن أذن ل به َحتی إذا ف ِّز َ َعن قلوبه ْم قالوا َما ذا
ْ
َ َ َ ْ َب ْ َْ ل ب ْ
کم قالوا الحق َو ه َو ال َعلی الکب بیر
قال رب
َ
َ
َ
ل ْ
َْ َ
ْ َ َ ب ب ل بْ َ ب
2ب ســوره زمر ( :)79آیه َ  :72و َلئن َســأ ْل َت بهم لم ْن َخ َل َق ل
الســ َم َاوات َوا ْرض لیقول لن الل به قل أ ف َر َ یتم لما تد بعون من بدون الله إن
بْ
ب
ل ب َ َ َ ب ْ َ ِّ َ
َْ ب
َ ب ب َ َ َ
َ َ لب ب َْ ب
أ َرادنی الله بضر هل ه لن کشفات ض ِّره أ ْو أ َرادنی ب َر ْح َمة هل ه لن بم ْمسکات َر ْح َمته قل َح ْسبیالله علیه یت َوکل ال بمت َوکلون
3ب العروسی ،أبی عبد الرحمن جیالن بن خضر ،الدعاء و منزلته من العقیدة اإلسالمیة ،ج897 ،1ب
4ب الصنعانی ،محمد بن إسماعیل ،شرح تطهیر االعتقاد عن أدران اإللحاد ،ج1 ،1ب

بـا توجـه بـه مطـالبی که از کتب و علمای شـــاخا وهابیت بیان شـــد به این نتیجه
میرســیم که وهابیان اســتعانت از اولیای الهی و پیامبران و ندادادن آنها را شـــرک و کفر
میدانند و معتقدند این ندا با توحید الوهی خداوند ســـازگار نیســـت و کســـی که این کار را
انجام دهد شریکی برای خداوند قائل شده استب چون قائل به این مطلب شده که شخا
میـت توانایی انجامدادن کارهایی را دارد ،در حالی که او مرده ،و رابطهاش با این دنیا قطع
استب
پاسخ به دیدگاه وهابیان
بعد از آشناشدن با دیدگاه وهابیان و نظری که در این زمینه دارند اکنون به سرا پاسخ
به این اشـکاالت میرویم و ضـمن تبیین سخن آنان به این پرسش پاسخ میدهیم که :آیا
ً
واقعا میتوان کســی را که یکی از اولیا یا پیامبران الهی را ندا میدهد مشــرک یا کافر خواند
یا نه؟
 .1شأن نزول آیه برای مشرکان است نه مسلمانان

1ب سـیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،ج،1
َ
َ
ب
ٌَ َ َ
عنهما فی قوله یا أ َیها لالنا ب ضر َب َمثل ف ْاستم بعوا ل به قال نزلت فی صنمب

 :735اخرج ابن مردویه عن ابن عبا

رضی الله
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با مراجعه به تفاسیر و سخنان عالمان شیعه و سنی به این نتیجه میرسیم که آنها این
آیه و آیات مشابه آن را در شأن مشرکان میدانند و میگویند این آیات برای توبیخ مشرکان
و عجز بتهای آنها نازل شـــده اســـتب هیچیک از آنها این آیات را در شـــأن مســـلمانان
ندانستهاندب
سیوطی در کتاب تفسیری خود به نام الدر المنثور ،ذیل این آیه از قول ابنعبا روایت
میآورد که این آیه و شـــأن نزول آن ،درباره بتها بوده اســـتب 1همهنین ،وی درباره این
ُ
ب
َ
قســمت از آیه که میفرمایدَ  :نِإن َی ْسِو ْه ُم ُ الذ َو ُاب اِ ْ ِیا روایتی از ســدی میآورد و میگوید:
«بتپرســـتان برای بتهای خود غذا میآوردند و جلوی آنها میگذاشـــتندب در این هنگام
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مگسها روی این غذاها مینشـستند و از آنها میخوردندب قرآن در اینجا به این نکته اشاره
میکند که این بتها قدرت ندارند این غذا را از آن مگسها پس بگیرند»ب1
َّ َّ
َ
در تفسیر أنوار التنزیل و أسرار التأویل از بیضاوی نقل شده است که منظور از إن ال ِذین
ِ
َ ْ ُ َ ْ ُ
َّ
اه بـتهـا هســـتنـد کـه مشـــرکـان آنهـا را بـه عنوان خالق میخواندندب2
تِدعون ِمن ُ
نن ِ
ِ
ابنعاشــور ،در کتاب التحریر والتنویر ،بعد از بیان آیه ،میگوید منظور از این آیه مش ـرکان
هســـتند ،ولی در ادامه به این نکته هم اشـــاره میکند که میتوان مخاطب این آیه را هم
مشـــرکـان گرفت و هم مســـلمانان ،ولی چون جمهور «تدعون» را با تا خطاب خواندهاند
منظور از «یا ایها الناس» مخصـو مشـرکان میشـود و مسلمانان را در بر نمیگیردب نیز
منظور از خواندهشوندهها در این آیه فقط اصنام و بتها هستندب3
میبینیم که این مفســران ،شــأن نزول را برای مشــرکان و بتهای آنها میدانندب حتی
صــاحب کتاب التحریر که به این نکته اشــاره میکند که مطلقبودن آیه مســلمانان را نیز
شـامل میشـود ،در ادامه میگوید بر اسـا قرائت جمهور مسلمانان ،این آیه مخصو
مشـرکان میشـود نه مسـلمانانب در تفسیر جاللین نیز شأن نزول این آیه را اصنام و بتها
دانستهاند و میگویند منظور خداوند از اینکه فرمود غیرخدا را میخوانید بتها هستندب4
ً
ابن ابی حاتم در تفسیر خود روایت سدی را ،که قبال ذکر شد ،میآورد و میگوید منظور
از این آیـه بـتهـا هســـتند که مشـــرکان برای آنها غذا میگذاشـــتند و مگسها روی آن
مینشستند و از غذا میخوردند ،ولی این بتها توان جلوگیری از این کار را نداشتندب5
ممکن اسـت وهابیها بگویند این آیه مخصا نیستب هرچند درباره مشرکان و بتها
نازل شده ،ولی اکنون مسلمانان نیز مشرک شدهاند و قبور را برای خود بت قرار دادهاندب
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1ب همانب
2ب البیضاوی ،عبد الله بن عمر ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،ج،1
3ب ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،التحریر والتنویر ،ج815 ،13ب
4ب محلی ،جاللالدین ،سیوطی ،جاللالدین ،تفسیر الجاللین711 ،ب
5ب ابن ابی حاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسیر القرآن العظیم ،ج8555 ،2ب
39ب

1ب ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج،5

793ب
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در پاسـخ می گوییم ،با دقت در این آیه و تفاسـیری که از علمای اهل سنت در ذیل آن
وارد شــده اســت درمییابیم که این آیه در مقام مذمت عمل مشــرکانی اســت که اعتقاد به
ربوبیت بتها داشتند و برای همین آنها را میخواندندب این عمل مشرکان بسیار متفاوت با
عمـل مســـلمانانی اســـت که به اولیا الله ،به ســـبب مقامی که نزد خداوند دارند ،احترام
میگـذارند و هیچگاه نیز آنها را نپرســـتیدهاند ،بلکه وســـیلهای برای تقرب به خداوند قرار
دادهاندب پس به این نتیجه میرســـیم که عمل مســـلمانان در خواندن اولیای الهی غیر از
عمل مشـرکان اسـت در خواندن بتهاب زیرا مشرکان قائل به ربوبیت بتها بودند و اعتقاد
داشــتند که بتها تصــرف در کون دارند و میتوانند حوائج آنها را برآورده کنند ،در حالی که
هیچ مســـلمـانی اعتقاد به ربوبیت و اســـتقالل اولیای الهی در عمل ندارد ،بلکه آنها را از
مقربان درگاه الهی میدانند که به اذن و اجازه خداوند قدرت تصـــرف در کون دارند و هیچ
نحوه قدرت استقاللی برای خود ندارندب
یکی دیگر از مفسـران اهل سـنت ،که به این نکته اشاره کرده ،ابنکثیر استب او در
تفســـیر خود ،ذیـل این آیـه ،می گوید این ســـخن را خداوند برای تبیین حقارت بتها و
کوتاهی فهم مشـــرکان که آنها را عبادت می کردند بیان کرده و منظور خداوند این بوده
کـه بـه مشـــرکـان بفهماند اگر تمام بت هایی که شـــما می پرســـتید را با هم جمع کنید
نمی توانند حتی مگســـی را خلق کنند ،بلکه خداوند چیزی باالتر از این را بیان کرده که
این بـتها حتی ناتوان تر از آنند که اگر مگســـی چیزی از آنها ربود ،آن را از مگس پس
بگیرندب1
فخر رازی مطلب جالبی ذیل این آیه دارد که بهاختصـار چنین اسـت :منظور از این آیه
بتها هســتند که مشــرکان آنها را میپرســتیدندب البته برخی میگویند منظور تماکیلی بوده
اسـت که مشـرکان می گفتند تماکیل پیامبران و مالئکه است و ما در بحث عقل گفتیم که
تعظیم غیرالله باید اقل از تعظیم خداوند باشــد ،ولی این مشــرکان غایت تعظیم و احترام را
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برای این بتها یا تماکیل داشـــتند و این تســـاوی در تعظیم بین خدا و غیرخدا اســـت که
به این علت مشرکان مستوجب ذم و عتاب میشوندب1
نکتـه جـالب در ســـخن فخر رازی اینکه وی تعظیم و احترام به غیرالله را به صـــورت
مطلق رد نکرده بلکه احترام و تعظیم غیرخدا را نیز در حد خودشان جایز میداند و میگوید
این تعظیم نباید در حد تعظیم خدا باشدب
سید محسن امین در کتاب کشف االرتیاب خود میگوید:
وهابیان نیز مانند خوارج آیاتی را که درباره مشـرکان و کفار است بر مسلمانان
حمــل میکننــد و مســـلمــانــان را رمی بــه کفر میکننــدب امــا اینکــه میگوییم در
حکمکردن شـبیه خوارجاند به علت چند روایتی اسـت که در صحیح بخاری آمده و
برخی صـــفـات خوارج را بیـان کرده اســـت که با دقت در این روایات میبینیم که
ً
وهابیان امروزی دقیقا همان خوارج صــدر اســالماند که با تفســیر به رأی از قرآن،
نظر خود را بر قرآن تحمیـل میکننـد و آیاتی را که ربطی به مســـلمانان ندارد و در
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حق کفار و مشرکان نازل شده است بر مسلمانان حمل میکنندب2
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اسـتناد سـید محسن امین به روایتی است که در صحیح بخاری از عبدالله بن عمر در
وصـف خوارج آمده استب بخاری از قول ابنعمر میگوید آنها درباره آیاتی که در حق کفار
وارد شــده ســـخن میگفتند و این روایات را بر مســـلمانان حمل میکردندب 3او میگوید در
روایت دیگری از ابنعمیر آمده اســـت که پیامبر  میفرمودند بدترین چیزی که برای
شما از آن می ترسم این است که مردی قرآن را با رأی و نظر خود تأویل کند و آن را در غیر
موضـع خودش قرار دهدب از ابنعبا نیز نقل شده است که مانند خوارج نباشید که آیات
قرآنی را که در حق اهل کتاب و مشـرکان نازل شده بود تأویل میکردند و درباره اهل قبله
به کار میبردند و به واسطه این کار خونها ریختند و اموال را نابود کردندب4
1ب فخر رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج858 ،87ب
2ب امین ،سید محسن ،کشف االرتیاب فی اتباع محمدبن عبدالوهاب157 ،ب
َ
3ب بخاری ،محمد بن اســماعیل ،صحححیح بخاری باب قتل الخوارج والملحدین ،جز  ،71 87توضــیح ذیل باب ،کان ْاب بن
َْ ل
َ َ ل َْ َب َ
ل
َ َ ْ
الکفارَ ،ف َج َع بل َ
الم ْؤمن َ
وها َع َلی ب
ین»ب
بع َم َرَ ،یر باه ْم ش َر َار خلق اللهَ ،و قال« :إن به بم انطلقوا إلی آیات ن َزلت فی
4ب امین ،سید محسن ،کشف االرتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب157 ،ب

میبینیم کـه برخی وهـابیـان نیز همین روش را در پیش گرفتـهاند و با تأویل و تطبیق
آیات نازلشده در شأن اهل کتاب و مشرکان ،آنها را حمل بر مسلمانان کردهاند و اهل قبله
را مشرک و کافر خواندهاندب جالب اینجا است که علی بن نایف الشحود ،از علمای وهابی،
نیز در کتاب المفصل فی فقه الدعوة إلی الله تعالی این آیه و آیات شبیه به آن را مخصو
کمکخواســـتن از بتها میداند و آن را در شـــأن کفاری میداند که بت میپرســـتیدند نه
اولیای الهیب او میگوید:
در این آیـات عجز و ناتوانی بتها را بیان میکند و اینکه آنها اهلیت الههبودن
ندارند ،در حالی که حتی حواســـی را که برای هر موجود حی و زندهای الزم اســـت
ندارند ،چه رسـد به آنهه مافوق آن باشد که از خصائا اله قادر باشدب مانند قدرت
1
برای ایجاد از عدم و مالک مطلق بودن برای آسمان و زمین و ببب ب

1ب «ففی هـذه اآلیـات بیـان عجز ا صـــنام و عدم أهلیتها ن تکون آلهة تعبد من دون الله  -تعالی  ،-حیث فقدت الحوا
ً
وا عضـا الالزمة لکل حی کی یتحرک و یعمل ،فضـال عما هو فوق ذلک مما هو من خصائا اإلله القادر کاإلیجاد من العدم
والملک المطلق لکل ما فی الســموات وا رض و ببب»ب الشــحود ،علی بن نایف ،المفصححل فی فقه الدعوة إلی الله تعالی ،ج،11
75ب

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  79سوره حج...

الشحود ،با اینکه خود از علمای وهابی است ،شأن نزول این آیه و آیات مشابه آن را
درباره کفار و مشـرکان می داند و تعمیم حکم شـرک به مسلمانان را از این آیات استفاده
نمی کندب وی از این آیه فقط برای شــرک مشــرکان اســتفاده میکند و اشــارهای به این
مطلـب نـدارد که برخی از مســـلمانان نیز این اعمال مشـــرکان را انجام میدهند ،پس
مشرکاندب
محمدحسـین طباطبایی نیز در تفسیر المیزان میگوید معنای این آیه آن است که اگر
فرض شــود که خدایان ایشــان بخواهند یک مگس ،که ضــعیفترین حیوانات اســت،
بیافرینند ،به هیچ وجه قادر نیسـتندب حتی اگر پشـهای چیزی را که از آن آنها است بردارد
نمیتوانند از او بگیرندب این وصف حال خدایان دروغین ایشان را در قدرت بر ایجاد و تدبیر
امور ،ممثل میکند که نه قادر بر خلق مگس هستند و نه قادر بر آسانتر از آن ،که عبارت
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اسـت از پسگرفتن چیزی که مگس از ایشـان ربوده و ضـرری که به ایشان رسانده است،
حال چنین خدایانی چگونه مستحق عبادت و دعا میشوند؟1
ایشان نیز همانند بسیاری از علمای اسالم ،شأن نزول این آیه را درباره کفار و مشرکان
میدانند نه مسلمانانب
نکته
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وهابیان در تقســیمبندی توحید آن را به توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت تقســـیم
کردهاند ،ولی توحید در ذات را بیان نکردهاند ،در حالی که توحید در ذات از امور ضروری و
از مســلمات اســالم اســتب ادله عقلیه و نقلیه بر این مطلب داللت دارد که توحید در ذات
الزمه ایمان به خداوند متعال استب2
آنها مشکل اصلی مشرکان مکه را شرک عبودی میدانند ،در حالی که شرک مشرکان
مکه ،به دلیل شرک در ربوبیت بود که از لوازم این نو شرک ،شرک در عبودیت نیز هستب
به عبارت دیگر ،شرک مشرکان به این دلیل بود که آنها بتها را به عنوان رب و معبود خود
میپرســـتیـدنـد و وقتی نیز آنهـا را عبـادت میکردنـد با این اعتقاد بود که این بتها رب و
پروردگـار هســـتنـد و از اینرو آنهـا را عبـادت میکردنـدب در بســـیاری از آیات به این نکته
ً
تصـریح شـده اسـت که مشـکل اصلی مشرکان شرک در ربوبیت استب مثال در سوره رعد
َ
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532ب

1ب موسوی همدانی ،سید محمدباقر ،ترجمه تفسیر المیزان ،ج،11
2ب القطیفی ،نزار آل سنبل ،توحید العبادة19 ،ب
3ب سـوره رعد ( ،)17آیه « :75آنگونه [که رسـوالن گذشته را ارسال کردیم] تو را در میان امتی که پیش از آن امتهایی روزگار
بـه پایان بردند ،فرســـتادیم ،تا آنهه را به تو وحی کردیم بر آنان بخوانی ،در حالی که آنان [با رویگرداندن از وحی] به [خدای]
رحمان کفر میورزندب بگو :او پروردگار من اســـت ،معبودی جز او نیســـت ،فقط بر او توکل کردم و بازگشـــتم فقط به ســـوی او
ل
لَ ب
ب َ
ً
اســت»ب و ســوره مریم آیه َ  :21واتخذوا م ْن بدون الله آل َهة لیکونوا ل به ْم ع یزاب «و آنان خدایانی غیر از الله برای خود میگرفتند
که باعث عزتشان شود»ب

با توجه به این آیه میبینیم که خداوند متعال مشــرکان را مشــرک در ربوبیت میداند و
برای همین پیامبری را به سـوی آنها میفرستدب پس نمیتوانیم بگوییم که مشرکان توحید
ربوبی داشـــتند ولی توحید عبودی نداشـــتند و از اینرو عمل مســـلمانان را نیز مانند عمل
مشرکان ،انحرافی و شرکآلود بنامیمب
 .2متفاوتبودن عمل مسلمانان با عمل مشرکان
وهابیان با تشبیهکردن عمل مسلمانان به مشرکان ،آنها را مشرک مینامند و میگویند
چون اعمالی مانند توسـل ،تبرک و ببب مشـابه عمل مشـرکان زمان جاهلیت است پس این
کار نیز شـرک اسـتب وهابیان فقط به ظاهر عمل مسلمانان توجه کردهاند ولی به اسا و
اعتقادی که همراه با این عمل اسـت توجهی ندارندب با دقت در اعمال مسلمانان میبینیم
ً
که عمل آنها کامال با عمل مشرکان متفاوت است و مقایسه آنها با یکدیگر صحیح نیستب
در ادامه برخی از اعتقادات مشرکان درباره خداوند را بیان میکنیمب
الف .اعتقاد مشرکان به ربوبیت و الوهیت بتها
َّ
قرآن کریم به این موضـ و تصـریح دارد که مشرکان غیرخدا را عبادت میکردند :إن
ِ
َ ُ َ
َّ
َ َ
ْ َ َّ ِّ ْ َ
ْ ُ ُ ْ
ْ ْ َِ َْ ُ
َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
َّ
ْ
الرتَ َن اع ُهِدنض َن اا ِ ُرنا له إل ِ ِِه
اه
د
نِ
عِ
وا
ِِ
تِ
اوِ
فِ
ِْا
ت
ْ
کِون
ن
اه
نن
ُ
ن
مِ
نن
د
هِ
عِ
تِ
ذیِن
الِ
کِ
لِ
وِ
نِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُت ْر َا ُعونب« 1بیتردید کسانی را که به جای خدا میپرستید ،رزقی را برای شما مالک نیستند

1ب سوره عنکبوت ( ،)89آیه 13ب
2ب سوره مریم ( ،)19آیه « :21و به جای خدا معبودانی گرفتند تا برای آنان مایه عزت و توانمندی باشد»ب
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[تا آن را به شما برسانند] ،پس رزق را نزد خدا بجویید و او را بندگی کنید و او را شکر کنید
که [فقط] به ســـوی او بازگردانده میشـــوید»ب آنها بتها را میپرســـتیدند تا مایه عزت و
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آبرویشـان باشـدب آیه قرآن نیز به این نکته تصریح دارد :نا ذ ِ
ِ ِ ِ
ع ًّزاب2
ِ
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با توجه به تصریح این آیات ،و دیگر آیاتی که در این زمینه وارد شده است ،میبینیم که
مشکل مشرکان صدر اسالم ،پرستش بت ها و اعتقاد به قدرتی جدای از قدرت الهی برای
بتها استب این اعتقاد در هیچ مسلمانی وجود ندارد و هیچ یک از کسانی که به اولیا الله
متوســل میشــوند و از آنها طلب شــفاعت و دعا دارند ،معتقد نیســتند که این اولیا دارای
قدرتی مجزای از قدرت الهی هستند ،بلکه همه را تحت قدرت و سلطنت الهی میدانند و
ً
هیچ چیزی را مستقال به بزرگان نسبت نمیدهندب
و .قدرت اولیای الهی بر خلق به اذن خداوند طبق تصریح قرآن
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وهابیان به این نکته اشــکال میگرفتند که اموری مانند خلق ،حیات و ببب مخصــو
خداوند است و به آیه مذکور استناد میکردند که آنهایی که شما میپرستید حتی نمیتوانند
مگسـی را خلق کنندب آنها این را عمومیت میدهند و به مسلمانان نیز اشکال میگیرند که
ً
این اولیـا اللهی که شـــما تعظیم میکنید قادر به عملی نیســـتند و اصـــوال این امور فقط
مخصو خدا استب
در پاسخ میگوییم بنا به تصریح قرآن ،اولیای الهی ،که یکی از آنها حضرت عیسی 
اســـت ،قدرت خلق موجودات را با اذن خداوند داشـــت و چند موجود نیز خلق کردب قرآن
ُ ُ ْ َ
ُ َ ِ ْ
َ َ َّ
ْ َ ْ ُ ُ َ ِّ
ْ ََْ ُ ُ
َ َ
ََ
ممه
کریم میفرمـایدَ  :ن إً تُوق ِمن ال نی کم یِ ِق ال ِ وًِ فتنُُ ف ما فتکون َِا وًِ َن ت ْرُ اأ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ُ
ْ َ
ْ
ْ َ ْ ْتُ ُ ْ َ
ْ
1
َن اأ ْو َر َص ِو ًِِ ن ِإً ِرج اْلویت ِو ًِِ ب فخر رازی در تفسیر این آیه میگوید خداوند متعال اذن
را در خلق معتبر دانســته و فرموده اســت خلق عیســی  از جانب خودش نیســت بلکه با
اذن الله استب 2ابنکثیر نیز روایتی را از ابن ابی حاتم در چگونگی خلق موجودات به دست
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1ب سـوره مائده ( ،)5آیه « :115و هنگامی که به اذن من از گل ،مجسـمهای به شکل پرنده میساختی ،پس در آن میدمیدی
و به فرمان من پرندهای زنده میشـد ،و کور مادرزاد و شـخا پیس را به اذن من شفا میدادی ،و زمانی که مردگان را به اجازه
من [زنده از گور] بیرون میآوردی»ب
2ب فخر رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج175 ،18ب

عیسی  نقل میکندب 1مراغی ،یکی دیگر از مفسران اهل سنت ،نیز میگوید این خلق و
ایجاد به اذن الهی انجام شده استب2
پس با توجه به این آیه و دیدگاه های مفسران در ذیل آن به این نتیجه می رسیم که
مخاطب آیه مذکور که می فرماید« :آن کســـانی که شـــما می خوانید قدرت خلق یک
ً
مگس را هم ندارند» مســلمانان نیســتند بلکه مشــرکان هســتندب چون اوال مســلمانان
ً
ا ولیای الهی را نمی پرستندب و کانیا اولیای الهی با اذن خداوند قدرت خلق موجودات را
دارندب
شـاید در اینجا وهابیان ،که ظاهرگرا هستند ،به این نکته اشکال کنند که اولیای الهی
تا زمانی که زندهاند میتوانند کاری انجام دهند ،ولی وقتی مردند دیگر کاری از دســتشــان
برنمیآیدب در پاســـخ آنها باید گفت تمام مســـلمانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که اعمال
خارقالعاده و کراماتی که از پیامبران و اولیای الهی ســر میزند به ســبب وجود جســم و از
طریق جسـم آنها نیسـت ،بلکه ناشـی از قدرت روحی و مقامی اســت که نزد خداوند دارندب
پس زندهبودن یا مردهبودن آنها دخالتی در قدرت الهیشان ،نداردب
 .3منافاتنداشتن تلظیم اولیای الهی با توحید

851ب

1ب ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج،7
2ب مراغی ،احمد بن مصطفی ،تفسیر المراغی ،ج59 ،3ب
3ب سوره حج ( ،)88آیه « :78و هر کس شعایر خدا را بزرگ شمارد ،بدون تردید این بزرگشمردن ناشی از تقوای دلها است»ب
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تعظیم اولیای الهی نه برای شـــخا خودشـــان ،بلکه برای ارتباط با خداوند اســـت و
اینکه آنها بندگان صـالحی برای خداوند بودهاندب پس تعظیم آنها تعظیم خداوند است و بنا
ْ ُ
َّ َ
َْ
َ َ ْ َ ِّ ْ َ
َ
اه فِ ِِ َِِّا ِم ْن یا َوی ال ُذووب 3،این نو از
بــه قول قرآن کــه میفرمــایــد :
ًلِ ن من یعِّ ا ِعِا ِ ر ِ
ِ
اعمال عبادی مانند توسـل ،زیارت ،اسـتغاکه و ببب نهتنها شرک و کفر نیست ،بلکه فضیلت
نیز داردب چون تعظیم کسـی که در نزد خداوند دارای مقامی اسـت و خضو در مقابل او و
توســل به او و قراردادن او به عنوان وســیلهای برای تقرب به خداوند عین عبادت اســتب و
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تمام این اعمال اعم از نذر و نحر و ذبح و ببب که مســـلمانان انجام میدهند ،برای خداوند
است و عبادت او شمرده میشودب
نکتـه در خور ذکر دیگر اینکه ،در تمامی دعاها و نذرهایی که مســـلمانان برای اولیای
الهی انجام میدهند ،مخاطب ،خداوند متعال اسـت و درخواست از او است و در همه آنها
لفظ «اللهم» وجود داردب یعنی مخاطب و کسـی که از او درخواست میشود خداوند است،
ولی در این درخواســت از خداوند کســی را که مقرب به خداوند اســت واســطه فی قرار
میدهند و این منافاتی با خواندن خداوند نداردب قطیفی در این باره میگوید اگر کســـی در
مقابل کسـی اظهار خضـو و تذلل کند و او را در امور مربوط به خود و خدا واسطهای بین
خود و خدای خود قرار دهد ولی معتقد به اسـتقالل او در امور نباشد ،او را عبادت نکرده و
مشرک شمرده نمیشودب1
جعفر سبحانی در این باره میگوید خضو و اظهار تذلل در مقابل کسی را نمیتوان به
نحو مطلق عبادت نامید و اگر شخا برای غیر الله این تذلل را بکند مشرک است و آیات
و روایات نیز بر این مطلب داللت داردب2
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 .4شرکنبودن این دسته از اعمال مسلمانان
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تمام کسـانی که به اولیای الهی متوسل میشوند و از آنها طلب حاجتی دارند ،آن اولیا
را مســـتقل در عمل و جدای از خداوند نمیدانند ،بلکه آنها را واســـطه در فی الهی
میدانند و هیچ کدام از آنها این اولیا را نمیپرستند و عبادت نمیکنند ،بلکه آنها را بندگان
مقرب الهی میدانند و به دلیل مقامی که نزد خداوند دارند آنها را واسطه قرار میدهند و از
خداوند به واسـطه آنها طلب حاجت میکنند و خداوند نیز دسـتور به قراردادن واسطه داده
َ ْ
َ َ َّ
َ
َ َ
آم ُنوا َّ ُ وا َّ َ
اه َن ْاو َت ُِوا ِإل ِه ال َوسِ وقب 3پس قراردادن وســیله برای
اســت و میفرماید :یا أهیا الذین
ایا
1ب القطیفی ،نزار آل سنبل ،توحید العبادة3 ،ب
2ب سبحانی ،جعفر ،التوحید والشرک فی القرآن15 ،ب
3ب سوره مائده ( ،)5آیه « :75ای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و دستآویز و وسیلهای برای تقرب به سوی او بجویید»ب

1ب امین ،سید محسن ،کشف االرتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب،

177ب
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تقرب به خداوند نهتنها قبیح نیسـت ،بلکه قرآن نیز آن را تأیید میکند و چه وسیلهای بهتر
از پیامبر اکرم  که اشرف مخلوقات خداوند استب
همهنین ،قرآن کریم طلب حاجت را از شـخصی که قدرتش را دارد نفی نکرده است و
به همان صـــورت که در باال بیان کردیم میگوید این اولیا توان انجامدادن این کارها را
دارند ،ولی بر این نکته هم تأکید میکند که اعمال و تصــرفات آنها به صــورت مســتقل
نیسـت ،بلکه تحت اراده و به اذن خداوند اســت که در این باره میتوانیم به آیه  115ســوره
مائده اشـاره کنیم که تصرف در کون و خلقت را به غیر الله نسبت میدهد و این درخواست
را نیز نکوهش نمیکند که چرا برای اعمالی که مخصـــو خداوند اســـت از غیر الله
درخواست کردیدب
پس نمیتوان اعمـالی را کـه آنهـا نام میبرند شـــرک نامیدب چون آنهه شـــرک خوانده
میشـود عبادت شـخا به صـورت مخصـو اسـت که به قصـد استحقاق ذاتی ،مانند
اســتحقاق الهی ،برای آن شــخا در نظر گرفته شــودب یعنی کســی که دارد غیر خدا را
میخواند به صـــورتی بخواند که او را مســـتحق عبادت و پرســـتش بداند و آن شـــخا را
مسـتقل در برآوردن حاجت خود بداند ،در حالی که هیچ مسلمانی چنین برداشتی از ندای
غیرالله ندارد و او را مستقل در تأکیر نمیداندب1
اگر ت مام سخنان وهابیان راجع به این آیه را بپذیریم باز هم نمی توانیم بگوییم اعمال
کســانی که قائل به توســل و اســتغاکه و ببب هســتند شــرک اســتب چون نهایت چیزی که
وهابیان می توانند به این اعمال نســبت بدهند این اســت که بگویند این کار لغو اســت،
اگرچه این ســخن آنها هم باطل اســت و لغویتی در کار نیســت ،اما نهایت ســخن آنها
می تواند این باشد و هیچگاه نمی توانند بر اسا آن شرک را به مسلمانان نسبت دهندب

11

نتیجه
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با توجه به مطالبی که از کتب علمای وهابی به دست آمد به این نتیجه رسیدیم که آنها
هر گونه خواندن غیر الله را برای رفع حاجت یا شفای مر ی شرک میدانند و برای اکبات
سخن خود به آیاتی از قرآن همهون آیه  37سوره حج متوسل میشوند ،ولی گفتیم که این
سخن وهابیها چند اشکال دارد که بهاختصار چنین است:
1ب شأن نزول این آیه برای مشرکان استب
8ب تعظیم اولیای الهی منافاتی با توحید نداردب
7ب عمل مسلمانان ،عملی مشرکانه نیستب
1ب اولیای الهی ،طبق نا قرآن ،قدرت خلق دارند ،البته با اذن خداوندب
5ب شرکخواندن این اعمال صحیح نیستب
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بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  7سوره زمر در
مشرک شمردن دیگر مسلمانان
*

رحیم صبور
چکیده

َ
از جمله آیاتی که وهابیان در مشـرکشـمردن مسـلمانان به آن استناد میکنند آیه  ما
َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ ُ َ ِّ ُ َ َ َّ ْ َ
اه ُتلف   ...اســتب اســتدالل وهابیت به این آیه از طرق مختلفی
نعهدُه ِإن ِل ذرُبنا ِإَل ِ

صورت گرفته استب اصلیترین استدالل آنها مربوط به بحث واسطه قراردادن استب از
نظر وهابیت ،علت کفر کفار ،عبادتکردن بتها و اولیا اســـت و انگیزه عبادت بتان،
طلب شـفاعت (واسـطهگری) از آنها اســت تا کفار را محبوب و مقرب درگاه خداوند قرار

دهندب نکتهای که وهابیت از آن غافل شـدهاند این است که طلب شفاعت با عبادت در
این آیه ،دو چیز جدا از یکدیگرند و شـرک مشـرکان به قصـد عبادت بوده است نه طلب
شفاعتب ضمن اینکه مشرکان اولیا و بتها را به صورت مستقل میخواندند و مسلمانان
برای اولیا از نزد خود چیزی قائل نیستند و همه را از سوی خدا میدانندب
کلیالدواژههالا :وهـابیت ،توحید عبادی ،لیقربونا الی الله ،واســـطه قراردادن ،طلب شـــفاعت،
عبادتب

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشجوی سطح  1موسسه شیعه شناسیب
Rahim.saboor63@gmail.com

مقدمه
مشـرکدانسـتن مسـلمانان با دالیل سـسـت و واهی از افکار و عقاید نادرست وهابیت
اســـتب این فرقه به هر بهانهای میکوشـــد خود را مبلغ و مروج توحید واقعی جلوه دهد و
دیگر مســلمانان را مشــرک خطاب کندب ســو اســتفاده وهابیت از آیاتی که هیچ ربطی به
واسـطه قراردادن و طلب شفاعتکردن مسلمانان ندارد از این قبیل استب یکی از آیاتی که
َ
َ َّ ِّ ُ ْ َ ُ
ه الدین الُالص
علمای وهابیت در تکفیر دیگر مســـلمانان به آن اســـتناد میکنند ،آیه أن ِ ِ
ِ

َ
َْ
َّ َ َّ َ ُ
ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َّ ُ َ ِّ ُ َ َ َّ ُ ْ َ َّ َّ َ َْ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ
ُ
ُْ َ ُ َ
ون إ َّن َّ َ
اه
َ ِ ما ُه ِف ِه ت ِوف
اه تلف إن اه ک َ
نن ِه أنل اء ما نعهدُه إن ل ذرُبنا إَل
َنالِ ِذین اتُِذنا ِمن ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ ُ َ َ ٌ َ َّ ٌ 1
ن َ ْهی ِدي من هو َك ًِب کفاْ استب استدالل های مختلفی از طرف این گروه ذیل این آیه شده

اسـت که مهم ترین آن ،مسـئله وسـاطت و شفاعت بین خود و خدا استب یعنی مشرکان با
واسطه قراردادن بتها و اولیا قصد نزدیکشدن به خدا را داشتندب در نتیجه چون بین خود
و خدا واسـطه قرار میدادند و آن وسـائط را میخواندند نهی شدهاند و رسول خدا  با
آنها مقاتله کرده استب در این تحقیق میکوشیم به ادله وهابیت ذیل این آیه اشاره ،و آن را
رد کنیمب و اکبات کنیم که استناد به این آیه در تکفیر دیگر فرق گفتهای است بدون دلیل،
چنانهه استناد به دیگر آیات در تکفیر مسلمانان ،باطل و اشتباه استب
در ادامه تبیین و برداشت علمای وهابی از این آیه و پاسخ به آن را ذکر میکنیمب
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نحوه استدالل وهابیت 2به آیه سوم سوره زمر و پاسخ به آن
وهابیت چندین استدالل ذیل آیه مطرح کردند:
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 .1ســـوره زمر ( ،)79آیه « :7آگاه باشـــید! که دین خالا ویژه خدا اســـت ،و آنان که به جای خدا ،ســـرپرســـتان و معبودانی
برگزیدهاند [و میگویند ]:ما آنان را جز برای اینکه ما را هر چه بیشـتر به خدا نزدیک کنند ،نمیپرستیم ،بیتردید خدا میان آنان
ً
[و مؤمنـان] دربـاره آنهه که اختالف میکنند [و آن آیین توحید و شـــرک اســـت] داوری خواهد کردب قطعا خدا آن کس را که
درو گو و بسیار ناسپا است ،هدایت نمیکند»ب
2ب برای آشـنایی بیشـتر با کالم وهابیت در استدالل به این آیه ،نکب :آل الشیخ ،محمد بن ابراهیم ،فتاوی و رسائل محمد بن
إبراهیم بن عبحداللطیف آ الشحححی  ،ج21 ،1ب ابن عبـداللطیف ،عبـدالعزیز بن محمـد ،نواقض اإلیمحان القولیحة والعملیة،
155ب آلبانی ،محمد ناصـر الدین ،موسوعة محمد ناصر الدین األلبانی ،ج11 ،8ب ابن عثیمین ،محمد بن صالح ،فتاوی
نور علی الدرب ،ج8 ،1ب همو ،مجموع فتاوی و رسائل ،ج71-59 ،3ب

1ب ابن عبدالوهاب ،محمد ،الرسائل الشخصیة ،ج185-181 ،7ب
2ب همانب همو ،رسالة لشیخ االسالم محمد بن عبدالوهاب یجیب فیها عن سؤال حول معنی ال اله اال الله،
3ب همانب

7-7ب

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  9سوره زمر

استدالل اول:
واســطه قراردادن غیر (اولیا) و درخواســت از او (آنها) ،مصــداق عبادت یا زیرمجموعه
مفهوم عبادت استب
با نگاهی به تعابیر علمای وهابیت در استدالل به آیه مذکور به این نتیجه میرسیم که
آنهه به عنوان نقطه مشـترک در اکثر استداللهای آنها به چشم میخورد ،مسئله واسطه
قراردادن غیر بین خود و خدا اســتب علمای وهابیت میگویند1 :ب کفار ،ربوبیت خداوند را
قبول داشـتند (توحید ربوبی)ب8 1ب از آن طرف ،همین کفار ،قائل به طلب شفاعت و تقرب
به ســـوی خدا ،از طریق اله خود هســـتندب برای نمونه ،کفار زمان پیامبر  بین خود و
خدا واسـطه (حضرت عزیر ،مالئکه) برای تقرب قرار میدادندب7 2ب از سوی دیگر ،با توجه
به آیه سـه سـوره زمر ،طلب از غیرخدا عبارت است از عبادت آن غیر و لذا آنها مشرکاندب
1ب همین مسئله ،یعنی طلب شفاعت و تقرب ،در مشرکان کنونی نیز وجود داردب
در این اسـتدالل ،وهابیت توحید را دو قسـم کردهاند و پس از آن مشرکان را در مسئله
ربوبی دارای توحید دانســتهاند و معتقدند آنهه باعث شــرک آنها شــده اســت ،شــرک در
عبودیت اسـتب در واقع ،واسـطهگری و طلب شـفاعت از اولیا (غیر) به عنوان مصداقی از
مصــادیق عبادت شــناخته شــده ،و عبادت غیر ،شــرک محســوب میشــودب محمد بن
عبدالوهاب در این باره مینویسد« :شرک مشرکان به دلیل شرک در توحید عبودی است و
این شـرک برگرفته از نداشـتن اخال در عبادت است و منشأ نداشتن اخال را باید در
واســطه قراردادن غیر جســتوجو کرد و خواندن غیر (ولو اینکه برای تقرب به خدا باشــد)
3
شرک است»ب

11

پاسخ استدالل اول
الف .واسطه قراردادن غیر ،مصداق آیه لی ّ
قربوا  ...نیست.
همـانگونـه که در تبیین اســـتدالل وهابیت بیان شـــد ،وهابیت واســـطه قراردادن و
درخواست از غیر را از مصادیق عبادت میدانند که در جواب آنها باید گفت صرف درخواست
تقرب نمیتواند عبادت باشــدب زیرا عبادت زمانی صــدق میکند که معبودی در نظر گرفته
شود و عبادت فر در نظر گرفتن معبود است ،در حالی که مسلمانانی که اولیا را میخوانند
و درخواست شفاعت دارند ،آنها را معبود قرار نمیدهند تا مصداقی برای عبادت باشدب
اگر وهابیت بگوید واسطه قراردادن منجر به تعظیم اولیا میشود و تعظیم غیر ،عبادت
آن غیر استب در جواب باید گفت:
َ ُ ُ  ا
1ب آیه مذکور درباره عبادت و پرستش غیر استب ما ن ُعهدُه ان  ...یعنی آن بتان و اولیا را
عبـادت میکردنـد تا آنها را به خدا نزدیک کندب این آیه هیچ ربطی به تعظیم غیر ندارد 1،تا
در نتیجه بحث شود تعظیم عبادت است یا خیرب
 8ب بـه فرض اینکـه از آیـه تعظیم غیر اســـتفـاده شـــود بـاز هم ادعـای وهابیت درباره
شــرکبودن اکبات نمیشــودب زیرا تعظیم ،معنای عبادت نیســتب حال باید دید چه چیزی
عبادت محسوب می شود که در نتیجه قضاوت کرد که آیه شامل حال مسلمانانی که قائل
به طلب شفاعت و استغاکه و دعا هستند میشود یا خیرب
ملنای عبادت
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عبادت در لغت
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آنهه از معنای «عبادت» در کتب لغت به دست میآید یکی از این دو است:
1ب خضو مطلق (خضو صرف و مح برای خدا)

1ب سبحانی ،جعفر ،بحوث فی الملل و النحل ،ج،1

27ب

1

8ب مطلق خضو (هر گونه خضوعی)
هر کــدام از این دو معنــای لغوی را برای معنــای اصـــطالحی عبــادت در نظر بگیریم
اشکال وارد استب اگر عبادت را به معنای مطلق خضو بگیریم که شامل هر نو خضو
باشـد ،خضـو فرزند برای والدین و خضو سرباز برای فرمانده خود را نیز شامل میشود،
در حالی که کسی به اینها عبادت نمیگویدب اگر عبادت را به معنای خضو مطلق بگیریم
که فقط باید برای خدا باشــد بســیاری از عبادات افراد از دایره عبادت خارج میشــودب ز یرا
اکثر مردم در اکنا نماز ذهنشان به جاهای مختلفی میرودب 2پس عبادتی که وهابیت قائل
اسـت با واسطه قراردادن حاصل شده است با تعریف لغوی عبادت تطابق نداردب از طرفی،
تعریفی که وهابیت برای عبادت مطرح کرده نیز مخدوش اســت که در ادامه به آن اشــاره
میکنیمب
عبادت در اصطالح

تعریف صحیحی که میتوان برای عبادت مطرح کرد عبارت است از :خضو قولی یا
فعلی که ناشی از اعتقاد به الوهیت مخضو له یا ناشی از اعتقاد به ربوبیت او استب 3پس
عبادیشدن هر عمل منوط به یکی از وجوه ذیل است:
1ب خضو ناشی از اعتقاد به الوهیت مخضو له باشدب قرآن کریم به عبادت الله تعالی
امر کرده و عبادت غیر الله را به اینکه بگویند اله اسـت نفی کرده و فرموده است الهی غیر

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  9سوره زمر

1ب نکب :ابن درید ،محمد بن حســن ،جمهرة اللغة ،ج899 ،1ب فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،ج19 ،8ب ابن فار ،
معجم مقائیس اللغة ،ج855 ،1ب عسـکری ،حسن عبدالله ،الفروق فی اللغة815 ،ب راغب اصفهانی ،حسین بن محمد،
المفردات فی غریب القرآن518 ،ب
2ب القطیفی ،نزار آل سنبل ،توحید العبادة71-75 ،ب
3ب سبحانی ،جعفر ،بحوث فی الملل والنحل ،ج79-72 ،1ب
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از او وجود نداردب 1همهنین ،آیاتی از قرآن میفرماید تمام مشـــرکان معبودهای خود را اله
2
محسوب میکردندب
8ب خضــو ناشــی از اعتقاد به ربوبیت (مالکیت و تصــرف حقیقی) مخضــو له باشــدب
قرآن کریم رب بـه این معنـا را مختا خدا میداندب 3لذا دســـتور به عبادت رب به تنهایی
 4و5
داده استب
حـال اگر کســـی غیر اللــه را احترام و خضـــو کنـد و در اموری او را بین خود و خــدا
(همهون تقرب) واسطه قرار دهد اما معتقد به هیچ کدام از این وجوه برای غیر نباشد بلکه
او را انسـانی همهون دیگر انسـانها (هرچند از جهاتی افضـل بر دیگران باشد) بداند او را
6
عبادت نکرده است و شخا خضو کننده مشرک نیستب
با تبیین معنای عبادت ،روشـن میشـود که مشـرکان به یکی از این دو صورت ،اولیا و
بتان را عبادت میکردند ،در حالی که مسلمانان به هیچ وجه این اعتقاد را ندارند و به هیچ
کدام از انحا (الوهیت ،ربوبیت) اولیا را عبادت نمیکنند بلکه ،همانطور که بیان شد ،آنها
را انسـانی از انسـانها میدانند که در تمام افعال وابسـته به خدا هستندب اولیا را بندگانی از
جانب خدا میدانند که به اذن خداوند به آنان قدرتهای غیبیهای در حیات و بعد از مرگ
داده شده استب
به نظر میرســد وهابیت بین معنای لغوی و اصــطالحی عبادت ،خلط کردندب لذا باید
گفت خضــو برای غیر ،عبادت غیر نیســتب بله ،اگر خضــو با نگاه الوهیت و ربوبیت در
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َ
َ َ ْ َْ َ ْ ن ب ً
یکم َع نذ َ
کم م ْن إ نله َغ بیر به إ ِّنی أ نخ باف َع َل ْ
وحا إ نلی َق ْومه َف نق َال نیا َق ْوم با ْع بب بدوا َامَ نما َل ْ
اب ْیوم َعظیم( ســـوره أعراف
1ب لقد أرســـلنا ن
َ
َ
ََ ْ
ن َ
ْ َب ً
َ ن َل ب َ
وال م ْن به ْم أن با ْع بب بدوا َامَ نما َل ْ
کم م ْن إله غ بیر به أ فال تتقون( سوره مؤمنون ( ،)87آیه )78ب
( ،)3آیه )59ب و فأ ْر َسل ننا فیهم رس
َل
ب َ َ ن ً َ َ َ َ َ
2ب الذ َین ْیج َعلون َم َع ام إلها آخ َر ف َسـ ْوف ْیعل بمون( سـوره حجر ( ،)15آیه  )97و (سـوره مؤمنون ( ،)87آیه 113ب سوره انعام
( ،)7آیه 31 ،19ب سوره اسرا ( ،)13آیه )18ب
3ب (سوره مریم ( ،)19آیه 7ب سوره انعام ( ،)7آیه 158ب سوره زمر ( ،)79آیه )11ب
َ
ب ْ ب ل َ ََ ب ل
َ ب َ ل ب َل ب َ
َ  .4یا أی َها لالنا ب ْاع ببدوا َر لبک بم الذي خلقک ْم َوالذ َین من ق ْبلک ْم ل َعلک ْم تتقون( سـوره بقرة ( ،)8آیه 81ب سوره حج ( ،)88آیه 33
و 113ب سوره انبیا ( ،)81آیه )98ب
5ب سبحانی ،جعفر ،بحوث فی الملل والنحل ج38-72 ،1ب القطیفی ،نزار آل سنبل ،توحید العبادة،
6ب القطیفی ،نزار آل سنبل ،توحید العبادة32-33 ،ب

33-31ب

خصـو مخضـو له باشـد ،کالم وهابیت درست است اما کسانی که اولیا را واسطه قرار
میدهند این نگاه را راجع به ایشان ندارندب
و .عبادت بتان عامل شرک است نه نفس واسطهگری

نفس واسـطهگری باعث شـرک مشرکان نبوده بلکه عبادت بتان باعث شرک آنها بوده
اســتب و عبادت آنها غیر از طلب شــفاعت و تقرب بوده اســتب زیرا در آیه مذکور ،عبادت،
علتی قرار داده شـــده اســـت که از طریق آن اولیا ،آن افراد را به خدا نزدیک میکنند و در
نظام علی و معلولی علت غیر از معلول اســتب پس مشــرکان دو کار انجام میدادندب یکی
عبادت اولیا و بتها بود و دیگری تقرب به واسطه آنها به خداب پس آیه هیچ ربطی به طلب
شـفاعت و استغاکه و ببب که مربوط به مسلمانان است نداردب 1بر فرض اینکه طلب شفاعت
و تقرب مشـرکان باعث عبادت آن اولیا شود این کالم مستلزم آن نیست که طلب شفاعت
مسـلمانان از پیامبر و اولیا و تقرب به آنها نیز شـرک باشد و مستشفعان و متقربان مشرکب
زیرا آنها تأکیر مقام شفاعت را برای اصنام خود به طور استقاللی میدانستند ،اما مسلمانان
2
این مقام را به اذن الهی میدانندب
ج .رابطه بین دعا و عبادت

1ب همان137-131 ،ب
2ب همان137 ،ب
ن َ ْ َب ب ن َ َ ل ب َ َ ْ ب
ن
ْ
َ
3ب ال تجعلوا دعا الرسول بینکم کدعا بعضکم( سوره نور ( ،)81آیه )77ب

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  9سوره زمر

بین عبادت و دعا (اســتغاکه ،طلب شــفاعت و ببب) عموم و خصــو من وجه اســت نه
عموم و خصــو مطلق ،که در نتیجه هر دعایی ولو خواندن غیر با شــأن غیراســتقاللی،
عبادت باشـــد ،بلکه برخی از دعاها عبادت اســـت ،مانند دعاکردن کســـی که اعتقاد دارد
مدعو له اله است و برخی از دعاها عبادت نیست ،مانند دعا و ندای پیامبر  که در آیه
 77سوره نور به آن اشاره شده استب 3و برخی از عبادات دعا نیست ،مانند رکو و سجودی
ً
که به قصـــد پرســـتش و تعظیم در مقابل اله صـــورت میپذیردب لذا این کالم کامال غلط و
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بیپایه و اســا اســت که :هر نو واســطه قراردادن در واقع خواندن آن غیر اســت ،پس
1
عبادت آن غیر و شرک محسوب میشودب
د .برخی از مشرکان ،غایت عبادت را ،عزت و نصرت میدانستند

سال ششم ،بهار  ،5931شماره 15

به فرض محال بپذیریم که «تقرب» باعث مشــرکشــدن این افراد شــده باشــد ،یعنی
عبودیتی که هدف از آن تقرب به خداوند اســـت با قید تقربجویی مشـــکلســـاز اســـت نه
عبادت بتان و صـــالحانب باز در اینجا مشـــکل باقی خواهد ماندب زیرا در پایان آیه خداوند
ً
میفرماید :اوال ،مشـرکان در این کالم با هم اختالف داشـتندب 2یعنی همه مشرکان غایت
عبادت را تقرب نمیدانســـتند ،بلکه برخی غایت عبادت را خود همان بتان میدانســـتند و
آنها را مؤکر در برخی امور از قبیل عزت 3و نصرت 4که از شئون ربوبی است قرار میدادند و
تقربجسـتن از بتان برای این است که بتان به آنها عزت و نصرت دهد و این همان شرک
ً
در ربوبیت است که وهابیت قائل به شرک مشرکان صدر اسالم نیستندب کانیا ،در فقره آخر
آیه میفرماید اینها درو گو هسـتندب 5زیرا عبودیت و پرسـتش بتها و اولیا بدین معنا است
که برای بتها و اولیا ،شـأنی از شــئون ربوبی قائلاند ،نه اینکه عبادت فقط برای تقرب به
خدا باشــدب به عبارت دیگر ،باید گفت کالم ظاهری آنها که میگفتند« :واســطهگری برای
6
تقرب است» با عمل آنها (عبادتکردن بتها و اولیا) تنافی داردب
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استدالل دوم:
واسطه قراردادن اولیا از حب به آنها است و حب همان عبادت استب
از جملـه اســـتداللهای وهابیت ذیل آیه مذکور این اســـت که گمراهی مشـــرکان در
مسـاویدانستن غیر با خدا در ربوبیت (خلق ،رزق ،تدبیر ،ضر و نفع) نبود ،بلکه در تسویه
1ب القطیفی ،نزار آل سنبل ،توحید العبادة175 ،ب
َْ ب َ
2ب ببب إ لن َامَ ْیح ب
کم َب َین به ْم فی نما به ْم فیه یختلفون ببب( سوره زمر ( ،)79آیه )7ب
َ
لَ ب
ب َ
ً
3ب َ و اتخذوا م ْن بدون ام آل َهة لیکونوا ل به ْم ع یزا( سوره مریم ( ،)19آیه )21ب
ًَ ل
َ
لَ ب
َ
4ب َ و اتخذوا م ْن بدون ام آل َهة ل َعل به ْم ْین َص برون( سوره یس ( ،)77آیه )31ب
ّٰ
ل َ ن
ن
5ب إن امَ ال ْیهدی َم ْن به َو کاذ ٌب کف ٌار( سوره زمر ( ،)79آیه )7ب
6ب سبحانی ،جعفر ،بحوث قرآنیة فی التوحید والشرک17-15 ،ب

در حب و ذل و خضو بود برای اینکه غیر ،آنها را به خدا نزدیک کند (همانطور که در آیه
ذکر شــده اســت)ب در حالی که نهایت حب و ذل فقط برای خدا اســت و نباید غیرخدا را در
این حق شـــریـک کردب 1در واقع ،این اســـتـدالل به تعریف علمای وهابیت و ابنتیمیه از
عبادت برمیگردد که عبادت را به «ذلت و خضــوعی که همان غایت حب اســت» تعریف
2
کردهاندب

1ب ابن عبدالله ،سـلیمان ،التوضیح عن توحید الخالق فی جواب أهل العراق و تذکرة أولی األلباب فی طریقة الشی محمد بن
عبدالوهاب 172 ،و 128-121ب
2ب ابن تیمیه حرانی ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج178 ،15ب ابن عبدالله ،ســـلیمان ،التوضـــیح عن توحید الخالق فی جواب
أهل العراق و تذکرة أولی ا لباب فی طریقة الشیخ محمد بن عبدالوهاب191. ،
8ب نکب :کتب لغت ،ماده «عبد»ب
4ب قاضیزاده ،حسین ،نقد و بررسی تعریف ابنتیمیه از عبادت15 ،ب
5ب همان11-15 ،ب

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  9سوره زمر

پاسخ استدالل دوم
بر این استدالل اشکاالت عدیدهای وارد است که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
3
1ب هیچ کدام از اهل لغت عبادت را به غایت حب معنا نکردهاندب
8ب تعریف وهابیت از عبادت ،مانع افراد بیرون از مصداق عبادت نیست ،زیرا عاشق در
مقابل معشــوق نهایت خضــو را داردب همهنین ،رعیت در مقابل ارباب ،غایت خضــو را
داردب امـا هیچ کس نمیگویـد عـاشـــق و رعیت ،معشـــوق و ارباب را عبادت و پرســـتش
4
کردهاندب
7ب دربرگیرنـده تمـام مصـــادیق عبـادت نیســـتب زیرا عبـاداتی که برای خداوند انجام
میشــود اما با غایت حب و ذل نباشــد از تعریف عبادت خارج میشــود ،در حالی که اینها
ً
عبادت استب مثال شخا بیسوادی که عبادت او از سر رفع تکلیف است و امثال آن ،که
5
عبادت آنها همراه با غایت حب و ذل نیست ،از تعریف عبادت خارج استب
1ب اکبات غایت حب به عنوان یکی از مقومات عبادت نزد وهابیت ممکن نیستب زیرا از
این دو قید که برای عبادت آوردند نه ایت این اسـت که بتوان قید نهایت ذل و خضو را از
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ظاهر حال شــخا فهمید ،اما نهایت حب را نمیتوان از ظاهر حال شــخا فهمیدب زیرا
حب و دوستداشتن ،قلبی است 1و کسی نمیتواند ادعا کند از درون افراد باخبر استب
استدالل سوم:
قائل به شأن استقاللی داشتن و نداشتن در شرکبودن و نبودن اعمال نقشی نداردب
وهابیت اسـتدالل کردهاند که آیه  7سـوره زمر نشـان از آن دارد که اســتقاللداشتن و
نداشـتن هیچگونه دخالتی در مشرک بودن یا نبودن نداردب زیرا در این آیه مشرکان ،کسانی
را که عبادت میکنند و میخوانند واســـطه بین خود و خدا میدانند نه اینکه اســـتقالل در
تصرف داشته باشندب با وجود این ،خداوند آنها را مذمت میکند و با آنها میجنگد و دعوت
به اســالم میکندب این نشــان میدهد آنهه باعث شــرک میشــود واســطه قراردادن غیر و
2
خواندن آن غیر است نه استقاللداشتن یا نداشتنب
پاسخ استدالل سوم
الف .پاسخ نقضی

سال ششم ،بهار  ،5931شماره 15

آیات فراوانی وجود دارد که خالف ادعای وهابیت را اکبات میکندب یعنی اکبات میکند
که مشــرکان برای معبودهایی که میخواندند و واســطه قرار میدادند ،شــأن اســتقاللی در
ً
نظر داشـتند و با این اعتقاد آنها را میخواندندب مثال مشرکان در زمان حضرت ابراهیم 
مدبر هســتی و مخلوقات را کواکب میدانســتندب لذا حضــرت ابراهیم  میکوشــید این
َّ َ َ
ََ
اعتقاد را باطل کندب این مسـئله در آیات  32-37سوره انعام بیان شده است  :فو  اما َان عو ِه
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1ب همان15-11 ،ب
2ب ابن عبد الوهاب ،محمد ،الرسحائل الشحخصحیة ،ج185-181 ،7ب ابن سـعدی ،عبدالرحمن بن ناصر ،القو السدید شرح
کتاب التوحید29-22 ،ب ابابطین ،تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیس12-13 ،ب
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این آیه بیان شــده اســت که مشــرکان برای خدا «ند» و «نظیر» قرار میدادندب یعنی برای
خداوند شریک قائل میشدندب همهنین ،آیات فراوان دیگری وجود دارد که اکبات میکند
4
مشرکان برای معبودهای خود شأن استقاللی قائل بودندب
عالوه بر این ،ب رخی از وهابیان نیز به این نکته اعتراف کردند که مشرکان صدر اسالم
برای برخی اصـــنام تأکیرات ربوبی قائل بودندب 5شـــهرســـتانی نیز در الملل والنحل به این
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1ب «پس چون [تاریکی] شـب او را پوشـانید ،سـتارهای دید [برای محکومکردن سـتارهپرستان با تظاهر به ستارهپرستی] گفت:
این پروردگار من اســتب هنگامی که ســتاره غروب کرد ،گفت :من غروبکنندگان را دوســت ندارم .هنگامی که ماه را در حال
طلو دید [برای محکومکردن ماهپرســتان با تظاهر به ماهپرســتی] ،گفت :این پروردگار من اســتب چون ماه غروب کرد ،گفت:
ً
یقینـا اگر پروردگـارم مرا هـدایـت نکنـد بـدون شـــک از گروه گمراهان خواهم بود .وقتی خورشـــید را در حال طلو دید [برای
محکومکردن خورشــیدپرســتان با تظاهر به خورشــیدپرســتی] گفت :این پروردگار من اســت ،این بزرگتر اســتب و هنگامی که
غروب کرد ،گفت :ای قوم من! بیتردید من [با همه وجود] از آنهه شریک خدا قرار میدهید ،بیزارم»ب
2ب بر اســا آیات  32-37ســوره انعام ،مشــرکان ربوبیت را برای کواکب میدانســتند و آنها را در ربوبیت عالم شــریک خداوند
میدانسـتند ،اما حضرت ابراهیم  برای آنها اکبات کرد که اینها شأن ربوبیت عالم را ندارندب برای نمونه حضرت ابراهیم 
می فرمود این کوکب و سـتاره که در شــب بیرون آمده اســت پروردگار من اســت و زمانی که غروب میکرد میفرمود من ربی که
افول و غروب کند را دوســـت ندارمَ  :ف َل لما َج لن َع َل ْیه لالل ْی بل َر َأی َک ْو َک ًبا َق َال َه َذا َر ِّبي َف َل لما َأ َف َل َق َال ال بأحب اآلفل َ
ین( القطیفی،
نزار آل سنبل ،توحید العبادة)17 ،ب
3ب «و برخی از مردم به جای خدا ،معبودهایی انتخاب میکنند که آنها را آنگونه که سـزاوار اسـت خدا را دوسـت داشته باشند،
دوســت میدارندب ولی آنان که ایمان آوردهاند ،محبت و عشــقشــان به خدا بیشــتر و قویتر اســتب و اگر کســانی که [با انتخاب
معبودهای باطل] سـتم روا داشـتند ،هنگامی که عذاب را ببینند ،بیتردید بفهمند که همه قدرت ویژه خدا است [و معبودهای
باطل ،هیچ و پوچاند] و خدا سختکیفر است»ب
4ب سوره بقره ( ،)8آیه 852ب سوره یوسف ( ،)18آیه 79ب سوره آل عمران ( ،)7آیه 25ب
5ب صـالح فوزان میگوید برخی مشرکان معتقدند معبودهایشان مالک برخی تصرفات هستند و برخی بتها را به صورت کواکب
در نظر گرفتـهانـد ،بـه گمـان اینکـه کواکـب در عـالم مؤکرنـد« :و إنما ذهب بع المشـــرکین إلی أن معبوداتهم تملک بع
ٌ
ً
التصـــرفات فی الکون ببب و طائفة اتخذت ا صـــنام علی صـــورة الکواکبب التی زعموا أنها تؤکر علی العالم ،فجعلوا لها بیوتا و
سدنة»ب الفوزان ،صالح بن فوزان ،إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید ،ج11 ،19ب
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مسئله تصریح دارد که مشرکان برای معبودهای خود شأن ربوبی قائل بودندب

1

ّ
و .پاسخ حلی

سال ششم ،بهار  ،5931شماره 15

همه مســلمانان معتقدند خداوند در وجود و فعل خود نیازمند هیچ کس نیســت ،با این
حال امور خود را از طریق اســباب انجام میدهدب برخی از این اســباب عبارتاند از :برخی
مخلوقات خداوند که با اذن الهی سبب تحقق آن کار و مطلب هستندب این مخلوقات حتی
کوچکترین کارها را با اذن و اراده الهی انجام میدهند و از خود اســـتقاللی ندارندب قدرت
مـذکور در افراد شـــدت و ضـــعف داردب این قــدرت در امور بــدنی و معنوی اســـتب یعنی
همانطور که خدا به انســـان قدرت بدنی عطا میکند ،به او قدرت معنوی و ماورا طبیعی
نیز میدهدب البته این قدرت معنوی در افراد مختلف فرق میکند و شــدت و ضــعف داردب
همه این مسائل به قدرتی بازگشت میکند که خداوند به مخلوقات به حسب مصلحت عطا
2
کرده استب
نتیجـه اینکـه ،مالک در جـداکردن افعال خداوند و غیرخداوند ،اســـتقاللداشـــتن و
نداشتن استب فعل خداوند جنبه استقاللی دارد اما فعل بنده ندارد ،بلکه به واسطه نیرویی
اسـت که خداوند به ب نده داده استب پس اگر فعلی به صورت استقاللی به مخلوقی نسبت
داده شود با این اعتقاد که او در این فعل مستقل است ،این نسبتدادن فعل خداوند است
به غیرخداوندب و در نتیجه طلب از او به این صـــورت شـــرک اســـتب قائلشـــدن به شـــأن
استقاللی ،عمل را وارد در شرک میکند ،خواه عمل ،کوچک باشد یا بزرگب اگر لیوان آبی
از شـخصـی طلب کند با این اعتقاد که او در انجامدادن این کار استقالل دارد ،این شرک
اسـتب چهبسـا خداوند به شخصی قدرتی دهد که بتواند پردهها را کنار بزند و بر بسیاری از
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1ب شـهرسـتانی میگوید برخی خورشـید و برخی ماه را عبادت میکردندب سپس درباره عبادتکنندگان ماه چنین میگوید« :این افراد
فکر میکردند ماه فرشــتهای از فرشــتگان اســت که مســتحق تعظیم و عبادت اســت و تدبیر امور پایین و جزئیه به آنها واگذار شــده
اســت»ب «زعموا أن القمر ملک من المالئکة یســتحق التعظیم والعبادة ،و إلیه تدبیر هذا العالم الســفلی وا مور الجزئیة فیه ،و منه
نضج ا شیا المکتوبة و إیصالها إلی کمالها ،و بزیادته»ب شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل والنحل ،ج157 ،7ب
2ب سبحانی ،جعفر ،التوحید والشرک فی القرآن18-15 ،ب

مســائل غیبیه احاطه پیدا کند و شــخصــی با اعتقاد به اینکه این قدرت غیبیه را خداوند به
کسی داده است با شأن غیراستقاللی از او طلب کندب این درخواست و طلب شرک نیستب
از همین جا روشــن میشــود طلب از شــخصــی با این فرض که او میتواند این کار را
انجام دهد و قدرت انجامدادن این کار نیز از جانب خدا به او داده شــده و با اذن او این کار
را انجام میدهد شرک نیستب درخواست از غیر با این اعتقاد که خداوند این قدرت را به آن
شــخا عطا کرده اســت (و اگر خداوند این قدرت را به او عطا نمیکرد شــخا قادر به
انجامدادن آن کار نبود) نه تنها شرک نیست ،بلکه عین توحید استب زیرا تمام اعمال ،چه
کوچک و چه بزرگ ،به قدرت و اعطای خداوند متعال بازگشـت میکندب نهایت سخنی که
وهابیت در این باره میتواند داشته باشند این است که خداوند این چنین قدرت غیبیهای را
به هیچ مخلوقی نداده اســتب که در جواب باید گفت در این صــورت درخواســت از او لغو و
بیهوده است نه اینکه شرک باشد و اال باید بسیاری از اعمال را در زمره شرک قرار داد ،مثل
درخواست شخصی که دارد غرق میشود از فرد کنار ساحل در حالی که غریق فکر میکند
آن شـخا میتواند او را نجات دهد و حال آنکه قادر نیسـتب یا شخا تشنه از کسی که
1
آب نزد او نیست طلب آب کند ،در حالی که نمیدانسته است نزد او آب نیستب
در نتیجه باید گفت درســـت اســـت که آیهِ ل ُ َذ ُرُبنا ِاَل اه  ...از واســـطهگری صـــحبت
میکند ،اما این واسـطهگری در تقرب باعث شـرک نشـده اسـت و شـرک مشرکان به دلیل
صـرف واسـطه قراردادن اولیا و بتان نیست ،بلکه عبادت بتان و شأن استقاللی در ربوبیت
برای بتان است که باعث شرک شده استب

1ب القطیفی ،نزار آل سنبل ،توحید العبادة،

97-98ب

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  9سوره زمر

استدالل چهارم:
مالک در شرک ،اعتقاد به شأن الوهیت است ،هرچند اسم «اله» آورده نشودب
وهابیت اسـتدالل کردهاند که مشـرکان زمان پیامبر  اسم اولیا را «اله» گذاشته و
آنها را عبادت میکردند و مشـــرکان این زمان اســـم «اله» را نمیآورند (بلکه آنها را اولیای
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الهی و واســطه میشــمارند) اما در اعتقاد ،قائل به الوهیت برای آنها هســتند و این باعث
1
نمیشود این اعمال (واسطهگری ،طلب شفاعت و استغاکه) عبادت اولیا نباشدب
پاسخ استدالل چهارم
الف .تباین در مصادیق اله و اولیا

اله به معنای خداوند اســت و اولیا و ولی خدا به معنای کســی اســت که به دلیل برخی
اعمال نزدیک به خدا اســت و خداوند به او محبت داردب شــأن الوهیت شــأنی اســتقاللی
اسـت ،به گونهای که تمام مقدرات عالم و افعال و اعمال از سـوی او است و کسی به طور
اسـتقاللی هیچگونه نقشـی در اداره و تصـرف امور عالم نداردب او اسـت که سزاوار پرستش
اسـتب اما ولی خدا ،بندهای از بندگان خدا است و کسی برای او شأن استقاللی و ربوبی و
ً
الوهی در نظر نمیگیردب لـذا بـایـد گفـت این دو از همـدیگر کـامال تبـاین دارنـدب واســـطه
قراردادن تا زمانی که برای او شأن الوهی یا ربوبی در نظر گرفته نشود ،شرک نیستب ضمن
اینکه آنهه از کالم وهابیت فهمیده میشــود این اســت که نیت و اعتقاد در عبادیشــدن
ً
عمل نقش دارد ،در حالی که این گروه ،چنانهه قبال بیان شـــد ،برای عبادیشـــدن عمل
نیت و اعتقاد را شـــرط نمیدانســـتندب در بحث ذیل نیز به برخی از این تناقضـــات اشـــاره
میکنیمب

سال ششم ،بهار  ،5931شماره 15

و .نقش ّنیت در عمل
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افعال و اعمال انســـان با اختالف نیات و مقاصـــد ،مختلف میشـــودب ممکن اســـت
شــخصــی با نســبتدادن کلمه «ید» و «وجه» به خداوند از مجســمه باشــدب زیرا قصــد او
نسبتدادن این مفاهیم به صورتی که در انسان وجود دارد به خداوند متعال استب و همین
الفاظ از شــخصــی دیگر صــادر شــود اما قصــدش این نباشــدب پس او را نمیتوان ِّ
مجس ـم
دانسـت ،با وجود آنکه لفظ یکی اسـتب ممکن اسـت سـجدهای برای غیرخدا باشد اما آن
1ب ابن عبدالله ،سـلیمان ،التوضیح عن توحید الخالق فی جواب أهل العراق و تذکرة أولی األلباب فی طریقة الشی محمد بن
عبدالوهاب32-33 ،ب

سجده عبادت نباشد ،چنانهه مالئکه برای حضرت آدم  سجده کردند اما همین سجده
ممکن است از شخصی دیگر صادر شود و عبادت آن غیر باشد ،در حالی که این دو عمل
از لحاظ ظاهری یکی است و تنها فرق آن به نیت استب
1
احـادیثی هم در کتـب اهل ســـنت وجود دارد که اعمال را وابســـته به نیات میداندب
وهابیت نیز ناخودآگاه به این مســئله اعتراف کردند ،از جمله در آنجا که بین شــرک اکبر و
شــرک اصــغر به وســیله اعتقاد فرق میگذارند یا در آنجا که برای عبادیشــدن عملی نیت
ً
قربت را دخیل میدانندب 2با توجه به مطالب بیانشــده ،کامال واضــح اســت که نیت نقش
تعیینکنندهای در شــرکشــمردن عمل و مشــرکدانســتن صــاحب آن عمل داردب تمام
مســـلمـانـانی که اســـتغاکه و تقرب و شـــفاعت و غیر آن از دیگر اعمال را انجام میدهند
میگویند قصـــد ما عبادتکردن آن شـــخا و ولی نیســـتب حال چگونه با این اوصـــاف
میتوان نسـبت شـرک را به دیگر فرق مسـلمان داد؟! 3ابنعاشـور نیز در تفسیر آیه مذکور
می نویســد عبادت باید خالصــانه برای خدا و در جهت کســب رضــایت و فرمانبری اوامر او
باشـدب 4در نتیجه باید گفت مسلمانان هیچگاه برای واسطهها شأن الهی در نظر نگرفتهاند
بلکه او را بندهای از بندگان خدا میدانند و فقط ایشان را واسطه در برآوردهشدن حاجات از
خداوند قرار میدهندب

بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  9سوره زمر

1ب ابن ماجه ،سحححنن ابن ماجه ،ج752 ،755 ،121 ،5ب ابن حنبل ،احمد ،مســـند ،ج877 ،1ب ابن عبدالله ،ســـلیمان،
التوضیح عن توحید الخالق فی جواب أهل العراق و تذکرة أولی ا لباب فی طریقة الشیخ محمد بن عبدالوهاب79 ،ب
2ب ابن عثیمین در این باره مینویسـد حلقهای میپوشد و عقیده دارد که آن حلقه بنفسه مستقل استب در این صورت مشرک به
شـرک اکبر است و اگر قائل به سببیت به صورت غیرمستقله است در این صورت مشرک به شرک اصغر است« :و لبس الحلقة
و نحوها :إن اعتقد البسـها أنها مؤکرة بنفسـها دون الله فهو مشـرک شـرک أکبر فی توحید الربوبیة ببب و إن اعتقد أنها سبب ،و
لکنه لیس مؤکرا بنفسـه فهو مشـرک شـرکا أصغر» (ابن عثیمین ،محمد بن صالح ،القو المفید علی کتاب التوحید)175 ،ب
صـالح فوزان نیز درباره اقسـام عبادت قصد و نیت را در عبادیشدن عمل دخیل میداند« :إذا قصد بها ِّ
التقوی علی الطاعات،
ب
تصــیر عبادات» (فوزان،
کالنوم وا کل والشــرب ،والبیع والشــرا  ،و طلب الرزق والنکاح ،فإن هذه العادات مع النیة الصــالحة
صالح بن فوزان ،عقیدة التوحید و بیان ما یضادها من الشرک األکبر واألصغر والتعطیل)57 ،ب
3ب القطیفی ،نزار آل سنبل ،توحید العبادة 52-55ب
4ب ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،التحریر والتنویر ،ج11 ،81ب
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استدالل پنجم:
طلب شفاعت بدون اذن الهی
اسـتدالل دیگر وهابیت به مضمون آیه ِ ل ُ َذ ُرُبنا ِاَل اه  ....آن است که بدون اذن الهی
کســی را واســطه در شــفاعت و تقرب قرار ندهید و خداوند آنها را که افرادی را واســطه در
1
شفاعت و تقرب ،بدون اذن الهی قرار دادهاند کافر دانسته استب
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پاسخ استدالل پنجم
در پاســخ به این ادعا باید گفت مســلمانان در طلب شــفاعت از اولیای الهی مأذوناندب
ادله قرآنی و روایی این مطلب را تأیید میکندب خداوند متعال در آیه  71سوره نسا  ،مردم را
برای بخشـایش گناهان خود ،به سوی پیامبر  هدایت میکند و میفرماید رسول خدا
َ
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اس َت ِْ َف َر ُِل ُ َّ
ول ل َو َا ُدنا اه َتاوا ْ ِ ًمي ب
الرس
أنفسم اآؤنك فاستِفرنا اه ن
هرچند این آیه در زمان حیات حضرت نازل شده است اما لفظ آن اطالق دارد و شامل
حال حیات و ممات پیامبر  میشــود ،همانگونه که ابنکثیر در تفســیر خود همین را
بیان کرده اســـتب عتبی میگوید روزی اعرابی بر ســـر قبر پیامبر آمد و همین آیه را تالوت
کرد و از پیامبر خواسـت برای او شـفاعت کندب سپس رفتب شبهنگام پیامبر به خواب من
آمد و فرمود برو آن مرد را پیدا کن و بگو خداوند گناهان تو را بخشودب3
روایات بســیاری نیز وجود دارد که طلب شــفاعت را اکبات میکندب طبرانی در المعجم
الکبیر از عثمــان بن حنیف (صـــحـابی پیـامبر  )نقــل میکنــد کــه مردی بــه منظور
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1ب ابن عبدالله ،ســـلیمان ،تیسحححیر العزیز الحمید فی شحححرح کتاب التوحید الذی هو ح الله علی العبید،
872ب
2ب «و هیچ پیامبری را نفرســـتادیم مگر آنکه به توفیق خدا از او اطاعت شـــودب و اگر آنان هنگامی که [با ارتکاب گناه] به خود
ً
ســـتم کردنـد ،نزد تو میآمدند و از خدا آمرزش میخواســـتند ،و پیامبر هم برای آنان طلب آمرزش میکرد ،یقینا خدا را بســـیار
توبهپذیر و مهربان مییافتند».
3ب ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل ،تفسیر القرآن العظیم ج،8

712-713ب

-873

واســـتـهای که داشـــت مکرر نزد عثمان ،خلیفه ســـوم ،میرفت اما عثمان به او توجهی
نداشت ،تا اینکه با عثمان بن حنیف مالقات کردب وی سفارشهایی به او کرد ،از جمله این
دعا« :اللهم إنی أسؤلل بنتینا مم د نتی الرح ة ،یا مم د إنی أتوجه ب إلی غبی متقضی
لی حاجتی»ب 1پس از این دعا ،مرد توانست به خواسته خود برسدب همهنین ،هیچ روایت یا
نقل تار یخی نداریم که شخصی حاجتی از نبی داشته باشد و آن نبی با این جمالت او را رد
کرده باشدب به فرض اینکه بندگان در طلب شفاعت مأذون نباشند منجر به لغویت میشود
نه اینکه شرک باشدب
استدالل ششم:
طلب شــفاعت از صــالحان به دلیل محبوبیت آنها نزد خداوند همان کاری اســت که
2
مشرکان صدر اسالم انجام میدادندب
پاسخ استدالل ششم
قیا مشـــرکان به مســـلمانان در طلب شـــفاعت از اولیا قیاســـی اســـت معالفارق ،و
تشبیهی است بدون وجه شبهب زیرا مشرکان و کفار اولیا را «ند» خدا قرار میدادندب لذا آنها
را عبادت میکردند ،همانطور که آیه مذکور به عبادتکردن آنها اشاره داردب اما مسلمانان
در طلـب شـــفـاعـت ،اولیـا را مســـتقل نمیدانند و ایشـــان را «ند» و نظیر برای خدا قرار
3
نمیدهندب و آنهه باعث شرک مشرکان صدر اسالم است همین استقالل در تأکیر استب
بررسی و نقد استدالل وهابیت به آیه  9سوره زمر

1ب طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،ج75 ،9ب
2ب ابن عبدالوهاب ،محمد ،رسحححالة لشحححی اإلسحححال محمد بن عبد الوهاب یجیب فیها عن سححح ا حو معنی ال إله إال الله،
7 ،7-7ب آلوسی ،محمود بن عبدالله ،غایة األمانی فی الرد علی النبهانی ،ج728 ،1ب
3ب ســـبحـانی ،جعفر ،التوحید والشـــرک فی القرآن179 ،ب همو ،بحوث فی الملل والنحل ،ج95 ،1ب القطیفی ،نزار آل
سنبل ،توحید العبادة137 ،ب
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نتیجه
وهابیت برای اکبات عقاید باطل خود نهایت سـو استفاده را از آیات و روایات متشابه یا
آیات نازل شـده درباره مشـرکان کرده اسـتب از جمله این آیات ،آیه سـه سوره زمر است که
درباره مشرکان است و استدالل وهابیت ذیل این آیه ،پذیرفتنی نیستب زیرا:
1ب شـأن نزول آیه بیانگر آن اسـت که آیه مذکور در باره مشرکان و بتپرستانی باشد که
بـتهـا را عبـادت میکردنـد نـه مســـلمانانی که قائل به وحدانیت خداوند و توحید عبادی
هستندب
8ب طلب شفاعت مصداق عبادت نیست ،همانگونه که در تعریف عبادت هم نمیگنجدب
7ب صـرف درخواست تقرب نمی تواند عبادت باشدب زیرا عبادت زمانی صدق میکند که
معبودی در نظر گرفته شود و عبادت فر در نظر گرفتن معبود در ذهن استب
1ب نفس واسـطه گری باعث شـرک مشـرکان نبوده ،بلکه عبادت بتان باعث شرک آنها
بوده استب
5ب نهایت حب و تعظیم ،معنای لغوی عبادت اســـت نه معنای اصـــطالحیب و در واقع
وهابیت بین معنای لغوی و اصطالحی عبادت خلط کرده استب
7ب مشرکان برای معبودهایی که میخواندند و واسطه قرار میدادند ،شأن استقاللی در
نظر داشـتند و با این اعتقاد آنها را میخواندند و همین مسئله نقش اصلی در عبودیشدن
عمل داردب ضمن اینکه هیچ یک از مسلمانان برای اولیا نقش الوهیت قائل نیستندب
3ب خداوند هم برای اولیا اذن شـــفاعت داده اســـت و هم برای بندگان خدا اذن طلب
شفاعت داده استب
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پژوهشنامه نقد وهابیت؛ س رراج منیر سررال شررشررمشررماره  12بهار 2931
صفحات  72-31 :تاریخ دریافت 2939/32/29 :تررررراریخ تأیید2939/21/13 :

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک با نگاهی به
ْ َُ ْ َ
یصي...
تفسیر آیه اذهبوا ِبق ِم ِ
مرتضی

محیطی*

چکیده
تبرک به آکار انبیا و اولیای الهی اندیشـــهای اســـت که در امتهای پیش از اســـالم نیز
وجود داشــته و قرآن و ســنت نبوی ،و نیز ســیره مســلمانان آن را تأیید میکندب از جمله

َ َ ََُْ َ َ
ْ َ ْ َ
ُ
آیاتی که به مشــروعیت تبرک گواهی میدهد ،آیه اًه ُهوا بام ِص ِه هذا فللذوض ى َن ْا ِه
ِ ِ
َ ْ
ً
ً
أِب َیل ِت َو ِصِ ِِا اســتب وهابیان اگرچه تبرک در این آیه را تصــریحا یا تلویحا میپذیرند،
ِ

اما با پارهای اســـتداللها و قراردادن بعضـــی معیارها ،فقط تبرک به آن دســـته از آکار

پیامبر  و انبیای الهی را مشـرو میدانند که با بدن آن بزرگواران تما
از امور محســو

داشته و

باشــد ،و در چارچوب قرآن و ســنت با تفســیر وهابیان قرار گیردب آنان

فراتر از چنین تبرکی را شـــرک میپنـدارنـد و تصـــور میکننـد که تبرکجســـتن به آکار
صالحان ،به معنای مستقلدانستن غیرخدا در آکار و برکات استب در حالی که با استناد
به دالیلی از کتاب ،ســنت ،عقل و ســیره ســلف امت روشــن میشــود که مالکهای
مشروعیت تبرک از نظر وهابیان ،درست نیست و میتوان قاعدهای کلی از تبرک در آیه
مذکور نتیجه گرفت که بر تمام مصادیق تبرک به آکار انبیا و صالحان قابل تطبیق باشدب
کلیدواژهها :تبرک ،قمیا ،مشرو  ،انبیا ،صالحان ،شرک ،وهابیب

* دانش آموخته موسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیت  و دانشجوی دکتری رشته وهابیت پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب قمب
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مقدمه
تبرکجســـتن به آکار انبیای الهی از دیرباز در میان موحدان رایج بوده اســـت ،چنانهه
قرآن کریم ســـاختن مســـجد بر فراز غاری که اصـــحاب کهف در آن آرمیده بودند را تأیید
َ َ َ َ َ
َ َّ
َّ ْ
َ
َ َ َّ َ
میکنـد و میفرمـایـدَ ْ :ال ال ِذ َین ةو ُهوا ى أ ْم ِر ِ ُْه لن َُِّذ َّن َعوْهی مس ِد ِدا 1.تأیید این رفتار ،بیانگر
ِ
ِ
مشـروعیت تبرکجسـتن به مکان آنها استب مسلمانان نیز در طول قرون متمادی ،به آکار
پیامبر اکرم  تبرک میجستند و آن را شرک یا راهی که به شرک بینجامد نمیدانستند
تا جایی که خلیفه اول و دوم وصیت کردند در جوار پیامبر  دفن شوندب زیرا میدانستند
که آن مکان شـرافت دارد و دفنشـدن در جوار پیامبر ،سـعادت استب و هیچ یک از
صحابه نیز لب به اعتراض باز نکردند و نگفتند این کار راهی به سوی شرک است ،تا زمانی
که با سر برآوردن ابنتیمیه و نشر افکارش ،در این مسئله اختالف شدب او با اینگونه کارها
2
مخالفت کرد و به مقابله با سلف امت برخاستب
پس از او نیز شاگردان مکتبش ،افکارش را منتشر کردند تا اینکه در عصر ما ،وهابیان
اندیشههای او را مستمسک قرار دادند و با داعیه دعوت مسلمانان به توحید ،تبرکجستن
به آکار انبیا و صـــالحان را منافی با توحید پنداشـــتند و این کار را شـــرک به خداوند قلمداد
کردندب در حالی که تبرکجسـتن به آکار انبیا  و اولیای الهی ،به معنای مستقلدانستن
آنان در تأکیر نیست و هیچ منافاتی با توحید نداردب زیرا سنت خداوند این است که مسببات
را همیشــه از طریق اســبابش فراهم میآوردب 3لذا با قراردادن برکت در وجود و آکار بندگان
صـالحش ،بعضـی از خیرات را از طریق ایشـان به مردم میرسـاند ،تا مردم با مشاهده این
برکـات ،اعتماد و ایمان بیشـــتری به آنها بیابند و از دســـتورهای آنها بهتر پیروی کنندب از
سوی دی گر نیز ،انبیا و اولیای الهی به دلیل شدت عبودیت در برابر خداوند ،سزاوار احترام

1ب «کسانی که اصحاب کهف را موحد میدانستند گفتند بر روی غار آنان مسجدی میسازیم»ب سوره کهف ( :)12آیه 81ب
2ب سبحانی ،جعفر ،بحوث فی الملل والنحل ،ج82 ،1ب
3ب مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،ج 95 ،8و 172ب

و ابراز عشــق و محبتاندب از اینرو آکار آنان را گرامی میداریم ،همانگونه که عاشــق ،هر
چیزی را که منتسب به معشوق است ،میبوید و میبوسد و بزرگ میداردب
قرآن و سـنت و عقل ،تبرک به آکار اولیای الهی را تأیید میکند و سـیره سلف امت نیز
گواه روشنی بر مشروعیت آن استب
مفهوم تبرک
«برکت» در لغت به معنای رشــد و زیادت و کبوت خیر الهی در چیزی اســتب فرا  ،که
نحوی و لغتشنا بزرگی است ،برکت در «السالم علی ایها النتی غح ة الله برکاته»
را به معنای ســعادت دانســته اســتب ابنعبا نیز برکت را به معنای کثرت در هر خیری
1
میداندب
2
در اصطالح نیز تبرک یعنی طلبکردن خیر الهی که خداوند در شیئی قرار داده استب
ابنعثیمین در تعریف «تبرک» مینویســد« :تبرک به معنای طلب برکت اســت و برکت به
معنـای کثیربودن خیر و پـایـداربودن آن اســـت که دو عنصـــر کثرت و کبوت در آن وجود
3
دارد»ب
در مجمو  ،میتوان گفـت تبرک آن اســـت که فرد موحد در عین توســـل به اســـباب
عـادی ،از طریق پیـامبران و امـامـان و اولیـای الهی یا آکار برجایمانده از آنان نیز ،خیر و
4
فزونی بطلبدب

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک ...

ل َ ِّ َ ب
یادة ببب» :ابن منظور ،لسحححان العرب ،ج،7
1ب «برکَ :الب َرکـة :النمـا والز
مفردات الفاظ القرآن ،ج111 ،1ب
2ب الموسوعة الفقهیة ،ج79 ،15ب
3ب «البرکـة :هی الکثرة و کبوتـه ببب والتبرک طلب البرکة»ب ابنعثیمین ،محمد بن صـــالح ،مجموع فتاوی و رسحححائل ،باب من
تبرک بشجر ببب ،ج125 ،9ب
4ب سبحانی ،جعفر ،وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی771 ،ب
 15و 11ب راغب اصـــفهانی ،حســـین بن محمد،
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تفسیر وهابیان از آیه محل بحث درباره تبرک
وهابیان اصــل تبرک را جایز میدانند اما با قراردادن برخی مالکها ،آن را منحصــر به
اموری میدانند که در ادامه خواهد آمدب
در قرآن کریم یکی از آیاتی که مسئله تبرکجستن به آکار اولیای الهی را بهوضوح نشان
میدهد ،تبرکجسـتن یعقوب  به پیراهن یوسـف اسـت که مفسران به متبرکبودن آن
اذعان دارندب وهابیان نیز در تفاسیر خود این موضو را مطرح کردهاند که دیدگاههای آنها
در سه دسته میگنجد:
ً
1ب دیـدگاه مربوط به محمد بن عبدالوهابب او بیناشـــدن یعقوب را در فضـــایی کامال
تعبدی بررســـی کرده و با صـــراحت ،تبرک یعقوب به پیراهن یوســـف را پذیرفته اســـتب او
مینویسـد« :خداوند بعضی اسباب باطنی را در بعضی مخلوقاتش قرار داده است ببب تبرک
به پیراهن یوســف و نگهداشــتن آن و مداواکردن به آن ،شــرک نیســت ،چنانهه درباره آکار
1
رسولالله  نیز این کارها را انجام میدادند ،بلکه این کار مطلوب است»ب
8ب دیدگاه شوکانیب وی مؤکربودن پیراهن یوسف را اندکی به سوی اسباب طبیعی سوق
داده و بدون تصریح به کلمه «تبرک» ،عطر بهشتی آن پیراهن را سبب بینایی چشم یعقوب
دانســته اســتب او مینویســد« :گفته شــده که این پیراهن ،همان پیراهن ابراهیم  بودب
هنگامی که او را به آتش انداختند خداوند بر او پوشـانید و ابراهیم آن را به اسحاق و او نیز
به یعقوب داد و یعقوب آن را همراه یوسف قرار داده بود تا اینکه جبرئیل به یوسف خبر داد
که آن را به یعقوب برگرداند تا بیناییاش را باز یابدب زیرا آن پیراهن معطر به بوی بهشت بود
و بوی بهشــت درمان هر بیماری و ابتالیی اســتب از اینرو یوســف گفت :این پیراهن را بر
2
روی پدرم افکنید ،بینا میشود»ب
7ب دیدگاه سـومب که از کالم ابنعثیمین اسـتفاده میشودب روش او در ارزیابی اینگونه
مسائل ،دوپهلو سخنگفتن است تا هم اصل ماجرا را کمرنگ کند و هم بتواند به اشکاالت
1ب ابن عبدالوهاب ،محمد ،مجموع م لفات ،ج ،1تفسیر آیات من القرآن الکریم،
2ب الشوکانی ،محمد بن علی الیمنی ،فتح القدیر ،ج38 ،7ب

272-273ب

احتمــالی پــاســـخ دهــدب او بینــایی چشـــم یعقوب را نــه تــأکیر بــاطنی پیراهن (دیــدگــاه
ابنعبدالوهاب) و نه اکر طبیعی و بوی بهشــتی آن (دیدگاه شــوکانی) میداند ،بلکه اصــل
این اتفاق را پدیدهای برخاسـته از احساسات روانی برمیشمرد ،اما در عین حال به اسرار و
حکمتهای الهی در این کار نیز اشاره میکندب ابنعثیمین بدون اشاره به مسئله «تبرک»،
مینویسـد« :سـبب بینایی یعقوبب زندهشدن امید در دل او درنتیجه خبردارشدن از یوسف
بودب یوسـف به برادرانش گفت « پیراهن مرا ببرید و بر صـورت پدرم بیندازید بینا میشود»ب
زیرا معلوم است که هر دردی با ضدش درمان میشود و یوسف میدانست که قلب یعقوب
در فراق او مملو از اندوه و شـوق اسـتب از اینرو با فرستادن پیراهنش که بوی او را داشت
خواست یعقوب روح زندگی و بیناییاش را باز یابد و خداوند در این کار حکمتها و اسراری
1
قرار داده است که بندگان اطالعی از آن ندارند ،اما یوسف از آن باخبر بود»ب
از مجمو دیدگاههای فوق میتوان اصل «مؤکربودن پیراهن یوسف در بینایی یعقوب»
را نتیجه گرفت ،چه آن پیراهن را ســببی باطنی بدانند و چه ســببی ظاهری که خداوند در
آن اسرار و حکمتهایی قرار داده استب
تناقض وهابیان در مشروعیت تبرک
ً
ً
وهابیها از یک سـو تبرک در آیه را صریحا یا تلویحا مشرو میدانند و تبرکجستن به
پیراهن یوسف را میپذیرندب اما از سوی دیگر ،در مسئله تبرکجستن به ضریح و آکار پیامبر
اکرم  و اولیــای الهی ،موضـــع دیگری میگیرنــد و آن را نـامشـــرو و بلکـه شـــرک
میپندارندب 2و درباره علت شـرکبودن آن میگویند« :فقط خداوند مالک نفع و ضرر است

قد اطلع یوس من ذل
2ب «مؤان ذلؤ

علی ه ا االمر»ب ابن عثیمین ،محمد بن صالح ،الکنز الثمین ،ج،7

555-519ب

من الشؤؤؤرن من اع او ال شؤؤؤرکین ببب»ب مرکز العروة الوکقی ،الجامع الفرید فی شحححرح کتاب التوحید ،ج،1

118ب «التترن بالشجر نوع من الشرن»ب ابن عثیمین ،محمد بن صالح ،الجامع الفرید ،ج،1

181ب

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک ...

1ب «الن کل داء یدا ی بضؤؤده ،مه ا الق یص -ل ا کان میه اثر غیح یوسؤؤ  -ال ی ا دع قلب ابیه من المزن الشؤؤوم ما الله به
علیم اغاد این یشؤ ه -مترجع الیه غ حه تتراجع الیه نفسه یرجع الیه بصره ،لله می ذل حکم اسراغ ،ال یطلع علیها العتاد

11

و برکت را فقط باید از خدا خواستب از اینرو طلب نفع و برکت از غیرخدا شرک است»ب
در حالی که هیچ تفاوتی میان تبرکجستن به پیراهن یکی از پیامبران و تبرکجستن به
ضـریح پیامبر دیگر وجود ندارد وهابیان ،اولی را مشرو و عین توحید دانستهاند و دومی را
غلو و ذریعهای به سوی شرک میپندارندب 2برای پیبردن به حقیقت این مسئله ،معیارهای
تبرک مشرو از نظر وهابیان و نیز شبهات آنان در این باره را بررسی میکنیم و مشروعیت
تبرکجســتن به آکار انبیا و صــالحان را با دالیل متقن از کتاب و ســنت ،عقل و اجما  ،و
سیره سلف اکبات خواهیم کردب
1

مالکهای تبرک مشروع و نامشروع از نظر وهابیان
وهابیان بر اســـا برخی معیارها ،تبرک را به مشـــرو و ممنو تقســـیم کردهاند ،اما
هیچگاه نتوانسـتهاند مالک درسـتی برای شـناخت تبرک مشـرو و نامشـرو عرضه کنندب
برای اکبات این مدعا پارهای از سخنان علمای وهابی را میآوریمب
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مالک اولق اختصاص تبرک به پیامبر اکرم 
محمد بن عبدالوهاب ،فقط تبرکجستن به آکار پیامبر  را روا میداند و مینویسد:
«تبرکجستن به ذات و آکار پیامبر اکرم هیچگونه تعارض و تناقضی با توحید الوهی و ربوبی
ندارد و غلو نیســتب زیرا پیامبر از آن نهی نمیکرد ،در حالی که آن حضــرت ،صــحابه را از
3
الفاظ شرکآلود و غلوآمیز نهی میکرد»ب
عبدالعزیز بن باز هم مینویســد« :تبرکجســتن به آب وضــو ،مو ،عرق و ســایر اجزای
4
بدن هیچ کس غیر از پیامبر جایز نیست ،بلکه تمام این تبرکات مخصو پیامبر است»ب

11

1ب « حک ه شرن الشرن االکتر؛ لکونه تعلق علی بیر الله ببب»ب همان ،ج،1
2ب «مان ه ا التترن بلو میها ذل

152ب

یتدغج به الی دعائها عتادتها ه ا هو الشرن االکتر»ب همانب

3ب ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتاب التوحید ،باب قول ما شا الله و شئت118 ،ب
4ب «ال یجوز التترن بلحد بیر النتی صؤلی الله علیه سؤلم ال بووؤوئه ال بشعره ال بعرقه ال بشیء من جسده ،بل ه ا کله
خاص بالنتی صلی الله علیه سلم»ب ابن باز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموع فتاوی ،ج،3

75ب

به آکار پیامبر اکرم 

ابو اسحاق ابراهیم شاطبی نیز تبرکجستن را فقط مخصو
میداند و مینویســد« :بعد از رحلت پیامبر هیچ یک از صــحابه ،به ذات یا آکار جانشــینان
پیامبر و سـایر صحابه تبرک نکردند»ب سپس میافزاید« :اینکه تبرکجستن به آکار دیگران
را بر تبرکجستن به آکار پیامبر قیا کنیم ،مثل این است که بگوییم برای پیامبر ازدواج با
بیش از چهـار زن جایز بود پس برای دیگران نیز جایز اســـت ،در حالی که تبرک نیز مانند
1
تعدد زوجات از اختصاصات پیامبر است»ب
همهنین ،صـالح الفوزان مینویسد« :تبرکجستن به آکار صالحان و اولیا جایز نیست،
2
و چون صحابه این اختصا را میدانستند به احدی غیر از پیامبر تبرک نکردند»ب

1ب « الصؤؤمابه غوؤؤی الله عنهم بعد موته علیه الص ؤالال السؤؤالم لم یقع من احد منهم شؤؤیء من ذل
بالنستة الی من خلفه »...ب شاطبی ،ابو اسحاق ابراهیم ،االعتصا  ،ج،8

 2و 9ب

2ب الفوزان ،صالح بن فوزان بن عبدالله ،إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید ،ج،1

115ب

لالتترن بال ات ا باآلثاغ)

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک ...

بررسی و نقد
الفب از اینکه پیامبر اکرم ( که هیچگاه کار حرام را تأیید نمیکرد) با تبرکجس ـتن
مســـلمـانان به آکار خودش مخالفت نکرد و نیز آن را مختا به خودش ندانســـت ،معلوم
میشـود اصـل تبرک جسـتن به آکار سـایر صالحان نیز حرام یا شرک نبوده است ،وگرنه بر
پیامبر  الزم بود ممنوعیت آن را بیان کند تا صحابه مبتال به حرام نشوندب
بب قیا کردن تبرک با مســئله ازدواج با بیش از چهار زن (که از اختصــاصــات پیامبر
اسـت) ادعایی بدون دلیل اســتب زیرا قرآن بهصــراحت داللت میکند که ازدواج با بیش از
چهار زن از اختصـــاصـــات پیامبر اســـت ،اما هیچ دلیل قطعی از قرآن و ســـنت ،تبرک را
منحصر به آکار پیامبر نکرده استب
جب ادعـای اجمـا گونـهای کـه وهابیان در ممنوعیت تبرک به آکار غیر از پیامبر 
دارند ،هیچگاه کابتشـدنی نیستب زیرا نمونههای بسیاری از تبرکجستن مسلمانان به آکار
صـحابه و سایر مسلمانان در کتب تاریخ و سیره نقل شده است که با وجود آن ،جایی برای
انحصار مشروعیت تبرک ،به آکار پیامبر  باقی نمیماندب مانند:
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1ب ابنحجر ،ورود امام علی بن موســـی الرضـــا  به نیشـــابور را اینگونه توصـــیف
میکند« :ل ا بلغ الروا علی بن موسی نیسابوغ ،اجت ع الناس حوو دابته ،اخرج غأسه من
بان م زم ثوبه مت رت می التراِّ مقت ثل
ال م ؤل شؤؤؤاهد الناس ،مهم بین صؤؤؤاغٍ
ث
لمامر بغلته ا ّ
مقتل حزام بغلتهب زمانی که علی بن موســـی  به نیشـــابور رســـید و مردم
اطراف مرکبش را گرفتنـد ،ســـرش را از محمل خارج ،و به مردم توجه کردب در این هنگام
بعضـی فریاد میزدند و برخی در حالی که گریبان چاک میکردند میگریستندب افرادی نیز
خود را به خاک انداختند و گروهی بس ـم یا کمربند مرکب او را میبوســیدند»ب 1این در حالی
اســت که اغلب مردم نیشــابور در آن زمان از اهل ســنت بودند و این اتفاق در زمان تابعین
تابعین واقع شده ،که به اصطالح وهابیان ،از سلف محسوب می شوند و عمل آنان حجت
شرعی استب
8ب عینی حنفی نیز درباره تبرکجســتن احمد بن حنبل به پیراهن شــافعی مینویســد:
«غ ینا عن االمام اح د انه بسؤل ق یصؤا للشؤامعی َشر َِّ ال اء ال ی ّ
بسله بهب از احمد
ِ
حنبل برای ما نقل شـده که او پیراهن شافعی را شست ،و برای تعظیم و احترام ،از آب آن
2
آشامید»ب
7ب ابنکثیر جریان تشییع جنازه ابنتیمیه را نقل میکند و میگوید« :مردم از هر منطقه
دوردســت برای شــرکت در تشــییع جنازه او حاضــر شــدند و ازدحام بســیار شــد و مردم
عمامههای خود را برای تبرک بر روی جنازه او انداختند! و از اضـــافه آب غســـلش ،برای
تیمن و تبرک نوشـیدند! و گروه دیگری باقیمانده سـدر غسل او را بین خود تقسیم کردندب
مردم کنار قبر او رفت و آمد داشــتند و روزهای بســیاری را به شــب رســاندند و شــبهای
بسـیاری را صـبح کردند»ب 3ابنکثیر هیچ اعتراضـی از علمای معاصـر ابنتیمیه ،که شاهد
اهل البیت ،

1ب ابن حجر هیتمی ،احمـد ابن محمـد ،الصحححواع المحرقة ،الفصـــل الثالث فی االحادیث الواردة فی بغ
715ب
2ب العینی ،بدرالدین محمود ،عمدة القاری فی شحححرح صححححیح بخاری ،جز 811 ،7ب و کتاب الحج ،بیان مشـــروعیة تقبیل
الحجر االسود ،شرح ح129ب
3ب ابن کثیر ،اسماعیل ابن عمر ،البدایة والنهایة ،ج172-177 ،11ب

تشـییع او بودهاند ،نقل نکرده و خودش نیز پس از نقل این داسـتان ،تبرکجستن به جسد
ابنتیمیه را حرام ندانسته استب
1ب و باالتر از همه اینکه هیثمی از ابنعمر نقل میکند « :کان غسؤؤوو الله یتعا الی
ال طاهر ،میوتی بال اء میشربه ،یرجو برکة ایدی ال سل ین؛ پیامبر اکرم کسـی را میفرستاد
تا مقداری آب از ظرف بزرگی بیاورند که صحابه از آن وضو میگرفتند و جلوی مسجد قرار
1
داشتب آنگاه برای تبرکجستن به دستهای مسلمانان از آن مینوشید»ب
نمونههای فراوان دیگری نیز از تبرک تابعین و صـــالحان امت در کتب ســـیره و تاریخ
کبت شده استب

1ب هیثمی ،علی ابن ابی بکر ،مجمع الزوائد ،ج811 ،1ب
2ب الفوزان ،صالح بن فوزان بن عبدالله ،إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید ،ج،1
3ب ابن حجر عسقالنی ،احمد ابن علی ،فتح الباری ،ج175 ،7ب

115ب

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک ...

مالک دومق لمس بدن پیامبر
از دیگر مالکهای وهابیان برای تبرک مشـــرو این اســـت که شـــی متبرک با بدن
پیامبر اکرم  تما داشـته باشـدب صالح الفوزان مینویسد« :أما أن ّ
یتترن بمجرته أ
ً
بقتره ،مه ا ال یجوز ،ألن ه ا لیس منفصال عن جسد النتی ب تبرکجستن به حجره و
قبر پیامبر  جایز نیسـتب زیرا این اشـیا ،مانند آب وضـو و عرق نیست و از بدن پیامبر
2
جدا نشده است (در تما با بدن پیامبر نبوده)»ب
ابنباز نیز در تعلیقه بر شـرح ابنحجر عسقالنی نوشته است« :التترن بآثاغ الصالمین
بیر جائز ان ا یجوز ذل بالنتی  خاصؤؤة ،ل ا جعل الله می جسؤؤده ما ماسؤؤه من
الترکؤة اما بیره قال یقاس علیه  ...ب تبرکجســـتن به آکار صـــالحان ممنو بوده و فقط
مخصـو پیامبر اسـتب زیرا خداوند در جسـد ایشان و هر چه با بدن ایشان تما داشته
3
باشد برکت قرار داده است ،اما غیر از پیامبر را نمیتوان به ایشان قیا کرد»ب

19

سال ششم ،بهار  ،5931شماره 15

بررسی و نقد
1ب هیچ دلیلی از کتاب یا سنت ،تبرک را منحصر به آکاری که با بدن پیامبر اکرم 
تما داشته باشد ،نکرده استب پس ادعای وهابیان بدون دلیل استب
8ب خداوند در قرآن کریم داسـتان تبرکجستن به پیراهن یوسف و آکار موسی و هارون
را نقل و تأیید کرده اســتب با اینکه این آیات ذهن مخاطب را درباره حکم تبرکجســتن به
آکار صـالحان ،کنجکاو میکند ،جا داشـت اگر تبرکجستن به آکار آنان ممنو بود خداوند
آن را بیان کند تا از ابتالی امت به شـرک و حرام جلوگیری کندب پس اصل تبرکجستن به
آکار صالحان از این آیات استفاده میشودب
7ب این نظریه با سـیره سـلف تناق داردب در منابع مهم تاریخ و حدیث نقل شده است
که ابوبکر و عمر برای دفنشدن در کنار قبر پیامبر  از عایشه اجازه گرفتند 1،با اینکه
خاک نزدیک قبر پیامبر  با بدن ایشـان تما نداشـته و بدن شیخین در قبر به بدن
پیامبر  برخورد نمیکردب بلکه آنان با این کار میخواستهاند از برکت مکان دفن پیامبر
2
اکرم  بهرمند شوند و به آن تبرک بجویندب
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مالک سومق عمل سلف
وهابیان خود را پیرو سـلف صالح دانستهاند و یکی از ارکان تفکر آنها ،ادعای پیروی از
ً
سـلف اسـتب آنان میگویند اگر تبرک به آکار اولیا ،مشرو بود قطعا سلف صالح این کار را
انجام میدادند اما ســـیره ســـلف گواهی میدهد که آنان به چیزی غیر از آکار پیامبر 
تبرک نمیجســتندب شــاطبی ادعا میکند که نهتنها صــحابه به چیزی غیر از پیامبر 
تبرک نمیکردند بلکه بر ممنوعیت تبرک ،اجما داشـتهاندب او مینویسد « :از هیچ طر یق
معتبری نقل نشده است که صحابه به آکار صالحان پس از پیامبر تبرک جسته باشند ،بلکه
1ب ابن قدامه ،عبدالله ،المغنی ،ج111 ،8ب «فإن أبا بکر أوصـی بأن یقبر بجانب صـاحبه فی الغار و رفیقه فی أحلک الظروف
ً
ً
و أشد ا زمات ،فهو یرید الرفقة حیا و میتا ،والبیت بیت صاحبه وابنته فال أحد أولی منه بهب و أما عمر فقد أوصی بذلک إذا أذنت
عائشة صاحبة البیت ،فأذنت و قبر بجانب صاحبه»ب فتاوی الشبکة اإلسالمیة ،ج775 ،2ب
2ب سبحانی ،جعفر ،بحوث فی الملل والنحل ،ج82 ،1ب

در افعال و اقوال به پیامبر اکرم اقتدا کرده و به تبرک به آکار پیامبر اکتفا کرده اند و این کار
1
به منزله اجما صحابه بر ترک تبرک به آکار دیگران (غیر از پیامبر) استب»
صالح الفوزان نیز ،برخالف همکیشانش ،حتی تبرکجستن صحابه به منبر پیامبر
را انکار میکند و میگوید« :صحابه که بهترین نسل و داناترین افراد امت ،نسبت به حالل
و حرام بودنـد ،بـه منبر و قبر و حجره پیـامبر اکرم تبرک نمیکردنـد و اگر این کار جایز بود
2
قطعا این کار را انجام می دادندب»
بررسی و نقد
1ب بر فرض اینکه صحابه به آکار صالحان تبرک نجسته باشند ،باز هم ترک این عمل از
َ
جانب آنها بر نامشرو بودن تبرک داللت نمیکندب زیرا سنت ترکیه صحابه ،حجت نیستب
8ب برخالف ادعای وهابیان ،نمونههای فراوانی از تبرکجسـت ن ســلف به آکار صالحان
در تاریخ آمده است که برخی از آنها را نقل کردیمب

1ب شاطبی ،ابو اسحاق ابراهیم ،االعتصا  ،ج9 ،8ب
2ب فوزان ،صالح بن فوزان بن عبدالله ،کتب الردود ،ج119 ،1ب
3ب «و این کتابی که فرو فرستادیم مبارک است»ب سوره انعام ( :)7آیه 98ب

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک ...

مالک چهارمق ملین یا محسوسبودن آنچه به آن تبرک میشود
معیار دیگر وهابیها برای تشخیا تبرک مشرو از نامشرو  ،معینبودن یا قابل حس
و ادراک بودن آن تبرک اســتب ابنعثیمین تبرک را فقط در دو صــورت صــحیح میداندب
یکی تبرک به امور شــرعی معین ،مانند تبرکجســتن به قرآن ،که امتهای بســیاری را از
شـــرک نجـات داد و قرائـت آن کواب فراوان دارد ،چنانکه خداوند میفرماید :ن هذا ک َت ٌ
اب
ِ
َ ْ
أ ْن َزل َن ُاض ُم َه َاْ  3،و مصــداق دیگر آن ،تبرکجســتن به امور حســی مشــخا اســت ،مانند:
یاددادن علم ،دعاکردن برای دیگران ،و اســـتفاده از علوم و تبلیغات دینی اشـــخا که
برای دیگران برکات فراوانی داردب غیر از این دو نو از تبرک ،دسته دیگری از برکات تخیلی
و بـاطـل نیز وجود دارد ،مانند گمان دجالها به اینکه فالن میت از اولیای الهی و منشـــأ
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برکات استب این برکات ،باطل و تخیلی و بیاکر است و گاه شیطان در این امور ،آکاری قرار
1
میدهد!
بررسی و نقد
ً
1ب این مالک ،صــرفا جعل اصــطالح اســت و مبهم ،چنانکه بین برکت قرآن و برکت
تعلیم و دعای دیگران از حیث محسـو یا نامحسو بودن ،هیچ تفاوتی وجود ندارد ،اما
ابنعثیمین یکی را محسو و دیگری را غیرمحسو نامیده استب
8ب این مالک شامل تبرکجستن به اشیا مانند پیراهن یوسف ،آب وضوی پیامبر 
و ببب نمیشـود ،در حالی که به اتفاق همه مسلمانان و حتی وهابیان ،تبرکجستن به اینها
مشرو بوده استب
7ب موهوم و باطلخواندن و بیاکردانستن تبرک به اولیای الهی نیز ،ادعایی بدون دلیل
و خالف تجربه است!
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مالک پنجمق پیروی از عقاید وهابیت
یکی از مالکهایی که وهابیان برای مشروعیت تبرک عرضه میکنند مربوط به فردی
اســت که به او تبرک میشــودب آنان تبعیت آن فرد از ســنت و اجتناب او از بدعت را مالک
مشـروعیت تبرکجستن به او میدانندب 2ابنعثیمین مینویسد « :راه شناخت برکات باطل
از صـحیح ،مالحظه حال شـخصـی است که به او تبرک میشود که اگر از اولیای الهی و
تابعان سنت باشد و از بدعت اجتناب کند ،خداوند در وجود او برکت قرار میدهد ،چنانکه
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َ َْ ْ َ
1ب «و طلـب البرکـة ال یخلو من أمرین1 :ب أن یکون التبرک بـأمر شـــرعی معلومب مثـل القرآن ،قال تعالی :کتا ٌب أن َزل َن باه إلیک
بم َب َارک[ ســوره ( :)72آیه  ،]89فمن برکته أن من أخذ به حصــل له الفتح ،فأنقذ الله بذلک أمما کثیرة من الشــرک ،و من
برکته أن الحرف الواحد بعشــر حســنات ،بببب 8ب أن یکون بأمر حســی معلومب مثل :التعلیم ،والدعا  ،و نحوهب ببب و هناک برکات
موهومة باطلةب مثل ما یزعمه الدجالون :أن فالنا المیت ببب أما کیفیة معرفة هل هذه من البرکات الباطلة أو الصـــحیحةب فیعرف
ذلـک بحـال الشـــخا ،فـإن کـان من أولیـا الله ببب فإن الله قد یجعل علی یدیه من الخیر والبرکة ما ال یحصـــل لغیره»ب ابن
عثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی و رسائل ،باب من تبرک بشجر أو حجر و نحوهما ،ج125 ،9ب
2ب ابن تیمیه ،احمد ابن عبدالحلیم ،الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان858 ،ب

ابنتیمیه را در زندگی و مرگش مایه برکت مسلمانان قرار داد!»ب وی سپس تبرک به کسانی
را که به نظرش مخالف کتاب و ســنت باشــند باطل و برکت آنان را خیالی میداند و آنان را
1
متهم به همکاری با شیاطین میکند و گمراهکننده میخواندب
بررسی و نقد
1ب این مالک به هیچ وجه شــبهه اختالط تبرک مشــرو و ممنو را برطرف نمیکندب
زیرا مسلمانان در برداشت از کتاب و سنت با هم اختالف دارند و هر فرقهای اعمال خود را
منطبق با کتاب و ســنت میداند ،اما وهابیان فقط پیروی از عقاید خود را پیروی از کتاب و
سنت و مخالفت با آن را بدعت میدانندب
8ب وهابیها به چه دلیلی فقط برداشت خودشان از کتاب و سنت را حق مطلق ،و فهم
دیگران را باطل قلمداد میکنند؟ در حالی که عقاید آنان ،نهتنها منافی با عمومات قرآن و
سـنت است ،بلکه با سیره روشن مسلمانان از صدر اسالم تا به امروز مخالفت صریح دارد،
که در صـفحات پیشــین به نمونههایی از آن اســتناد کردیمب البته گویا وهابیان انتظار دارند
که قرآن و سنت نبوی ،خودش را با عقاید آنان تطبیق دهد!
شبهات وهابیان درباره تبرک
پس از بررسی مالکهای وهابیان در مشروعیت تبرک ،شبهات آنان را در این موضو
بیان و سپس نقد میکنیمب

1ب ابن عثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی و رسائل العثیمین ،ج127 ،9ب
2ب فوزان ،صالح بن فوزان بن عبدالله ،إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید ،ج152 ،1ب

بررسی و نقد دیدگاه وهابیان درباره تبرک ...

شبهه اول :شباهت به بتپرستی
وهابیان با تعریفی که از عبادت مطرح میکنند ،زیارت قبور صالحان و تبرکجستن به
2
آن را مسـاوی با پرسـتش الت و عزی میپندارند و مسـلمانان را به شرک متهم میکنند!
صالح الفوزان در تعریف عبادت مینویسد« :مالعتادال اسم جامع لکل من یمته الله یرواه
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من األع او األقواو ،منها الربتة الرهتة الرجاء ،منها التترنب 1عبادت اســم جامعی
اســـت کـه شـــامـل هر ســـخن ،فعل و هر چیزی که خدا آن را دوســـت دارد میشـــود،
شــوقداشــتن و پناهبردن و امیدبســتن ،و نیز تبرک از عبادات شــمرده میشــود»ب آنگاه بر
اســـا همین تعریف و بدون توجه به معنای کلمات و نگاه جامع به آیات قرآن ،به قاعده
«العترال می ال عانی ال می األلفاظ» 2استناد میکند و تبرک به آکار صالحان را تعبیر دیگری
از بتپرسـتی میداند و میگوید« :امروزه قبرپرسـتان میگویند :کار ما شـرک نیســت بلکه
ابراز محبت به اولیای خدا اســت ،در حالی که مالک ارزیابی اعمال ،حقیقت آن اســت نه
اسمی که بر آن میگذارندب پس اختالف در الفاظ مشکلی را حل نمیکند و این کارها شرک
است ،اگرچه نام آن را احترام به اولیای خدا یا وفای به عهد با آنان بنامند»ب

81

بررسی و نقد
1ب عبـادت یعنی خضـــو و تواضـــع در برابر یـک موجود ،از آن جهت که او اله و رب
اسـتب 3و این تعریف ،به هیچ روی ،شـامل تبرک نمیشودب زیرا مسلمانان در تبرکجستن
به آکار انبیا و صالحان ،هیچگونه استقالل و شأن ربوبی و الوهی برای آنان قائل نیستندب
8ب اگر کســـی قـاعده «العترال می ال عانی ال می االلفاظب معنا مهم اســـت نه لفظ» را
بپذیرد ،اعتبار الفاظ را نادیده گرفته اســت و در این صــورت بارکردن معانی غیرمرتبط با هر
لفظ ،بر آن ،به ســـبب اندک مناســـبتی ،ممکن خواهد شـــدب در حالی که هر لفظ معنای
خا خودش را دارد و نمیتوان معنای دیگری بر آن تحمیل کردب
ً
7ب اتفـاقا قاعده فوق ،حجتی علیه وهابیت اســـتب زیرا کســـانی که به آکار انبیا و اولیا
تبرک میجویند قصـــدشـــان از تبرک ،طلب خیر الهی اســـت و اولیای خدا را بندگان خدا
َ
1ب «واآلن َع َبدة القبور یقولون :هذا لیس بشــرک ،هذا توســل ،و هذا محبة لاولیا والصــالحینب فالحاصــلب أن هذا فیه دلیل
ً
ً
علی أن العبرة فی المعانی ال فی ا لفاظ ،فاختالف ا لفاظ ال یؤکر ،و إن ســموه توسـال ،أو ســموه إظهارا لشــرف الص ـالحین ،أو
وفا ً بحقهم علینا -کما یقولون -هذا هو الشـرک ،سـوا بسـوا  ،ببب نقول :ا سما ال تغیر الحقائق»ب فوزان ،صالح بن فوزان بن
عبدالله ،کتب الردود ،ج119 ،1ب همو ،إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید ،ج178 ،1ب
2ب مالک ارزیابی هر چیز ،قصد و نیت انجام آن است نه لفظی که درباره آن به کار میرودب
3ب برای تعریف عبادت نکب :سبحانی ،جعفر ،التوحید والشرک فی القرآن الکریمب

می دانند که بدون اذن و اراده خدا هیچ قدرتی ندارندب پس طبق همین قاعده ،باید قصد و
معنـای قلبی آنـان را مراعات کرد و نمیتوان آنان را مشـــرک نامید! در حالی که وهابیها
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1ب به فرض پذیرش این قاعده ،چرا وهابیان تبرکجستن مسلمانان به قبور صالحان را
با اس ـتفاده از این قاعده ،شــرک میخوانند اما تبرکجســتن صــحابه به آکار پیامبر  را
احترام به پیامبر و عین توحید میدانند!؟ با اینکه قاعده عقلی تخصیابردار نیستب

1ب «به زبانتان چیزی را میگفتید که هیچ شــناختی نســبت به آن ندارید و این ســخن را ســبک میپندارید اما در نزد خدا بســیار
تهمت بزرگی است»ب سوره نور ( :)81آیه 15ب
2ب سبحانی ،جعفر ،ابن تیمیه فکرا و منهجا 111 ،و 118ب
3ب شاطبی ،ابو اسحاق ابراهیم ،االعتصا  ،ج 9 ،8و 15ب
4ب «جواز التبرک بآکار الصــالحین یفضــی الی الغلو فیهم و عبادتهم من دون الله فوجب المنع من ذلک»ب ابن حجر عســقالنی،
احمد ابن علی ،فتح الباری بشرح صحیح البخاری ،ج175 ،7ب
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شبهه دوم :ذریله به شرک
2
وهابیها تبرکجستن به آکار صالحان را مقدمه و ذریعهای به سوی شرک میپندارندب
شاطبی که سلفی و پیرو افکار ابنتیمیه است ،مینویسد« :عوام مردم به صرف طلب برکت
الهی از آکار پیامبر بســـنده نمیکنند و به ســـبب ناآگاهی ،از حد خارج میشـــوند ،تا اینکه
مبتال به نوعی از تعظیم در برابر فردی که به او تبرک میجویند میشــوند که شــایســته او
3
نیست! ببب و گاه این تبرک به دلیل غلو و تعظیم ،موجب شرک میشود!
همهنین ،ابنباز تبرکجســتن به آکار صــالحان را مقدمه شــرک میپندارد و میگوید:
«جایزدانسـتن تبرک به آکار صـالحان منجر به غلو درباره آنان و پرستش آنها میشودب پس
4
واجب است از آن جلوگیری شود»ب
آلبانی نیز تصـریح میکند که تبرکجستن صحابه و همسران پیامبر اکرم  به آکار
آن حضـرت در کتب معتبر حدیث نقل شـده و انکارشدنی نیست ،ولی ما از باب سد ذرایع،
تبرکجســـتن به آکار آن حضـــرت را ممنو میدانیمب وی در توضـــیح تعلیل خود میگوید
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صــحابه پیامبر  توحید را به معنای صــحیحش فهمیده بودند و به ذهن هیچ کدام از
آنان خطور نمیکرد که درباره پیامبر  غلو کنند ،برخالف متأخرین که اقسام غلو شدید
را در حق آن حضـــرت روا میدارنــدب از اینرو نمیتوان تبرکجســـتن در این زمــان را بــه
تبرکجســـتن در عصـــر پیـامبر  قیـا کرد و جواز آن را نتیجه گرفتب وی در ادامه
اســـتـدالل خود ،تبرکجســـتن صـــحابه به آکار پیامبر  را جایز (نه واجب) میداند و
میگوید اگر انجام دادن امور جایز ،با تر از وقو در مفاسد اعتقادی همراه باشد ،واجب
اســت از باب ســد ذرایع از انجامدادن آن امور جلوگیری شــودب وی در این زمینه به اجتهاد
عمر بن خطاب استناد میکند که وقتی در مسیر حج در منزلگاهی توقف کرد ،با مشاهده
حجاجی که برای نمازخواندن در یکی از مصــالهای پیامبر  از جاده اصــلی منحرف
میشــدند ،گفت« :اگر موقع نماز در یکی از مصــالهای پیامبر حاضــر بودید در همان جا
نماز بخوانید وگرنه برای نماز به آنجا نرویدب زیرا پیشینیان شما به دلیل اهتمام به حفظ آکار
1
انبیای خود (دچار غلو و شرک شده و) هالک شدند»ب

81

بررسی و نقد
1ب بـا گذشـــت زمان ،ماهیت تبرک ،تغییر نمیکند و اگر تبرک صـــحابه به آکار پیامبر
اکرم  بـا انگیزه محبـت و دلـدادگی بـه آن حضـــرت یـا دریـافـت رحمت الهی انجام
میشـــده ،همین انگیزه پس از رحلـت پیــامبر  نیز وجود دارد ،پس نمیتوان یکی را
مشرو و دیگری را ذریعه به شرک نامیدب
8ب در محدوده اجرای قاعده ســد ذرایع ،اختالفات فراوانی بین فقهای اســالمی وجود
دارد 2،و این قـاعـده در جـاهـایی جریـان دارد کـه فعلی ،علت تامه یا جز اخیر علت برای
تحقق حرام باشـد ،در حالی که تبرکجسـتن به آکار اولیای الهی علت شرک نیست و هیچ
1ب آلبانی ،محمد ناصر الدین ،موسوعة األلبانی فی العقیدة ج918-911 ،7ب
2ب برای اطال بیشــتر نکب :ســبحانی ،جعفر ،مصححادر الفقه االسححالمی و منابعهب حکیم ،محمد تقی ،االصححو العامة فی الفقه
المقارن ،الباب االول ،الفصل التاسع ،فتح الذریعةب

1ب ابوواقد میگوید« :با پیامبر به سـوی حنین حرکت می کردیم ،در حالی که به عهد کفر نزدیک بودیم ،درخت سـدری در مسیر
بود که مشرکان در برابر آن تعظیم میکردند ،به پیامبر گفتیم برای ما نیز مثل ایشان ،عالمتی قرار دهید! پیامبر ناراحت شد 
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منافاتی با توحید نداردب همان گونه که هیچ انسان عاقلی به دلیل آنکه انگور ذریعهای برای
ساختن شراب است ،کاشت درخت انگور را حرام نمیداند!
7ب ذریعه به شـرک نمیتواند مالک درسـتی برای ممنوعیت تبرکجستن مسلمانان به
آکار پیامبر  باشـــدب زیرا همین تر درباره صـــحابه نیز وجود داشـــت که ممکن بود
تبرکجســتن آنان به آکار پیامبر  نیز به غلو و شــرک منتهی شــود و صــرف وجود نا
درباره پیامبر  ،باعث ایمنی از غلو نیستب
1ب کالم آلبانی اشکاالت متعددی دارد:
الفب اجرای قاعده «سد ذرایع» در این خصو از اجتهادات آلبانی است ،در حالی که
بســیاری از علما به جواز تبرک به آکار صــالحان فتوا دادهاند و کســی نمیتواند در مســائل
فقهی ،مخالفان خود را تخطئه کندب
بب آلبانی از یک ســـو ،اصـــحاب پیامبر  را به دلیل حضـــور در محضـــر پیامبر
اکرم اهل توحید به معنای درست آن میداند و از سوی دیگر میگوید عمر بن خطاب
از ابتالی صــحابه به غلو و شــرک ،واهمه داشـــتب اکنون برای رفع تعارض نظر آلبانی با
خلیفه دوم دو راه بیشـتر وجود نداردب یا باید گفت آلبانی در تشـخیا خود اشتباه کرده که
صـحابه را اهل توحید به معنای درست آن دانسته است! بلکه صحابه نیز مثل مردم عصر
مـا در معرض غلو بودهانـد و بـا این حـال بـه آکـار پیـامبر  تبرک میکردنـد که در این
صـورت ،میتوان مســلمانان امروز را به صــحابه قیا کرد و جواز تبرک را نتیجه گرفتب یا
باید گفت خلیفه اشــتباه کرده که از خطر غلو و الحاد بر موحدان صــدر اســالم بیم داش ـته
اسـت! که در این فرض ،آلبانی باید پاسـخ بدهد که چگونه به سـخن کسی استناد میکند
که تشخیا او از اوضا دینی مسلمانان را اشتباه میداند!؟
جب به نظر ابنعثیمین نیز اصحاب پیامبر  در معرض خطر غلو بودندب او در تفسیر
حدیث ابیواقد لیثی 1میگوید اصحاب برای عذرخواهی از درخواستشان گفتند« :زمان ما
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نزدیک به عهد کفر بود ببب» و اگر ایمان در دلشان استوار بود ،اینگونه درخواستی را مطرح
نمیکردندب 1ســپس میگوید« :ماذا کان الصؤؤمابه یجهلون ان التترن به ا نوع من اتخاذها
ً
الها ،مغیرهم من باِّ ا لی2ب هنگامی که صحابه جاهل باشند به اینکه چنین تبرکی برابر با
پرسـتش است ،پس غیرصحابه از باب اولویت ،جاهلاند!»ب بنابراین ،فرقی بین مسلمانان
زمان ما با صــحابه وجود نداردب پس تبرکجســتن به آکار پیامبر  اگر در زمان صــحابه
مشرو بوده ،در این زمان نیز باید مشرو باشدب
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شبهه سوم :اجماع بر نامشروعبودن
وهابیها ،نامشـرو بودن تبرکجستن به آکار پیامبر  و اولیای الهی را محل اتفاق
و اجمـا بین علمـای اســـالم میداننـدب ابنتیمیـه میگویـد« :علمـا اتفـاق نظر دارند که
دسـت کشـیدن و بوسیدن قبر پیامبر و سایر انبیا و اولیا ،جایز نیست ،بلکه در دنیا بوسیدن
چیزی از جمادات غیر از حجراالسود مشرو نیست»ب 3ابنسعدی نیز در شرح کالم محمد
بن عبدالوهاب مینویسد« :علما اتفاق نظر دارند که تبرکجستن به هیچ درخت و سنگ یا
بقعه یا مشـهد و ببب مشرو نیست»ب و در ادامه تبرکجستن به حجراالسود و رکن یمانی را
4
استثنا میکندب

88

و فرمود :ببب شـما تابع سـنن قبل از خود میشـوید»ب ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن ،کتاب الفتن ،باب ما جا لترکبن سنن
من کان قبلکم ،781 ،ح8125ب
1ب «نمن حدثاء عهد بکفر ،أی :اننا قریتو عهد بکفر ،ان ا ذکر ذل لالعت اغ لطلتهم سؤؤؤلالهم ،لو قر االی ان می قلوبهم
ل ا یسئلوا ه ا السلاو» :مرکز العروة الوکقی ،الجامع الفرید ،ج،1

119ب

2ب همان ،ج181 ،1ب
3ب «اتفق العل اء علی ّان من زاغ قتر النتی  ا قتر بیره من االنتیاء الصؤؤؤالمین ،انه ال یت سؤؤؤح به ال ّ
یقتله ،بل لیس می
الدنیا من الج ادات ما یشرع تقتیلها اال المجر السود»ب ابن تیمیه ،احمد ابن عبدالحلیم ،مجموع فتاوی ،ج،83

12ب

4ب «مان العل اء اتفقوا علی انه الیشؤرع التترن بشؤیء من االشؤجاغ االحجاغ التقع ال شاهد بیرها»ب مرکز العروة
الوکقی ،الجامع الفرید فی شرح کتاب التوحید ،باب من تبرک بشجر او حجر او نحوها ،ج،1

118ب

بررسی و نقد
هیچ مدرکی بر تحقق چنین اجماعی وجود ندارد ،بلکه تبرکجســتن به آکار صــالحان،
در بین صـــحابه و مســـلمانان قرون کالکه ،رایج بوده و ائمه ســـلف مانند احمد بن حنبل،
شافعی ،نووی 1و ابنحجر عسقالنی 2و بسیاری دیگر ،تبرکجستن به آکار صالحان را جایز
میدانستند و تاریخنویسان و سیرهنگاران ،تبرکجستن مردم به قبور و آکار صالحان را کبت
کردهانـد کـه در بخشهای پیش ،نمونههایی از آن ذکر شـــدب آیا این علما در شـــمار امت
اسالمی حساب نمی شوند!؟ یا وهابیان معتقدند احمد حنبل و شافعی و دیگر بزرگان امت
اسالمی ،مسلمانان را به شرک دعوت میکردند!؟

1ب النووی ،یحیی بن شرف ،شرح صحیح مسلم ،ج7 ،3ب و ج11 ،11ب
2ب ابن حجر عسقالنی ،احمد ابن علی ،فتح الباری ،ج 189 ،7و  175و 111ب ج،5

711ب
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مالک درست در شناخت حقیقت تبرک
بهترین راه برای شــناخت حقیقت تبرک و اینکه آیا از مصــادیق توحید یا شــرک اســت،
ً
عرضهکردن تعریف عبادت بر تبرک استب اگر تبرک داخل در این تعریف باشد قطعا شرک
و نامشـرو خداهد بود و در غیر این صـورت هیچ منافاتی با توحید نداردب اما نکته اسـاسی
این اســت که وهابیان به ســبب نشــناختن مفهوم عبادت و تعریف منطقی آن ،حد و مرز
توحید و شـرک را گم کردهاند و نتوانستهاند تبرک را از اعمال شرکآمیز تشخیا دهندب از
اینرو تبرککنندگان به قبور صـالحان و آکار آنان را مشـرک یا در طریق شرک میپندارند و
گاه فتوا به قتل مسلمانان میدهند!
علمای اســـالمی در تعریف عبادت گفتهاند عبادت ،خضـــو و خشـــو در برابر یک
موجود است ،با اعتقاد به اینکه او دارای شأنی از شئون ربوبی یا استقالل در تأکیر استب
با در نظر گرفتن تعریف عبادت و با مالحظه سیره مسلمانان در قرون متمادی ،روشن
میشــود که معیار شــناخت تبرک از اعمال شــرکآمیز ،نیت ،انگیزه و قصــد فاعل اســتب
بنابراین ،اگر خضو و تواضع در برابر یک موجود ،با اعتقاد به ربوبیت و الوهیت یا استقالل
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او در تأکیر همراه باشـد ،این کار شرک استب در غیر این صورت ،شرک نخواهد بود اگرچه
نهایت خضـو و تذلل را داشـته باشـد ،مانند بوسیدن دست والدین که با نهایت تذلل و به
انگیزه احترام و محبت آنها انجام میشــود و تبرکجســتن به ضــریح پیامبر اکرم  و
اولیای الهی ،به نیت محبت و رســیدن به خیری که خداوند در آکار این بندگان صــالح قرار
َ ْ
َ َ
َ ََْ
ْ
ْ َ
داده استب چنانکه آیه اً َه ُهوا با ِم ِصه َهذا فلل ُذ ُوض ى َن ْا ِه أِِب َیل ِت َو ِص ِِا 1نیز بیانگر مشروعیت
ِ
و نیز مؤکربودن تبرکجستن به آکار صالحان استب
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نتیجه
معیارهایی که وهابیان برای تبرک مشرو مطرح میکنند ،درست نیست و نمیتواند در
بـازشـــنـاســـی تبرک صـــحیح از باطل نقشـــی داشـــته باشـــدب چنانهه ادعای اجما بر
نامشــرو بودن تبرک ،با ســیره مســلمانان از صــدر اســالم تا کنون منافات داردب یکی از
روشـــنترین مالکها برای شـــناخت تبرک مشـــرو از ممنو  ،اعتقاد به مســـتقلنبودن
شخا یا شیئی که به آن تبرک میشود از اراده و قدرت خداوند استب اگر انسان با اعتقاد
به اینکه خداوند در شـــخصـــی خا یا آکار او یا مکان و زمانی ،خیرات و برکاتی قرار داده
اســت ،متوجه آن شــخا یا آن آکار شــود و با خضــو و تواضــع در برابر آن ،برکت الهی را
طلب کند و هیچگونه اســتقاللی در تأکیر بدون اذن و اراده خداوند برای آن شــخا یا آکار
قائل نشود این کار ،عین توحید است و سبب تقرب به خداوند نیز میشودب به نظر میرسد
برای نجات جوانان جامعه جهانی از افکار انحرافی وهابیان ،باید آنان را با علوم و فرهنگ
اهل بیت  آشــنا کرد تا در ســایه شــناخت درســت از مبانی دین اســالم ،از افراطگری
بپرهیزندب این کار جز با استداللهای متقن و مالیمت در گفتار میسر نیستب
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بررسی بدعت از دیدگاه البانی
*

سید مصطفی عبداللهزاده
چکیده

از آنجایی که بحث بدعت یکی از بحثهای مهم در بین سلفیها و وهابیها است ،و از
سوی دیگر ،تفکر البانی در بین سلفیها و وهابیها تأکیرگذار است ،در این مقاله در پی
آنیم که بدعت را از دیدگاه البانی بررسـی و تبیین کنیم و ضعفهای دیدگاه وی را نشان
دهیمب با تحقیقات انجامشــده این نتیجه به دســت آمد که البانی تعریف خاصــی برای
بـدعـت مطرح نکرده و تعریف او همان تعریف ابنرجب حنبلی و ابنحجر عســـقالنی
استب البانی تقسیم بدعت به حسنه و سیئه را نمیپذیرد و ادلهای بر رد این تقسیمبندی
میآوردب همهنین ،او معتقد است بدعت به صغیره و کبیره تقسیم میشود ،ولی تقسیم
بدعت به احکام خمسـه را نمیپذیردب به نظر وی ،روایات مذمت بدعت ،صـحیح استب
ً
وی ،اجماال ،اصولی را برای شناخت بدعت میآوردب
کلیدواژهها :بدعت ،البانی ،بدعت حسنه ،بدعت سیئه ،بدعت کبیره ،بدعت صغیرهب

* دانش آموخته مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و سطح  7حوزه علمیهب
s.a.313@chmail.com

مقدمه
یکی از مسـائلی که از صـدر اسـالم تا به امروز مسـلمانان به آن مبتال بودهاند موضو
بدعت اسـت که علمای اسالم درباره آن مباحث مهمی را مطرح کردهاندب به دلیل اهمیت
بدعت ،آیات و روایاتی درباره آن وارد شــده اســت تا محدوده مســئله بدعت و ســنت برای
مسلمانان تبیین شودب همهنین ،واژه «بدعت» از واژگانی است که وهابیها بهوفور به کار
می برند تا جایی که با اشتباه در مصادیق این واژه ،مسلمانان را در برخی مسائل بدعتگذار
و مشرک میخوانندب
درباره بدعت حســنه و ســیئه و بررســی و نقد آن پژوهشــگران این عرصــه آکار متعددی
نگاشـتهاند اما چون البانی در میان سـلفیها و وهابیها از شخصیتهای تأکیرگذار بوده و
برای خود در بین آنان پیروانی دارد ،و از سوی دیگر بحث بدعت یکی از بحثهای مهم در
میان مســلمانان اســت لذا مناســب اســت بدعت از دیدگاه البانی جداگانه بررســی و تبیین
شودب
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تلریف بدعت در لغت
بدعت از ماده (بد ) در لغت به دو معنا آمده است که عبارتاند از:
1ب ایجادکردن چیزی ،بدون ســابقه که ممکن اســت در دین و غیردین اتفاق بیفتدب1
جوهری و ابنفـار میگویند بدعت یعنی اخترا و ایجادکردن چیزی بدون اینکه مثال و
 ا
ُ
الگوی پیشـین داشـته باشدب 2معنای لغوی مذکور در برخی آیات قرآن همهون ناه َو ِدیع
ْ َ
السمانات َناأ ْْض  ...به کار رفته استب3
َّ
ِ
ِ
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51ب اســماعیل ابن عباد (صــاحب) ،المحیط فی اللغة ،ج،1

175ب ابن

1ب فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج،8
منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج7 ،2ب
2ب جوهری ،اســـماعیل بن حماد ،الصححححاحا تال اللغة و صححححاح العربیة ،ج1127 ،7ب ابن فار  ،احمد ،معجم مقائیس
اللغة ،ج859 ،1ب
3ب راغـب اصـــفهانی ،حســـین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن115 ،ب جزری ،ابن اکیر ،النهایة فی غریب الحدیث واألثر،
ج157 ،1ب

8ب به معنای انقطا و بریدگی و خستگیب
در اینجـا بـدعـت به معنای اول (ایجادکردن چیزی بدون الگوی پیشـــین در دین) را
بررســـی میکنیم و اال بدعت به معنای ایجاد در غیردین و بدعت به معنای انقطا  ،محل
بحث نیســتب چراکه بدعتی که ادخال و احداث در دین باشــد حرام اســت نه هر بدعتی،
ِ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َّ
َّ َ
َ
ْ
َ َ َ َّ
چنانهه در آیه  83ســوره حدید َ ن َْ ْه َهان َّ ق ْاوتدعوها ما کتبناها عو ْ
اه ف َما َْع ْوها حق
ْهی إن ْاو ِتِاء ْض ِ َو
ان ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ َع َ ِاَي َما اشاره میشود که آنها رهبانیت را وارد دین کردند و نسبت درو دادند ،در حالی که
خداوند بر آنها رهبانیت را فرض نگرفتب لذا بدعت و حرام استب2
1

تلریف بدعت از نگاه البانی
البانی میگوید بدعت در لغت یعنی ایجادکردن و عملکردن چیزی بدون اینکه مثال و
الگوی پیشـین داشته باشدب و مراد از بدعت در روایت «کل بدعة ضاللة» آن چیزی است که
عمل شود بدون اینکه دلیل شرعی از کتاب و سنت بر آن آورده شودب 3البانی در جایی دیگر
میگوید بدعت امر حادکی اسـت که برخالف سنت پیامبر  باشد و صاحب بدعت از آن،
زیادت در تقرب به خداوند متعال را اراده کندب4
اشـکالی که در تعریف دوم البانی اسـت همان اشکالی است که بر تعریف دوم شاطبی
مترتب اســتب هدف بدعت همیشــه زیادهروی در پرســتش و تقرب خداوند نیســت بلکه
اغراض و اهداف دیگری (مثل اتبا از هوی) بر ایجاد بدعت مترتب اســت که صــاحب
بدعت با آن اغراض بدعت را انجام میدهدب5

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

1ب ابن فار  ،احمد ،معجم مقائیس اللغة ،ج 859 ،1و 815ب راغب اصـــفهانی ،حســـین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن،
111ب زمخشـــری ،محمود بن عمر ،الفحائ فی غریحب الححدیث ،ج21 ،1ب جزری ،ابن اکیر ،النهایة فی غریب الحدیث
واألثر ج153 ،1ب ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج3 ،2ب
2ب سبحانی ،جعفر ،البدعةا مفهومها حدها وآثارها 87 ،و 81ب
3ب البانی ،محمد ناصر الدین ،األجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة93 ،ب
4ب همو ،تفریغ سلسلة الهدی والنور للشی األلبانی ،ج2 ،777ب
5ب سبحانی ،جعفر ،البدعةا مفهومها حدها و آثارها87 ،ب
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همهنین ،از برخی عبارات البانی 1به دســت میآید که وی معتقد اســت هر چیزی که
در زمان پیامبر خدا  نباشـد بدعت اسـتب 2به نظر میرسد البانی مطالبی بیشتر از این،
درباره تعریف بدعت نگفته اســتب در واقع وی تعریف جدیدی برای بدعت مطرح نکرده ،و
تعریف وی از بدعت به تعاریف علما ،مثل ابنرجب حنبلی ،ابنحجر عسقالنی ،شاطبی و ببب ،
برمیگرددب چنانهه ابنرجب حنبلی ،ابنحجر عســقالنی و قاضــی عینی میگویند بدعت،
امر نوظهوری اســت که برای آن در شــریعت دلیلی که بر آن داللت کند نباشــد ،اما ا گر
ً
دلیلی بر آن در شر وجود داشته باشد ،شرعا بدعت نیستب اگرچه در لغت ،بدعت نامیده
میشودب 3همهنین ،شاطبی میگوید بدعت ،طریق و روشی است ایجادشده در دین که به
احکام تشـریعی خداوند شـباهت دارد و هدف از پیمودن چنین طریقی همان هدفی اسـت
که در پیمودن احکام تشـریعی آسمانی استب 4وی در جای دیگری میگوید بدعت ،طریق
و روشــی اســت ایجادشــده در دین که به احکام تشــریعی خداوند شــباهت دارد و هدف از
پیمودن چنین طریقی ،زیادهروی در پرسـتش و فرمانبرداری خداوند سبحان استب 5پس
تعریف البانی به این تعاریف برمیگردد و تعریف خاصی مطرح نکرده استب
از تعریفهای یادشـده به دست میآید که بدعت در اصطالح علمای حدیث و فقه این
است که حکمی به دین افزوده یا از آن کاسته شود ،بدون اینکه مستندی از کتاب یا سنت
داشـته باشـدب بنابراین ،هر گاه قول یا فعلی که سـابقه نداشـته است ،با استناد به دلیلی از
کتاب یا سنت اظهار شود ،بدعت نخواهد بود ،هرچند ممکن است در استنباط آن حکم از
کتاب و سنت خطایی رخ داده باشدب زیرا خطای در اجتهاد ،مؤاخذه نمیشودب6
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ً
1ب مثال اینکه میگوید محراب بدعت است چون در زمان پیامبر  نبوده استب
2ب البانی ،محمد ناصر الدین ،الثمر المستطاب فی فقه السنة والکتاب ،ج138 ،1ب
3ب ابن رجب حنبلی ،عبدالرحمن ،جامع العلو والحکم ،ج183 ،8ب ابن حجر عســقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباری شححرح
صحیح البخاری ،ج857 ،17ب عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القاری شرح صحیح البخاری ،ج83 ،85ب
4ب شاطبی ،إبراهیم بن موسی ،االعتصا  ،ج51 ،1ب
5ب همان ،ج55 ،1ب
6ب رضوانی ،علیاصغر ،بدعت چیست؟ 83ب

1ب البانی ،محمد ناصر الدین ،ألف فتوی للشی األلبانی = مجموع فتاوی العالمة األلبانی ،ج،8
2ب همان ،ج 99 ،8و 111ب
3ب همو ،موسوعة األلبانی فی العقیده ،ج115 ،8ب

 117و 111ب

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

اقسام بدعت از نگاه البانی
 .1بدعت در دین و بدعت در دنیا
البـانی در پاســـخ به این پرســـش که آیا بین بدعت در دین و بدعت در امور دنیا (مثل
غذاخوردن با قاشق و سوار هواپیما شدن و ببب) فرق است یا نه ،میگوید واجب است میان
بدعت در دین و بدعت در امور دنیا فرق قائل شویمب 1وی در ادامه میگوید چیزی که ایجاد
میشود یا به دین ارتباط دارد یا به امور دنیاب اگر مرتبط با دین باشد و از آن چیز ایجادشده،
زیادت تقرب به خدا قصــد میشــود بدعت و حرام اســتب و اگر زیادت تقرب به خدا قصــد
نشـود ،دو حالت داردب یا مقتضـی آن فعل در زمان رسول خدا  وجود داشته ولی پیامبر
 انجام نداده اســـت (مثل اذان نماز عید جمعه و فطر)ب در این صـــورت بر ما هم جایز
نیســـت آن کار را انجام دهیمب اما اگر مقتضـــی آن فعل در زمان پیامبر  نباشـــد (مثل
بلندگو و ضـــبط صـــوت و ببب) ولی امروزه برای ایجاد غرض شـــرعی به کار میرود در این
صـورت جایز استب پس تا زمانی که برای ایجاد غرض شرعی است جایز است و اگر برای
ایجاد غرض شـرعی نباشد (مثل ضبط صوت برای غنا و موسیقی) حرام استب اما اگر آن
ً
چیز ایجادشــده اصــال ربطی به دین نداشــته باشــد (مثل ماشــین ،هواپیما و ببب) و مخالف
کتاب و سـنت نباشـد بدعت نیسـت و اشکالی ندارد از آن استفاده کنیمب 2به نظر وی ،باید
این تفصیل را بدهیم تا در افراط و تفریط واقع نشویمب
البانی میگوید بدعتی که پیامبر  آن را مذمت کرده و بر صاحبش حکم به گمراهی
کرده همان بدعت در دین است ،چنانهه حدیث « من أحدث می أمرنا ه ا ما لیس منه مهو
غد» داللت دارد بر اینکه بدعت در دین (نه بدعت در دنیا) مذموم استب3
با توجه به سـخنان البانی روشن است که او بدعت در دین و اموری را که مقتضای آن
در زمان پیامبر  موجود بوده و پیامبر  آن را انجام نداده ،حرام میداندب اما بدعت را
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در امور دنیوی که ربطی به دین ندارد و اموری که مقتضـــای آن در زمان پیامبر  نبوده
است جایز میداندب
اشــکال وارد بر البانی این اســت که چهبســا مقتضــی عملی در زمان پیامبر  وجود
داشـته باشـد و پیامبر  به سبب مصالحی آن را انجام نداده باشد ولی اصول آن عمل را
بیان کرده باشـد یا آن عمل مصـداقی باشد که آن کلیات بر آن بار شودب در این صورت آن
عمل بدعت نیستب پس به صرف انجامندادن پیامبر  نمیشود بگوییم آن عمل بدعت
اســـتب چون پیامبر  کلیاتی را ذکر کرده که بر آن مصـــداق تطبیق میشـــود و در این
صـــورت بدعت نیســـتب چون هر ترکی دال بر حرمت آن فعل نیســـت ،چنانهه وهابیت
َ
معتقدند سنت ترکیه دال بر حرمت استب

سال ششم ،بهار  ،5931شماره 15

 .2بدعت حسنه و بدعت سیئه
بســـیاری از علما (مثل شـــافعی 1،ابنحزم 2،غزالی 3،ابناکیر 4،و دهلوی )5معتقدند در
اسالم ،هم بدعت حسنه (ممدوحه) و هم سیئه (مذمومه) وجود داردب حتی بعضی از علما
(مثل العز بن عبدالسالم )6بدعت را بر اسا احکام خمسه ،پنج قسم میدانندب
شافعی در تعریف بدعت حسنه و سیئه میگوید آنهه موافق سنت است ممدوح است و
آنهه مخالف سنت باشد مذمومب 7در جای دیگری هم میگوید اگر آن امر حادث (جدید)،
مخالف کتاب یا ســنت یا اکر یا اجما باشــد بدعت ضــالل اســتب اما اگر در آن امر حادث
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1ب ابن عسـاکر ،علی بن الحسـن ،تبیین کذب المفتری فیما نسب إلی اإلما أبی الحسن األشعری29 ،ب ابن رجب حنبلی،
عبدالرحمن ،جامع العلو والحکم ،ج( 171 ،8گرچه ابنرجب ،ســخن شــافعی را توجیه میکند و میگوید شــافعی قائل به
بدعت حسنه نیست)ب
2ب ابن حزم اندلسی ،علی بن أحمد ،رسائل ابن حز األندلسی ،ج115 ،1ب همو ،اإلحکا فی أصو األحکا  ،ج13 ،1ب
3ب غزالی ،محمد بن محمد ،إحیاء علو الدین ج 837 ،1و ج857 ،8ب
4ب جزری ،ابن اکیر ،النهایة فی غریب الحدیث واألثر ،ج157 ،1ب ابن ا کیر ،مبارک بن محمد ،جامع األصحححو فی أحادیث
الرسو  ،ج 832 ،1و ج725 ،7ب
5ب دهلوی ،شاهعبدالعزیز ،مختصر التحفة االثنی عشریة857 ،ب
6ب عبدالعزیز بن عبدالسالم ،قواعد األحکا فی مصالح األنا  ،ج 138 ،8و 137ب
9ب ابن عسـاکر ،علی بن الحسـن ،تبیین کذب المفتری فیما نسب إلی اإلما أبی الحسن األشعری93 ،ب ابن رجب حنبلی،
عبدالرحمن ،جامع العلو والحکم ،ج171 ،8ب

خیری باشــد و مخالف هیچ یک از کتاب ،ســنت ،اکر و اجما نباشــد محدکه غیرمذمومه
اسـتب غزالی هم میگوید بدعت مذموم ،بدعتی است که با سنت قدیم و کابت تزاحم دارد
یا بدعتی است که سنت کابت را تغییر میدهدب1
در مقابل این علما کســانی (مثل ابنتیمیه و شــاطبی) هســتند که این تقســیمبندی را
قبول ندارند و میگویند در اسـالم ،بدعت حسـنه وجود ندارد ،بلکه تمام بدعتها ضالل و
سیئه هستندب2
نظر البانی درباره بدعت حسنه
یکی از کســانی که معتقد اســت بدعت حســنه وجود ندارد البانی اســتب او میگوید در
اسـالم بدعت حسنه وجود ندارد ،چنانهه برخی متأخرین میگویند در اسالم بدعت حسنه
وجود داردب 3البانی به منظور تضعیف نظریه بدعت حسنه میگوید بعضی از متأخرین چنین
ً
نظری دارند ،در حالی که قبال بیان شـده اسـت که بسـیاری از علمای متقدم مثل شافعی
چنین نظری دارند و این یکی از روشهای البانی برای تضـعیف استب همهنین ،در جای
دیگری میگویـد اکثر مردم معتقدند بدعت حســـنه وجود داردب وی از آنها (چه عوام و چه
خوا ) تعبیر به «نا » میکندب 4گرچه این تعبیر طعنه بر اکثر اســـت ولی عبارت اکثر با
عبارت بعضــی از متأخرین ،تناق داردب پس معلوم میشـــود طبق کالم خود البانی اکثر
اهل سـنت قائل به بدعت حسنه هستند نه اینکه فقط برخی متأخرین چنین نظری داشته
باشندب جالب اینکه البانی در جای دیگری میگوید کسانی که معتقدند هر بدعتی در اسالم
ضاللة نیست ،جاهل یا غافلاندب 5البانی در ادامه چند دلیل بر رد بدعت حسنه میآورد که
عبارتاند از:
97ب همو،

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

1ب غزالی ،محمد بن محمد ،إحیاء علو الدین ،ج 837 ،1و ج857 ،8ب
2ب ابن تیمیة ،أحمد بن عبدالحلیم ،اقتضححاء الصححرام المسححتقیم لمخالفة أصحححاب الجحیم ،ج 75 ،1و ج،8
مجموع الفتاوی ،ج158 ،29ب شاطبی ،إبراهیم بن موسی ،االعتصا  ،ج111 ،817 ،122 ،123 ،1ب
3ب البانی ،محمد ناصر الدین ،ألف فتوی للشی األلبانی ج 93 ،8و ج5 ،2ب
4ب همو ،تفریغ سلسلة فتاوی جدة للشی األلبانی ،ج19 ،13ب
5ب همو ،موسوعة االلبانی فی العقیدة ،ج115 ،8ب
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1ب دلیلی بر بدعت حسنه در کتاب و سنت وجود نداردب
8ب این نظریه (بدعت حسنه) مخالف با عموم احادیثی است که بدعت را به طور مطلق
مـذمـت میکنـدب چنـانهه پیامبر  در احادیثی بدعت را مذموم دانســـت و فرمود« :هر
بدعتی گمراهی اســت و هر گمراهی در آتش اســت»ب 2همهنین ،در حدیث دیگری فرمود
اگر کســی در امر ما چیزی ایجاد کند و آن چیز از امر ما نباشــد مردود اســتب پس در این
احادیث ،پیامبر  بدعت را مقید به قیدی نکرده ،بلکه فرموده است بدعت به طور مطلق
مردود استب البانی برای تأیید کالم خودش از شاطبی نقل میکند که او تأکید میکند این
احادیث بر عمومشان حمل میشوند و هر بدعتی گمراهی استب3
7ب طبق آیه  7ســوره مائده 4که خداوند فرمود امروز برای شــما دینتان را کامل کردیم،
دیگر جایی برای بدعت حسنه نیستب چون خداوند هر چه را موجب تقرب به او است بیان،
و دینش را کامل کردب پس دیگر نیازی به بدعت حسنه نیست تا متقرب به خدا شویمب چون
همه آنهه را باعث تقرب میشـــود خدا ذکر کرده اســـتب 5در ادامه البانی برای تأیید کالم
خودش از مالک کالمی نقل میکند که مشـــهور اســـتب مالک میگوید« :کســـی که در
اســالم بدعتی ایجاد کند و آن بدعت را حســنه ببیند گمان میکند پیامبر  به رســالت
خیانت کرده اســـتب پیامبر  از این اتهام به دور اســـتب آیه  7ســـوره مائده را بخوانید»ب
همهنین ،البانی میگوید« :پس کسی که قائل به بدعت حسنه است در واقع تقرب به خدا
را به وسیله چیزی که پیامبر ذکر نکرده اراده کرده است ،در حالی که خود پیامبر  فرمود
امر کردم شــما را به هر چیزی که موجب تقرب به خدا میشــود و نهی کردم شــما را از هر
چیزی که موجب دوری از خدا و تقرب به آتش میشود»ب6
سال ششم ،بهار  ،5931شماره 15
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 93و ج،2

5ب

1ب همو ،ألف فتوی للشی األلبانی ،ج،8
2ب «کل بدعة ضاللة و کل ضاللة فی النار»ب
3ب البانی ،محمد ناصر الدین ،ألف فتوی للشی األلبانی ،ج 93 ،8و ج5 ،2ب
ْ ْ َ َ َ ْ ب َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ ب َ َ ْ ْ َ َ َ ب َ ب ْ ْ َ ً
الم دیناب
4ب الیوم أ کملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم ا س
5ب البانی ،محمد ناصر الدین ،ألف فتوی للشی األلبانی ،ج5 ،2ب همو ،موسوعة األلبانی فی العقیدة ،ج،8
6ب همو ،ألف فتوی للشی األلبانی ،ج5 ،2ب

115ب

این دلیل سـوم از شـاطبی است که او چنین استداللی بر عمومیت مذمومبودن بدعت
میکنـد ،ولی البـانی طوری این دلیـل را مطرح میکنـد که گویی خودش این دلیل را ذکر
کرده و نمیگوید که شاطبی چنین استداللی داردب1
البانی میگوید کســانی که معتقدند بدعت بر دو قســم (حســنه و ســیئه) اســت به ســه
حدیث استدالل میکنند که عبارتاند از:
ُ
الف .عمر نماز تراویح را به جماعت خواند و بعد از آن گفتِ « :ن ْع َم ِالت ْد َعة َه ِ ِه»ب 2پس
معلوم میشود در اسالم بدعت حسنه وجود داردب3
البـانی در جواب این اســـتـدالل میگویـد عمر چیز جـدیدی در اســـالم ایجاد نکرد و
ً
بدعتگذار نبودب چون به جماعت خواندن نماز تراویح را قبال خود پیامبر  تشـــریع کرده
اما علت ترک پیامبر  آن بود که میترســـید مردم خیال کنند نماز تراویح واجب اســـت،
چنانهه این علت در صــحیح بخاری آمده اســتب 4زمانی که پیامبر  فوت کرد این علت
هم از بین رفتب برای همین عمر آن ســنت را احیا کردب 5البانی در ادامه میگوید در ســنن
ابیداود آمده اسـت که پیامبر  فرمود« :کسی که نماز عشا را در ماه رمضان پشت سر
امام بخواند سپس نماز قیام را پشت سر امام بخواند قیام شبانه بر او نوشته میشود»ب 6پس
تشــریع نماز تراویح به جماعت از خود پیامبر  اســتب عمر هم ســنت فعلیه و هم ســنت
قولیه را احیا کرد نه اینکه بدعتی در دین ایجاد کرده باشدب
اشکاالتی بر کالم البانی وارد است:
1ب ح دیثی که البانی از بخاری آورده مربوط به نماز شــب اســت نه اینکه مربوط به نماز
تراویح باشــد ولی البانی این حدیث را برای نماز تراویح اســتدالل میکند ،گرچه بخاری در
بررسی بدعت از دیدگاه البانی

1ب شاطبی ،إبراهیم بن موسی ،االعتصا  ،ج 71 ،1و 75ب
َ ب َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ
َ ب َ َ ل
َ
2ب بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ج ،15 ،7کتاب صالة التراویح ،باب فضل من قام رمضان ،ح8515ب
3ب البانی ،محمد ناصر الدین ،ألف فتوی للشی األلبانی ،ج115 ،8ب
ٌ َ
َ ب ََ َ ب َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ین الق ْوم َحائط أ ْو
4ب بخـاری ،محمد بن اســـماعیل ،صححححیح بخاری ،ج ،117 ،1کتاب ا ذان ،باب إذا کان بین اإلمام و ب
َب ل
ب ْ َ ٌ ِّ َ ب َ ْ ب َ
کت َب َع َل ْ
یکم َصالة اللیلب
سترة :إنی خشیت أن ت
5ب البانی ،محمد ناصر الدین ،ألف فتوی للشی األلبانی ،ج115 8ب
 6ب من صلی العشا فی رمضان ورا اإلمام ،کم صلی خلفه صالة القیام ،کتب له قیام لیلةب
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جـایی دیگر دربـاره بـه جمـاعت خواندن نماز تراویح حدیثی دارد 1ولی البانی به این حدیث
استدالل نمیکندب
2ب البانی برای توجیه احیای ســنت قولیه به حدیثی اســتدالل میکند که میگوید این
حدیث در سحنن ابیداود آمده اسـت در حالی که این حدیث در سنن ابیداود وجود ندارد و
ْ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ
یام
حدیثی که در سححنن
آمده به این ْصــورت اســت« :من ص ؤل َی َال ِعش ؤاء ِمی ج اع ثة کان ِکق ِ
ْ
َ
ن ْص َل َیلةَ َ ،م ْن َصلی الع َش َاء َ الف ْج َر می َج َ َاعة َ
یام لیل ثة»ب 2بلکه طبق تفحصی که
کق
کان
ث
ِ ِ ث
ِ
ِ
ِ
ِ
شده در هیچ یک از متون حدیثی اهل سنت نیامده استب معلوم نیست البانی برای توجیه
کالم عمر این حدیث را از کجا آورده استب
7ب البـانی میگویـد علـت ترک بـه جمـاعـت خواندن نماز تراویح آن بود که پیامبر 
میترســید مردم خیال کنند نماز تراویح واجب اســت و این علت با فوت پیامبر  از بین
رفته استب
نخســت اینکه ،البانی برای قســمت اول (ترک پیامبر  جماعت خواندن را) دلیل از
بخاری میآورد اما برای قسمت دوم (اینکه در زمان عمر علت از بین رفته است) فقط ادعا
میکند بدون اینکه دلیلی بیاوردب پرسـشـی که از البانی میشود این است که :شما از کجا
میگویید آن علت بعد از فوت از بین رفته اســـت؟ اصـــل این اســـت که آن علت (تر از
وجوب جمـاعـت خوانـدن نماز تراویح) هنوز باقی اســـتب طبق مبنای البانی ،بعد از فوت
پیامبر  آن علت از بین رفت ،پس چرا ابوبکر آن ســنت را دوباره احیا نکرد؟ دوم اینکه،
در زمان خود پیامبر  چنین ترسی وجود ندارد ،چون وقتی پیامبر  زنده است میتواند
به مردم بگوید که جماعت خواندن نماز تراویح واجب نیســت ،بلکه مســتحب اســتب ترک
جماعت از باب سد ذرائع با حضور خود پیامبر  معنا نداردب

َ ب َ
اب ت ْحری
1ب بخاری ،محمد بن اسـماعیل ،صححیح بخاری ،ج ،55 ،8کتاب التهجد ،ب
َ ل
َ
ل َ ِّ َ ب َ ْ ب ْ َ َ َ َ ْ َ
َ َ
یکم َو ذلک فی َر َمضانب
َصالة اللیل َو لالن َوافل م ْن غیر إ َیجاب :إال أنی خشیت أن تفرض عل
2ب سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن أبی داود ،ج،1

158ب

ل َ
ب َ
ل
الله َعلیه َو َسل َم َعلی
لالنبی َصـلی

البانی میگوید ،اما اینکه چرا عمر بر این احیای ســـنت ،بدعت اطالق کرده به اعتبار
آن اســت که از زمان ترک پیامبر  تا زمان احیای عمر این ســنت انجام نمیشــدب برای
همین اعتبار که احیا شده ،عمر بدعت را بر آن اطالق کرده استب1
اشـــکال وارد بر این کالم البانی این اســـت که این توجیه پذیرفتنی نیســـتب چون اگر
جماعت خواندن نماز تراویح ،سنت پیامبر  بود ،دیگر اطالق لفظ بدعت جایز و صحیح
نیسـت ،بلکه باید از اصـطالح «سـنت» استفاده میکردب اگر جماعت خواندن نماز تراویح،
ســنت پیامبر  نبود و این از بدعتهای عمر باش ـد در این صــورت چون اصــلی در دین
ندارد طبق مبنای خود البانی باید بدعت قبیحه و سیئه باشد نه اینکه بدعت حسنه باشدب2
پس البانی یا باید بگوید در اسـالم بدعت حسنه وجود دارد ،چون عمر بدعت حسنه انجام
داد ،یا باید بگوید کالم عمر (بدعت خوبی اســـت) اشـــتباه اســـت و جماعت خواندن نماز
تراویح سنت است نه اینکه بدعت باشدب
در جواب این اشکال میتوان گفت البانی در جایی دیگر اشاره میکند که مراد از بدعت
در کالم عمر بدعت لغوی اسـت نه اینکه مراد بدعت شـرعی باشدب چون جماعت خواندن
نمـاز تراویح مـدتی متروک بود و عمر آن را ایجـاد و حـادث کردب برای همین گفـت بدعت
خوبی اســـتب چون در لغـت امر حادث را بدعت میگویند و بدعت در لغت هم اعم از این
است که حسنه باشد یا ضالله و سیئهب 3در ادامه البانی برای بدعت لغوی استشهاد به آیات
ً
الهی 4میکند که یکی از اســما الهی «بدیع الســموات بودن» اســتب یعنی قبال آســمان و
زمین نبود ولی خـداوند آن را ایجاد کردب چنانهه ابنرجب حنبلی و ابنتیمیه همین توجیه
را برای گفتار عمر میکنندب5
1ب البانی ،محمد ناصر الدین ،ألف فتوی للشی األلبانی ،ج8
2ب برگرفته از :سبحانی ،جعفر ،البدعة72 ،ب
3ب البانی ،محمد ناصر الدین ،تفریغ سلسلة الهدی والنور للشی األلبانی ،ج 18 ،572و 17ب
4ب سوره انعام ( :)7آیه 151ب سوره بقره ( :)8آیه 113ب
5ب ابن تیمیـه ،احمـد بن عبـد الحلیم ،مجموع الفتحاوی ،ج158 ،83ب ابن رجب حنبلی ،عبدالرحمن ،جامع العلو والحکم،
ج182 ،8ب
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اما اشـکال وارد بر جواب البانی (مراد ،بدعت در لغت است) این است که همانطوری
ً
که خود البانی در تعریف بدعت لغوی گفته است بدعت در لغت یعنی چیزی که قبال نبوده
و اآلن حادث شــده اســتب این تعریف بر فعل و کالم عمر صــادق نیســتب چون جماعت
خواندن نماز تراویح را پیامبر  انجام داده اســتب ولو اینکه مدتی ترک شــده باشــد دیگر
بدعت لغوی بر آن صادق نیستب چون بدعت در لغت به معنای امر حادث است و در اینجا
امر حادث محقق نشـــده اســـتب حتی اســـتشـــهادی که البانی از قرآن برای بدعت لغوی
ً
میآورد ناظر به همین مطلب اسـت که آسمان و زمین قبال نبوده و خدا آنها را ایجاد کرده
ً
اســـتب ولی در قصـــه عمر ،جماعت خواندن نماز تراویح قبال بوده ،پس البانی طبق کالم
عمر یا باید بگوید بدعت حســـنه در دین وجود دارد چنانهه بســـیاری از علما طبق همین
کالم عمر می گویند در دین اسـالم بدعت حسنه وجود دارد یا باید بگوید کالم عمر اشتباه
است ،در حالی که بعید است البانی چنین نظری داشته باشدب
نکته جالب اینکه جیزانی میگوید لفظ «بدعت» ،لفظ شــرعی اســت و اصــل در الفاظ
شـرعی این اسـت که بر معنای شـرعی حمل شوند نه معنای لغویب 1ولی با این حال برای
توجیه کالم عمر میگویند مراد بدعت در لغت استب2
با توضـــیحاتی که بیان شـــد ،جوابهای البانی به دلیل اول قائالن به بدعت حســـنه
پذیرفتنی نیســت و البانی باید این دلیل را بپذیردب اما اینکه آیا صــحابه پیامبر  میتوانند
بدعتی در دین بگذارند و به آن اطالق حسنه کنند یا نه بحث دیگری است که در این مقاله
نمیگنجدب
َ
ْ
َ
َ
ً َ
ً
و .حدیث پیامبر اسالم  که فرمودندَ « :م ْن َسن ِمی ِاْل ْسالِم ُسنة َح َس َنة مل ُه أ ْج ُر َها ...
ْ ْ َ ُ ً َ ًَ َ َ
کان َعل ِیه ِ ْز ُغ َها»ب «کسی که در اسالم سنت حسنهای را بر پا
َ َم ْن َسؤن ِمی ِاْلسالِم سنة سیئة
کند اجر آن سنت برای او است و کسی که در اسالم سنت سیئهای را برپا کند گناه آن سنت برای
او است»ب
1ب جیزانی ،محمد بن حسین ،معیار البدعة37 ،ب
2ب ابن رجب حنبلی ،عبدالرحمن ،جامع العلو والحکم ،ج،8

182ب جیزانی ،محمد بن حسین ،معیار البدعة،

21ب

البـانی ادعا میکند جمهور علما این حدیث را برخالف ســـبب ورودش تفســـیر کردندب
قائالن به بدعت حســـنه ،این حدیث را به اینکه «من ابتد فی االســـالم بدعة حســـنة» تفســـیر
کردندب 1پس طبق این حدیث معلوم میشـود در اسالم ،هم بدعت حسنه وجود دارد و هم
بدعت ســیئهب همهنین ،البانی میگوید قائالن به بدعت حســنه عموم احادیث «کل بدعة
واللة کل واللة می الناغ ،من أحدث می أمرنا ه ا ما لیس منه مهو غد» را تخصیا زدند
که هر بدعتی ضاللة نیست بلکه در اسالم بدعت حسنه هم وجود داردب2
البانی در جواب کســـانی که به این حدیث اســـتدالل کردند میگوید در فهم خود این
حدیث و سبب ورود آن باید تأمل کردب این حدیث منافاتی با عموم آن احادیث مذمت بدعت
نداردب حدیث میگوید در اسـال م ،هم سنت حسنه وجود دارد و هم سنت سیئهب پس شر
تعیینکننده اســت که چه ســنتی حســنه اســت و چه ســنتی ســیئه ،نه اینکه عقل و رأی
تعیینکننده حســنه و ســیئه باشــدب پس معنا ندارد ســنت حســنه و ســیئه در این حدیث به
بدعت حسـنه و سـیئه تفسـیر شـودب چون تشـخیا حسـنه و ســیئه با شر است و شر
تعیینکننده است که چه چیزی حسنه است و چه چیزی سیئهب3
البانی در ادامه میگوید ســـبب ورود این حدیث شـــاهد بر گفتار ما اســـت ،چنانهه در
حدیث آمده اســـت جریر بن عبدالله بجلی گفت ما کنار پیامبر  نشـــســـته بودیمب چند
اعرابی وارد شـدند ،در حالی که فقیر بودند و پیامبر  با دیدن آنها ناراحت شـده بود و آیه
 15سوره منافقون 4را برای صحابه خواند« :قبل از اینکه مرگ شما را فرا گیرد از آن چیزی
که به شما روزی دادیم انفاق کنید»ب بعد از تمامشدن خطبه پیامبر  مردی برخاست و به
خـانهاش رفت و هر چه (گندم ،طعام ،درهم و دینار) یافت به عنوان صـــدقه در لباســـش
1ب البانی ،محمد ناصــر الدین ،ألف فتوی للشححی األلبانی ،ج،8
ج 7 ،757و 1ب
2ب همو ،ألف فتوی للشی األلبانی ،ج91 ،8ب
3ب همان ،ج 91 ،8و 95ب
َ ْ َ
َ
کن منَ
کم ْال َم ْو بت َف بیق َول َر ِّب َل ْوال َأ لخ ْر َتنی إ َلی َأ َجـل َقریــب َفـ َأ لصــــ لد َق َو َأ ْ
اکم م ْن َق ْبـل أ ْن یــأتی أ َحـ َد ب
4ب َ و أ ْنف بقوا م ْن َمـا َر َز ْق َنـ ْ
الصالح َ
ل
ینب
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گذاشـت و آوردب اصحاب هم وقتی این صحنه را دیدند همین کار را کردند و صدقه دادندب
ً ََ َ
ْ َ
ً
پیامبر  خوشـحال شـد و فرمودَ « :م ْن َسؤن ِمی ِاْل ْسالِم ُسنة َح َس َنة مل ُه أ ْج ُر َها َ َ ...م ْن
ْ ْ َ ُ ً َ ًَ َ َ
کان َعل ِیه ِ ْز ُغ َها»ب البانی میگوید چطور سنت حسنه را به معنای
َسن ِمی ِاْلسالِم سنة سیئة
بدعت حسـنه میگیرید در حالی که در این واقعه بدعتی رخ نداد ،بلکه صــدقهدادن سنت
ً
حســنه بود و صــحابه ســنت حســنه را انجام دادند و پیامبر  برای آنها آیهای را که قبال
نـازل شـــده بود خوانـد و آنها امر پیامبر  را انجام دادندب بله ،در این حادکه چیز جدیدی
(رفتن آن مرد به خانه و جمعکردن صدقه در لبا ) رخ داد و بقیه صحابه آن مرد را در این
ً
کار پیروی کردند ،ولی اصل عمل ،سنت حسنهای (صدقه) بود که قبال به آن مأمور بودند
نه اینکه بدعت باشـدب 1پس نظر البانی این است که تشخیا سنت حسنه و سیئه با شر
است و در اسالم بدعت حسنه وجود نداردب
این اشــکال البانی بر قائالن به بدعت حســنه وارد اســت ،چنانهه جعفر ســبحانی هم
میگوید این حدیث دال بر بدعت حسـنه نیست ،چون قسمت اول این روایت ( َم ْن َسن ِمی
ً ََ َ
ْ َ
ً
ِاْل ْسؤالِم ُسنة َح َس َنة مل ُه أ ْج ُر َها) مر بوط به امور مباحی (مثل سـاختن مدرسه و کتابخانه و
غیره) اسـت که برای اجتما مسـلمانان نفع داردب پس اگر کسـی بیاید مدرسـهای بسازد و
کارش الگویی برای دیگران باشــد و دیگران هم در جای دیگری مدرســه بســازند فعل آن
ْ َ
ً ً
شـخا سنت حسنه استب همهنین ،قسمت دوم روایت ( َ َم ْن َسن ِمی ِاْل ْسالِم ُسنة َس َیئة
ً
َ َ
کان َعل ِیه ِ ْز ُغ َها) مربوط به اموری است که ذاتا حرام استب اگر کسی بیاید و چنین اموری
را سنت کند وزر و وبال آن سنت سیئه بر گردن آن شخا استب پس حدیث دال بر بدعت
حسنه اصطالحی نیستب2
ج .حدیثی که ابنمسعود گفت« :ما غأی ال سل ون حسنا مهو عند الله حسن ،ما غآه
ال سؤل ون سؤیئا مهو عند الله سؤیء»ب «آنهه مسلمانان حسن میدانند نزد خداوند حسن
1ب البانی ،محمد ناصـر الدین ،ألف فتوی للشی األلبانی ،ج،8
ج 15 ،572و 17ب
2ب سبحانی ،جعفر ،البدعةا مفهومها حدها و آثارها31 ،ب

 95و 97ب همو ،تفریغ سلسلة الهدی والنور للشی األلبانی،

1ب البانی ،محمد ناصر الدین ،سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة و أثرها السیئ فی األمة ،ج،8
2ب حدیث موقوف به حدیثی میگویند که به پیامبر نرسد و از صحابه باشدب
3ب همانب
4ب همان ،ج12 ،8ب

13ب

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

اســت و آنهه مســلمانان ســیئه میدانند نزد خداوند هم ســیئه اســت»ب البانی میگوید از
عجایب دنیا این است که بعضی از مردم به این حدیث ،برای بدعت حسنه در دین استدالل
کردند و میگویند عادتداشتن مسلمانان به آن بدعت ،دلیل بر حسنهبودن آن استب1
البانی در جواب کســانی که به گفتار ابنمســعود برای بدعت حســنه اســتدالل کردند
ً
میگوید :اوال این حدیث موقوفه 2اســـت و نمیتوان با آن در معارضـــه با احادیث قطعی و
ً
صـــحیحه که داللت دارد هر بدعتی ضـــاللة اســـت ،اســـتدالل کردب 3کانیا ،بر فرض که
اسـتدالل به آن حدیث صحیح باشد به چند دلیل ،تعارضی با احادیث مذمت بدعت ندارد،
از جمله اینکه1 :ب الف و الم در «ال سؤل ون» ،الف و الم عهد اسـت و مراد از «مسل ون»
اجما صــحابه بر کاری اســت ،چنانهه ســیاق این روایت هم داللت بر آن دارد که مراد از
«المســلمون» صــحابه هســتندب مؤید این مطلب آنکه ابنمســعود به همین روایت بر اجما
صـــحابه بر خالفت ابوبکر اســـتدالل میکندب 8ب بر فرض که الف و الم در «ال سؤؤل ون»
اسـتغراق باشـد مراد کل مسـلمانان (ولو اینکه جاهل باشند و بهرهای از علم نبرده باشند)
نیست ،بلکه مراد اهل علم از مسلمانان استب4
اشـکاالتی بر جواب البانی وارد اسـتب 1ب در صورت صحت استدالل به این حدیث ،با
احـادیث مذمت بدعت تناق و تعارض داردب چون اگر الف و الم در «المســـلمون» ،الف و
الم عهد باشد اجما صحابه بر هر کاری ،داللت دارد که آن کار حسن استب پس در دین
اسـالم بدعت حسـنه وجود دارد و آن در صـورتی اسـت که اجما صـحابه بر کاری داللت
کندب پس البانی اصـل بدعت حسنه را قبول دارد ،ولی دایرهاش را ضیق میکند و میگوید
زمانی که اجما صحابه باشد بدعت حسنه صدق میکندب پس در این صورت این روایت با
نصــو مذمت بدعت تعارض دارد و این با مبنای البانی (نبود بدعت حســنه در اســالم)
نمی سـازدب پس طبق استدالل البانی ،خالفت ابوبکر هم بدعت حسنه استب چون اجما
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صحابه 1بر آن استوار شد و این از تناقضات البانی است که از یک طرف میگوید در اسالم
بدعت حسـنه وجود ندارد و از طرف دیگر میگوید اگر اجما صـحابه باشد اشکالی نداردب
8ب اگر الف و الم را اســتغراق بگیریم همین اشــکال در اینجا هم وارد اســتب چون البانی
میگوید مراد از «المســلمون» ،مســلمانان اهل علم هســتندب پس اگر علما اجما کنند که
چیزی حسـن است این بدعت حسنه اشکالی نداردب پس البانی با این توجیه در واقع قبول
دارد که بدعت حسنه در دین وجود دارد ،و آن زمانی است که اهل علم بر آن اجما کنندب
این از تناقضـات البانی اسـت ،چنانهه بیان شده استب 7ب اگر الف و الم در «المسلمون»
اسـتغراق باشـد ،تمام مسـلمانان ،چه عالم و چه جاهل ،را شـامل میشـود و تخصیا به
عالم بدون دلیل است و البانی هم دلیلی بر این تخصیا مطرح نکرده استب2
اما این اشــکال البانی که «این حدیث موقوفه اســت و در تعارض با احادیث صــحیحه
بدعت نمیتوان به آن اســـتدالل کرد» را میتوان اینگونه پاســـخ داد که تعارض در اینجا
تعـارض غیرمســـتقر اســـتب یعنی میشـــود بین این احادیث جمع کرد و گفت هر بدعتی
گمراهی اســت مگر در جایی که تمام مســلمانان نظرشــان این باشــد که فالن کار حســن
اســتب در این صــورت بدعت حســنه اســت و اشــکالی نداردب پس البانی ،طبق این حدیث
موقوف ،باید بگوید در دین بدعت حســنه وجود دارد یا بگوید این حدیث ضــعیف اســت در
حـالی که این حدیث صـــحیح اســـت ،چنانهه حاکم نیشـــابوری و ذهبی آن را صـــحیح
میدانندب 3حتی خود البانی در تخریج طحاویه این حدیث را حسن میداندب4
اما این مســئله که «آیا مســلمانان در هر قرنی میتوانند بدعتی در دین بگذارند و به آن
اطالق حسنه کنند یا نه؟» ،و نیز اینکه «آیا اجما امت (در صورت تحقق) میتواند بدعتی
در دین بگذارد و به آن اطالق حسنه کند یا نه؟» بحثی است که در این مقاله نمیگنجد و
باید مبنا و ادله قائالن به این کالم در جای خود بررسی و نقد شودب
1ب گرچه کل اهل سنت و شیعیان قائلاند که اجماعی نبوده استب
2ب همانب
3ب حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک علی الصحیحین ،ج،7
4ب البانی ،محمد ناصر الدین ،تخریج الطحاویة575 ،ب

27ب

 .3تقسیم بدعت به حسب احکام خمسه
البانی میگوید تقسیم بدعت به اقسام خمسه (واجب ،مستحب ،مباح ،مکروه و حرام)
خودش بدعت در دین اســت و اصــلی در شــریعت اســالم ندارد و تحت عموم «کل بدعة
ضــاللة» قرار میگیردب 1در ادامه میگوید بســیاری از علمای معروف قائل به این تقســیم
هســتند و اجتهادشــان بر خطا بوده اســتب البانی میگوید دلیل آنها بر این تقســیم ،حدیث
« من سؤن می االسؤالم سؤنة حسؤنة مله أجرها  ...من سؤن می االسؤؤالم سنة سیئة معلیه
زغها» اسـتب 2البانی همان جوابهایی را که در تقسـیم بدعت به حسـنه و سیئه میدهد
در اینجا هم آورده استب
همهنین میگوید کسـانی که معتقدند در اسالم بدعت واجب وجود دارد به جمعآوری
قرآن به دســت ابوبکر و عمر اســتدالل میکنند و میگویند این جمعآوری قرآن واجب بود
ولی بدعت اســتب چون در زمان پیامبر  واقع نشـــده اســـتب 3البانی در جواب میگوید
سـبب جمعآوری قرآن به دسـت صحابه خبر کشتهشدن  35قاری قرآن بودب چون صحابه
ترســیدند با کشــتهشــدن قرا  ،قرآنی که در ســینهشــان محفوظ بود هم از بین برودب برای
همین اصــحاب پیامبر برای حفظ قرآن به جمعآوری آن مبادرت ورزیدندب 4البانی در ادامه
میگوید این عمل صــحابه با قاعده مشــهور بین علمای اصــول (ما ال یقوم الواجب إال به فهو
واجب) مؤکد میشــودب چون حفظ قرآن واجب اســت و این حفظ قرآن متوقف بر جمعآوری
قرآن اسـتب چون اگر قرآن جمع نشـود از بین میرودب پس جمعآوری قرآن بدعت نیست،
َ
بلکه واجب اسـتب چون به اذن شـار اسـت ،چنانهه خداوند در سوره بقره فرمودً:ل
ِ
ْ
َ
کت ُاب ن َْی َ ِف ه و این اشـاره اسـت به اینکه سزاوار است قرآن محفوظ و نوشتهشده در
ال
1ب همو ،ألف فتوی للشححی األلبانی ،ج،8
بدعة المولد 5ب
2ب همو ،تفریغ سلسلة الهدی والنور للشی األلبانی ،ج،759
 3همو ،ألف فتوی للشی األلبانی ،ج152 ،8ب
4ب همانب

 15و 11ب

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

97ب همو ،تفریغ سححلسححلة الهدی والنور للشححی األلبانی ،ج،759

15ب همو،
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کتابی باشــدب برای همین اصــحاب ،قرآن را جمع کردندب پس اذن شــار در اینجا بود نه
اینکه بدعت باشدب
اشــکاالتی بر البانی وارد اســت1 :ب اگر این آیه اشــاره به همین مطلب (ســزاواربودن
جمعآوری قرآن بـه دســـت اصـــحـاب) دارد چرا خود پیـامبر  جمعآوری نکرد؟ این آیه
به طریق اولی پیامبر  را شــامل میشــودب پس طبق مبنای البانی که قرآن را اصــحاب
جمعآوری کردند و پیامبر  این کار را نکرد معلوم میشــود مأذون از طرف خداوند نبودند
و این بدعت در دین است و هر بدعتی گمراهی استب 8ب تر از بین رفتن قرآن در صورت
جمعنکردن ،که البانی ذکر کرد ،در زمان خود پیامبر  هم بودب چون در زمان خود پیامبر
 بعضـی از قرا را کشـتند ،ولی پیامبر  دســتور به جمعآوری قرآن ندادب 1در حالی که
اصحاب جمعآوری کردند و این بدعت در دین استب
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 .4بدعت صغیره و کبیره
البـانی دربـاره این تقســـیمبندی مطلب چندانی نداردب فقط در جایی میگوید بدعتها
درجـات متفاوتی دارند که بعضـــی از بدعتها شـــرک و کفر اســـت و به آنها بدعت کبیره
میگویند و بعضــی از بدعتها شــرک و کفر نیســت ولی چون بدعت اســت ،حرام اســت،
چنانهه خود پیامبر  در حدیث صـحیح فرمود «هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی
(صاحب آن گمراهی) در آتش است» و به آن بدعتها ،بدعت صغیره میگویندب 2البانی در
ادامـه کالمی از بربهـاری میآورد کـه میگویـد از بدعت صـــغیره دوری کن ،چون بدعت
صغیره به مرور زمان تبدیل به بدعت کبیره میشودب
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1ب البته این اشکال طبق مبنای البانی وارد است که میگوید اصحاب ،قرآن را جمع کردند و در زمان پیامبر جمعآوری نشده استب
2ب همو ،حجة النبی  کما رواها عنه جابر151 ،ب

احادیث بدعت از نگاه البانی
البـانی در اکبـات ادعـای خود مبنی بر حرمـت تمـام بدعتها میگوید احادیث فراوانی
داللت دارد که تمام بدعتها گمراهی و حرام اسـت و از بدعتها نهی شده استب 1به چند
نمونه از این احادیث اشاره میکنیم:
1ب یحیی بن أبی المطا میگوید شـنیدم از عرباض بن ساریه که پیامبر  فرمودند:
ً
«سؤتر ن من بعدی اختالما شؤدیدا معلیکم بسنتی سنة الخلفاء الراشدین ال هدیین عضوا
علیهؤا بؤالنواجؤ إیاکم األموغ ال مدثات مکن کل بدعة وؤؤؤاللة»ب «بعد از من اختالف
شدیدی را میبینیدب پس بر شما است سنت من و سنت خلفای بعد از من و از امور محدکه
بپرهیزید چون هر بدعتی گمراهی است»ب
البانی میگوید این حدیث صحیح است و ترمذی آن را حسن و صحیح دانستب2
8ب جابر از پیامبر اکرم  نقل میکند که فرمودند« :أما بعد مکن أصدم المدیا کتاِّ
الله إن أمضؤؤل الهدی هدی مم د شؤؤر األموغ ممدثاتها کل ممدثة بدعة کل بدعة
واللة کل واللة می الناغ»ب
البانی میگوید این حدیث صحیح استب3
7ب عبدالله بن مســـعود میگوید پیامبر  فرمود« :إیاکم ممدثات األموغ مکن شؤؤر
األموغ ممدثاتها إن کل ممدثة بدعة إن کل بدعة واللة»ب
البانی میگوید این حدیث صحیح استب4

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

1ب همو ،أصل صفة صالة النبی  ،ج137 ،1ب
2ب همو ،صحححیح و ضححعیف سححنن ابن ماجة111 ،ب القاســمی ،محمد جمال الدین ،إصححالح المسححاجد من البدع والعوائد،
28ب البانی ،محمد ناصر الدین ،شرح العقیدة الطحاویة175 ،ب همو ،صحیح الترغیب والترهیب ،ج15 ،1ب
3ب همو ،صحیح الجامع الصغیر71 ،ب همو ،صحیح و ضعیف الجامع الصغیر ،ج125 ،7ب
4ب همو ،ظال الجنة فی تخریج السنة البن أبی عاصم ،ج18 ،1ب
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اصول و قواعد شناخت بدعت
البانی درباره این اصول میگوید برای شناخت بدعت نیاز به شناخت چند چیز است که
عبارتاند از1:
1ب هر چیزی که معارضه با سنت (اعم از اقوال ،افعال و عقاید) کند ،بدعت استب
8ب هر کـاری کـه برای تقرب بـه خدا انجام میشـــود ولی پیامبر  از آن نهی کرده،
بدعت استب
7ب هر کاری که به غیر از نا ،ممکن نیسـت تشـریع شـود بدعت است ،مگر اینکه از
صحابی باشدب
1ب عادات کفار که به عبادت الصاق و وصل میشود ،بدعت استب
5ب آنهه برخی علما بر اســتحبابش تصــریح کردهاند ،در حالی که دلیلی بر آن نیســت
بدعت استب
7ب غلو در عبادت ،بدعت استب
3ب ه ر عبـادتی کـه شـــار آن را مطلق آورده ،ولی مردم آن عبـادت را مقید به زمان و
مکان و عدد کردهاند ،بدعت استب
البانی در ادامه میگوید تفصـــیل این اصـــول نیاز به کتاب مســـتقلی دارد ،ولی طبق
تفحصی که شد کتاب مستقلی در این زمینه از وی نیافتیمب
اصـول و قواعدی که البانی آورده صـحیح است اما باید توجه داشته باشیم که علما در
مصادیق با هم اختالف دارندب چون ممکن است عالمی عملی را موافق سنت بداند و عالم
دیگری مخالف سنتب پس تقریر اصول کار سختی نیست ولی تطبیق آن اصول بر مصداق
موجب اختالف اسـتب برای همین وهابیت در برخی مصادیق مسلمانان را متهم به شرک
می کنـدب همهنین ،آیاتی را که درباره مشـــرکان نازل شـــده بر مســـلمانان تطبیق کرده و
مسلمانان را مشرک دانسته است ،چنانهه زینی دحالن در کتاب فتنه وهابیت به این نکته
1ب همو ،أحکا الجنائز،

818ب

اشـــاره میکنـدب 1همهنین ،حســـن بن فرحان در کتاب داعیة و لیس نبیا به همین نکته
اشــاره میکند که محمد بن عبدالوهاب میگوید مســلمانان صــالحان را عبادت میکنند،
چنانهه مشــرکان بتها را عبادت میکردندب وی در ادامه میگوید در حالی که مســلمانان
فقط خدا را عبادت میکنند ،به خالف مشـــرکان که اصـــنام و بتها را عبادت میکردند،
بعضی از علما محمد بن عبدالوهاب و پیروانش را به دلیل همین تطبیق و تکفیر مسلمانان
جز خوارج شمردند ،چنانهه خوارج مسلمانان را تکفیر میکردندب2

1ب دحالن ،احمد بن زینی ،فتنة الوهابیة 1 ،و 5ب
2ب حسن بن فرحان ،داعیة و لیس نبیا 18 ،و 17ب
3ب البانی ،محمد ناصر الدین ،حجة النبی  کما رواها عنه جابر،

 151و 158ب

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

اسباو و عوامل بدعت در دین از نگاه البانی
البانی میگوید اسباب بدعت در دین چند چیز است 3که عبارتاند از:
1ب احادیث ضـعیفی که اسـتدالل به آن جایز نیسـت و جایز نیست آن احادیث را به پیامبر 
نسبت دهیمب
8ب احادیث موضـوعه و مجعوله یا احادیثی که برای آنها اصـل و ریشـهای نیست و این
ً
احادیث برای بعضـی از فقها ،مخصـوصـا متأخرین ،مشـتبه شده و از مسلمات گرفتهاند تا
جایی که آن بدعت برای آنها سـنت شده است ،در حالی که بعضی از آن بدعتها مخالف
سنت عملی استب
7ب عادات و خرافاتی که نه شــر داللت بر آن دارد و نه عقل بر آن شــهادت میدهد،
ولی بعضی از جهال آن بدعتها را ،حتی گاه به عنوان شریعت ،انجام میدهندب
اسـبابی که البانی ذکر کرده صحیح است ،ولی متأسفانه وی ،مبنای رجالی علما را در
نظر نمیگیردب ممکن اســـت عـالمی طبق مبنای خودش روایتی را صـــحیح بداند و عالم
دیگری آن را ضـــعیفب بر همین اســـا  ،عالمی ،فعلی (مثل توســـل به پیامبر  بعد از
مرگ) را سـنت میداند و عالم دیگر آن را سنت نمیداند و بدعت میداندب همهنین ،فهم

221

و برداشـــت علما از آیات و احادیث ،مهم اســـتب فهم و تأویل آیات نزد علما بر جواز چنین
کارهایی ،حجت است و مانع تکفیرب چنانهه حسن بن فرحان به این نکته اشاره میکندب1
مصادیق بدعت از نظر البانی
از نظر البانی ،بسیاری از کارهایی که مسلمانان انجام میدهند بدعت استب حتی وی
درباره برخی بدعتها (مثل مولد النبی و توسل) کتاب جداگانهای نوشته استب لذا بررسی
و نقـد مصـــادیق بـدعـت از نظر البـانی نیاز به مقالهای جداگانه داردب اما در اینجا به چند
مصــداق مهم بدعت از نظر وی اشــاره میکنیم که عبارتاند از :برگزاری جشــن در مولد
النبی 2،توسـل 3،سـفر برای زیارت قبور انبیا و صـالحان 4،استداللنکردن به خبر واحد در
اعتقـادات 5،فاتحهخواندن برای مردگان 6،روزهگرفتن در روز عاشـــورا 7،اســـتغاکه به قبور،
مسح قبور 8و ببب ب9
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نتیجه
با توجه به آنهه گذشت ،البانی تعریف خاصی برای بدعت مطرح نکرده استب بسیاری
از علما (شافعی ،غزالی ،ابناکیر) قائل به بدعت حسنه در دین هستند و البانی مخالف آنها
اســت و ادلهای بر رد این تقســیمبندی (بدعت حســنه و ســیئه) میآورد و تمام بدعتها را
گمراهی میداندب وی بعضی از ادله قائالن به بدعت حسنه را رد میکند و برای رد ادله آنها
حتی به حدیثی استشهاد میکند که در کتب اهل سنت یافت نشده استب حال آنکه گفتیم
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1ب حسن بن فرحان ،داعیة و لیس نبیا73 ،ب
2ب البانی ،محمد ناصر الدین ،بدعة المولد3-8 ،ب
3ب همو ،التوسل أنواعه و أحکامه175 ،ب
4ب همو ،الثمر المستطاب فی فقه السنة والکتاب ،ج571 ،8ب
5ب همو ،الحدیث حجة بنفسه فی العقائد واألحکا 75 ،ب
6ب همو ،تلخیص أحکا الجنائز85 ،ب
9ب همو ،تما المنة فی التعلی علی فقه السنة118 ،ب
8ب همو ،أحکا الجنائز877 ،ب
2ب البته البانی بدعتهای مربوط به مردگان را در کتاب احکا الجنائز به عنوان بد الجنائز آورده استب همان،

872-811ب

برخی نقدهای البانی بر ادله موافقان بدعت حسنه ،وارد نیست و طبق آن ادله ،البانی باید
قائل به بدعت حسـنه شـودب اما اینکه صـحابه یا مسلمانان میتوانند بدعت حسنه در دین
ایجاد کنند نزد شــیعه پذیرفتنی نیســتب البانی بین بدعت در دنیا و دین فرق قائل اســت و
میگوید بدعت در دنیا اشـــکالی نداردب همهنین ،به نظر وی ،بدعت به صـــغیره و کبیره
تقســیم میشــودب البانی برای تأیید کالم خودش ،کالمی از بربهاری میآوردب وی تقســیم
بدعت به احکام خمسه را نمیپذیرد و میگوید این تقسیمبندی خودش بدعت استب البانی
تمام روایات بدعت را صـحیح میداند و اصـولی را برای شـناخت بدعت و اسبابی (احادیث
موضوعه و مجعوله ،عادات و خرافات) را برای آن ذکر میکندب این اصول پذیرفتنی است،
فقط در تطبیق آن بر مصـادیق اختالف هست ،چنانهه وی کارهایی همهون مولد النبی،
توسل ،سفر برای زیارت قبور انبیا و صالحان ،و استداللنکردن به خبر واحد در اعتقادات
را بدعت میشمردب
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الدین خطیب ،قاهره :المطبعة السلفیة 1737 ،قب
18ب راغب اصـفهانی ،حسـین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیروت ،دمشـق :دار العلم ،الدار الشامیة ،الطبعة االولی،
 1118قب

بررسی بدعت از دیدگاه البانی

15ب دحالن ،احمد بن زینی ،فتنة الوهابیة ،بیجا :بینا ،بیتاب

221

17ب رضوانی ،علیاصغر ،بدعت چیست؟ ،تهران :مؤسسه فرهنگیهنری مشعر ،بیجا :چاپ اول 1795 ،شب
11ب زمخشـــری ،محمود بن عمر ،الفالالق فی غریالب الحالدیالث ،محقق :علی محمد البجاوی ،محمد أبوالفضـــل
إبراهیم ،بیروت :دار المعرفة ،الطبعة الثانیة ،بیتاب
15ب سبحانی ،جعفر ،البدعةق مفهومها حدها و آثارها ،بیروت :دار االضوا  ،الطبعة االولی 1119 ،قب
17ب ســـجســـتانی ،ســـلیمان بن اشـــعث ،سالالنن أبی داود ،تحقیق :محمد محیی الدین عبدالحمید ،بیروت :المکتبة
العصریة ،بیتاب
13ب شـاطبی ،إبراهیم بن موسـی ،االعتصام ،تحقیق :سلیم بن عید الهاللی ،السعودیة :دار ابن عفان ،الطبعة االولی،
 1118قب
12ب عبدالعزیز بن عبدالسـالم ،قواعد ااحکام فی مصالالح اانام ،محقق :مجمود بن التالمید الشنقیطی ،بیروت:
دار المعارف ،بیتاب
19ب عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القاری شرح صحیح الب اری ،بیروت :دار إحیا التراث العربی ،بیتاب
55ب غزالی ،محمد بن محمد ،إحیاء علوم الدین ،بیروت :دار المعرفة ،بیتاب
51ب فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاو اللین ،قم :نشر هجرت ،الطبعة الثانیة 1115 ،قب
58ب القاسمم ،م مد،ج ا،اا الج ،م إصالال ا مساجالالمن لب مسو ل ومس مئ م تعلیق :مد،ج ناصمما الج،
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األلبان م ب اا :ال،کتب اإلسالم م الطبعة الخامسةم  1041ق.

228

پژوهشنامه نقد وهابیت؛ س رراج منیر سررال شررشررمشررماره  12بهار 2931
صررفحات  223-293 :تاریخ دریافت 2939/22/13 :تررررررراریخ تأیید2931/31/23 :

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه پیرامون حدیث ثقلین
*

رسول چگینی
چکیده

ابن تیمیه در دو ســاحت ســند و محتوا اشــکاالتی را به «حدیث کقلین» و برداشــتهای
امامیه از آن وارد کرده که افزون بر مخدوشکردن اســناد ،محبت و پا داشــت عترت
را نهـایت مدلول حدیث قلمداد میکندب با نگاهی به منابع حدیثی اهل ســـنت میتوان
روایت این حدیث را از طریق  85صـــحابه از پیامبر خدا  پیگیری کرد که با واکاوی
متون این حدیث ،ویژگیهای منحصـر به فردی برای قرآن و عترت به دست میآید که
در نتیجه این حدیث به عنوان مهمترین وصــیت پیامبر خدا  ،که ضــمانتی الهی بر

نجات امت از گمراهی اسـت ،شـناخته میشودب همهنین ،هیچ یک از روایات «کتاِّ
الله سنتی» که ابنتیمیه صحیح میداند ،از جهت سند معتبر نیستب
کلیدواژهها :حدیث کقلین ،عترت ،اهل بیت ،سنت ،ابنتیمیهب

* کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی
rsl.chegini@yahoo.com
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مقدمه
اندیشـمندان امامیه اعتقادات اختصـاصی خود را بر پایه آیات و روایاتی استوار میکنند
که یکی از این روایات ،حدیث مشـهور کقلین استب مراد از حدیث کقلین روایت نبوی« :انی
تاغن میکم الثقلین ما ان ت سؤؤکتم به ا لن تضؤؤلوا ،کتاِّ الله عترتی اهل بیتی إنه ا لن
یفترقؤا حتی یردا علی المو » اســـتب عصـــمـت ،اعلمیت اهل بیت  و مهدویت از
باورهایی اســت که در این حدیث نهفته و همواره علمای امامیه به آن اســتناد میکنند ،به
گونـهای که در نوشـــتههای ایشـــان ،از حدیث کقلین به عنوان مهمترین حدیث در اکبات
فضیلت اهل بیت  یاد میشودب
َ
تقیالدین أبوالعبا أحمد بن عبدالحلیم بن عبدالســـالم ملقب به ابنتیمیه ح لرانی
(متوفای  382هبقب) 1نظریهپرداز تفکر ســـلفیت ،در تألیفات خود با واردکردن نقدهایی به
حدیث کقلین ،در این روایت تشــکیک کرده و تأویل نادرســتی از آن به دســت داده اســتب
رسـالت این نوشـتار ،نقد آرای ابنتیمیه و پاسـخی به شـبهات مطرحشده او درباره حدیث
کقلین اســتب در این مقاله نخســت تمام دیدگاههای ابنتیمیه درباره حدیث کقلین از میان
تألیفات او گردآوری کرده و پس از دســـتهبندی ،در چهار بخش مجزا ،دیدگاه او را در بوته
بررســـی و نقـد قرار دادهایمب اگرچه نگاشـــتههای فراوانی از جانب علمای متقدم و متأخر
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1ب ابن تیمیه فقیهی حنبلی و ســلفی و مبتکر و بنیانگذار نظری فرقه وهابیت اســـتب محمد بن خضـــر (متوفای  788هبقب)،
عموی پـدر او ،روحـانی حنبلیمـذهبی بود کـه در عقاید و فقه از مذهب احمد بن حنبل پیروی میکردب از اینرو فرزند خود را به
مدار حنابله فرســتاد تا فقه حنبلی را فرا گیردب جد اعالی وی از دانشــمندان حنبلیمذهب و نخســتین فرد ملقب به ابنتیمیه
بودب وی در کتاب عقیده خود به نقد و رد بســیاری از عقاید کالمی اشــعریها پرداخته و متعرض آن باورها شــده اســتب از جمله
ویژگیهـای ابنتیمیـه ،جســـارت وی در عقـایـد و بـاورهایش بودب آیین وهابیت در قرن  18هجری بر اســـا افکار و آرای او
پیریزی شـد ،به گونهای که شناخت عقاید وهابیان در گرو شناخت ابنتیمیه و آرا و عقاید او استب البته محمد بن عبدالوهاب،
مؤســس وهابیت ،بخشــی از عقاید او را گرفت ،و قســمتهای دیگر آن را رها کردب نکب :دائرةالمعارف بزرگ اسححالمی ،مدخل
«ابنتیمیه»ب

امامیه درباره حدیث کقلین و اشــکاالت آن نگاشــته شــده ولی تاکنون تألیف مســتقلی به
اشکاالت ابنتیمیه و پاسخگویی به آنها نپرداخته استب
رویکرد نگارنده در این مقاله ،درایه ای و رجالی است و گستره مطالعاتی آن ،منابع اهل
سـنت شـامل صـحاح ،سنن ،مسانید ،معاجم ،تواریخ و سیرهنگاریها از قرون نخستین تا
قرن هشــتم قمریب اســاســیترین مســئله در این پژوهش ،اکبات حجیت حدیث کقلین و
دارابودن مفاهیم بنیادین و باورهای کلیدی امامیه مانند عصـــمت اهل بیت  و وجوب
رجو به ایشان و اعتبارنداشتن روایت «کتاِّ الله سنتی» استب

1ب نک :ابن قیم الجوزیه ،محمد بن ابی بکر ،أسماء م لفات شی اإلسال ابن تیمیةب
2ب در کتابهای :منهال السححنة النبویة ،بیان تلبیس الجهمیة ،جامع المسححائل ،مجموع الفتاوی ،اقتضححاء الصححرام المسححتقیم،
شرح العمدة فی الفقه ،الفتوی الحمویة الکبری و درء تعارض العقل والنقلب
3ب حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک علی الصحیحین ،ج138 ،1ب
4ب بیشترین حدیثی که درباره حجةالودا روایت شده استب
5ب ابن تیمیه ،احمد ابن عبدالحلیم ،بیان تلبیس الجهمیة ،ج555 ،1ب همو ،جامع المسائل ،ج158 ،1ب

نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حدیث ثقلین

دیدگاه ابنتیمیه درباره حدیث ثقلین
ابنتیمیه حرانی که بیش از  715کتاب و رساله و اجازه و وصیت برای او برشمردهاند1،
در بیش از  13موضــع از کتابهای خود 2از حدیث کقلین ســخن به میان آورده اســتب با
وجود گسـتره روایی حدیث کقلین ابنتیمیه اغلب به روایت دیگری از این حدیث اشاره کرده
َ ُّ
که عبارت اسـت از« :إنی قد ُ
ضلوا بعده اَ :
کتاِّ الله سنتی ،لن
ترکت میکم شیئین لن ت
یتفرقا حتی یردا علی المو » 3و فقط گاه ،آن هم برای تضــعیف ســند آن یا محدودکردن
داللتش بر احترام و دوســتی به اهل بیت  از حدیث کقلین مشــهور نام برده اســتب در
مطالب پیش رو ،آرای ابنتیمیه به تفکیک کتاب بیان میشودب
ابنتیمیه در کتاب بیان تلبیس الجهمیة به یکی از عبارات خطبه حجة الودا اشـــاره
میکند که آن را «اکثر حدیا غ ی می حجة الوداع» 4معرفی ،و بدین صورت نقل میکند:
« قد ترکت میکم ما لن تضلوا بعده إن اعتص تم به کتاِّ الله أنتم ُتسللون عنی»ب5
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کتاب مجموع فتاوی ابنتیمیه از دیگر تألیفات او اســـت که در مواضـــعی از آن به این
حدیث اشاره کرده استب وی در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان یزید را لعن کرد میگوید
این مســـئله اجتهادی اســـت ولی ما لعن بعینه افراد را نمیپســـندیم اما همه قاتالن امام
حســین  را لعن میکنیم ،چون محبت اهل بیت  برای همگان واجب اســت و آن
هم به دلیل روایت کقلین در صححححیح مســـلم اســـتب 1در موضـــع دیگری ،در وجوب اتبا
«کتاب» به حدیث کقلین در صححیح مسـلم اسـتناد میکندب 2در پاسخ به پرسش دیگری با
نفی معصـــومیـت ادعـایی شـــیعه در حق اهل بیت  ،مواالت اهل بیت  را واجب
میداند و با اسـتناد به روایت کقلین در صحیح مسلم و چند روایت دیگر ،رواف را به دلیل
تنقیا صـــحـابـه و چنـگنزدن بـه قرآن مجید ،بدتر از خوارج معرفی میکندب وی وجود
روایت صحیح مسلم را معارض روایت مشهور کقلین میداند!3
بیشـــترین نقـدهـای ابنتیمیه درباره حدیث کقلین را میتوان در کتاب منهال السحححنة
النبویة مشاهده کردب او که این کتاب را در جواب کتاب منهال الکرامة عالمه حلی نگاشته،
با تمام توان کوشیده است سخنان عالمه را نق کندب وی در پاسخ استناد عالمه حلی به
حـدیـث «علی مع المق المق معه ید غ حیا داغ لن یفترقا حتی یردا علی المو » با
«اعظم الکالم ک با» 4خواندن آن و ادعای اینکه حتی یک سـند ضعیف هم در این حدیث
وجود ندارد ،به حدیث کقلین اشاره میکند و هر دو حدیث را از یک قماش میشمردب5
در بحث دیگری ،هنگامی که عالمه حلی به «مناشـده» حضرت علی  در روز شورا
اســتناد میکند ،که در آن به حدیث کقلین نیز اشــاره شــده ،ابنتیمیه این «مناش ـده» را به
اتفاق اهل حدیث کذب مینامدب6
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1ب همو ،مجموع الفتاوی ،ج123 ،1ب همو ،جامع المسائل ،ج،5
2ب همو ،مجموع الفتاوی ،ج 21 ،19و 125ب
3ب همان ،ج151 ،82ب
4ب بزرگترین درو ب
5ب ابن تیمیه ،منهال السنة النبویة ،ج872 ،1ب
6ب همان ،ج59 ،5ب

158ب

مهمترین جایی که ابنتیمیه به نقد حدیث کقلین پرداخته ،در پاسخ به دهمین استدالل
عالمـه حلی اســـتب عالمه در این بخش ،حدیث کقلین را منعکس میکند و میگوید این
حدیث و حدیث ســـفینه داللت بر وجوب تمســـک به قول اهل بیت  دارد و حضـــرت
علی  سـید و بزرگ اهل بیت  بوده اسـتب بنابراین ،ایشــان برای همه واجبالطاعة
بودهاندب
ابنتیمیـه این اســـتـدالل عالمـه حلی را در چهـار وجه پاســـخ میدهدب 1در وجه اول
میگوید این حدیث در صحیح مسلم به گونه دیگری نقل شده و در آن فقط مراعات حقوق
اهل بیت  گوشـــزد شـــده 2و یگانه یادگاری که تمســـک به آن واجب و نجاتدهنده از
گمراهی اســت ،قرآن مجید اســتب ســپس در تأیید گفته خود به روایت دیگری از صحححیح
مســلم اشــاره میکند که پیامبر خدا  در حجةالودا روز عرفه شــبیه این ســخن را ایراد
فرمود و در آن نـامی از عترت و اهـل بیت نیامده اســـتب وی در ادامه میگوید عبارت «
عترتی أهل بیتی أنه ا لن یفترقا حتی یردا علی المو » را فقط ترمذی نقل کرده و احمد
بن حنبل آن را تضــعیف کرده اســت 3و در صــورت صــحت آن ،به معنای اتفاقنداشــتن
اهلبیت  بر گمراهی استب4
بعد از کتاب منهال السحنة ،ابنتیمیه در چهار کتاب دیگر اشاراتی گذرا به حدیث کقلین
داشــته اســتب وی در هر موضــعی که بهتناســب ،ســخنی از خطبه حجةالودا دارد ،این
خطبه را از صحححیح مســلم نقل کرده که در آن اشــارهای به کقلین و عترت نشــده اســتب5
نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حدیث ثقلین

1ب به جز وجه اول که بیان میشـود ،سـایر وجوه اشکاالتی است خارج از این حدیث و نکاتی است که به گمان ابنتیمیه با این
حدیث در تعارض استب
2ب ابنتیمیه همین برداشت را در جای دیگری از این کتاب بیان کرده استب همان ،ج571 ،1ب
3ب همین سخن را در کتاب بیان تلبیس الجهمیة تکرار کرده است :بیان تلبیس الجهمیة ،ج877 ،2ب
4ب ابن تیمیه ،منهال السححنة النبویة ،ج797 ،3ب وی در بحث حدیث غدیر نیز شــبیه همین ادعا را بیان میکندب همان ،ج،3
713ب
5ب ابن تیمیه ،اقتضحاء الصرام المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم ،ج115 ،1ب همو ،شرح العمدة فی الفقه ،ج129 ،7ب
همو ،درء تعارض العقل والنقل ،ج177 ،1ب همو ،الفتوی الحمویة الکبری ،ج871 ،1ب
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اگرچه در کتاب درء تعارض العقل والنقل حدیث کقلین را اینگونه منعکس میکند« :إنی
خل فت میکم ما إن ت سکتم به لن تضلوا کتاِّ الله سنتی»ب1
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نقد آرای ابنتیمیه
در مجمو  ،نقدهای ابنتیمیه بر حدیث کقلین در دو ســـاحت ســـند و داللت اســـت و
میتوان تمام اشکاالت او را اینگونه تقریر کرد:
1ب حـدیـث «انی تؤاغن میکم الثقلین کتؤاِّ الله عترتی اهل بیتی انه ا لن یفترقا
حتی یردا علی المو » در صحیحین ذکر نشده استب
8ب در منابع دیگری که موجود است هم از جهت سند ضعیف هستند و هم زیاداتی
در متن حدیث هستب
7ب در منابع معتبر فقط توصـیه به پا داشت مقام عترت نبوی شده که اهل سنت
این عمل را سرلوحه اعتقادات خویش قرار دادهاندب
1ب این حدیث در تضاد با روایت صحیحی است که کقلین را «قرآن و سنت» معرفی
میکندب
پاره دیگری از اشـکاالت ابنتیمیه به قدری سست است که فایدهای در مطرحکردن و
نقد آنها دیده نمیشودب
در ادامه به بررسی و نقد این آرا در چهار بخش میپردازیمب
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الف) ذکرنشدن روایت در صحیحین
گفتـه شـــد کـه اولین رویکرد ابنتیمیه در مواجهه با حدیث کقلین ،انکار آن به ســـبب
ذکرنشـــدنش در صـــحیحین اســـتب 2این ســـخن بر دو محور اســـتوار اســـت1 :ب جایگاه
1ب همو ،درء تعارض العقل والنقل ،ج722 ،7ب
2ب ابنتیمیه در گام نخسـت میگوید در صـحیحین فقط به سـنت تصـریح شـده اسـتب غرض او این است که چون صحیحین
عترت را در حـدیـث کقلین نیاوردهاند ،در نتیجه این روایت صـــحیح نیســـتب همو ،بیان تلبیس الجهمیة فی تأسحححیس بدعهم
الکالمیة ،ج815 ،2ب

بیهمتای صحیحینب 8ب کمارزشبودن سایر احادیثی که در صحیحین ذکر نشده استب
در پاســـخ این نقد ابنتیمیه باید گفت حتی خود بخاری و مســـلم نیز قائل نبودهاند که
همه احادیث صحیح را گردآوری کردهاند و هر حدیثی که در صحیحین نباشد در خور اعتنا
نیســـتب 1این کالم بـه نوعی محـدودکردن منـابع دریـافت و اســـتنباط مســـائل دینی در
کتابها یی است که حتی اندیشورانی از اهل سنت اشکاالت اساسی به آنها وارد کردهاندب2
از سوی دیگر ،این سخن به معنای متهمکردن خیل عظیمی از راویان و علمای اهل سنت
پیش از بخاری و مسـلم اسـتب چون از بخاری نقل شـده است که احادیث کتاب خود را از
میان شـشصد هزار حدیث برگزیده 3و با توجه به اینکه تعداد احادیث کتاب صحیح بخاری
با احتسـاب احادیث تکراری حدود  3755روایت 4است ،با یک حساب سرانگشتی ساده به
این نتیجه میرسیم که علمای پیش از بخاری بالغ بر  598هزار حدیث دروغین و جعلی و
بیاعتبـار را به پیامبر خدا  و صـــحابه منســـوب کرده و آنها را در کتابهای خود درج
کردهاندب این نتیجه ،از بین برنده بنیان روایی اهل سنت استب همین قضیه درباره صحیح
مسلم با اندکی اختالف صدق میکندب5
وانگهی خود اهل ســنت به الزمه این ســخن هرگز پایبند نبودهاند ،چه اینکه در این
صــورت مســائل ذکرنشــده در صــحیحین را نباید بپذیرند ولی شــاهدیم که در تأیید برخی
باورهای خود از شـواهدی اسـتفاده میکنند که نه در صحیحین و نه در صحاح سته هیچ

نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حدیث ثقلین

1ب بخـاری اینگونـه بیـان کرده اســـت« :لم أخرج فی هـذا الکتـاب إال صـــحیحا و ما ترکت من الصـــحیح أ کثر»ب ابن حجر
عســقالنی ،احمد ،فتح الباری ،ج3 ،1ب مســلم نیز تصــریح کرده اســت که« :و لم أقل إن ما لم أخرجه من الحدیث فی هذا
الکتاب ضعیف»ب نووی ،یحیی ابن شرف ،المنهال شرح صحیح مسلم بن الحجال ،ج87 ،1ب
2ب برای آگاهی از نقدهای اهل سنت به صحیحین ،نکب :ابوریه ،محمود ،اضواء علی السنة المحمدیة718 ،ب
3ب البغـدادی ،احمـد ابن علی ،تحاری بغداد ،ج2 ،8ب ابن ابی یعلی ،أبو الحســـین ،طبقات الحنابلة ،ج835 ،1ب ذهبی،
محمد ابن احمد ،سیر أعال النبالء ،ج158 ،18ب
4ب ابن حجر عسقالنی ،احمد ،هدی الساری مقدمة فتح الباری شرح صحیح البخاری ،ج175 ،1ب
5ب مســـلم  18هزار حدیث کتاب خود را از میان  755هزار حدیث برگزیده اســـتب نکب :ذهبی ،محمد ابن احمد ،سحححیر أعال
النبالء ،ج577 ،18ب البغدادی ،احمد ابن علی ،تاری بغداد ،ج151 ،17ب
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اکری از آنهـا یافت نمیشـــودب 1بنابراین ،این ادعای ابنتیمیه برخالف اجما علمای اهل
ســنت اســتب همهنین ،از زاویهای دیگر این اشــکال ابتدا متوجه خود ابنتیمیه میشــودب
چون روایت دوم حدیث کقلین نیز در صحیحین موجود نیستب2
یادآور میشویم که فقدان برخی احادیث در صحیحین ،نهتنها خدشهای به آن احادیث
وارد نمیکند بلکه این نکته را به اکبات میرســـاند که نویســـندگان صـــحیحین در گزینش
احادیث ،دقت کافی به کار نبردهاند و به دالیلی از درج برخی احادیث جلوگیری کردهاند که
در بخشهای پیش رو به آن اشاره میکنیمب
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و) نقل روایت توسط ترمةی و تضلیف آن
اشکال دیگر ابن تیمیه این بود که این روایت را ترمذی نقل ،و احمد بن حنبل تضعیف
کرده و برخی عبـارت « انه ؤا لن یفترقؤا حتی یردا علی المو » را از زیـادات راویـان به
شمار آوردهاندب3
این سـخن ابن تیمیه بهترین گواه بر تعصب او استب زیرا1 :ب او هیچ سندی برای این
گفتـه خود ذکر نمیکنـدب 8ب در هیچ یـک از تألیفات ابنحنبل این اظهارنظر وجود ندارد و
اولین نفر که این کالم را به ابنحنبل منتسب کرده ،بخاری در کتاب التاری الصغیر بوده4
و بهترین دلیل بر نادرســتی این انتســاب اینکه خود ابنحنبل این روایت را با همین ســند
بازنشـــر کرده اســـتب7 5ب ابنتیمیه این حدیث را به دلیل وجود عطیه عوفی در ســـندش
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1ب برای نمونه میتوان به ماجرای ازدواج عمر با ام کلثوم اشاره کرد که در هیچ یک از صحاح سته ذکر نشده ولی همواره از آن
به عنوان شاهدی برای ادعای دوستی اهل بیت  با خلفا یاد میکنندب نکب :حسینی میالنی ،علی ،ازدوال ا کلثو با عمر،
52ب
2ب همهنین مانند روایت عشـره مبشـره که در صحیحین موجود نیست ولی همواره به عنوان مستند اهل سنت در بیان فضایل
صحابه ذکر میشودب
3ب ابن تیمیه ،احمد ابن عبدالحلیم ،منهال السنة ج713 ،3ب
4ب بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،التاری الصغیر873 ،ب
5ب شـیبانی ،احمد بن حنبل ،فضائل الصحابة ،ج339 ،8ب همو ،مسند احمد ،ج887 ،88ب احمد بن حنبل درباره جایگاه
کتاب مسححند خود میگوید« :عملت هذا الکتاب إماما إذا أختلف النا
عمر ،خصائص مسند اإلما أحمد،

11ب

فی ســنة رســول الله ^ رجع إلیه»ب مدینی ،محمد ابن

تضــعیف میکندب 1عطیه شـیعه حضــرت علی  و از مشــاهیر تابعین و رجال حدیث بودب
حجاج بن یوســف وی را مجبور به لعن حضــرت علی  کرد و او امتنا ورزید و شــالق
خوردب 2بخاری در االدب المفرد و ابوداود و ترمذی و ابنماجه از وی روایت نقل کردهاندب3
عطیه عوفی را به سـه دلیل تدلیس ،تشیع و روایات منکر ،برخی علما تضعیف کردهاند
که نه تدلیس او اکباتشــدنی اســت و نه تشــیع او ضــرری به صــداقتش وارد میکند 4و نه
میتوان احـادیـث منکر چنـدانی در میان روایاتش پیدا کرد و صـــرف نقل یک یا دو حدیث
منکر باعث کنارگذاشـــتن یک راوی نمیشـــودب چون این مقدار روایت منکر برای بیشـــتر
راویـان کقه نیز وجود داردب 5افزون بر این ،ابنســـعد او را توکیق کرده 6و ابنحجر از او به
عنوان «صــدوق یخطک کثیرا» نام میبردب 7برخی همهون ابنمعین و ابوحاتم و ابنعدی
گفتهاند «صـادق» و «صالح» و «لین» و «ضعیف و لکن یکتب حدیثه» و ذهبی در حق او
دعای ترحم میکندب 8خود ترمذی این حدیث را حسن 9و البانی آن را صحیح میداندب11

نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حدیث ثقلین

1ب ابن تیمیـه در تـألیفات خود ،گاه عطیه عوفی را با عبارت «و فیه ضـــعف» توصـــیف کرده (ابنتیمیه ،احمد ابن عبدالحلیم،
مجموع الفتحاوی ،ج )715 ،1و گـاه او را «ضـــعیف بـاجمـا اهـل العلم» معرفی میکند (همو ،قاعدة جلیلة فی التوسحححل
والوسححیلة ،ج)877 ،1ب اما در جایی حدیث ضــعیف او را به دلیل داشــتن شــواهد میپذیرد (همو ،مجموع الفتاوی ،ج،17
 )179و در موضــع دیگری بدون اشــاره به ضــعف او ،به شــرح حدیثش میپردازد (همو ،بیان تلبیس الجهمیة فی تأسححیس
بدعهم الکالمیة ،ج)582 ،1ب
2ب زرکلی ،خیرالدین ،االعال  ،ج873 ،1ب
3ب مزی ،یوسف بن الزکی ،تهذیب الکما  ،ج115 ،85ب
4ب ذهبی ،محمد بن أحمد میزان االعتدا ل 1ص5؛ ابن حجر عسقالنی احمد مقدمة فتح الباری ل 1ص.044
 .5ممدوح محمود سعید رفع المنارة لتخریج أحادیث التوسل والزیارة ص.131
 .6ابن سعد طبقات الکبری ل 6ص.301
9ب ابن حجر عسقالنی ،احمد ،تهذیب التهذیب ،ج881 ،88ب
8ب ذهبی ،محمد بن أحمد ،سیر اعال النبالء ،ج797 ،9ب
2ب ترمذی ،محمد بن عیســـی ،سحححنن ترمذی ،ج159 ،17ب ترمذی مراد از «حســـن» را در نوشـــتههای خود اینگونه بیان
ً
میکند« :کل حدیث یروی ال یکون فی إسناده من یتهم بالکذب و ال یکون الحدیث شاذا ،و یروی من غیر وجه نحو ذا ک فهو
عندنا حدیث حسـن»ب علمای اهل سنت در معنای «حسن» نزد ترمذی دیدگاههای مختلفی دارندب نکب :محمدی ،عبدالقادر،
مصطلح حسن عند الترمذی8 ،ب
10ب الترمذی ،محمد بن عیسی ،الجامع الصحیح سنن الترمذی ،ج777 ،5ب
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ابنتیمیه برای ضعیف نشاندادن این روایت ،چشمان خود را بر سایر اسناد حدیث فرو
بسـته و هیچ نامی از آنها به میان نمیآوردب گویی با خود عهد کرده اسـت در قبول فضـایل
اهل بیت  فقط به قدر ضرورت اکتفا کند و بدون قبول زحمتی برای کنکاش بیشتر ،به
گزارههایی دست یابد که موافق باورهای او باشدب
در تکمله پاسخ ابنتیمیه باید گفت حدیث کقلین در منابع اهل سنت دستکم از طریق
بیســت صــحابی از پیامبر اکرم  روایت شــده اســتب این روایات حاکی از آن اســت که
رســولالله  در مواضــع گوناگونی ،از جمله در مدینه و در بازگشــت از ســفر طائف و در
جحفه و روز عرفه و روز غدیر خم در حجة الودا و در بســتر وفات ،هنگامی که حجره
ایشـان آکنده از اصحاب بود ،و مواضع دیگری ،اهمیت و شرافت دو یادگار خود را به همه
مسلمانان گوشزد کردهاندب1
با وجود گسـتره روایی این حدیث ،بحث درباره سند آن ضرورتی نداردب زیرا در هر طبقه
روایی ،تعداد راویان به میزانی است که احتمال تبانی آنها بر کذب از بین میرود و در نتیجه
تواتر این حدیث در همه طبقات به اکبات میرسـدب جای بسـی شـگفتی است که پارهای از
علمـا ،برخی روایـات را بــا دارابودن کمتر از  15طریق ،متواتر میداننـد ولی در خصـــو
حـدیـث کقلین ،دم برنمیآورنـدب 2همهنین ،در جـای خود کابت شـــده که در حدیث متواتر
نیازی به بررسی اسناد آن نیست ،بلکه واجب است بیچون و چرا به آن عمل شود 3و ایراد
اشکال و شبهه به سند آن جایز نیستب 4این اشکال وارد نیست که برخی از راویان تضعیف
شدهاند ،چون هرچند اصولیون اهل سنت ،حدیث متواتر جماعت کفار و فساق را نیز معتبر
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1ب سـخاوی ،محمد بن عبدالرحمن ،اسحتجالب ارتقاء الغرف777 ،ب سمهودی ،علی بن عبدالله ،جواهر العقدین فی فضل
الشرفین ،ج119 ،8ب ابن حجر هیتمی ،احمد ابن محمد ،الصواع المحرقة ،ج757 ،8ب
2ب برای نمونـه ابنحجر هیتمی دربـاره روایت «مروا أبا بکر فلیصـــل بالنا » با دارابودن  2طریق ،آن را متواتر میداندب نکب:
ابن حجر هیتمی ،احمد ابن محمد ،الصحواع المحرقة ،ج59 ،1ب حتی ابنحزم اندلسـی روایتی را که فقط چهار سند دارد،
متواتر دانسته استب نکب :اندلسی ،ابن حزم ،المحلی ،ج3 ،9ب
3ب ابن حجر عسقالنی ،احمد ،نزهة النظر فی توضیح نخبة الفکر فی مصطلح أهل األثر ،ج11 ،1ب
4ب بغدادی ،احمد ابن علی ،الکفایة فی علم الروایة ،ج17 ،1ب

میدانند اما محدکان اهل سـنت در روایت متواتر ،اسالم راوی را کافی میدانندب 1بنابراین،
بســیاری از تضــعیفات این حدیث ،که به دلیل تشــیع راوی بوده ،بیاکر میشــودب از ســوی
دیگر ،در حدیث متواتر ،ســالمبودن طرق آن از ضــعف ،شــرط نیســتب چراکه اکبات تواتر
روایت با لحاظ مجمو طرق آن است ،نه با نظر به تکتک طرقب2
لذا این سخن ابن تیمیه که حدیث کقلین ضعیف است یا فقط ترمذی آن را نقل کرده و
اضافاتی در آن وارد شده از اسا مردود استب
با فراغت از اسناد این حدیث ،و با نگاهی به محتوای آن ،این نکته به دست میآید که
اگرچـه در نقـلهـای راویان این حدیث اختالفاتی وجود دارد اما روح حاکم بر بیشـــتر این
روایات مشــترک اســت و بر عناصــر «باقیگذاردن دو امر»« ،قرآن و عترت یا اهل بیت»،
«گمراهنشدن به شرط تمسک به آنها» و «جدانشدن از یکدیگر تا ورود بر حوض» استوارند
و پیامبر خدا  در مواضـــع مختلفی بر پایه همین عناصـــر ،بیاناتی را ایراد فرمودهاند که
احادیث آن از طریق بیست و چند صحابی نقل شده استب3
نکتـه دیگر اینکـه از میـان چهـار دســـته مفهومی حدیث کقلین ،ابنتیمیه تالش دارد
کمترین محتوا را بپذیرد! توضـیح سـخن اینکه ،در بیشـتر این روایات دسـتکم سه عنصر
موجود استب دو عنصر نخستین که وجه تمایز حدیث کقلین از دیگر احادیث بوده و در همه
روایات موجود اســت و یکی دیگر از عناصــر ســوم یا چهارمب هرچند پارهای از روایات بر هر
چهـار عنصـــر تکیـه دارنـدب بـا این نگـاه ،روایــات کقلین بر چهـار محتوا داللـت دارنــد1 :ب
«بـاقیگـذاردن دو یـادگـار قرآن و عترت»ب8 4ب «بـاقیگـذاردن دو یادگار قرآن و عترت که
نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حدیث ثقلین

1ب کتانی ،محمد ،نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ،ج15 ،1ب
2ب ألبانی ،محمد ناصرالدین ،إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل ،ج95 ،7ب
3ب ابن حجر هیتمی ،احمد ابن محمد ،الصواع المحرقة ،ج115 ،8ب
4ب حدیث «أیها النا فإنما أنا بشـر یوشک أن یأتینی رسول ربی فأجیبه ،و إنی تارک فیکم الثقلین أولهما کتاب الله فیه الهدی
والنور فتمســـکوا بکتاب الله و خذوا به فحث علی کتاب الله ،و رغب فیه کم قال و أهل بیتیب أذکرکم الله فی أهل بیتی کالث
مرآت»ب نیشــابوری ،مســلم ،صحححیح مسححلم ،ج188 ،3ب شــیبانی ،احمد بن حنبل ،مسححند أحمد ،ج15 ،78ب الدارمی،
عبدالله ،سنن الدارمی ،ج815 ،15ب

219

سال ششم ،بهار  ،5931شماره 15

تمسـک به آنها سـبب نجات از گمراهی است»ب7 1ب «باقیگذاردن دو یادگار قرآن و عترت
که تا هنگام ورود بر حوض از یکدیگر جدا نمیشــوند»ب1 2ب «باقیگذاردن دو یادگار قرآن و
عترت که تمسک به آنها سبب نجات از گمراهی است و تا هنگام ورود بر حوض از یکدیگر
جدا نمیشـــوند»ب 3پارهای از احادیث بر مفاهیم دیگری داللت دارند که همســـو با مفاهیم
یادشده هستند ،مانند روایاتی که از «کقلین» به «خلیفتین» تعبیر میکندب 4پارهای از روایات
نیز گرفتار تقطیع شده و به صورت غیرحرفهای ،الفاظی از آن حذف شده استب5
اختالفـاتی که در نقل این حدیث وجود دارد به دلیل اهتمام ویژه پیامبر  در معرفی
دو یادگار ایشـان بوده که باعث میشـده با الفاظ گوناگون و در مواضع مختلفی از «کقلین»
ســخن به میان آورد و طبیعی اســت که نقلهای راویان با اختالفاتی همراه باشــدب اما این
اختالف نقل در یک جا عجیب به نظر میرسد و آن همین نقل صحیح مسلم است که ز ید
بن ارقم میگویـد پیـامبر خدا  پس از حجةالودا در غدیر خم خطبهای ایراد فرمود که
در میان آن بر محتوای نخسـت «باقیگذاردن دو امر قرآن و اهل بیت و وجوب تمسک به
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ً
1ب حدیث «انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمســکتم بهما لن تضــلوا ابدا کتاب الله و عترتی»ب ترمذی ،محمد بن عیســی ،الجامع
الصححیح سنن الترمذی ،ج778 ،5ب بزار ،احمد بن عمرو ،مسند البزار ،ج29 ،7ب الطبرانی ،سلیمان ابن احمد ،المعجم
االوسحححط ،ج29 ،5ب حاکم نیشـــابوری ،محمد بن عبدالله ،المسحححتدرک علی الصححححیحین ،ج739 ،15ب ألبانی ،محمد
ناصرالدین ،ظال الجنة فی تخریج السنة البن أبی عاصم ،ج125-133 ،8ب
2ب حـدیـث «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» و نظایر آن در این منابع
موجود اسـت :ابن سـعد ،الطبقات الکبری ،ج191 ،8ب ابن ابی شیبة ،مصنف ابن ابی شیبة ،ج759 ،7ب شیبانی ،احمد
ابن حنبل ،فضحائل الصححابة ،ج339 ،8ب همو ،مسحند احمد ،ج887 ،88ب فسوی ،یعقوب بن سفیان ،المعرفة والتاری ،
ج572 ،1ب ابن ابی عاصم ،السنة ،ج711 ،8ب نسائی ،احمد ابن شعیب ،السنن الکبری ،ج715 ،3ب
3ب حدیث« :إنی تارک فیکم الثقلین ما إن تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و عترتی ،و إنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض»ب
شـیبانی ،احمد بن حنبل ،فضحائل الصححابة ،ج525 ،8ب همو ،مسحند احمد ،ج125 ،87ب الفسـوی ،یعقوب بن سفیان،
المعرفة والتاری  ،ج577 ،1ب الترمذی ،محمد بن عیسـی ،الجامع الصححیح سنن الترمذی ،ج777 ،5ب ابن ابی عاصم،
السنة ،ج717 ،8ب الطبرانی ،سلیمان ابن احمد ،المعجم الصغیر ،ج111 ،1ب
4ب نک :ابن ابی شیبه ،مسند ابن أبی شیبة ،ج517 ،1ب شیبانی ،احمد ابن حنبل ،فضائل الصحابة ،ج757 ،8ب
لََ
ِّ َ
5ب مانند این روایت که تصـــریح به کقلین میکند ولی فقط نام یکی از کقلین در آن ذکر شـــده اســـت« :إنی تارک فیک بم الثقلین،
َ َْ
َأ َح بد به َما َأ ک َب بر م َن اآل َْخر ،ک َت ب
اب لالله َح ْب ٌل َم ْم بد ٌود م َن ل
السـ َما إلی ا ْرض»ب ابن ابی شـیبة ،مصنف ابن أبی شیبة ،ج177 ،7ب
حاکم نیشابوری ،محمد ابن عبدالله ،المستدرک علی الصحیحین ،ج112 ،7ب

قرآن و لزوم احترام به اهل بیت» تأکید کردب 1این در حالی است که افراد دیگری نیز در آن
جمع حضــور داشــتند و این ســخن رســولالله  را شــنیدند ولی نقل آنها به گونه دیگری
اسـت و بر محتوای سوم «باقیگذاردن دو یادگار قرآن و عترت که تا هنگام ورود بر حوض
از یکدیگر جدا نمیشــوند» تصــریح میکنندب 2عجیبتر اینکه نقل دیگری از زید بن ارقم
وجود دارد که موافق نقل این افراد است 3و روایات دیگری نیز از او وجود دارد که بدون ذکر
محل ،حدیث را به همین شکل نقل کرده استب 4اکنون این پرسش مطرح میشود که چرا
حدیث صحیح مسلم با هیچ یک از سایر احادیث همخوانی ندارد؟
نتیجـه کالم اینکـه فقط ترمـذی نیســـت کـه نـاقل حدیث کقلین اســـتب منابع معتبر
بیشماری این حدیث را با الفاظ همگون بازتاب دادهاند و نقلنشدن روایت از طریق بخاری
و مسـلم خدشـهای به اعتبار حدیث وارد نمیکند ،بلکه این پرسش را به وجود میآورد که:
چرا در صـــحیحین احادیثی به نقل از راویان ناصـــبی 5موجود اســـت ولی به روایاتی مانند
حدیث کقلین که در ســـند آن راویان شـــیعه دیده میشـــود ،بیمهری شـــده و آنها را کنار
گذاشتهاند؟!

نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حدیث ثقلین

1ب نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسلم ،ج188 ،3ب
2ب این نقلها از زید بن کابت و حذیفة بن اســید موجود اســتب برای نمونه نکب :الطبرانی ،ســلیمان ابن احمد ،المعجم الکبیر،
ج177 ،5ب بقی بن مخلد ،الحوض والکوثر ،ج22 ،1ب
َ ْب
َ َْ َْ َ
ِّ َ ْ َ َ ب
َ
کیف َت ْخ بل بفونی فیه َما َفإ لن به َما َلنْ
یکم لالث َق َلینَ ،أ َح بد به َما َأ َکب بر م َن اآلْخر َکت َ
َ
کت ف ب
ب
اب الله ،و عترتی أهل بیتی ،فانظروا
3ب «إنی قد تر
َ ْ َ
ََ َ ل
یتف لرقا َحتی یر َدا َعلی ال َح ْوض»ب النســائی ،احمد ابن شـــعیب ،السحححنن الکبری ،ج715 ،3ب ابن ابی عاصـــم ،السحححنة ،ج،8
711ب
َ ب ل َل ََل
ْ َ ْ ََ ل بْ َ ْ َ
ِّ َ
4ب حدیث «إنی تارک فیکم ما إن تمس ـکتم به لن تض ـلوا کتاب الله عز وجل و عترتی أهل بیتی و أنهما لن یتفرقا حتی یردا علی
الحوض»ب الترمذی ،محمد بن عیسـی ،الجامع الصححیح سحنن الترمذی ،ج777 ،5ب الفسوی ،یعقوب بن سفیان ،المعرفة
والتاری  ،ج577 ،1ب بزار ،احمد ابن عمرو ،مسحند البزار ،ج878 ،15ب طبرانی ،سلیمان ابن احمد ،المعجم الکبیر ،ج،7
77ب
5ب برای نمونه میتوان به «حریز بن عثمان» و «إســحاق بن ســوئد بن هبیرة» و «حصــین بن نمیر واســطی» اشــاره کرد که
علیرغم دشـمنیشـان با حضرت علی  ،بخاری از آنان روایت نقل کرده استب نکب :بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،صحیح
البخحاری ،ج1758 ،7ب ج875 ،8ب ج1579 ،7ب منـابعی کـه بـه ناصـــبیبودن این افراد اعتراف کردهاند :ابن حجر
عسقالنی ،احمد ،تهذیب التهذیب ،ج 852 ،8و ج ،857 ،1ش 172و ج ،75 ،8ش53ب
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ج) سفارش پیامبر به احترام و دوستی به اهل بیت
از دیگر اشـــکاالت ابنتیمیه که ناظر به مدلول حدیث کقلین اســـت این اســـت که این
حدیث فقط بیانگر لزوم احترام به اهل بیت  و دوستی با آنها است و اهل سنت همواره
این دستور را آویزه گوش خود کردهاند و اهل بیت  نزد آنان جایگاه ویژهای دارندب1
در پاســـخ ،از ژرفاندیشـــی در حدیث کقلین درمییابیم که محدودکردن این حدیث به
سفارش اخالقی ،خروج از جاده انصاف است و وجود قرائن و شواهد فراوان ،گویای منزلت
واالی این حدیث و معرف آن به عنوان یکی از وصـــیتهای مهم نبی مکرم اســـالم 
استب
نخست ناگزیر از بیان این نکته هستیم که اگرچه برخی صحابه صدور هر گونه وصیتی
را از جانب پیامبر  انکار میکنند و در پاسـخ به این پرسش که «چگونه نبی اسالم ،
علیرغم دســتور به دیگران برای وصــیتکردن ،خودشــان وصــیتی نداشــتند؟» میگویند
پیامبر  فقط به قرآن وصـــیت کردند 2،اما دالیلی وجود دارد که پیامبر خدا  در طول
حیات و حتی در لحظه وفات سفارشهایی ایراد فرمودند که بعدها به عنوان وصیت ایشان
شـــناخته میشـــدب 3ناگفته نماند که در تعریف وصـــیت هیچ یک از فقهای مذاهب اربعه
اهـلســـنـت ،اقتران وصـــیـت بـه وفـات موصـــی را شـــرط نمیدانندب 4در نتیجه روایات
وصـیتنداشـتن پیامبر  ،که مسـتمسک سلفیها شده ،با دیدگاه اهل سنت در تعارض
استب

211

1ب این اشکال ابنتیمیه پیشتر بیان شدب
2ب از طلحة بن بم َص ـ ِّرف نقل شــدهَ « :س ـ َأ ْل بت َع ْب َد لالله ْب َن َأبی َأ ْو َفیَ ه ْل ک َان لالنبی ^ َأ ْو َص ـی َف َق َال َالب َف بق ْل بت کی َف کتبَ
َ َ َ
ْ ب َ ب
ل
َ
ْ
َ
َعلی لالنا ال َوصیة أ ْو أم بروا بال َوصیة قال أ ْو َصی بکتاب اللهب بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج98 ،15ب
3ب برای نمونه در صححیح مسـلم بابی تحت عنوان وصـیةالنبی باهل مصـر آورده استب نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسلم ،ج،3
195ب همهنین ،ذهبی در بیـان حاالت احتضـــار پیامبر  نقل میکند« :کانت عامة وصـــیة النبی ^ حین حضـــره
الموت :الصـالة و ما ملکت أیمانکم»ب و این یعنی حضــرت وصـیتهای دیگری نیز داشــتهاندب نکب :ذهبی ،محمد ابن احمد،
تاری االسال  ،ج157 ،1ب
4ب جزیری ،عبدالرحمن ،الفقه علی المذاهب األربعة ،ج172 ،7ب

1ب نگارنده بخش مفصـلی را به شاخصههای استخراجشده از حدیث کقلین اختصا داد ،اما به دلیل محدودیت حجم ،ناگزیر
از حـذف این مطالب بودهایمب در صـــورت نیاز نکب :الکهنوی ،میرحامدحســـین ،عبقات االنوارب میالنی ،ســـید علی ،نفحات
االزهارب ربانی گلپایگانی ،علی« ،امامت اهل بیت در آیینه حدیث کقلین» ،انتظار موعود ،ش17ب
2ب در تمام سخنان پیامبر خدا  ،هیچ حدیث دیگری وجود ندارد که حضرت با صراحت «انی تارک»« ،ترکت فیکم»« ،خلفت
فیکم»« ،بقیت لکم» بیان کرده باشندب
3ب بخاری ،اسماعیل بن محمد ،صحیح بخاری ،ج817 ،5ب

نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حدیث ثقلین

بـا توجـه به اینکه تاکنون تألیفات و نوشـــتههای ارزشـــمندی درباره مفاهیم و مدالیل
حدیث کقلین نگاشــته شــده که در حجم محدود این نوشــتار نمیگنجد 1،فقط به عناوین
شـاخصـههای استخراجشده از حدیث کقلین بسنده میکنیمب با نگاهی موشکافانه در متن
حدیث کقلین درمییابیم که این حدیث مهمترین وصـــیت پیامبر  اســـت که بر گزینش
الهی کقلین داللت دارد و به نوعی ضــمانتی الهی برای نجات از گمراهی امت اســتب این
برخاسته از خطاناپذیری کتاب و عترت است و ویژگی جداییناپذیری این دو و حضور دائمی
در میان مسلمانان ،به شایستگی عترت برای جانشینی پیامبر  اشاره داردب
برای نمونه برخی از این شاخصهها را شرح میدهیم که بر اسا آن این حدیث نهتنها
از وص ـیتهای نبی اکرم  بلکه مهمتر ین وص ـیت ایشــان برای امت اســالمی قلمداد
میشودب چون در میان تمام احادیثی که از پیامبر خدا  نقل شده ،فقط حدیثی که در آن
بر باقیگذاردن یادگاری جاوید از جانب خاتماالنبیا  برای امت تصریح میکند ،حدیث
کقلین اسـتب 2همهنین ،در تمام سـخنان رسولالله  ،واژه «کقلین» ،که اشاره به شی
گرانقدری دارد ،فقط در دو جا به کار رفته اســـت :یکی درباره «جن و انس» 3و آن هم به
دلیل اهمیت و شرافت این دو مخلوق خداوند ،و دیگری در حدیث کقلینب
با توجه به جایگاه «هدایت» در منظومه اعتقادی مســلمانان ،در هیچ یک از ســخنان
حضرت محمد  نیز این ضمانت داده نشده که تمسک به امری ،نجاتبخش مسلمانان
از گرفتاری در ورطه گمراهی استب فقط حدیث کقلین است که بیمهای همیشگی از جانب
خدای متعال اســتب در مجمو  ،حدیث کقلین مهمترین وصــیت ،و وصــیت به مهمترین
مسئلهای است که از جانب پیامبر خاتم  بیان شده استب
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خالصه سخن اینکه ،حدیث کقلین دربردارنده مفاهیم فراوانی است که نتیجه تمسک
به آنها رهایی از ورطه گمراهی اسـت و این مسـئولیتی است بر عهده همه مسلمانان که از
آنهـا پیروی کننـدب بنـابراین ،لزوم دوســـتی بـا اهل بیت  و احترام به آنها فقط یکی از
ویژگیهایی است که از این حدیث استخراج میشودب

211

د) وجود احادیث م الف
نکته دیگر ابنتیمیه در انکار حدیث کقلین ،وجود حدیث مخالفی است که در آن کقلین
را «کتاب و سنت» معرفی کرده استب
در پاســخ ،ابتدا کالم خود ابنتیمیه را به او ارجا میدهیم که این حدیث در هیچ یک
از صحیحین ذکر نشده و بیتوجهی بخاری و مسلم به این حدیث ،نشان از بیاعتباری این
حدیث داردب فقط در صححیح مسلم حدیثی ذکر شده که در آن بر « تمسک به قرآن و لزوم
احترام به اهل بیت» توصـــیه شـــده اســـتب و این روایت به حدیث کقلین «کتاب و عترت»
بسیار نزدیکتر استب
با چشمپوشی از این نکته با نگاهی به اسناد این حدیث درمییابیم که حدیث مورد ادعای
ابنتیمیه را ابوهریره ،ابنعبا  ،ابوســـعید خدری ،و عمرو بن عوف از پیامبر اکرم  نقل
کردهاندب با بررسـی رجالی اسـناد این روایات به این نتیجه میرسیم که سلسله اسناد طریق
ابوهریره و ابوســـعید خدری و عمرو بن عوف به دلیل وجود راویان ضـــعیف ،هیچ اعتباری
ندارد و ضـعیف اسـتب مالک بن انس نیز این روایت را بدون ذکر سند کامل در کتاب خود
آورده استب بنابراین ،معتبر نیستب 1سیوطی نیز به ضعف راوی این حدیث اعتراف داردب2
از این میـان فقط میتواننـد بـه طریق ابنعبـا اســـتناد کنند ولی در این طریق نیز
راویانی مانند عکرمه 3و ابیاویس وجود دارند که درباره عکرمه باید گفت منابع بســیاری از
79-75ب

1ب نکب :چگینی ،رسول ،اعتبارسنجی دو گونه روایی حدیث ثقلین در منابع اهل سنت،
2ب سیوطی ،جالل الدین ،اللئالی المصنوعة ،ج27 ،1ب
3ب عکرمـة القرشـــی الهاشـــمی ،أبو عبدالله المدنی (متوفی  153هبقب) خدمتکار ابنعبا که احادیث را نقل کرده اســـت و
تمجیــدات فراوانی از او کردهانــد! برخی از وی بــه دلیــل اعتقــاد بــه عقیــده خوارج اجتنــاب جســـتــهانــد و حتی گفتــهانــد 

درو بســـتن عکرمـه بـه ابنعبـا خبر دادهانـد 1تـا جـایی کـه فرزنـد ابنعبـا به دلیل
درو های عکرمه ،او را جلوی درب با طناب بسـته بود 2و نقل شده که ابنعمر و سعید بن
مســـیـب بـه غالمان خود میگفتند به من درو نبند ،همانطور که عکرمه به ابنعبا
درو میبستب 3با وجود این ،برخی وی را توکیق کردهاندب4
درباره ابیاویس نیز گفته شـده است که احمد بن حنبل وی را صالح میداندب نسائی و
ابوحاتم درباره او گفتهاند« :لیس بالقوی» و ابنمعین و ابنمدینی او را تضــعیف کردهاندب5
در نتیجه این طریق نیز نمیتواند محل استناد قرار گیردب
شـاهد دیگر بر ضعیفبودن این طریق آن است که ابنعبا این حدیث را منسوب به
حجة الودا پیامبر  میکند ،در حالی که هیچ دلیل دیگری وجود ندارد که رســـولالله
 در حجة الودا این حدیث را اینگونه بیان کرده باشندب در مطالب گذشته بیان شد که
ســفارش پیامبر  در حجة الودا به «قرآن و عترت» بوده اســتب به همین دلیل حاکم
نیشــابوری پس از نقل این روایت میگوید« :بیان اعتصــام به ســنت در این خطبه غریب
اســـت»ب 6لـذا حـدیث کقلین با عبارت «کتاِّ الله سؤؤؤنتی» حدیث غیرمعتبری اســـت و
نمیتوان به آن استناد کردب
این ســـخن بـه معنـای نفی اعتبار ســـنت در منظومه اعتقادی مســـلمانان نیســـتب
اندیشـوران لغوی «سنت» را به معنای طر یقه ،روش و سیره ،اعم از سیره نیک یا سیره بد،

نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حدیث ثقلین

نمازخواندنش نیز صــحیح نبود و با نرد بازی میکردب اخبار فراوانی در کذاب و وضــا و ضــعیفالعقلبودن وی وجود داردب
عجیـب اینکـه برخی مـاننـد ابنمعین و نســـائی و ابوحاتم ،بدون توجه به احوال عکرمه ،او را کقه میدانند! بخاری ،محمد ابن
اســـمـاعیل ،تاری الکبیر ،ج19 ،3ب مزی ،یوســـف ابن الزکی ،تهذیب الکما  ،ج821 ،85ب ذهبی ،محمد ابن احمد،
میزان االعتدا  ،ج91 ،7ب
1ب عقیلی ،محمد ابن عمرو ،ضعفاء الکبیر ،ج13 ،3ب
2ب مزی ،یوسف ابن الزکی ،تهذیب الکما  ،ج825 ،85ب
3ب ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،الضعفاء والمتروکین ،ج128 ،8ب
4ب نک :مزی ،یوسف ابن الزکی ،تهذیب الکما  ،ج821 ،85ب ذهبی ،محمد ابن احمد ،میزان االعتدا  ،ج91 ،7ب
5ب مزی ،یوسف ابن الزکی ،تهذیب الکما  ،ج177 ،15ب
6ب حاکم نیشابوری ،محمد ابن عبدالله ،المستدرک علی الصحیحین ،ج757 ،1ب
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دانستهاندب 1سنت راستین نبوی امری است که قرآن مجید حجیت آن را امضا کرده است،
َ
ْ ُ َّ
َ َ ُ َ َْ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ُ ُ َ
ْ ُ َ
الرس ِول ذُِذنض َنمِا
آنجــا کــه فرمودَ  :نمِا ین ِ ق عن اِل َوی  ،إن ه َو إن َنح ٌه ُيحى 2و نمِا آتِام
ِ
ِ
ِ
َ
َ َِِ ُام ْ َع ْنِ ُه فِ َانت ُموا 3و روایـاتی کـه مســـلمانان را به توجه بیشـــتر به این محور بنیادین فرا
میخواندب در نتیجه ســنت راســتین به عنوان ترجمان قرآن مجید برای اســتفاده در اختیار
مسلمانان قرار گرفته استب
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نتیجه
اشـــکاالت ابنتیمیه درباره حدیث کقلین متوجه ســـند و داللت این حدیث اســـتب این
اشـکال ابن تیمیه که این حدیث در صـحیحین ذکر نشـده ،صـحیح نیستب زیرا حتی خود
بخاری و مســلم نگفتهاند که همه احادیث صــحیح را گردآوری کردهاندب در جواب اشــکال
دیگر او ،که همه اسناد این روایت را ضعیف معرفی کرده ،بیان شد که با بررسی همه اسناد
این حدیث دریافتیم که نهتنها همه اســناد حدیث ضــعیف نیســتند ،بلکه با وجود کثرت و
گســـتره روایی این حـدیث تا میزان  72ســـند مســـتقل و همگون ،میتوان آن را در زمره
احـادیـث متواتر جـای دادب داللت این حدیث آنگونه که ابنتیمیه آن را فقط منحصـــر در
احترام و دوســـتی با عترت کرده موافق واقع نیســـت ،زیرا مهمترین وصـــیت پیامبر ،
گزینش الهی کقلین ،ضـــمـانـت الهی بر نجـات از گمراهی ،خظـاناپذیری کتاب و عترت،
حضــور دائمی در میان مســلمانان و جانشــینی پیامبر  ویژگیهایی اســت که از حدیث
کقلین اســتخراج میشــودب فرجام ســخن اینکه نمیتوان حدیث «کتاب الله و ســنتی» را
مخالف حدیث «کتاب و عترت» دانســـتب چون همه اســـناد این روایت با ضـــعف رجالی
مواجهاند ،اما این سخن به معنای حجیتنداشتن سنت نیستب
1ب الجوهری ،اســماعیل بن حماد ،صحححاح اللغة ،ج8172 ،5ب ابن منظور ،محمد ابن مکرم ،لسححان العرب ،ج799 ،7ب
فیروزآبـادی ،محمـد بن یعقوب ،قحاموس المحیط ج51 ،8ب الطریحی ،فخرالـدین ،مجمع البحرین ،ج177 ،8ب راغب
اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن189 ،ب
2ب سوره نجم ( :)57آیه  7و 1ب
3ب سوره حشر ( :)59آیه 3ب
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 .25اصـبحی ،مالک بن انس ،الموطأ ،تحقیق محمد مصـطفی ا عظمي ،بی جا ،مؤسـسـة زاید بن سلطان آل نهیان،
االولی 1185هـ 8551 -مب
 .26ألبانی ،محمد ناصر الدین ،إرواء الغلیل فی ت ریج أحادیث منار السبیل ،بیروت :المکتب االسالمی ،الطبعة
الثانیة 1155 ،ق 1925 /مب
 .27ـــــــــــــــــــ  ،ظالل الجنة فی ت ریج السنة البن أبی عاصم ،بیروت :المکتب اإلسالمی ،الطبعة الثالثة،
 1117ق 1997 /مب
 .28أندلسی ،ابن حزم ،المحلی ،بیروت :دار اآلفاق الجدیدة ،بیتاب
 .29بخاری ،محمد بن إسماعیل ،التاریخ الصغیر ،قاهره :دار التراث ،الطبعة ا ولی 1793 ،ق 1933 /مب
 .31ـــــــــــــــ  ،تاریخ الکبیر ،تحقیق :السید هاشم الندوی ،بیروت :دار الفکر ،بیتاب
 .31ـــــــــــــــــــــ  ،صحیح ب اری ،المحقق :محمد زهیر بن ناصر الناصر ،بیجا :دار طوق النجاة ،الطبعة ا ولی،
 1188قبب
 .32بزار ،احمد بن عمرو ،مسالالند بزار لالبحر الزخار) ،تحقیق دب محفوظ الرحمن زین الله ،بیروت ،مؤســســة علوم
القرآن مکتبة العلوم والحکم1159 ،قب
 .33البغـدادی ،أحمـد بن علی ،الکفالایالة فی علم الروایة ،المحقق :أبو عبدالله الســـورقی ،إبراهیم حمدی المدنی،
المدینة المنورة :المکتبة العلمیة ،بیتاب
 .34ــــــــــــــــــــــ  ،تاریخ بغداد ،المحقق :الدکتور بشار عواد معروف ،بیروت :دار الغرب اإلسالمی ،الطبعة ا ولی،
 1188ق 8558 /مب
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اإلسالمی 1992 ،مب
 .36ـــــــــــــــ  ،سنن ترمةی ،بیروت :دار التراث ،بیتاب
 .37جزیری ،عبـدالرحمن ،الفقاله علی المالةاهالب ااربلالة ،بیروت :دار الکتـب العلمیـة ،الطبعـة الثانیة 1181 ،ق/
 8557مب
 .38الجوهری ،اســـماعیل بن حماد ،الصالالحاحق تاج اللغة و صالالحاح اللربیة ،بیروت :دار العلم للمالیین ،الطبعة
الرابعة 1995 ،مب

 .39الحاکم نیشـابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک علی الصحیحین ،تحقیق :مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت:
دار الکتب العلمیة ،الطبعة ا ولی 1111 ،ق 1995 /مب
 .41حسینی میالنی ،علی ،ازدواج ام کلثوم با عمر ،قم :الحقایق ،چاپ هفتم 1798 ،شب
 .41دارمی ،عبدالله بن عبدالرحمن ،سالنن الدارمی ،تحقیق :حسـین سـلیم أسد الدارانی ،المملکة العربیة السعودیة:
دار المغنی ،الطبعة ا ولی 1118 ،ق 8555 /مب
و
 .42ذهبی ،محمد بن أحمد ،تاریخ اإلسالالالم وو ووفیات المشالالاهیر وااعالم ،المحقق :الدکتور بشــار عواد معروف،
بیروت :دار الغرب اإلسالمی ،الطبعة ا ولی 8557 ،مب
 .43ــــــــــــــــــــــ  ،سیر أعالم النبالء ،المحقق :مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب ا رناؤوط ،بیجا:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة 1155 ،ق 1925 /مب
 .44ــــــــــــــــــــــ  ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،تحقیق :علی محمد البجاوی ،بیروت :دار المعرفة ،الطبعة
ا ولی 1728 ،ق 1977 /مب
 .45الراغب االصــفهانی ،حســین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،بیروت :دار القلم ،الطبعة ا ولی1118 ،
قب
 .46زرکلی ،خیر الدین بن محمود ،االعالم ،بیجا :دار العلم للمالیین ،الطبعة الخامسة عشر 8558 ،مب
 .47سـخاوی ،محمد بن عبدالرحمن ،اسالتجالو ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسالول و ذوی الشرف ،المملکة
السعودیة :دار البشائر االسالمیة ،بیتاب
 .48سمهودی ،علی بن عبدالله ،جواهر اللقدین فی فضل الشرفین ،بغداد :مطبعة العانی 1153 ،ق 1923 /مب
 .49ســـقاف ،حســـن بن علی ،المنهج الصالالالحیح فه فهم عقیدة أهل السالالالنة والجماعة مع التنقیح ،اردن،
داراالمام النووی ،اولی1117 ،هـب
 .51ســـیوطی ،جالل الدین ،اللئالی المصالالالنوعة فی ااحادیث الموضالالالوعة ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة
ا ولی 1113 ،ق 1997 /مب
 .51شیبانی ،احمد بن حنبل ،فضالل الصحابة  ،تحقیق :دب وصی الله محمد عبا  ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة
ا ولی 1157 ،ق 1927 /مب
الثانیة 1185 ،ق 1999 /مب
 .53الطبرانی ،ســـلیمـان بن أحمد ،الملجم ااوسالالالط ،المحقق :طارق بن عوض الله بن محمد ،عبدالمحســـن بن
إبراهیم الحسینی ،القاهرة :دار الحرمین ،بیتاب
 .54ـــــــــــــــــــ  ،الملجم الصغیر ،تحقیق :محمد شکور محمود الحاج أمریر ،بیروت :المکتب اإلسالمی ،الطبعة
ا ولی 1155 ،ق 1925 /مب
 .55ـــــــــــــــــــــــــ  ،الملجم الکبیر ،المحقق :حمدی بن عبدالمجید السلفی ،القاهرة :مکتبة ابن تیمیة ،الطبعة
الثانیة ،بیتاب

نقد و بررسی دیدگاه ابن تیمیه پیرامون حدیث ثقلین

 .52ــــــــــــــــ  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقیق :شعیب ا رنؤوط و آخرون ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة

219

 .56الطریحی ،فخر الدین ،مجمع البحرین ،قم :مؤسسة البعثة ،الطبعة االولی 1117 ،قب
 .57العقیلی ،محمـد بن عمرو ،الضالالاللفالاء الکبیر ،المحقق :عبـدالمعطی أمین قلعجی ،بیروت :دار المکتبة العلمیة،
الطبعة ا ولی 1151 ،ق 1921/مب
ب
َ
 .58فسوی ،یعقوب بن سفیان ،الملرفة والتاریخ ،المحقق :د أکرم العمری ،بیروت :بینا ،الطبعة ا ولی 1921 ،مب
 .59فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،قاموس المحیط ،بیروت :مؤسـسة الرسالة للطباعة والنشر ،الطبعة الثامنة1187 ،
ق 8555 /مب
 .61کتانی ،محمد بن أبی الفی  ،نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ،المحقق :شـرف حجازی ،مصر :دار الکتب
السلفیة ،بیتاب
 .61محمدی ،عبدالقادر ،مصطلح حسن عند الترمةی ،بی جا ،بی تاب
 .62مدینی ،محمد بن عمر ،خصالص مسند اإلمام أحمد ،بیجا :مکتبة التوبة 1115 ،ق 1995 /مب
 .63مزی ،یوســف بن الزکی ،تهذیب الکمال فی أسالالماء الرجال ،المحقق :دب بشــار عواد معروف ،بیروت :مؤســســة
الرسالة ،الطبعة ا ولی 1155 ،ق 1925 /مب
 .64ممـدوح ،محمود ســـعیـد ،رفع المنارة لت ریج أحادیث التوسالالالل والزیارة ،اردن :دار االمام النووی ،الطبعة
االولی 1117 ،ق 1995 /مب
 .65نســائی ،أحمد بن شــعیب ،السالالنن الکبری ،حققه و خرج أحادیثه :حســن عبدالمنعم شــلبی ،بیروت :مؤســســة
الرسالة ،الطبعة ا ولی 1181 ،ق 8551 /مب
 .66النووی ،یحیی بن شـــرف ،المنهاج شالالرح صالالحیح مسالاللم بن الحجاج ،بیروت :دار التراث العربی ،الطبعة
الثانیة 1798 ،قب
 .67نیشـابوری ،مسلم بن الحجاج ،صحیح مسلم ،المحقق :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیروت :دار إحیا التراث العربی،
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*

آ ُرن وای .زلین
**
ترجمه :مصطفی ورتابی کاشانیان
مقدمه مترجم
ٔ
بهار عربی و آغاز قیام ملتهای عرب علیه دولتهای مســتبد و دســتنشــانده غرب،
هرچنـد ابتـدا نویـددهنده تحولی عظیم در میان تودههای مســـلمان بود ،اما برآیند آن در
ٔ
جامعه مسلمان انتظار آن را داشت
کشورهایی مثل تونس ،مصر ،لیبی و اردن ،با چیزی که
بســیار متفاوت بودب این قیامها برای برخی ،مثل مردم تونس انحراف این جریان از مســیر
اصـلی را در برداشتب برای برخی مثل مردم مصر ،پس از موفقیتی نسبی ،کودتای نظامی
به همراه داشتب و برای مردم لیبی ،نبود دولت مرکزی و مقتدر را رقم زدب
تمامی این نتایج را میتوان به نوعی حاصـل دسـیسههای غرب ،دول استعماری و نیز
متحدانشــان در منطقه دانســتب اما آنهه این مقاله بدان میپردازدٔ ،
نحوه پیدایش و فراز و
فرود گروه موسـوم به انصـارالشریعة است که از گروههای سلفی -جهادی منطقه بود ،و از

1ب مجله ی Current Trends In Islamic Ideology, Vol 18, May 2015ب
ٔ
* دانشــجوی مقطع دکتری دانشــگاه کنیگکالج لندن که پایان ٔ
ٔ
درباره تاریخهه گروههای جهادی تونس اســتب
نامه ارشــدش
هماکنون کارشــنا انســتیتوی واشــنگتن در ٔ
زمینه خاورمیانه و گروههای جهادی اســتب وی ســایت  Jihadology.netرا
راهاندازی کرده که نقلقولهای فراوانی از آن در مقاالت و پژوهشها صــورت گرفته اســتب تمرکز پژوهشهای او بر گروههای
جهادی جهان ،بهویژه انصارالشریعة در شمال آفریقا و جبهه النصرة در سوریه ،استب
** پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم دانشگاه تهرانب
Mostafa1303@yahoo.com
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نبود دولت مرکزی در لیبی ســو اســتفاده کرد و موقعیت خود را در این کشــور برای مدت
کوتاهی استحکام بخشیدب
مقاله منتشرشده در ٔ
آنهه پیش روی شـما اسـت ترجمهای اسـت از ٔ
مجله گرایشهای
ٔ
موسـسه هادسون ،که همین موضو را بررسی
معاصحر در ایدئولویی اسحالمی ،وابسـته به
ً
ـرفا از متن اصــلی ترجمه شــده و دیدگاههای نویســن ٔ
ده آن
میکندب مطالب این مقاله نیز صـ
ً
ٔ
ترجمه آن لزوما به معنای تأیید دیدگاههای ایشان نیستب
استب
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ٔ
موسسه هادسون
ٔ
موسسه هادسون خود را سازمان مستقلی معرفی میکند که به دنبال ارتقای ایدههای
ٔ
توسعه امنیت ،رفاه و آزادی جهانی است و هرمن کان ،استراتژیست
جدید برای پیشرفت و
و برنامهریز ســیاســی -نظامی ،آن را در ســال  1971تأســیس کردب این مؤســســه تفکرات
کنونی در مواجهـه بـا تجـدد را میکـاود و نقـد میکنـد و مـدعی اســـت میتواند از طریق
ٔ
برنامه گذار از سنت به تجدد و اصالح
مطالعات میانرشتهای ،به مدیریت هدفمند و تحت
منـاســـبـات آینده کمک کندب و این کار را به منظور دفا از روابط ،اقتصـــاد ،بهداشـــت،
تکنولوژی ،فرهنگ و قانون بینالملل انجام میدهدب
به اذعان مؤســســان ،هادســون به دنبال هدایت ســیاســتگذاران اجتماعی و رهبران
جهانی در حکومت و تجارت ،از طریق برنامهای قوی و مستحکم است که شامل نشریات،
همایشها ،جلسات سیاسی و مطرحکردن پیشنهادها و توصیهها میشودب
محل اصـلی این مؤسـسـه در واشـنگتن دی سی است و خود را یکی از قدیمیترین و
پرمراجعهترین منابع فکری در این زمینه ،در دنیا معرفی میکند ،که از ســال  8551تمرکز
مطالعاتش بر سیاست خارجی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی استب
پیدایش انصار الشریلة
در دو سال اخیر ،با ظهور جبهه النصرة و بازگشت دولت اسالمی عراق و شام (داعش)
ً
توجه جهان به سـوریه و عراق معطوف شده استب هرچند تقریبا هزار مایل دورتر در جهت
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غرب (این مناطق) انصارالشریعة در لیبی ( ،)ASLتا زمان حمله به کنسولگری آمریکا در
بنغازی ،در  11سـپتامبر  ،8518به فعالیت خود به منظور زمینهسازی برای تشکیل دولت
اسالمی در آینده ،ادامه میدادب
انصـارالشریعة ،ابتدا ،برنامهای گسترده و پیهیده برای دعوت به راه انداخت که شامل
خدمات اجتماعی در داخل و خارج از لیبی میشــدب این مســئله حمایت محلی را به دنبال
داشـــتب امـا زمانی که ژنرال لیبیایی ،خلیفه هفتر ،در ماه می  8511تهاجمی عمده علیه
گروههـای اســـالمگرای مســـلح در غرب لیبی اعالم کرد ،انصـــارالشـــریعـة اولویت را بر
فعالیتهای نظامی گذاشـتب فرصـتهای انصارالشریعة رو به افول گذاشتب بهعالوه این
اوضا با مرگ رهبر آن ،محمد الزهاوی ،که در  8515تأیید شد ،شدت یافتب و داعش از
نوامبر  8511تالشهای خود را برای تشــکیل گروهی لیبیایی مســتقل از انصــارالشــریعة،
شدت بخشیدب بر این اسا  ،این مقاله فراز و فرود انصارالشریعة را بررسی خواهد کردب
ً
انصـارالشـریعة در بسـیاری جهات تابع الگوی انصـارالشریعة تونس ( )ASTبودب مثال
ً
اینکه مقصود از دعوت و کمپین خدمات اجتماعی صرفا تأسیس و راهاندازی نوعی انجمن
اســالمی نبود ،بلکه (هدف) دولتی اســالمی بود که در نهایت با قانون اســالمی حکومت
میکندب در مقایسه با دولت لیبی ،که اغلب فاسد ،بیکفایت یا بمسرف بود ،انصارالشریعة به
دنبـال متقـاعدکردن مردم محلی در کفایت و خیرخواهی خود بودب این قضـــیه به کســـب
حمایت عمومی کمک میکردب
اضـافه بر این ،انصـارالشریعة در پی به دست آوردن سراسر لیبی ،از بنغازی ،تریپولی و
اجدابیا تا سـرت ،درنه و خلیج صدرا بود ،که در مناطق کوچکتر عملیاتش گستردهتر بودب
از همه مهمتر اینکه عوامل خود را به ســوریه ،ســودان و غزه اعزام کرد تا در فعالیتهای
ً
بشــردوســتانه کمک کنندب این الیهای کامال جدید را به مفهوم جهانی «جهاد» میافزاید و
اینکه چگونه گروه های متفاوت ممکن اسـت سعی در تعامل با مردمی داشته باشند که در
مناطق عملیاتی آنها ساکن نیستندب
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انصـارالشریعة ،به عنوان یک سازمان ،هویت های متعددی داشت :از یک سو ،نوعی
مؤسـسـه خیریه ،سـرویس امنیتی ،سرویس سالمت و متولی آموزش مذهبی بودب از سوی
دیگر ،نوعی ســـازمـان نظامیتروریســـتی و محلی برای آموزش جهادیهای خارجی بودب
برای شناخت این پیهیدگی ،این تحلیل ،به ٔ
همه جوانب این گروه و آزار و اذیتهای محلی
و جهانی دعوت انصـــارالشـــریعة نظر داردب امیدها و برنامههای این گروه مبتنی بر ادبیات
دعوت به عقیده و منهج اسـتب آموزش مبارزان خارجی به دست این گروه با هدف نبرد در
سـوریه و مبارزه با ژنرال هفتر و داعش به عنوان رقیب ،صـورت میگیردب به طور خالصه،
این مقاله به دنبال ترسیم دیدگاهی جامع از انصارالشریعة ،در چهار سالی است که به وجود
آمدهاندب

211

دعوت ،اولین راهبرد
ً
از عواقـب قیـام عربها ،خصـــوصـــا در کشـــورهایی چون مصـــر ،لیبی و تونس ،که
حکومتهایش بهکلی سـرنگون شـدند ،این بود که فضـای عمومی باز شــدب این کشورها،
همهنین در پی شـــکســـتهـای ٔ
دهه اخیر القاعده در عراق در به دســـت گرفتن کنترل
قلمروش و تأســیس حکومت ،شــروعی تازه و محکی برای گروههای جهادی جدید بودندب
ً
مثال رهبر القاعده ،ایمن الظواهری ،فکر میکرد این محیط جدید فرصـــتی برای دعوت و
اطال رسـانی استب او میگفت« :فقط خدا میداند که آنها (دولتهای محلی و غربیها)
ٔ
اســـتفاده خود را ببرد و
تـا کی دوام میآورندب بنابراین ،جمعیت اســـالم و جهاد باید از آنها
ً
بهرهبرداری کند»ب 1در پیغام صوتی مشابهی ،مجددا بر برتری شریعت بر هر نظام حقوقی و
قانونی دیگر تأکید کردب ظواهری ،همهنین ،آزادی کشورهای اسالمی را تأیید میکرد ،در
حالی که مخالف روابط حســنه با اســرائیل بود و بر اهمیت پاکســازی این ســرزمینها از
فساد مالی و اجتماعی تأ کید میکردب

1ب طبق گزارش شبکه السحاب ،آگوست 8511ب

1ب آرونب وایب زلین ،کانال ســیاســتهای خارجی خاورمیانه« ،شــاگردان مقدســی در لیبی و تونس» 11 ،نوامبر 8518ب همو،
ٔ
انصارالشریعه خود را بشنا » 81 ،سپتامبر 8518ب
«
2ب همانب

ظهور و انحطاط انصار الشریعة در لیبی

در  ،8511ابومحمد مقدسـی ،اولین ایدهپرداز سنیجهادی که هنوز هم در قید حیات
ٔ
اسـتفاده شاگرد
اسـت ،در تالش برای هدایت جنبش جهادی و دورنگهداشـتن آن از سـو
ُ
ٔ
القاعده عراق ،کتابی با عنوان وقفت ما ثمرة الجهاد
ســـابقش ،ابومصـــعب زرقاوی ،رهبر
نوشتب مقدسی در این کتاب تفاوت بین آنهه او به عنوان «قتال النکایة» (نبرد با دشمن)
توصیف میکند با «قتال التمکین» (مبارزه برای تحکیم قدرت) را بررسی میکندب مقدسی
اسـتدالل میکند که گذشته فقط یک پیروزی تاکتیکی کوتاهمدت به دنبال دارد ،در حالی
که آینده چارچوبی اســـاســـی برای اســـتحکام دولتی اســـالمی به ارمغان میآوردب تأکید
مقدسی ،به طور ضمنی ،بر اهمیت برنامهریزی ،سازماندهی ،آموزش و دعوت استب1
تشکیل انصارالشریعة لیبی همراه با سازمانهای مشابهش ،یعنی انصارالشریعة تونس
و انصــارالشــریعة مصــر ،نتایج منطقی عملیکردن دیدگاههای الظواهری و مقدســی لحاظ
میشودب 2به طور خالصه ،این گروهها به جای راهبرد ٔ
اولیه جهاد ،به راهبرد دعوت اولویت
دادندب در نتیجه یکی از روشهای اصـــلی پیش روی انصـــارالشـــریعة برنامههای خدمات
اجتماعی بودب این تربیت پیروان در شکل گسترده ،در مقایسه با بیشتر سازمانهای پیشتاز
جهتدار که با جهادگرایی محلی ،منطقهای یا با قابلیت جهانی در طول سـی سال گذشته
درگیر بودهاند ،روشی جدید برای استحکام دولت اسالمی آینده در نظر گرفته شدب
ٔ
سـابقه افرادی که به انصـارالشریعة لیبی و تونس پیوستند،
ابتدا این روش ،با شـمار بی
برای ایجـاد راهی جدید و موفق پیش روی جنبش جهادی بودب هرچند در طول دو ســـال
ٔ
نتیجه عکس داشتب در اوایل جوالی  ،8517یک ماه بعد از
گذشته این روش دعوت اولیه
کودتای عبدالفتاح السیسی در مصر ،اعضای کلیدی انصارالشریعة مصر یا دستگیر شدند،
یا مجبور شـدند به جماعت انصـار بیتالمقد  ،که در شمال سینا در حال تدارک شورش
بودند ،بپیوندندب برخی دیگر به ســوریه گریختند تا در جهاد علیه بشــار اســد شــرکت کنندب
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کمتر از دو مـاه بعـد ،در پـایـان آگوســـت  ،8517دولـت تونس انصـــارالشـــریعـة تونس را
سـازمانی تروریسـتی معرفی کرد و از طریق دسـتگیریهای گسترده ،اقدام به از بین بردن
آن کردب در نتیجه برخی از آنها به لیبی رفتند و به انصارالشریعة لیبی ملحق شدند و عدهای
نیز به سوریه رفتند و به داعش پیوستندب
درباره انصارالشریعة لیبی ،وقتی ژنرال هفتر جنگ مقابل ایشان را به راه انداخت ،تأکیر
فراوانی بر توقف روش قانونمند دعوت داشـــتب دعوت هر جا که اتفاق میافتاد و انتشـــار
مییافت ،حمایت میشـــد و این حمایت مربوط به فراهمکردن گوشـــت و غذا برای فقرا و
نیازمندان در ماه رمضان و عید فطر و عید قربان در تابستان و پاییز  8511بودب و تا زمانی
که اعضــای این گروه با نیروهای ژنرال هفتر درگیر شــدند ،انتشــار بســیاری از این مسـائل
(دعوت) ادامه داشــتب بهعالوه ،در حالی که انصــارالشــریعة هنوز به اعضــایش در دیگر
شـــهرهـا میبــالیــد ،عمـ ٔ
ـده فعــالیــتهــای نظــامیاش را در بنغــازی متمرکز کردب هرچنــد
انصــارالشــریعة لیبی مثل انصــارالشــریعة مصــر و تونس از هم نپاشــید ،ولی تواناییهایش
بهشدت تنزل یافت و این بستری مناسب برای داعش در پاییز  8511فراهم کردب
انصــارالشــریعة در اوج مبارزاتش بر شــبکهای گســترده از ســرویسهای داخل و خارج
لیبی نظـارت داشـــتب در واقعٔ ،
دامنه فعالیتهای آن عبارت بود از :کمپین مبارزه با مواد
مخـدر ،اهـدای خون ،اهـدای غـذا (از جمله قربانیکردن حیوانات در اعیاد مذهبی برای
فقرا) ،برگزاری رقـابتهای قرآنی برای بههها ،ایجاد مشـــاغل خانگی برای فقرا ،نظافت
مدار  ،از بین بردن زباله و تعمیر پلهاب انصارالشریعة به دلیل ایجاد یک کلینیک پزشکی
برای زنان و کودکان ،یک مرکز اسـالمی برای زنان ،اورژانس و یک مدرسـ ٔـه مذهبی به نام
مرکز االمام بخاری لعلما الشـریعة ،فعالیتهای چشمگیری انجام دادب همهنین ،امنیت
بیمارستان مهم الجال در بنغازی را تأمین میکردب
آنهـه این تالشهـا را موکرتر میکرد این بود کـه انصـــارالشـــریعـة در انجـامدادن این
فعالیتها مسـتقل نبود ،بلکه از حمایت و پشتیبانی دیگر سازمانهای محلی هم برخوردار
بودب فعالیت اهدای خون با مرکز خون بنغازی هماهنگ میشد ،تا جایی که حتی این مرکز

1ب همان کانال ،آرونب وایب زلین« ،جهادیهای لیبیایی فراتر از بنغازی» 18 ،آگوست 8517.

ظهور و انحطاط انصار الشریعة در لیبی

در  85جوالی  8517بــا اهــدای جــایزهای از انصــــارالشـــریعــة تقــدیر کردب همهنین،
انصـارالشـریعة همایشهایش را با صندوق تأمین اجتماعی ٔ
شعبه بنغازی تنظیم میکردب و
در همکاری با شــرکت برق و شــرکت «تجامع القواشــاش الخیریة والدعاوی» راهها را تمیز
میکردندب بهعالوه ،موفقترین برنامهای که انصــارالشــریعة به عهده گرفت کمپین شــدید
مبارزه با مواد مخدر بود که با همکاری کلینیک رهبا در بیمارســتان روانپزشــکی بنغازی،
باشـگاه فوتبال االهلی ،شـرکت مخابرات و شرکت برق لیبی انجام دادب این در حالی است
که انصارالشریعة ،در سرت در ماه رمضان ،میزبان مسابقات ده ٔ
روزه قرآن بود که با مشارکت
ٔ
اداره اوقاف سرت ،رادیو توحید سرت ،شرکت خدمات بهداشتی و دانشگاه سرت برگزار شدب
همهنین ،در ماه رمضــان در فعالیت اهدای غذا کمک کرد که توانســت حمایت شــرکت
لیبیایی پرایمرا گالری ( ،)Primera Galleryمؤسـسـة االمام ،تجامع القواشیش الخیریة
والدعاوی و مرکز فاروق را به دست آوردب1
انصــارالشــریعة فراتر از فعالیتهای محلیاش ،کمپینی قوی در کشــورهای ســوریه،
ســودان و نیز غزه به راه انداختب انصــارالشــریعة این دعوت فرامرزی را با عنوان «کاروان
نیکی برای مردممان در محل» راهاندازی کردب تالشها در نوامبر  8518آغاز شـــدب یعنی
وقتی که انصـــارالشـــریعة محمولهای کمکی به ســـوریه و غزه فرســـتاد که حاوی ادبیات
دعوتش بودب هرچند مهمترین فعالیت آنها ،در واکنش به ســیل عظیم ســودان در 8517
بودب یک گروه از انصـارالشـریعة با دو محموله شامل  5تن دارو 18 ،تن غالت و حبوبات و
ٔ
بسـته دوم شامل  81تن لبا و  1/5تن
هشـت تن شـیرخشـک ،در خارطوم فرود آمدندب
فرش برای مسـاجد بودب تمام این محمولهها با نشـان و برچسـب انصـارالشریعة بودب سطح
این هدف برجسـته بود ،ولی این واقعیت ،که این محموله از سـوی نوعی سازمان جهادی
جهانی می آید که آن را تهیه کرده و در امنیت تحویل سـودان داده است ،گواه تواناییهای
گروههای سازمانی و نیز روابط محتملش با دولت سودان استب
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پرسشهای مشابهی درباره عملکرد انصارالشریعة در سوریه و روابط بالقوهاش با دولت
ترکیـه مطرح اســـتب این کمپین در ســـوریـه «ارتقـاد ٔ
هنده آزادی مردم از قوانین تحمیلی
دموکراســـی غربی و ارتقای ســـطح زندگی با نیکوکاری ،ســـرافرازی و کرامت تحت قانون
خدا» 1نامیده میشــدب در اواخر ٔ
ژانویه  ،8511انصــارالشــریعة از میان دیگر مناطق ،ســه
ٔ
محموله کمکی شـامل گوشـت قربانی ،آرد و ژنراتور برق به الذقیه ،سلما و کسب فرستادب
ٔ
دهنده برنامهریزی عالی و ســازماندهی قوی آنها اســت،
این تالشها در ســوریه نشــان
چراکه انصـارالشـریعة لیبی باید به منابع محلی دسـترسـی داشته باشد تا پراکندگی انسانی
این منطقه را به دسـت آوردب همهنین ،در نهایت ،انصــارالشــریعة در اواخر ٔ
ژانویه  8511به
یکی از حمالت هوایی اسرائیل در غزه پاسخ دادب 2این حمله چنین نامیده شد« :ما در لیبی
هسـتیم ولی چشمانمان در اورشلیم»ب روابط انصارالشریعة لیبی در غزه خانه به خانه پیش
ٔ
همسـایه غزه ،النفق ،توزیع پاکت های پول با نشان انصارالشریعة لیبی در
رفت و در شـهر
میان کسـانی که خانههایشـان از توپ ٔ
خانه صـهیونیسـتها آسیب دیده بود سرعت گرفتب
ٔ
ٔ
شبکه انصارالشریعة لیبی در غزه استب3
دهنده امکانات
این کمپین ،نشان
در حــالی کــه تــأکیر این کمپین در خــارج از کشـــور بیــانکننـ ٔ
ـده نفوذ و قــدرت بــاالی
انصـارالشـریعة اسـت ،ولی از زمان آغاز مبارزه با ژنرال هفتر ،انصـارالشریعة هیچ نشانهای
دال بر ٔ
ادامه فعالیتهای بینالمللی از خود نشان نداده استب در عوض ،به نحو فزایندهای
فعالیتش را بر حفظ جایگاه خود متمرکز کرده استب هرچند بحث از مبارزه با جنرال هفتر،
ً
ٔ
پشـتوانه ایدئولوژیکی انصـارالشـریعة مهم است ،خصوصا
اولویت دارد ،ولی برجسـتهکردن
بخشـی از نوشـتجاتی که در دعوت محلی و بینالمللیشـان منتشــر کردند ،حاوی مطالب
کلیدی در این باره استب
1. Uplifting the Ummah, freedom from forced rule, Western dominance, and uplifted by the
goodness, pride and dignity under the law of Rahman
2ب روزنامه هاآرتس 88 ،ژانویه 8517ب آمو هارل گفت اسـرائیل دو شـبهنظامی اهل غزه را در تشـییع ٔ
جنازه شـارون کشت که
یکی از آنها حامل چند راکت بودب
ٔ
نشریه فکر آفریقا ،آرونب وایب زلین« ،تونس به دنبال کشف انصارالشریعة» 85 ،اکتبر 8517ب
3ب

1ب بنیاد ٔ
رسانه الریان« ،انصارالشریعة در لیبی ،اصول و دستورالعملها»ب

ظهور و انحطاط انصار الشریعة در لیبی

چشمانداز ایدلولوژیک
یکی از مهمترین جزواتی که انصـارالشـریعة در طول فعالیتهای دعوتش منتشر کرد،
مربوط به آموزش افراد طبق اصـول و دسـتور کارش بودب 1ایدئولوژی اصلی انصارالشریعة،
زیربنای جهادی -جهانی خاصـی داردب در ٔ
درجه اول تأکید خاصی بر توحید الهی دارد ،به
این معنا که نه خدای دیگری و نه کســـی که در حد او در خور احترام باشـــد ،وجود نداردب
منشـأ اضـافه نمودن یا کاستن چیزی از امور دینی ،قرآن ،کالم خداوند متعال است و (در
درجه ی بعد) سنت (قول و فعل) پیامبر است که تبیین کننده ی قرآن استب
دومب آنطور که این جزوه میگوید ،اگر مســـلمان تابع قدرت مح و صـــرف خداوند
نباشــد ،کافر اســتب هر کس که طالب چیزی غیر از اســالم باشــد ،از قبیل دموکراســی یا
ســکوالریســم ،کفر خود را آشــکار کرده اســت و دیگر ارزش و احترامی نداردب جواز تکفیر،
ریشه در ضرورتی سازمانی برای تحمیل اطاعت از مجموعهای از افعال و باورهایی دارد که
به صورت استنباط یا تفسیر لفظی از قرآن و سنت گرفته میشودب
ســـومب این جزوه ادامه میدهد که ســـازوکار الهی برای تصـــفیه امت از کفر ،و اعمال
توحید ،جهاد مسلحانه استب جهاد نیاز به حکم امام ندارد ،چراکه مبازره با کفر در جهان از
وفای به ایمان واجب تر اسـتب بنابراین ،برپاکردن جهاد شـرطی اساسی برای آن است که
مســـلمانی واقعی باشـــیب پس اگر مســـلمانی در مقابل مدعیان کفر جهاد کند ،از ســـوی
انصارالشریعة لیبی ،متهم به مسلمان عاصی نخواهد شدب
بهعالوه ،از آنجا که وظیفهای باالتر از جهاد نیست ،خون مسلمانان هم حرمتی نداردب
اولویـتدادن به قدرت نظامی و نظم ،امری الزم برای وحدت امت اســـالم و تبدیل آن به
نهادی واحد اســتب احزاب ســیاســی حتی از نو اســالمیاش ،عرضــه ٔ
کننده تکثرگرایی و
دموکراسی هستندب بنابراین ،به ٔ
تفرقه امت اسالمی کمک میکنندب در نهایت انصارالشریعة
به تأســـیس دولتی قدرتمند و الهی ،مبتنی بر شـــریعت ،برای از بین بردن قوانین و قانون
ً
اســـاســـی جاری کمک میکندب ظاهرا دســـتور کار انصـــارالشـــریعة ،محلی اســـتب یعنی
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مبارزهکردن با نظامیان رقیب در یک جنگ ،به منظور تسلط بر لیبی و اصالح آن در جهت
دولتی اســالمیب هرچند باورها و توجیهات مذهبی برای رفتار خشــن ،طرد کامل از ســوی
نظام جاری جهان و مخالفت کابت را در بر داردب
بحث دیگر در ٔ
جزوه انصارالشریعة ،بیان مسائل مربوط به دموکراسی با جزئیات استب1
انصارالشریعة در کنار تمرکزش بر توحید و ضرورت جهاد ،نفرت عمیقی از دموکراسی داردب
اســتدالل اصــلی این نوشــته آن اســت که دموکراســی با شــورا یا دولت اســالمی مبتنی بر
شـریعت ،تناق داردب سـه تفاوت اسـاسـی وجود دارد که اسـالم و دموکراسـی را ناسازگار
میکند :دموکراســی مبتنی بر قانون مردم اســت ،در حالی که شــورا مبتنی بر قانون خدا
ٔ
اجراکننده قوانین انسانسازی است که اسالم از آن منع کرده است ،در
اسـتب دموکراسی
حالی که شـورا از اجتهادی اسـتفاده میکند که برای ساختن ارزشهای فردی ،بر اسا
آموزههای اسالمی عمل میکندب و سیستم دموکراسی را مردم اداره میکنند ،در حالی که
شـورا را خدا اداره ،و بر آن نظارت میکندب هدف این نوشـته ،نامشرو کردن رهبران عربی
است که مدعیاند مسلمانان باتقوایی هستند ،اما در حکومتکردن و به دست آوردن قدرت
ســـیاســـی طبق الگوهای دموکراســـی عمل میکنندب از همه مهمتر ،انصـــارالشـــریعة ،با
قراردادن دموکراسی و اسالم در موقعیت آشتیناپذیر ،احزاب سیاسی اسالمی ،نظیر حزب
عدالت و عمران اخوانالمسـلمین لیبی را ،که به دنبال اجرای اصـول اسالمی در سیاست
اجتماعی ،آن هم در چارچوبی دموکراتیک است ،بیارزش میکندب
ً
برای انصـارالشریعة ،نهتنها دموکراسی اساسا با اسالم ناسازگار است ،بلکه شکلگیری
دموکراســـی در واقع مـانند نظام اســـتبدادی اســـتب طبق آنهه از این نوشـــته برمیآید،
ً
انصــارالشــریعة مســتقیما نمونههایی از آزادی ارزشها را ،که در بســیاری از کشــورهای
دموکراتیک ایجاد شـده ،هدف گرفته اسـت ،از قبیل شـهوتها ،رسواییها ،شرابخواری،
رفتارهای ســبکســرانه و مســخره ،ترانهخواندنها ،هرزگیها ،زنا و بیعفتی ،ســینماهاب
همهنین ،تحمیل قوانین ســـازمانهای کافر مثل منشـــور ســـازمان ملل متحد و قوانین
1ب همان« ،آیا دموکراسی در اسالم وجود دارد یا خیر؟»ب

1ب همان« ،کسانی که ملزم به متوقفکردن خودروی پلیس در حال انجامدادن وظیفه برای صحبت با آنها هستند»ب
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ٔ
نتیجه منطقی آن
مجالس قانونی عمومی ،و قوانین انتخابات دموکراتیک احزابب بنابراین،
اسـت که اگر کسـی در رفتارهای شـهوانی و رسواییها شرکت نکند ،تروریستی افراطی که
میانهای با صــلح جهانی و همزیســتی ندارد ،در نظر گرفته میشــودب با تحمیل ارزشهای
ً
غیراسـالمی خا بر جامعه و منعکردن از قانون مصوب شریعت ،دموکراسی مستقیما به
دنبال ریشـهکنکردن اسـالم اسـتب بنابراین ،مجالس انتخاباتی و پارلمانها که بر اسا
قانون اکثریت بنا می شـوند ،مفاهیمی هستند که ارتباطی به قرآن و حدیث ندارند ،پس به
دنبال براندازی قانونی هستند که خدا تأیید کرده استب در نهایت ،انصارالشریعة با شکست
ً
خصوصا در مصر ،تونس ،اردن و یمنٔ ،
چهره
قیامهای عربی در بهوجودآوردن دولتی بهتر،
دموکراســی را ســیاه جلوه میدهدب درســی که از این قیامها گرفته میشــود این اســت که
ً
ٔ
گذشته عربها علیه دیکتاتورها
دموکراسی سرشار از مقررات مزورانه استب اساسا قیامهای
و ناآرامیهای داخلی که به دنبال آن آمد ،محصول دموکراسی استب
سـومین جزوهای که انصـارالشـریعة در میان هوادارانش و نیز کسانی که قصد ورود به
این جریان را داشتند توزیع کرد ،این بود که چگونه با افسران پلیسی تعامل کنیم که باید در
ٔ
درباره وضـــعیت جاری
خیابانها بایســـتندب 1این جزوه دربردارنده نکاتی بود برای گفتوگو
لیبی ،به منظور ایجاد شک در میان پلیسها و تشویق آنها به گریختنب از جمله نکات این
گفتوگو فراخواندن خدا به عنوان تنها داور عادل و منشــأ اعتبار حکومت اســت ،در حالی
که بر مبارزه با قوانین انســـانی تأ کید دارد ،و میگوید (قوانین انســـانی) هرچه حکم کند از
جانب خدا نیامده اســتب خدایی که نوشـ ٔ
ـته انصــارالشــریعة مطرح میکند برای حکومت به
بشـــر اعتماد نمیکند ،اما بهســـادگی برای از بین بردن شـــر ،و هر چیزی که به تفســـیر
تحتاللفظی از متن اسـالمی ملحق نشـود( ،به همین انسان) اعتماد میکندب برای تحت
تعقیـب قراردادن مجرمان تحت قانون مدنی لیبی ،پلیسها در واقع مردم را به کفر مجبور
میکنند چراکه (در صـــورت تبعیت) مردم تابع طاغوت شـــدهاندب مفهوم پلیس و ارتشـــی
مطرود نیست ،به شرط اینکه قدرتشان بر اسا شریعت مشرو باشدب
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بیانیه ایدئولوژیکی نهایی ،درباره دیدگاه جهانی انصــارالشـ ٔ
ٔ
ـریعه لیبی ،اهمیت بســیاری
ً
داردب در حالی که انصــارالشــریعة عمدتا بر مســائل محلی متمرکز بود ،فعالیتهایش یک
ً
ٔ
خصـوصـا در ٔ
حوزه ایدئولوژی جهاد جهانی بسیار نمود داشتب
جنبه جهانی هم داشـت که
ٔ
بیانیه انصـارالشـریعة در پاسخ به ربودن ابو انس اللیبی به دست آمریکاییها بودب شخصی
لیبیایی که قصد داشت در بمبگذاریهای سفارت ٔ
خانه آمریکا در شرق آفریقا شرکت کندب
این بیانیه کنایه از دیدگاه جهانی آنها اسـتب 1در نهایت ،انصارالشریعة استدالل میکند که
ایـاالت متحـده به دنبال از بین بردن اســـالم و تحمیل فرهنگ ،ارزشها و قانون خود بر
مسـلمانان و سـرزمین آنها اسـتب آمریکا ،که کافر نامیده شـده ،این اعمال را به سه روش
انجام میدهدب اول اینکه از تأسـیس دولت اسالمی به دست مسلمانان جلوگیری میکندب
از نمونههای آن ،کمپین ائتالفی علیه طالبان افغانســتان و اســالمگراها در شــمال مالی
استب
دوم ،بیـانیـهای کـه جنـگ علیـه جهاد و تعقیب مجاهدان یا جنگ علیه تروریســـم را
خواهان اسـتب در واقع ،این بیانیه خواهان جنگ مقابل اسالم استب وقتی آمریکا در امور
دیگر کشـورها دخالت میکند ،اغلب به دنبال اهدافی اسـت که بدون نظارت و مسئولیت،
خواهان بهدستآوردن آنها است (به ماجرای ابو انس اللیبی و به طور ویژه کشتن بنالدن
بدون مشـورت با پاکســتان ،اشـاره دارد)ب این در حالی اســت که اماکن مقد و ســرزمین
مسلمانان را هتک حرمت می کند (اشاره به عملیات سپر صحرا و آزادی عراق)ب آمریکا به
ٔ
بهانه مبارزه با تروریســم و با عنوان تصــمیمگیرنده و حاکم جهان ،در واقع در تالش برای
تحمیل ادعای غیرقانونیاش در برتری بر جهان استب انصارالشریعة آشفتگیهای لیبی را
ً
به دخالت آمریکا و تالش برای تحمیل ظلم و سـتم دموکراسـی نسبت میدهد ،که کامال
مانع اجرای قانون شـریعت استب این تجاوز ،تکبر و احترامنگذاشتن به مسلمانان ناشی از
ً
ارزشهـای کفرآمیز آمریکـا اســـتب مثـل قتل و آوارگی ،که مســـتقیما به تاریخ بردهداری
آمریکا ،نژادپرستی و درگیری با آمریکاییهای بومی برمیگرددب
1ب همان« ،گرفتن ابو انس اللیبی»ب

اســتدالل ســوم این بیانیه مبنی بر این اســت که اسـ ٔ
ـتفاده آمریکا از واژه «تروریســم»،
برچسـبی اسـت برای کسانی که به الگوی دموکراسی او ملحق نمیشوندب در پاسخ به این
ادعـا ،انصـــارالشـــریعـة بـه کمپینی همگـانی دعوت میکند تا مردم را از اهداف این دول
متخاصم و متحدانش ،مطلع کنندب منطقی این است که پیش از ٔ
اراده جهاد ،باید به مبارز،
اینگونه تلقین شـود که او در حال دفا از مذهب و سـبک زندگیاش استب انصارالشریعة
اصـــرار دارد کـه مســـلمـانان باید احکام احمد شـــکیر را (به عنوان یک عالم) بپذیرند که
میگویـد هر گونه همکاری با انگلیس (یا آمریکا) هرچند کوچک باشـــد ،به معنای ارتداد
کامل اســتب بنابراین ،به دالیلی که گفته شــد ،مســلمانان باید همواره با آمریکا در جنگ
ٔ
درباره لیبی ،انصـارالشـریعة معتقد اسـت این کشـور گرفتار تحقیر و رسوایی استب
باشـندب
چراکه حکومت بر اســا شــریعت اســالم را رها کرده اســتب دولتمردان لیبی با اتخاذ
ً
الگوی پارلمانی غربی و نه الگویی مبتنی بر اسالم ،اساسا ،در حال مبارزه با اسالم هستندب
مثل حکومت سابق صدام و صالح در عراق و یمن و پس از آنها قذافی ،لیبی هم در تالش
برای پیوستن به الگوی حکومتی غربی استب

ٔ
انصارالشریعه تونس به کار گرفته میشودب دیوید گراتنستن رز« ،انصارالشر یعة ،بازی طوالنی
1ب این راهبرد سهگانه همهنین در
تونس :دعوت ،حسبا و جهاد» ،مرکز بینالمللی مبارزه با تروریسم ،شهر الهه8518 ،ب
ٔ
انصارالشریعه لیبی را مالقات کرده
2ب اخبار بی بی سـی 12 ،سـپتامبر  ،8518گفت احمد ماهر ،محمد علی الزهاوی متعلق به
استب
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حسباء لامر به ملروف و نهی از منکر) و جنگ مقابل هفتر
در واقع ،با اینکه دعوت در کانون توجه انصــارالشــریعة قرار دارد ،در عین حال ،همین
ً
دعوت ،بخشـی از حسـبا (امر به معروف و نهی از منکر ،که معموال متضمن اعمال فشار
اســت) و جهاد نیز محســوب میشــودب 1بر اســا (همین) حســبا  ،زهاوی با درگیرشــدن
گروهش در تخریب زیارتگاه و عبادتگاه صـوفیان موافقت کردب 2انصـارالشریعة ،همهنین،
ٔ
مدرســه انگلیســی در بنغازی حمله کرد و کتابهای مربوط به بدن انســان را که گفته
به
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میشـد حاوی تصاویر شهوانی و لذا مخالف اسالم است ،مصادره کردب 1معلمان در مدرسه
تهدید و ترسـانده شـدند که تصـاویری را که بدن انسـان را نشـان میدهد (از کتب درسی)
حذف کنندب اعضـای انصـارالشـریعة در ویدئویی در سـرت ،به کسـانی که از حدود شریعت
تجاوز کرده بودند دهها ضــربه شــالق زدندب 2بهعالوه ،شــمار فراوانی ترور مقامات امنیتی،
دولتی و فعـاالن اجتمـاعی ،وجود دارد که کســـی مســـئولیت آنها را به عهده نگرفته و در
بسیاری از آنها انصارالشریعة در مظان اتهام استب
ٔ
متحده آمریکا
معروفترین عملیات جهادی انصـارالشریعة حمله به کنسولگری ایاالت
در بنغازی اسـتب هرچند ادعای رسـمی مبنی بر پذیرش مسئولیت وجود نداشت ،اما لحن
دوپهلوی ٔ
بیانیه اولیه انصـارالشـریعة که سخنگوی آن ،هانی المنصوری ،ایراد کرد ،بیانگر
ً
آن اسـت که برخی از اعضای انصارالشریعة در این حمله شرکت داشتهاندب منصوری دقیقا
گفت که «شـرکت دادن کتیبه (پرچم و نماد) انصارالشریعة در بنغازی در فعالیتی نظامی به
طور رسمی (از سوی انصارالشریعة) نبوده و دستور مستقیمی در این خصو صادر نشده
اســـت»ب 3این احتمال وجود دارد که برخی متحدان محلی انصـــارالشـــریعة در گروههای
شبهنظامی دیگر ،در این قضیه شرکت کرده باشندب
در یک مقیا منطقهای (بومی) ،شبیه جهاد عراق ،لیبی مرکز آموزش کسانی بود که
به دنبال جهاد در ســوریه بودندب در واقع ،بیشــتر کســانی که در اردوگاههای لیبی آموزش
ً
دیدند (احتماال در مصراته ،بنغازی ،صحرای حوالی منطقه ی هان و در کوههای سرسبز
شرق) از کشورهای اطراف لیبی آمدهاندب4
دالیل فراوانی وجود دارد که انصـارالشریعة در حال آموزش افراد برای شرکت در جنگ
سـوریه اسـتب در ششم آگوست  ،8517دو ویدئو به صورت زنده از تونسیهایی پخش شد
ٔ
رسانه الریانٔ ،
1ب بنیاد ٔ
ٔ
ٔ
برنامه درسی مدار اروپایی در بنغازی ،سوم مار 8517ب
درباره
شماره  3انصارالشریعة
بیانیه
بhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DGJSM8eXaaUب 2
درباره ٔ
3ب بنیاد ٔ
ٔ
کتیبه انصارالشریعة 18 ،سپتابر 8518ب
رسانه الریان ،بیانیه هانی المنصوری
ٔ
4ب انجمن بیداری اسالمی« ،حامل شمشیر ،آیا یک شبکه فراملی رقیب از سوی القاعده در حال شکل گیری است؟» 75 ،می
8518ب

از خدا متشکریم که به ما قدرت داد بر هفتر پیروز شویم و او را در تالش برای
ورود مجدد به بنغازی به مبارزه میطلبیمب به او هشدار میدهیم که ا گر این جنگ
https://www.facebook.com/photo.php?v=115515188737552ب 1
ٔ
ٔ
ٔ
نشریه فرانسوی لو الک 89،آگوست 8517ب
الشریعه تونس در زندان،
مصاحبه مؤلف با یکی از بیست عضو اصلی یا مؤسس انصار
2ب
3ب تارک امارا« ،حمالت بمبگذاری انتحاری به شهر توریستی تونس» ،رویترز 75 ،اکتبر 8517ب

ظهور و انحطاط انصار الشریعة در لیبی

ٔ
منطقه درعا ،به دســت نیروهای محلی بازداشــت و بازجویی شــده بودندب 1بر اســا
که در
ً
اطالعات این ویدئوها ،این فیلم احتماال مربوط به اواخر بهار یا اوایل تابستان  8518استب
بـه نظر می رســـد انصـــارالشـــریعـة از قبل به نحو فعالی به آموزش مبارزان برای ســـوریه
میپرداخته استب واقعیت تلخی که نشان میدهد  11سپتامبر  8518چه چیزی در بنغازی
ٔ
ٔ
عالقه کمتری به دعوت
انصـــارالشـــریعه تونس ،که
رخ داده اســـتب بهعالوه ،اعضـــای
ً
داشــتند ،احتماال به منظور آمادگی برای شــورش یا فعالیتهای تروریســتی در تونس ،در
ً
لیبی آموزش میدیدندب 2مثال میتوان به یک تونســـی آموزشدیده در لیبی اشـــاره کرد که
مسئول عملیات انتحاری ناموفقی در ساحل بپر رفت و آمد سوسه ،شهری در جنوب شرقی
تونس ،در اکتبر  8517بودب3
در حالی که حسبا و آموزش مبارزان خارجی در طول چند سال گذشته ،در سایه ادامه
ٔ
مبارزه انصارالشریعة با ژنرال هفتر ،هم در پیامها و هم در محتوای فضای مجازی
داشت،
(اینترنت) ج ٔ
نبه عمومی بیشتری گرفتب زمانی که ژنرال هفتر عملیات کرامت را در  13می
اعالم کرد ،ماهیت ٔ
چهره عمومی انصـارالشـریعة ،بیشتر به گروهی با اولویت جهادی بدل
شد تا اولویت دعوتب
در اواخر می  8511در آغاز درگیری ،زهاوی نشـسـت خبری ضبطشدهای (آفالین) را
حمله او را ٔ
برگزار کرد کـه در آن ژنرال هفتر را محکوم کرد و ٔ
حمله صـــلیبی علیه اســـالم
ٔ
متحده عربی و مصــر،
نامیدب به نظر زهاوی ،ایاالت متحده ،عربســتان ســعودی ،امارات
پشـــتیبانان ژنرال هفتر بودندب کالم زهاوی به دخالتهای (آمریکا در) خارج از لیبی مثل
افغانستان ،عراق و سومالی و هشدار آمر یکا درباره پیوستن به مبارزان اشاره داردب زهاوی با
لحن جسورانهای ادعا کرد که انصارالشریعة در حال پیروزی استب او گفت:
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را علیـه ما ادامه دهد ،مســـلمانان از ســـراســـر دنیا برای مبازره با او خواهند آمد،
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ً
تبلیغات انصـــارالشـــریعة دائما ســـا کنان بنغازی را قربانیان تجاوز و ویرانگری معرفی
ً
میکردب مثال در ویـدئویی کـه تاریخش مربوط به  17می  8511بود ،شـــخصـــی که با او
مصــاحبه میشــد به دلیل نابودی خانه و اموالش که هدف اصـــابت ٔ
گلوله نیروهای ژنرال
هفتر قرار گرفته بود ،گریه میکردب 2یک ماه بعد ،در  89جوالی ،انصـــارالشـــریعة ویدئویی
منتشر کرد حاوی این مطلب که چگونه ارتش ژنرال هفتر مردم را بمباران میکند ،در حالی
که انصارالشریعة شجاعانه از شهر دفا میکندب 3در  3آگوست ،انصارالشریعة فیلمی دیگر
از ویرانیهای بیشتر منتشر کرد ،که در آن خانههای سوخته و محلههای ویران نشان داده
میشــدب در اول دســامبر ،مجموعهای از تصــاویر را منتشــر کرد که حاکی از آپارتمانها و
خانههای ســـوخته در صـــبری ،در همســـایگی بنغازی ،بودب 4هدف اصـــلی این حرکات،
برانگیختن افکار عمومی علیه ژنرال هفتر بودب
این جنگ جدای از بســیج همگانی و نظامیکردن ( ٔ
چهره) انصــارالشــریعة در بنغازی،
برخی احزاب اســـالمگرا را نیز تحــت عنوان مجلس شـــورای کوار (انقالبیون) بنغــازی
( ،)MSTBبــا هم متحــد کردب در  85ژانویـ ٔـه  ،8511انصـــارالشـــریعــة ،گردان راف اللــه
الســـحاتی ،گردان شـــهدای  13ســـپتامبر( ،گروه) حامی اول لیبی ،و جیش المجاهدین،
اتحادشـــان را اعالم کردندب 5مجلس شـــورای کوار (انقالبیون) بنغازی زهاوی را به عنوان
رهبر خود ،و ســـام بن حمیـد از گروه حــامی اول لیبی ،را بـه عنوان رهبر نظـامی و جالل
ٔ
فرمـانـده نظامی انتخاب کردب تا امروز،
مخزوم از گردان راف اللـه الســـحـاتی را بـه عنوان
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ٔ
روزنامه آنالین لیبیا هرالد 82 ،می 8511ب
1ب
ٔ
2ب بنیاد رسانه الریان« ،بمبهایی که به بنغازی خسارت زد در دست کسانی است که خود را فرمانده ارتش مینامند» 71 ،می 8511ب
3ب همان 89 ،جوالی 8511ب
4ب همان 3 ،آگوست 8511ب
5ب ٔ
بیانیه مجلس شورای انقالبیون بنغازی 85 ،ژوئن 8511ب

1ب همان« ،رهبران مجلس شورشیان بنغازی از مأموریتشان سخن میگویند» 5 ،اکتبر 8511ب
2ب شیخ سلیم دربی« ،اعالم مجلس شورای مجاهدین درنا» 18 ،دسامبر 8511ب

ظهور و انحطاط انصار الشریعة در لیبی

مجلس شـورای کوار (انقالبیون) بنغازی با رهبرانش ،که ویدئوهای مشترکی با عنوان «در
 5اکتبر» منتشر کردند ،نیرویی قوی باقی مانده است ،زمانی که بنحمید (در این ویدئوها)
اعالم کرد« :ما به نیروهای هفتر توصــیه میکنیم از آنهه انجام میدهند بازگردند و پیش
از آنکـه دیر شـــود ،به درگاه خداوند توانا توبه کنند» زهاوی با خوشـــحالی افزود« :من به
ملتمـان در بنغـازی ،برای این فتح بزرگ تبریـک میگویم و اینکـه مـا امید داریم تا تحقق
هدفمان ،یعنی کنترل کامل بنغازی ،باقی بمانیم ،و به خواست خدا ،اینجا برای فرزندان و
مردمش مکانی امنتر خواهد بود»ب 1از  18دســامبر ،انصــارالشــریعة عملیاتش را از بنغازی
فراتر برد و به درنا هم گسترش داد که این تا حدودی ناشی از تعهدش به این چتر حمایتی
سازمانی تازهتأسیس بودب در واقع انصارالشریعة تحت عنوان مجلس شورای مجاهدین درنا
( ،)MSMDبا گردان شهدای ابوسلیم و جیشاالسالم لیبی متحد شدب2
برخالف بنغازی ،انصــارالشــریعة در این اتحاد موقعیت چندانی ندارند ،در حالی که این
ً
موقعیت ضــعیفتر در درنا کامال مشــهود بودب در عوض ،رهبر گردان شــهدای ابوســلیم،
سلیم دیربی ،که مجلس شورای مجاهدین درنا را رهبری میکرد ،عضوی از انصارالشریعة،
به نام ســـفیان بن قمو ،را به همراه یوســـف بن تحریر از جیشاالســـالم لیبی ،به عنوان
ٔ
فرمانده نظامی مجلس شورای مجاهدین درنا منصوب کردب در حالی که در بنغازی مجلس
در حـال جنـگ بـا ژنرال هفتر بود ،حـامیـانش در درنـا عالوه بر مبـارزه با هفتر ،در رقابت
مسـتقیم با مجلس شـورای شـباباالسالم ( )MSSIبودند که در بیعت داعش و رهبر آن
ابوبکر بغدادی درآمده بودب
هرچند لیبی به مهمترین عرصه نبرد جهادیها بدل شده است ،نمیتواند در مخالفت
با ســوریه گرایش خاصــی را بر مبارزان خارجی تحمیل کندب اگرچه ،هماکنون اردوگاههای
آموزشـی لیبی مبارزان خارجیای را آموزش میدهد که ابتدا به قصد (فرستادن به) سوریه
بود ولی در عوض اکنون یا به انصارالشریعة یا به دولت اسالمی ( )ISLدر لیبی پیوستهاندب
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اکثر مبارزان خارجی در لیبی از کشــورهای اطراف مثل تونس ،مصــر ،الجزایر ،ســودان و
مراکشاند ولی مبارزانی از فلسطین ،عربستان سعودی و یمن هم در بین آنها هستب
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مرگ زهاوی و رشد دولت اسالمی در لیبی
ً
مشـابه مناطق جنگی دیگر ،خصـوصا سوریه ،به نظر میرسد والیت نوپایی که داعش
ً
در لیبی بنا نهاد ،اخیرا هوادارانی در انصــارالشــریعة به دســت آورده اســتب 1این قضــیه تا
حدودی ناشی از این تصور است که حرکت داعش در حال پیروزی است و اینکه ،آن گروه
جهادی خوبی اسـتب دلیل دیگر که متوجه انصـارالشریعة است ،مرگ زهاوی است که در
ٔ
ژانویه  8515تأیید شد ،حتی اگر (بنا به نقلی) او زخمی شده باشد و تا اواخر اکتبر  8511از
نظرها پنهان شده باشدب2
ٔ
دهنده تغییر ماهیت جهادگرایی در
رشـد سریع شباباالسالم (وابسته به داعش) نشان
ً
لیبی اسـتب اما اصوال در جهان عرب شکافی بین احزاب همسو با القاعده و احزابی که به
داعش نزدیکترند ،ایجاد شــده اســتب شــباباالســالم در  1آوریل  8511به طور عمومی
اعالم موجودیـت کردب یعنی زمـانی کـه اعضـــای نقـابزده این گروه بـه خیـابانهای درنا
ریختنـد ،در حـالی کـه لبـا متحـدالشـــکـل نظامی پوشـــیده بودند و ســـوار بر وانتها
آربپیبجیها ،نارنجکاندازها ،مسلسلها و توپهای ضدهواییشان را تکان میدادندب آنها
با صـدای بلند اعمال شـریعت را اعالم میکردندب 3تا زمان اعالم رسمی بیعت این گروه با
داعش ،آنها به فعالیتهایی همهون گشـتهای امنیتی و حفاظت از بیمارستان الحریش
درنا مشـغول بودندب همهنین ،اشخاصی را که به خاطر آنها توبه کردند ،و نیز مصادره مواد
مخدر و الکل و اشخا اعدامشده را به اطال عموم میرساندندب

1ب اینها تحت فرمان مجلس شـورای شباباالسالم سابق بودند ،و شامل لیبیاییهایی میشود که تحت پرچم «کتیبه البتار» از
سوریه بازگشته بودندب
2ب بنیاد رسانه الریانٔ 81 ،
ژانویه 8515ب
3ب خبرگزاری فرانسه« ،تحمیل قانون اسالم از سوی جهادیهای لیبیایی در شهر اصلیشان» 7 ،آوریل 8511ب

1ب ٔ
بیانیه مجلس شورای شباباالسالم« ،به شیران دولت اسالمی عراق و شام» 88،ژوئن 8511ب
2ب لیبیا هیرالد 81 ،اکتبر 8511ب
3ب آرونب وایب زلین« ،مجمع الجزایری از اســتانهای دولت اســالمی» ،انســتیتو واشــنگتن در ســیاســت خاورمیانه 11 ،نوامبر
8511ب

ظهور و انحطاط انصار الشریعة در لیبی

برای رســـمیتدادن به الحاق قلمرو به داعش و تبدیل شـــباباالســـالم ( )MSSIبه
والیـت البرقـا  ،آنها در  88ژوئن  8511در حمایت از داعش و بغدادی ،بیانیهای منتشـــر
کردنـدب 1به دنبال این بیانیه ،اعالمی رســـمی مبنی بر بیعت در ســـوم اکتبر بود که قلمرو
شــباباالســالم در درنا را به خالفت تســلیم میکردب 2به همین مناســبت ،شــباباالســالم
انجمنی را با عنوان «خالفة المنهج النبوی» (شعاری که در طول سالهای قبل داعش از
ٔ
الصحابه درنا تأسیس کردب یک ماه و نیم بعد ،بغدادی پیامی
آن استفاده میکرد) در مسجد
صوتی مبنی بر اعالم ایجاد چند استان جدید در کشورهای مختلف عربی ،از جمله لیبی،
منتشـر کردب این اعطای مشـروعیتی جدید برای شباباالسالم بود که در سه استان لیبی
مشــغول فعالیت بودند :والیت البرقا در شــرق ،والیت فیزان در جنوب و والیت الطرابلس
در غربب تغییر برجسته این بود که داعش کنترل فعالیتهای رسانهای شباباالسالم را به
عهده گرفتب3
از آن پس ،داعش به آرامی حکومتش را بر بخشهای مختلف اجرایی لیبی گســترش
داد و در طول این مســیر نیروهای ژنرال هفتر را گردن میزدب داعش تا آغاز ســال 8515
درگیر مبارزه در بنغازی ،ســرت و درنا بودب همهنین ،شــاید اعدام دو روزنامهنگار ســکوالر
تونسـی ،کشتن  81مسیحی مصری که در اطراف سرت گروگان گرفته شده بودند و انجام
عملیات تروریســی مقابل هتل کورینثیا در تریپولی از اقدامات داعش باشــدب این در حالی
اســت که داعش در ســرت و درنا گشــتهای حســبا (امر به معروف و نهی از منکر) را در
بازارهای محلی تشـــدید کرد و افزایش داد تا مطمئن شـــود کســـی غذای خراب و فاســـد
نمیفروشــد ،قلیانها را مصــادره کرد (و از زمانی که فروش تنباکو را مخالف اســالم دید،
مغازههای فروش تنباکو را بسـت) و دســتور داد مغازهها در طول نمازهای روزانه ،فروش را
متوقف کننـدب داعش همهنین برخی فعـالیتهای دعوتی انجام داد که بزرگترین آن در
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 85نوامبر  ،8511با شـعار «خالفت بر منهج پیامبر» بودب بهعالوه ،برای جلب توجه و نظر
مردم ،کمـکهـایی را برای فقرا و نیـازمنـدان فراهم کرد و در بنغـازی بـه بهـههـا هدیه و
شـــیرینی دادب در حرکتی مشـــابه در ســـوریه ،داعش در تالش برای تحمیل قوانینش بر
داروخانهها و اماکن مرتبط با صــنعت بهداشــت اســتب البته نباید اینگونه تلقی شــود که
داعش تمام لیبی را به کنترل خود درآورده یا حتی کنترل کامل هر کدام از این شـــهرها را
ٔ
دهنده رشد کمی و کیفی داعش در این منطقه استب
دارد ،اما این نشان
ٔ
دهنده فرســایش و افول مشــروعیت انصــارالشــریعة ،همهنین
این پیشــرفتها نشــان
محافظت دقیق و پرزحمت ایشــان در حفظ اعتبارش ـان ،اســتب در پاســخ (به فعالیتهای
داعش) انصـــارالشـــریعــة در اواخر ژانویـ ٔـه  8515حرکتی آرام را برای ایجــاد نیروی پلیس
اسـالمی و دادگاه شـریعت در بنغازی آغاز کردب اینکه انصارالشریعة احسا کند مجبور به
ً
ً
رقابت آشـکار و علنی با داعش اسـت کامال محتمل است ،خصوصا که برخی اعضایش به
داعش پیوستهاندب این قضیه ممکن است به خشونتی واقعی بین این دو منجر شود ،شبیه
ٔ
مبارزه جهادی
آنهه بین جبهه النصـــرة و داعش در ســـوریه واقع شـــدب هرچند هماکنون
خونینی وجود نداردب در واقع ،شـایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه انصارالشریعة ،بهزودی به
ً
داعش ملحق خواهد شـد ،خصـوصـا در پرتو بیعت عالم شـرعی انصارالشریعة ،ابو عبدالله
اللیبی ،با ابوبکر بغدادیب1
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نتیجه
ٔ
در نتیجه مرگ زهاوی و رشـد دولت اســالمی (داعش) در لیبی ،پرســشهای متعدد و
مهمی برای انصــارالشــریعة مطرح اســتب انصــارالشــریعة ،به عنوان نیروی نظامی عمده و
مهم ،در بنغازی و درنا باقی میماند ،اما آیا انصـارالشـریعة استقالل خود را حفظ میکند یا
اینکه با سـایر گروههای شبهنظامی ادغام میشود؟ آیا رشد دولت اسالمی (داعش) منجر
به بروز درگیری خونین خواهد شـد ،مانند آنهه بین جبهه النصرة و داعش در سوریه اتفاق
521291581137772781ب1. https://twitter.com/khatab3b/status/

افتاد؟ بهعالوه آیا انصـــارالشـــریعة قادر به حفظ عملکرد خود در شـــهرهای دیگر ،غیر از
بنغازی ،هم هســت؟ برای پاســخ به این پرســشها خیلی زود اســت ،اما اگر همین مســیر
ادامه پیدا کند دولت اسالمی ممکن است اعضای ٔ
تازه انصارالشریعة در خارج از بنغازی را
بــه خود جــذب کنــد و حتی در درون خود بنغــازی هم ممکن اســـت ســـبــب فرســـایش
ً
انصارالشریعة شودب سازمانهای جهادی ،نظیر انصارالشریعة ،معموال چاالک و سازگارند،
مانند آنهه در جبهه النصـــرة دیدیم ،که قادر بودند از معضـــالت داعش جان به در ببرندب
هرچند در این خصــو انصــارالشــریعة ،هماکنون با آیندهای مبهم روبهرو اســتب (یعنی)
بین همکاری با دولت اسالمی (داعش) یا تحلیلرفتنب
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عالمان منتقد وهابیت

محمد سعید رمضان البوطی

محمد ســعید رمضــان البوطی ،عالم اهل ســنت اشــعری و شــافعی مذهب ،در ســال
ب
1731ق1989/م در خانواده ای کرد زبان ،در روســـتای جیلکا از توابع جزیره بوطان واقع
در نواحی مرزی ترکیه متولد شـدب او و خانواده اش ،از باب انتساب به زادگاهش که بوطان
نام داشت بوطی خوانده می شوندب
سیاست های نادرست و غیر اسالمی آتاتورک ،موجب شد پدر بوطی ،خانواده اش را از
ترکیه به سوریه هجرت دهد محمد سعید در زمان هجرت به دمشق تنها  1سال داشتب از
همان آغاز کودکی نشـانه های نبو در او دیده می شـد و خیلی زود در میان هم ساالنش
ممتاز شــدب بوطی در و تحص ـیل را نزد پدرش اغاز کردب کلیات مباحث اعتقادی ،س ـیره
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پیامبر اسـالم ،صرف و نحو را نزد پدرش آموختب بوطی مراحل اولیه تحصیل را در دمشق
طی کردب سال 1957م به قاهره رفت و تحصیل در ا زهر را آغاز کردب
سال 1975م موفق به دریافت مدرک دکترای اصول شریعت اسالمی از ا زهر شدب در
همین سال به عنوان مدر در دانشکده شریعت دمشق تعیین شدب اندکی بعد مهم تر ین
مسـجد دمشـق (مسجد جامع اموی) به او سپرده شد و شیخ محمد سعید رمضان البوطی
امام جماعت و خطیب مســجد اموی دمشــق گشــتب گفتار و قلم بوطی ،ادیبانه و اخالقی
بودب او به مصالح کلی فکر میکرد ،لذا خیلی زود طرفداران خود را پیدا کرد و با اقبال مردم
روبرو شدب
وی ســال ها به تدریس در دانشــگاه دمشــق اشــتغال داشــت و ســرانجام به ریاســت
دانشــکده شــریعت دانشــگاه دمشــق رسـیدب بوطی که از تالش برای نشــر ســلفی گری ،و
وهابیت در ســوریه مطلع بودب او در در ها ،خطبهها و نوشــته هایش نســبت به انحرافات
فکری داعیان ســلفیگری هشــدار داده و از مکتب کالمی اشــاعره و  1مذهب فقهی اهل
سـنت دفا می کردب کتاب "السـلفیة مرحلة زمنیة مبارکة و لیست مذهبا إسالمیا" از مهم
ترین آکـار بوطی در رد بر ســـلفیت و وهابیت اســـتب بیان و برهان این کتاب بســـیاری از
وهابیان را برآشـــفته ســـاخت به طوری که وهابیان همواره پیروان خود را از مطالعه این اکر
برحذر داشــته اندب بوطی در این کتاب می گوید« :آنانکه اهل ســنت را از پیروی مذاهب
فقهی نهی میکننـد و میگوینـد پیروی از مـذهـب بدعت اســـت ،خود مذهب ســـلفیة را
سـاختهاندب سلفیة و سلفی گری نیز بدعت استب سلف صالح ما نسلی مقد اندب اما آنان
بر مذهب واحدی نبودند و در میان آنان فهم و برداشتهای مختلفی از مسائل رخ میدادب
مـا بـه ســـلف بـه عنوان مرحله زمانی مبارکی نظر میکنیمب اما هیهگاه ســـلف را مذهب
نمیدانیم»ب
از ایشــان بیش از  75اکر به یادگار مانده اســت که مهمترین آن ها عبارتند از :الســلفیة
مرحلة زمنیة مبارکة و لیست مذهبا إسالمیا  -ضوابط المصلحة فی الشریعة اإلسالمیة ـ ال
یأتیه الباطل ـ فقه السیرة النبویة ـ شخصیات استوقفتنیب

سال 8511م شورش و اغتشاش در سوریه آغاز شد به تدریج اعتراضات ماهیت خود را
تغییر داد و به مبارزات مســلحانه علیه بشــار اســد تبدیل شــدب بوطی ضــمن محکوم کردن
برخی از اقدامات بشـار اسد همهون مقابله تند و کشتار تظاهر کنندگان مخالف ،قائل بود
که قیام مسلحانه و ادامه این روند زیان آور است و نفعی جز فوت امنیت و مصالح بزرگ را
در پی نداردب از این رو بوطی با مخالفان مســـلح به مخالفت برخاســـت و همواره آنان را از
ادامه این روند نهی میکردب
سـرانجام شیخ محمد سعید رمضان البوطی ،عصر روز پنج شنبه  9جمادی  1171در
حال تدریس در مسـجد االیمان در شهرک المزرعه دمشق ،در اکر انفجار بمب به شهادت
1
رسیدب این واقعه قلب مسلمانان را جریحه دار ساختب

محمد سعید رمضان البوطی

 1ب با استفاده از سایت نسیم الشام
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صفحات267-229 :

سلسله گزارشهایی از آثار اهل سنت در نقد افکار وهابیت ()61

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی
*

ابراهیم کاظمی

میان تمامی مســلمانان از زمان صــحابه تاکنون اعتقاداتی از قبیل توســل ،شــفاعت،
استغاکه ،نذر و اهدای کواب آن برای اولیای الهی و شد رحال بر زیارت قبر پیامبر اکرم 
معمول و مرسـوم بوده اسـتب اکثر فقهای مذاهب ،چه شیعه و چه سنی ،نهتنها از این کار
منع نمیکردند ،بلکه در تأیید این اعمال کتابها و رساالتی نگاشتندب
د ر قرن دوازدهم ،در منطقه نجد ،شخصی به نام محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان
نجدی به پیروی از اندیشه ابن تیمیه و ابن قیم جوزیه ،این اعمال را شرک آلود و مرتکب
آ ن را مشــرک دانســتب خلیل احمد ســهارنپوری با نوشــتن کتاب المهند علی المفند و
تأیید اکثر علمای دیوبندیه بر آن ،د یوبندیان را از این اتهام وهابی گری دور کرد و نشان
داد که اعتقادات دیوبندیان فراتر از اعتقاد اهل ســنت نیســتب با مرور زمان و با وجود
اختالفاتی در علمای دیوبندیه بین دیدگاه های مختلف آنها درباره آرای بزرگانشـــان،
مفتی سـید عبدالشکور ترمذی بر آن شد تا کتابی به نام عقاید علمای دیوبندی تألیف
کنـدب در واقع ،وی کتـاب المهنحد علی المفند را به امضـــای تعداد دیگری از علمای
دیوبند رسانده استب

* دانش پژوه موسسه داراإلعالم لمدرسة أهل البیت  و موسسه کالمب
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این نوشـتار گزارشی از این کتاب استب قبل از بیان گزارش این کتاب باید اشارهای به
علت نامگذاری علمای شـبهقاره به دیوبندی داشته باشیمب کلمه «دیوبند» برگرفته از شهر
دیوبند اســت ،که در نود مایلی شــمال شــرقی دهلی از توابع ایالت اوتراپرادش هند اســتب
محمد قاســـم نانوتوی (متوفای  1893هبقب) با همکاری شـــیخ رشـــید احمد کنگوهی
(متوفای  1787هبقب) ،و شـــیخ محمد یعقوب نانوتوی (متوفای  1758هبقب) با انگیزه
مبارزه با سلطه انگلیس در این شهر ،مدرسه علمیه دارالعلوم را در  15محرم  1827تأسیس
کردند 1که در آغاز با شــاگردی به نام محمود حســن و اســتادی به نام مالقاری محمود
شــهرت یافتب ســپس در گذر زمان با گســترش آن شــهرتش جهانی شــد ،به طوری که به
ا زهر هند معروف گردیدب 2بســـیاری از علمای معاصـــر اهل ســـنت در شـــبهقاره هند،
افغانسـتان ،سیستان و بلوچستان ایران ،و برخی دیگر از کشورهای اسالمی تربیتیافته و
آموزشدیده این مدار دینی هســتندب مؤلف کتاب نیز از جمله علمای دیوبندیه اســت و
شاگرد مدرسه دارالعلوم شمرده میشودب
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سید عبدالشکور ترمةی
ســـید عبدالشـــکور ترمذی عالمی فقیه ،محقق و عارف بود که در خانوادهای علمی و
مذهبی به دنیا آمد و پرورش یافتب پدر وی سید عبدالکریم گمتهلی یکی از علمای دیوبند
بود که اهل تألیف بود و کرسـی در داشـتب وی در سال  1759هبقب به مدت یک سال
در مدرسه شرعیه مدینه تدریس داشتب سید عبدالشکور درو ابتدایی خود را در مدارسی
مانند دارالعلوم اشـرفیه روسـتای تهانهبون شهر مظفر نگر ،مدرسه حقانیه شاهآباد ،مدرسه
مظاهرالعلوم سـهارانپور ،مدرسـه قاسـمالعلوم فقیر والی گذراند و در نهایت در سال 1775
هبقب از مدرسه دارالعلوم فار التحصیل شدب وی در مدارسی مانند مدرسه واج پورا و مدرسه
حقانیه کرسی تدریس داشتب عبدالشکور بعد از استقالل پاکستان به شهر ساهیوال بخش
1ب طالب الرحمن ،عقاید دیوبند2 ،ب
2ب ندوی ،محمد رحمتالله ،اشرفعلی تهانوی حکیم االمة،

82ب

سرگودا 1رفت و در آنجا مقیم شدب و توانست در آن شهر مدرسه قاسمیه را تأسیس کندب وی
بعـد از اختالف دربـاره مســـئلـه ختم نبوت 2بـه مدت چهار ماه زندانی شـــدب در این مدت
مدرسـهاش تعطیل بودب با تالشهای مسـتمری که عبدالشـکور داشــت ،توانست در سال
 1735هبقب مدرســهای به نام حقانیه تأســیس کندب از اســتادان برجســته او میتوان س ـید
حسـین مدنی ،محمد ادریس کاندهلوی ،فخرالحسـن صاحب و عبدالحق را نام بردب برای
وی تألیفهای بسیاری نام بردهاند که به بیش از  75اکر میرسدب از جمله :الفیض الروحانی
من االولیاء الربانیین هدایة الحیران فی جواهر القرآن السحححعی الشحححکور فی احکا العاشحححور و

عقائد علماء دیوبندب

1. Sargodh
2ب در ســـال  1957تمـام علمـای مســـلمـان از هر مذهبی برای تحمیل فرقه قادیانی به عنوان اقلیتی غیرمســـلمان به دولت
(ذوالفقار علی) به دلیل انکار ختم نبوت ،قیام کردند و در ســـال  1931شـــاهاحمد نورانی با ارائه الیحهای به مجلس پاکســـتان
توانست آن را به تصویب مجلس برساند و فرقه قادیانی را به عنوان اقلیت غیرمسلمان دولت اعالم کندب

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

علل نگارش این کتاو
با وجود آنکه این کتاب شــباهت فراوانی به المهند دارد ،علل مهمی باعث شــد ســید
عبدالشکور ترمذی آن را تألیف کند ،از جمله اینکه:
1ب تقاضــای برخی دوســتان که از ســید عبدالشــکور خواســتند مهمتر ین عقاید بزرگان
علمـای دیوبنـد را جمعآوری و تبیین کنـدب وی نیز این کتاب را در جواب درخواســـت آنان
تألیف کردب
8ب کتاب المهند در واقع در پاسـخ به پرسـش های علمای مدینه نوشته شده ،و شاید
این تصـــور در ذهن برخی به وجود بیاید که در واقع این عقاید واقعی دیوبندیه نباشـــد و
ً
صرفا پاسخی ظاهری به پرسش های علمای مدینه تلقی شودب از این رو مؤلف این کتاب
را با همین عنوان عقائد علماء دیوبندیه نگاشت تا کابت کند عقایدی که بزرگان دیوبند در
پاســخ به پرســشها نگاشــتهاند تفاوتی نکرده و همه علمای معاصــر نیز به همان اعتقاد
پایبندندب
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7ب فراموش شـــدن اعتقـادات دیوبندیه علت دیگری اســـت که مؤلف در مقدمه این
کتـاب بـه آن اشـــاره میکند و میگوید نه تنها عوام مردم از این آرا و اعتقادات اطالعی
نـدارند ،بلکه طالب علوم دینی نیز از اعتقادات حقیقی دیوبندیه آگاهی کاملی ندارند و
در ذهن برخی فقط این کبت شـده اسـت که دیوبندی در تقابل با بریلویت ساخته شده و
این باعث شــده اســت عدها ی خود را عالم دیوبندیه بنامند و اعتقاداتی را در بین مردم و
طالب دینی نشـر دهند که در واقع از عقاید واقعی دیوبندیه نیستب مؤلف با نگارش این
کتـاب و تصـــدیقـاتی کـه از بزرگـان در ذیـل این کتاب بیان کرده عقاید حقیقی علمای
دیوبندیه را کابت میکندب

212

ویژگیهای این کتاو
اولین ویژگی ،کـه می توان برای این کتـاب نـام برد ،مطـابقـت کـامل عقاید دیوبندیه با
عقاید اهل ســنت و جماعت اســتب مؤلف نیز در مقدمه کتاب میگوید این رســاله را با نام
عقاید اهل سنت و جماعت نوشتم که به عقاید دیوبندیه شهرت یافت و این نشان از تطابق
کـامـل هر دو عقیـده داردب تصـــدیقی که محمد شـــفیع دیوبندی 1بیان میکند ،بر تطابق
مذهب دیوبندی با اهل سنت تأکید میکندب وی مینویسد من دوست نداشتم کتابی حتی
به این نام نیز نگاشته شود ،تا اینکه برای برخی این توهم ایجاد شود که شاید بین دیوبندیه
و اهل سنت تفاوتی باشدب به اطمینان میگویم بدون هیچ تفریط و افراطی تمام عقاید اهل
سنت و جماعت در این کتاب آورده شده است ( )195ب
دومین ویژگی این کتـاب تبیین  85عقیده اجماعی علمای دیوبندی اســـت که در
حقیقت خالصـه تمام عقاید دیوبندیه اسـتب البته بیشتر این عقاید از کتاب المهند علی
المفنحد گرفتـه شـــده و حتی برخی از عقـایـد را فراتر از بیان المهند تبیین کرده و برای
1ب مفتی اعظم پـاکســـتـان ،متولـد  1711هبقب در دارالعلومب فار التحصـــیل دارالعلوم در  1775هبقبب انورشـــاه کشـــمیری،
عزیزالرحمن عثمانی ،شــبیر احمد عثمانی ،ســید اصــغر حســین دیوبندی و ببب از اســتادان او بودندب وی در عصــر خود در زمره
مفسران و فقیهان و امام تصوف شمرده میشدب

مختصـربودن رساله ،فقط به پاسخ پرسشهای کتاب المهند ،تحت عنوان عقیده اکتفا
شده استب
سـومین ویژگی این رسـاله تصدیقاتی است که علمای دیوبندیه بر این رساله داشتهاندب
این تصــدیقات به دو مطلب مهم اشــاره داردب نخســت اینکه ،این کلیات عقاید را همه این
بزرگان علمای دیوبندیه قبول دارندب دوم اینکه ،داللت بر این میکند که اگر ش ـخصــی به
غیر از این عقـایـد ســـعی در اکبـات عقیـدهای دیگر برای دیوبنـدیـه یا نپذیرفتن این عقاید
داشـــت ،نباید آن شـــخا را جز علمای دیوبندیه به حســـاب آوردب چون این عقاید کلی
دیوبندیه اســت که هر شــخا دیوبندی باید آن را بپذیرد و با آن مخالفتی نداشــته باشــد
( )179ب

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

عقاید علمای دیوبندی
مؤلف برای جمعآوری  85عقیده از عقاید اجماعی و پذیرفتهشــده نزد علمای دیوبندی
از کتابهای علمای دیوبندی مانند فتاوی رشیدیة ،زبدة المناسک ،تذکرة الخلیل الجامع
الصححغیر ،نشححر الطیب ،آب حیات و حیات نبوی بهره برده ،اما بیشــتر از همه کتابها به
رســاله المهند علی المفند معروف به التصححدیقات لدفع التلبیسححات مراجعه کرده و در این
کتاب با اســلوبی مختصــر آن را گرد آورده اســت ( )173ب وی درباره اســتفاده بیشــتر از
کتـاب المهنحد میگوید این کتاب به دلیل اینکه برای تبیین عقیده یک فرد تألیف نشـــده و
برای اکبات عقیده همه دیوبندیه نگاشته شده ،اهمیت بسیار داردب نمیتوان نسبت کذب و
نفـاق در عقیـده را بـه تصـــدیقکنندگان آن داد و عقایدی که در این رســـاله بیان شـــده،
دسـتورالعملی کتبی و وکیقهای مسـلکی و اجماعی نزد علمای دیوبندی به شـمار میرود و
ً
برای کسـانی که میخواهند این جریان را تحقیق و بررسی کنند ،مانند آینه کامال شفاف و
روشـن استب در عین حال ،این کتاب به کسانی که در صدد واردکردن عق ٔ
یده غلط و نابجا
ً
به دیوبند هســتند ،جوابی دندانشــکن میدهد و کابت میکند که عقاید این بزرگان کامال
موافق قرآن و اهل سنت است ( )172ب
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نویسنده در این کتاب به بخشهای مهم عقیدتی که همه علمای دیوبندی بر آن اتفاق
دارند اشـاره میکند ،از جمله :زیارت قبر پیامبر  ،توسـل ،شـفاعت ،سما انبیا در قبر،
حیات پیامبر  در قبر ،عرضـــه اعمال امت بر پبامبر  ،اعتقاد به نبی و رســـولبودن
پیامبر اکرم  در قبر و تقلیدب سپس دیدگاه علمای بزرگ دیوبند را بیان میکند و در پایان
تمامی علمایی که این کتاب را تأیید کردهاند نام میبرد و دیدگاههایشان را ذکر میکندب

211

زیارت قبر پیامبر 
مؤلف در باب زیارت به چندین عقیده اشاره میکند که عبارتاند از :اصل زیارت ،نیت
سـفر برای زیارت ،لمسکردن قبر پیامبر  ،توسـل در کنار قبر و درخواسـت شفاعت در
کنار قبر ،که تفصیل آن چنین است:
مؤلف اولین عقیـده اجماعی علمای دیوبندی را زیارت قبر پیامبر  معرفی میکند و
میگویـد یکی از عقاید علمای دیوبندیه که بهاتفاق همه علما پذیرفتهاند ،زیارت قبر پیامبر
اکرم  اســتب عالیترین درجه کواب برای زائر آن حضــرت نوشــته میشــود ،اگرچه این
زیارت همراه با شــد رحال 1یا هزینهکردن جان و مال باشــدب این به مشــروعیت مقدمات
زیارت ،اعم از بسـتن بار سـفر و بذل جان و خرجکردن مال و کروت اشاره دارد ،که به طور
کلی مشرو است و کواب بسیار دارد ( )131ب
مؤلف در عقیده دوم در صــدد بیانکردن اشــکالی اســت که به علمای دیوبندیه درباره
نیت سـفر وارده شـده استب میگوید اشکالی که در المهند بر علمای دیوبند گرفته شده به
اصـل سـفر نبوده بلکه در نیت سـفر اسـت که آیا نیت سـفر برای مسـجدالنبی باشد یا قبر
پیامبر ب وی میگوید رأی و نظر علمای د یوبندیه در این باره نیت زیارت قبر آن حضرت
اسـت نه نیت برای مسجدالنبی و دلیل آنان بر این عقیده این است که در سایه زیارت قبر
1ب مرتضی زبیدی ،محمد بن محمد ،تال العروس ،ج،11

837ب شد رحال در لغت به معنای کجاوه بر شتر بستن آمده استب

پیامبر  زیارت مســجدالنبی و بقیه اماکن مقد نیز محقق میشــودب این را ابنهمام
ً
ً
صـــراحتـا بیـان کرده اســـت که صـــرفا باید نیت زیارت قبر آن حضـــرت را کرد ،و زیارت
مسجدالنبی خود حاصل میشود ( )131ب
عقیده سـومی که به آن توجه شـده و امروزه نیز این مسـئله و شـبهه وجود دارد ،این
است که :آیا انسانها می توانند اعضای بدنشان را به قبور متبرک کنند و با اعضای بدن
قبور را لمس کننـد؟ مؤلف می گوید در عقاید علمای دیوبندیه لمس کردن قبر پیامبر 
ً
مطلقا افضـلیت دارد و حتی افضـلیت آن از کعبه و عرش کرسی خداوند نیز بیشتر است
( )131ب
یکی دیگر از اشــکاالت مخالفان بر دیوبندیه را میتوان در مســئله توســل دانســت که
مؤلف با تبیین دیدگاههای علمای دیوبندیه سعی در اکبات توسل کرده استب

1

توسل
مؤلف میگوید در شماره پنجم بیان شده که عقیده علما و مشایخ دیوبندیه ،جواز توسل
به انبیا  ،صـلحا ،اولیا ،شهدا و صدیقان ،چه در حیات و چه پس از رحلتشان استب در
توسـل خود چنین بگوید«:یا الله! من با توسل به فالن بزرگ ،استجابت دعا و رفع حاجت
خود را از تو میخواهم» ( )138ب با وجود این دیوبندیه خود را از اهل ســـنت و جماعت
میدانند و درباره جواز توسل اتفاق نظر دارندب

1ب کمال الدین محمد بن عبدالواحد سیواسی ،معروف به ابنهمام حنفی (متوفای  271هبقب) از پیشوایان بزرگ حنفیها استب
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شفاعت
ســید عبدالشــکور ترمذی در عقیده پنجم این کتاب به مســئله مهم شــفاعت اشــاره
میکندب وی کابت میکند که شفاعت نزد همه علمای دیوبندیه مشرو و جایز شمرده شده
استب علمای دیوبندیه در کتابهایشان از قبیل فتاوی الرشیدیة و فتح القدیر و طحطاوی
در المراقی ،درخواسـت شــفاعت از پیامبر  را جایز و مشــرو شــمردهاند و درباره کیفیت

211

درخواسـت شفاعت میگویند اگر گفته شود« :یا رسولالله! شفاعت بفرما تا آمرزیده شوم»
بـاز جایز اســـت ( )138ب ذیل همین بحث اســـتنادی به کلمات یکی از بزرگان علمای
دیوبندیه به نام رشید احمد گنگوهی میکند:
«با توســل به آن حضــرت دعا کند و شــفاعت بخواهد و بگوید :یا غسؤؤوو الله
سنت
اسؤئل الشؤفاعة اتوسؤل ب الی الله می ان اموت مسل ا علی ملت
ای رسول خدا من از تو درخواست شفاعت میکنم و تو را به عنوان وسیله به بارگاه
خداوند میخوانم که در حالت مسلمانی بر ملت و سنت تو بمیرم» ( )137ب
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سماع انبیا در قبر
پرسـشـی در عقیده شـشـم مطرح شـده و آن اینکه :آیا وقتی کسـی در کنار قبر مطهر
پیامبر  به آن حضـرت صـلوات میفرسـتد حضـرت صـدایش را میشنود یا خیر؟ مؤلف
میگوید علمای دیوبندیه بهاتفاق معتقدند کســی که نزد قبر حضــرت صــلوات میفرســتد
پیامبر  خود ،صـدایش را میشنود و اگر از فاصله دور صلوات بفرستد مالئکه صلواتش
را به حضـرت میرسانندب وی برای اکبات سما انبیا در قبر ،دیدگاه برخی بزرگان دیوبندی
را بیان میکند ،از جمله اینکه:
خلیل احمد ســـهارانپوری در این مســـئله چنین میگوید« :پیامبر  زنده اســـت و به
همین جهت واجب اسـت بر او با صدای آهسته سالم داد و زمانی که شخصی سالم دهد
حضرت صدای او را میشنود»ب1
اشـرفعلی تهانوی مینویسـد« :شـنیدن سالم از نزدیک توسط خود حضرت و از دور
توسط مالئکه امری کابت است»ب2
رشـــید احمد گنگوهی 3در کتاب الجامع الصحححغیر می گوید هیچ کســـی در این باب
اختالف نظر نداردب وی حدیثی را از ابوهریره از پیامبر  بیان میکند« :لیهتطن عیسی
857ب

1ب سهارانپوری ،خلیل احمد ،تذکرة الخلیل،
2ب تهانوی ،اشرفعلی ،نشر الطیب893 ،ب
3ب ( 1787-1811هبقب) از علمای بزرگ دیوبندب

ً
ّ ً
ً
ً
ً
حاجا أ معت ًرا لتلتین قتری ّ
ُ
حتی یسلم
مجا
ابن مریم حک ا اماما مقسطا لیسلکن
علی ُ
ألغ َدن علیهب 1عیسی به عنوان امامی عادل نازل خواهد شد و از راه فج برای حج و
ً
عمره حرکت میکند و بر ســـر قبر من خواهد آمد تا آنکه به من ســـالم کند و من یقینا
جواب سـالم او را خواهم داد»ب حاکم نیشابوری و ذهبی این روایت را صحیح دانستهاند
( )131ب در ادامه می گوید از این روایت روشــن می شــود که پیامبر صــدای حضــرت
عیسـی  را می شـنوند و به او جواب می دهند ،با وجود این چرا االن شـنیدن سالم و
درود در کنار قبر و جواب دادن آن ناممکن باشد؟ و شنیدن سالم حضرت عیسی  به
َ َ
َ
َ
َ
دلیل روایت حضـرت « َم ْن َصلی َعلی ِع ْن َد ق ْت ِری َس ِ ْع ُت ُهَ َ ،م ْن َصلی َعلی َن ِائیا أ ْبل ْغ ُت ُه» 2را
نمی توان معجزه نامیدب سـند این روایت را ابنحجر عسـقالنی 3،حافظ سخاوی 4،عالمه
علی قاری 5و عالمه شــبیر احمد عثمانی 6جید دانســته اند و نزد محدکان در حجتبودن
این نو سند هیچ تردیدی نیست ( )135ب
حیات پیامبر  در قبر
مؤلف در عقیده هفتم میگوید نزد ما و مشـــایخ ما حیات برزخی پیامبر  از مســـائل
اختالفی بین اهل سنت و جماعت ،و بین وهابیت است و این به معنای زندهبودن پیامبران
در قبر استب ما این حیات را فراتر از حیات برزخی مردم عادی میدانیمب حیات برزخی آنها
مانند حیات برزخی شهدا بلکه باالتر استب
در کیفیـت حیـات برزخی می گوید این نو حیات ،شـــباهتی با حیات دنیوی دارد و
مانند حیات برزخی معمول انسانها نیستب مؤلف عقاید علمای دیوبندیه را به اهل سنت
گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

1ب حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،مستدرک ،ج،8
2ب بیهقی ،أحمد ،شعب اإلیمان ،ج ،115 ،7ح1121ب
3ب ابن حجر عسقالنی ،احمد ،فتح الباری ،ج739 ،7ب
4ب سخاوی ،حافظ ،القو البدیع117 ،ب
5ب قاری ،علی ،مرقات ،ج15 ،8ب
6ب عثمانی ،شبیر احمد ،فتح الملهم ،ج875 ،1ب

95ب
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و جمـاعـت منتســـب می داندب لذا برای اکبات این عقاید مطالبی را از کالم علمای اهل
سنت و علمای دیوبندیه میآوردب از جمله کالم تقیالدین سبکی 1که میگوید حیات انبیا
و شهدا در قبر همانند حیاتی است که در دنیا بود و اینکه حضرت موسی  در قبر نماز
می خواند دلیل بر همین مدعا اســت که نمازخواندن جســم زنده میخواهدب مراد بزرگان
دیو بندیه از حیات دنیوی نیز این اســت که حضــرت در جســم مبارک دنیوی اســت و در
همین جســم مطهر حیات و زندگی دارد ،اما این به آن معنا نیســت که تمام لوازم حیات
دنیوی را داشــته باشــد ،بلکه چون از ادراک و علم و شــعور برخوردار اســت آن حیات را
حیــات دنیوی میگوینــد ( )137ب ســـپس مؤلف روایتی را دال بر مــدعــای خود ذکر
ٌ
ُ
قتوغهم
می ُّکنـد« :انس از رســـول خدا  روایت کرده که فرمودند :االنتیاء احیاء می ِ
ُیصؤلون»ب 2این روایت را بیهقی 3،سبکی 4،و ابویعلی 5نیز ذکر کردهاند و صحیح میدانند
( )133ب
انورشـــاه کشـــمیری 6از جمله بزرگان دیوبندی ذیل این حدیث میگوید شـــاید مراد از
حدیث این باشــد که آنان بر همان حالت دنیوی باقی ماندهاند و این حالت از آنها مســلوب
نشــده اســتب وی در کالمی دیگر میگوید همانا پیامبر  زنده اســت ،چنانکه به کبوت
رسیده و در قبر خود با اذان و اقامه نماز میخواندب در فیض الباری اینگونه وارد شده است:
«انجامگرفتن بســیاری از اعمال در قبرها مانند کبوت اذان و اقامه در روایت دارمی و کبوت
قرائت قرآن در روایت ترمذی کابت شده است» ( )139ب
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1ب أبوالحســن علی بن عبدالکافی مشــهور به تقیالدین ســبکیب فقیه شــافعی ،مفســر ،حافظ ،اصــولی ،نحوی ،لغوی ،بیانی،
جدلی ،خالفی ،شیخاالسالم و از مجتهدانب
2ب ابویعلی موصلی ،مسند ابی یعلی ،ج113 ،7ب
3ب بیهقی ،احمد بن حسین ،شعب االیمان ،ج115 ،7ب
4ب سبکی ،علی بن عبدالکافی ،شفاء السقا 19-17 ،ب
5ب ابویعلی ،مختصر فتاوی ابن تیمیه135 ،ب
6ب محمد انورشاه کشمیری ( 1758-1898هبقب)ب وی یکی از شاگردان برجسته محمود الحسن بودب

محمدقاســـم نانوتوی 1از جمله بزرگان دیوبندی نیز ذیل این حدیث میگوید« :ارتباط
ارواح انبیا با بدن کماکان باقی اسـت و از اطراف و جوانب به سوی آن کشش پیدا میکندب
رسولالله هنوز در قبر زنده است و همانند افراد گوشهنشین و چلهکشان عزلت گزیده است
و همـانگونـه که مال ایشـــان قابل اجرای حکم میراث نمیشـــود مالش محل تورث هم
نیست» ( )139ب
اشـرفعلی تهانوی 2از جمله بزرگان دیوبندی میگوید« :قبر مبارک آن حضرت دارای
شــرف بســیار اســتب چون در داخل آن جســد اطهر و بلکه خود آن حضــرت «یعنی جســد
ً
تقریبا ٔ
همه اهل حق متفقاند که آن حضــرت در قبر زندهاند و
همراه روح» وجود داردب زیرا
اعتقاد صــحابه نیز همین بوده اســتب در حدیث نیز این نا آمده اســت که« :ان نتی الله
حی یرزم»ب در جـای دیگری میگویـد« :برای آن حضـــرت بعد از وفات نیز حیات برزخی
کابت است و این حیات از حیات برزخی شهدا نیز باالتر و به حدی قوی شمرده شده که به
حیات ناســوتی 3نزدیک شــده اســتب چنانکه بســیاری از احکام ناســوت هم بر آن متفر
ً
استب مثال همانگونه که ازدواجکردن با همسر مرد زنده صحیح نیست با همسران رسول
خدا  هم نکاح جایز نیســـتب و همانگونه که ارث آدم زنده تقســـیم نمیشـــود ارث آن
حضرت نیز تقسیم نمیشود» ( )125ب
و ســـیـد حســـین احمـد مدنی 4یکی دیگر از بزرگان علمای دیوبندی ،میگوید« :آنها
(وهابیان) بعد از وفات ظاهری انبیا ،حیات جســـمانی و بقای ارتباط بین روح و جســـم را
انکار میکنند و این بزرگواران (علمای دیوبند) نهتنها به زبان میگویند ،بلکه در عمل آن را
گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

1ب نانوتوی ( 1893-1812هبقب)ب وی از بنیانگذاران مدرسه دیوبند و رهبر جنبش آزادیخواه بر ضد استعمارب
2ب اشـرفعلی تهانوی ( 1778-1825هبقب) فرزند عبدالحق بن حافظ فی علی که به حکیم االمة ملقب استب از استادان و
علمای بزرگ دیوبندی که بیش از  255جلد کتاب در حوزههای مختلف تألیف کرده استب
3ب مراد از این عالم ،همان عالم طبیعت و شــهادت و بملک اســتب یعنی جهان جســمانی و اجســام و ماده و مادیات که در آن
حرکت و زمان و مکان نقش دارد.
 .4با نام اصـلی چرا محمد ( 1733-1897هبقب) فرزند سید حبیباللهب بعد از موالنا کشمیری رئیس مدرسان دیوبند شد و بعد
از محمود الحسن ریاست جمعیة العلمای هند را بر عهده داشتب
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اکبـات میکننـد و با شـــور و هیجان بســـیار برای اکبات آن دلیل اقامه کردهاند و رســـائل
متعددی نوشته و منتشر کردهاند» ( )121ب
و مفتی سـابق پاکسـتان ،محمد شفیع عثمانی 1،از بزرگان علمای دیوبندیه ،میگوید:
« ٔ
عقیده جمهور امت در این مسئله این است که نبی اکرم  و تمام انبیا با جسد عنصری
خویش در برزخ زندهاند و حیات برزخیشـــان صـــرف حیات روحانی نیســـت ،بلکه حیاتی
ً
جســـمانی نیز دارند که کامال شـــبیه حیات دنیوی اســـت ،جز اینکه آنان مکلف به احکام
ٔ
خالصــه کالم اینکه ،حیات انبیا بعد از مرگ ،نوعی حیات
نیســتند»ب در ادامه میگوید« :
ٔ
ٔ
ٔ
عقیده تمام
عقیده من و
عقیده جمهور امت و
حقیقی جســمانی مانند حیات دنیوی اســتب
بزرگان دیوبند نیز همین است» ( )121ب
محمد طیب 2از بزرگان علمای دیوبندیه شمرده میشود ،که مینویسد« :مسلک احقر
و مشایخ اصغر همان است که در المهند بهتفصیل نوشته شدهب یعنی جناب رسولالله 
و تمام انبیا در عالم برزخ با جســد عنصــری و مادی زنده هســتندب کســانی که با این نظر
مخالف باشند ،در این مسئله از مسلک دیوبند منحرفاند» ( )121ب
ســرفرازخان صــفدر ،از علمای دیوبندیه ،تصــدیقی برای این کتاب نوشــته و میگوید:
«هر اندازه که قیامت نزدیکتر میشود هر صاحب رأیی به رأی خود فخر میفروشد و این
گرفتاری و مشکلی است که فقط با این قاعده اصولی حل میشود :لن یصلح آخر هذه االمة اال
بما صــلح به اولهاب در نهایت ،این امت فقط با بازگشــتن به اول این امت درســت میش ـودب از
جمله این مسـائل حیات انبیا و موضـو سـما صـالة و سـالم عندالقبور است که قبل از
سـال  1731هبقب از مشـرق تا مغرب و از شمال تا جنوب ،هیچ عالمی از هیچ فرقهای در
ً
آن هیچگونه اختالفی نداشتب چنانکه در فتاوای رشیدیة و امداد الفتاوی وغیرهما کامال
عیان است» ( )857ب
 .1وی ( 1797-1711هبقب) بعد از استقالل پاکستان در شهر کراچی ،دارالعلوم الندهی را تأسیس کرد و خود سالها مدیریت
آن را بر عهده داشتب
2ب مظفرالدین ( 1157-1711هبقب) ،فرزند حافظ محمد احمد قاســـمی و نوه موالنا قاســـم نانوتویب وی به منصـــب مدیریت
دارالعلوم دیوبند رسید و حدود  75سال عهدهدار این منصب بودب

کیفیت زیارتکردن قبر پیامبر اکرم 
در عقیده هشـتم مؤلف اشـاره ای به کیفیت زیارت آن حضرت می کند و می گوید:
ٔ
چهره انور
«اولی و بهتر این اسـت که در وقت زیارت قبر شـریف روی خود را به جانب
آن حضرت قرار دهد و سر پا بایستدب این روش نزد ما معتبر است و معمول ما و مشایخ
ٔ
خلیفه وقت بیان
ما همین اســـتب این عقیده همان عقیده مالک اســـت که در جواب
کرد»ب

1ب سمهودی ،علی بن عبدالله ،وفاء الوفاء ،ج،1

125ب

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

عرضه اعمال امت به پیامبر اکرم 
عرضــه اعمال امت اســالم به آن حضــرت موضــوعی اســت که در عقیده نهم به آن
پرداخته شــده اســتب مؤلف مینویســد« :به عقیده ما رســولالله در قبر خود زندهاند ،نماز
میخوانند ،به حس و علم موصـــوفاند ،اعمال امت بر آن حضـــرت عرضـــه میشـــود»
( )127ب وی دلیل بر عرضه اعمال را از روایت بزار به دست آورده که متن روایت اینگونه
است« :عن ابن مسعود مرموعا :حیاتی خیر لکم؛ تمدثون یمدث لکم ماتی خیر لکم؛
شؤؤر اسؤؤتغفرت الله
تعر علی اع الکم م ا غأیت من خیر ح دت الله علیه ما غأیت من ث
لکم»ب 1عرضـه اعمال بر حضـرت بهاجمال از روایت صـحیح بزار کابت استب وی در ادامه
ســخن دو تن از بزرگان دیوبند را بیان میکندب خلیل احمد ســهارانپوری در براهین قاطعه
میگوید« :صـــلوة و ســـالم را مالئکه میرســـانند و اعمال امت بر آن حضـــرت عرضـــه
ٔ
مجموعـه روایات ،عالوه بر فضـــیلت حیات و اکرام
میگردد»ب تهـانوی نیز میگویـد« :از
ٔ
مشاهده اعمال
مالئکه در برزخ ،این مشاغل نیز برای آن حضرت کابت هستندب مالحظه و
امت ،نمازخواندن» ( )121ب
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اعتقاد به نبی و رسولبودن پیامبر اکرم  در قبر
عقیده دهم را مؤلف به این شبهه اختصا داده که آیا اطالق نبی و رسول به ایشان
فقط در زمان حیات آن حضــرت صــحیح اســت یا در زمان رحلت و در قبر قرارگرفتن آن
حضـرت نیز می توان ایشـان را نبی و رســول خطاب کردب سـ ید عبدالشــکور ترمذی نکته
بســـیـار مهمی را بیان می کند ،و آن اینکه برای اطالق نبوت و رســـالت به حضـــرت،
موصوف بودن به حس و علم را الزم داریمب به همین دلیل ،ضروری است که ابتدا عقیده
داشـته باشـیم حضرت در قبر و بعد از رحلت نیز دارای ادراک و علم هستندب بعد از این
اعتقاد می توان ایشـــان را رســـول و نبی خطاب کردب وی می گوید به عقیده ما حضـــرت
ً
رسول  و سایر انبیا  همانگونه که در دنیا در حیات ظاهری قبل از وفات حقیقتا
ً
ٔ
مبارکه خود نیز حقیقتا «نبی» و «رسول»
«نبی» و «رسـول» بودند ،بعد از وفات در قبور
هسـتند ( )121ب از جمله علمای اهل سـنت که مؤلف به کالم ایشان استناد میکند
ابنعابدین شــامی اســت که میگوید« :آنهه دشــمنان به ابوالحســن اشــعری نســبت
دادهاند ،که قائل به رسولبودن پیامبر  بعد از وفات ایشان نبود ،اتهام و افترایی بیش
نیست» ( )125ب
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افضلیت و اعلمیت و خاتمیت پیامبر 
در عقیده یازدهم تا چهاردهم کتاب ،مؤلف به این ســـه مســـئله مهم درباره پیامبر 
میپردازدب ابتدا به افضـلیت حضـرت اشـاره میکند و میگویدٔ « :
عقیده ما و مشــایخ ما این
است که سید و موال و حبیب و شفیع ما حضرت محمد  از ٔ
همه مخلوقات ،افضل و نزد
خداوند متعال از همه بهتر استب هیچکس نمی تواند در اعتبار و منزلت در پیشگاه خداوند
ٔ
حاشـیه بارگاه آن حضـرت برسد ،تا چه رسد به اینکه بتوان تصور برابری کسی را با
حتی به
ٔ
ٔ
عقیده چهاردهم مطلبی را در باب افضلیت
مخیله خود آورد» ( )125ب در
آن حضرت به
بیان میکند و آن اینکه هر کس بگوید مرتبه افضلیت پیامبر  بر ما مانند مرتبه افضلیت

برادر بزرگتر بر برادر کوچـکتر اســـت ،این شـــخا از دایره ایمان خارج شـــده اســـت
( )123ب
مؤلف ،مســئله خاتمیت آن حضــرت را مســئلهای اجماعی میداند و به این آیه اســتناد
میکنـد ﴿ :لکن غسؤؤؤوو اللؤه خؤاتم النتیین﴾ب 1ســـپس میگوید هر کس منکر خاتمیت
ٔ
عقیده ما بدون هیچ شکی کافر است ( )127ب
پیامبر  باشد به
ٔ
عقیـده پـانزدهم ،به اعلمیت پیامبر  میپردازد و میگوید« :ما به زبان قائل و به
در
دل معتقدیم که به سید ما پیامبر  از ٔ
همه مخلوقات بیشتر علم عطا شده ،و این علوم به
َ
ذات و صـفات و تشریعات ،یعنی احکام عملیه و حکم نظریه و حقایق حقه و اسرار خفیه و
ببب ،تعلق دارندب از میان مخلوقات کســی نمیتواند به آن حضــرت نزدیک شــودب نه ملک
مقرب و نه نبی مرســل! به حضــرت ،علم اولین و آخرین عطا شـــده اســت» ( )123ب
همهنین ،در عقیده شانزدهم میگوید هر کس بگوید علم فالن شخا از علم پیامبر 
نعوذ بالله بیشتر است کافر است ( )122ب

1ب سوره احزاب ( :)77آیه 5ب

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

خواندن کتاوهای م تص صلوات و زیارت پیامبر 
برخالف نظریـاتی کـه وهـابیت در این زمینه دارند ،یکی از اعتقادات علمای دیوبندیه،
مسـئله خواندن کتابها و زیارتهایی اسـت که درباره پیامبر اکرم  رسیده باشدب در این
ٔ
عقیده ما کثرت درود و صـــلوات بر حضـــرت پیامبر 
زمینـه مؤلف کتـاب میگوید« :به
مســـتحب و طاعتی موجب اجر و کواب بیحد و نهایت اســـتب این عمل فرقی نمیکند با
خواندن کتاب دالئل الخیرات باشــد ،یا خواندن رســائل و کتب دیگری که در این موضــو
تألیف شـده ،اما به نزد ما خواندن درودهایی افضـل اسـت که صیغه و الفاظش نیز از خود
حضرت نقل شده باشد» ( )122ب
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احتفال بمولد النبی 
یکی دیگر از مسائلی که وهابیت با آن مخالفت میکنند مسئله برگزاری مراسم والدت
پیامبر اکرم  استب در عقیده هیجدهم این کتاب ،مؤلف نیز در این زمینه برای رفع این
اتهـام وهـابیگری بـه علمـای دیوبنـدیـه میگوید« :ذکر و بیان تمام احوال و واقعیاتی که
کوچکترین تعلقی به پیامبر اکرم  داشـته باشـند ،نزد ما بسیار پسندیده و از عالیترین
مســتحبات اســت ،اعم از اینکه ذکر والدت باســعادت آن حضــرت باشــد یا ببب چنانهه در
رسـاله ما ،براهین قاطعه ،این مطلب در مواضع متعددی بهصراحت ذکر شده و در فتاوای
مشایخ ما آمده است» ( )129ب
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خواو و رؤیای پیامبر اکرم 
مؤلف در عقیده نوزدهم تا بیســتویکم به این دو مســئله میپردازدب وی مســئله خواب
حضــرت را با اســتناد به حدیث صــحیح بخاری «ان عینی تنامان ال ینام قلتی» 1اینگونه
بیان میکند که پیامبر  نیز مانند تمام انبیا فقط چشـــمهای مبارکش میخوابید و قلب
مطهرشـان نمیخوابید و به همین دلیل وضـوی آن حضرت بعد از خواب باطل نمیشدب و
انبیـا نیز در خواب مـانند حضـــرت بودندب روایت بخاری همین مطلب را بیان میکند« :
ک ل االنتیاء تنام اعینهم ال تنام قلوبهم»ب 2وی درباره ی رؤیای انبیا میگوید« :رؤیای
انبیا در حکم وحی است»ب
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تقلید از منظر دیوبندیه
مســـئله تقلید در زمانه حاضـــر نقد شـــده و عده ای دم از عدم جواز تقلید می زنندب
وهابیت از جمله کسانی هستند که دم از عدم جواز تقلید می زنند و خود را بری از تقلید
می دانندب در این میان عبدالشکور ترمذی در عقیده بیست ودوم با بیان عقیده علمای
1ب بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج،8
2ب همان ،ج191 ،1ب

57ب

دیوبندیه جواز تقلید و ضـــروری بودن تقلید را اکبات می کندب وی تقلید را در این زمان
بسیار ضروری می داند و می گوید:
«بـه تجربـه دریـافتهایم که ترک تقلید و تبعیت از نفس و هوی ،جز گمراهی و
انحراف چیز دیگری نـدارد و بـه همین جهـت مـا و تمام مشـــایخ دیوبندیه در کلیه
اصول و فرو مقلد ابوحنیفه هستیم» ( )198ب

دیوبندیه و تصوف
تصــوف از جمله جریانهایی اســت که در واقع میتوان گفت نقطه مقابل وهابیت تلقی
میشــودب به همین دلیل علمای دیوبندی در صــدد اکبات آن برای خود برآمدندب مؤلف این
مسئله را در عقیده بیستوسوم ذکر میکند و میگوید«:بعد از تحصیل عقاید ،بیعتکردن
با شـــیخ طریقتی که در شـــریعت راســـخالعقیده و به دنیا بیرغبت و طالب آخرت باشـــد و
گردنهها و نشــیب و فرازهای نفس را طی کرده باشــد الزم اســت» ( )198ب وی اشــاره
میکند به اینکه استفاده از این روحانیت مشایخ و بزرگان و یافتن فی باطنی از سینه و از
قبرهایشـــان بدون تردید صـــحیح اســـت ،اما به همان روشـــی که خوا و اهل این راه
میدانند ،نه با روشی که در میان عوامالنا رواج دارد ( )197ب

گزارشی از رساله عقائد علمای دیوبندی

مؤلف ،در پـایـان ،بزرگـانی از علمای دیوبندیه را نام میبرد که این رســـاله را تصـــدیق
کردهاند ،از جمله:
1ب محمد طیب (مؤسس دارالعلوم دیوبند)
8ب جمیل احمد تهانوی (مفتی جامعه اشرفیه مسلم تاون الهور)
7ب مفتی محمد (مفتی قاسمالعلوم ملتان)
1ب عبدالحق حقانی (مؤسس مدرسه دارالعلوم حقانیه اکوره ختک)
5ب حمد احمد تهانوی (مؤسس مدرسه اشرفیه سکر)
7ب عبدالله بهلوی (مؤسس مدرسه اشرفالعلوم حبیبآباد شجا آباد)
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3ب رشید احمد دیانوی (مفتی داراالفتا واالرشاد ناظمآباد کراچی)
2ب محمد فرید (مفتی دارالعلوم الحقانیة اکوره ختک)
9ب احمد سعید (مفتی سراجالعلوم سرگودا)
15ب محمد وجیه (مفتی دارالعلوم االسالمیة ،تندوالله یار ،سند)
11ب عبدالقادر (مفتی دارالعلوم عیدگاه کبیرواال ملتان)
18ب فی احمد (مؤسس جامعه قاسمالعلوم ملتان)
17ب سید صادق حسین (فاضل دیوبند و مؤسس مدرسه علومالشرعیة جنگ صدر)
11ب محمد عبدالستار تونسوی (رئیس تنظیم اهل السنة والجماعة پاکستان ،ملتان)
15ب نذیر احمد (شیخالحدیث جامعه امدادیه اسالمیه ،فیصلآباد)
17ب محمد ادریس (مدرسه عربیه اسالمیه بنوری تاون کراچی)
13ب محمد علی جالندری (امیر مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان)
12ب محمد ایوب بنوری (مؤسس مدرسه دارالعلوم پیشاور)
19ب ابوالزاهد سرفرازخان صفدر (شیخالحدیث نصرة العلوم گوجرانواله)
85ب قاضی عبداللطیف جهلمی
مؤلف ،تصـدیقیه سیوپنج نفر از بزرگان را در عصر حاضر بیان میکند که این نشان از
کابتبودن اصول کلی عقاید بیانشده در این رساله نزد این علمای دیوبندیه استب
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ملخص المقاالت
نقد استدالل الوهابیة علی اآلیة  37من سورة الحج
في رفض التوسل
علی اصغر کمالي
یســتدل الوهابیون باآلیة  37من ســورة الحج في رمي المســلمین المؤمنین بالتوســل

َ
َّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ْ
اه لن
بأولیا الله الصــالحین بالشــرکب تقول اآلیة الکریمة ﴿ ِِإن ال ِذین تدعون ِمن ُ
نن ِ
ِ
َ
َ
َْ ُُ ُ
ُْوذوا ً َو ِاوا نلو ْاا َت َم ُعوا ل ُه﴾ب یعتقد الوهابیون إن ســوی الله ،بمن فیهم ا ولیا و ا نبیا

الذین رحلوا عن الدنیا عاجزین عن فعل أي شــي  ،و اإلیمان بقدرتهم و حیاتهم إنما هو
الشــبه بین

شــرکب کمة إشــکاالت کالکة توجه لمقولة الوهابیین تلک ،و هي1 :ب مح
ً
عمل المشـرکین و المسلمین ال یشکل دلیال علی حکم تکفیر الموحدین 8ب إن ما یقوم
به المسلمون من تعظیم شأن أولیا الله الصالحین ال یتعارض مع التوحید و إنما یندرج
في صــلبه 7ب حتی مع افتراض إشــکالیة التوســل با ولیا و دعائهم ،ال یمکن مع ذلک
رمي هذه ا عمال بالشـــرک ،و أقصـــی ما یمکن أن یقال عنها أنها لغو ،و إن کان لهذا
ً
الحکم أیضا جوابب
الکلمات المفتاحیة :التوسل ،الشفاعة ،الشرک ،دعا غیر الله ،الوهابیةب

استدالل الوهابیة باآلیة  7من سورة الزمر
حول تشریک سائر المسلمین
رحیم صبور

َ َ ُ ُ ْ
من اآلیات التي یستند إلیها الوهابیون في رمي سائر المسلمین بالشرک هي ما ن ْع ُهدُه
َّ ُ َ ِّ ُ َ َ َّ ْ َ
اه ُتلف ...ب و قـد جری االســـتـدالل بهـذه اآلیة بطرق مختلفةب تمحور
ِإن ِل ذرُبنِا ِإَل ِ

اسـتداللهم حول مبحث الشـفاعة و االسـتشـفا ب یعتقد الوهابیون أن سبب کفر الکفار

عبادة ا صـــنام و ا ولیا  ،و الدافع ورا هذه العبادة طلب الشـــفاعة من هذه ا صـــنام
لتقربهم إلی اللـهب لکن النقطة التي لم یلتفت إلیها الوهابیون هي إن طلب الشـــفاعة و
العبادة في هذه اآلیة أمران منفصــالن ،فشــرک المشــرکین کان بقصــد العبادة ال طلب
الشــفاعة ،ناهیک عن أن المشــرکین کانوا یدعون ا ولیا و ا صــنام بصــورة مســتقلة،
ً
بینما یؤمن المسـلمون بأن ا ولیا ال یملکون من أنفسـهم شیئا ،بل ینسبون کل شي
للهب
الکلمالات المفتالاحیالة :الوهـابیـة ،التوحیـد العبـادي ،لیقربونا إلی الله ،الشـــفاعة ،طلب
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الشفاعة ،العبادةب
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ْ َ

ْ َ
ِ

ُ
ّ
یصي...
آراء الوهابیین في التبرک و تفسیر آیة اذهبوا بق ِم ِ
مرتضی محیطی

التبرک بآکار ا نبیا و ا ولیا الصـــالحین بســـنة بعرفت عند ا مم التي ســـبقت ظهور
اإلسـالم ،و قد أمضـاها القرآن الکریم و السـنة المطهرةب هناک آیات تشـهد بمشروعیة
ْ

َ

َ ََُْ

َ َ

َ

ْ

َ
َ
ُ
وض ى َن ْا ِه أِب َیل ِت َو ِص ِ ِِاب
هذه الســـنة منها اآلیة الکریمة ِ اًه ُهوا بام ِص ِه هِذا فللذ
ِ
ِ

ِ

یعترف الوهـابیون ،إن صـــراحـة أو إشـــارة ،إلی موضـــو التبرک في هذه اآلیة لکنهم
یطرحون بع

ا دلة و عدد من المعاییر ،لیقصروا مشروعیة التبرک علی آکار النبي 

و ا نبیا  التي مسـت أبدانهم الطاهرة فقط و أن تکون من ا شیا المحسوسة ،و
تنسـجم مع تفسـیر الوهابیین في إطار القرآن و السنةب أما ما یذهب بعد من ذلک فهو
شـــرک من وجهـة نظرهم ،و التبرک بآکار الصـــالحین بمنزلة االســـتقالل عن الله في
البرکات ،في حین یتضـح لنا عدم صحة معاییر مشروعیة التبرک التي یضعها الوهابیون
ً
و ذلک طبقا لادلة المســتقاة من الکتاب و الســنة و العقل و س ـیرة الســلف الصــالح ،و
یمکن الخروج بقـاعـدة کلیة للتبرک من اآلیة المذکورة تنطبق علی جمیع أمثلة التبرک
بآکار ا نبیا والصالحینب
الکلمالات المفتالاحیالة :التبرک ،القمیا ،المشـــرو  ،ا نبیا  ،الصـــالحون ،الشـــرک،
الوهابیب
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تمحیص البدع من وجهة نظر األلباني
السید مصطفی عبد الله زاده
یعتبر موضو البدعة أحد البحوث المهمة عند السلفیین و الوهابیین ،من ناحیة أخری،
ً
و نظرا همیة فکر ا لباني و تأکیره علی هؤال  ،فقد حاولنا في هذا المقال دراســـة آرا
ا لبا ني في مفهوم البدعة لنؤشـر نقاط الضـعف في هذه اآلرا ب و بعد بحوث مستفیضة
خرجنا بهذا االستنتاج و هو أن ا لباني لم یأت بتعریف خا

للبدعة و إنما اقتصر علی

اقتبا تعریف ابن رجب الحنبلي و ابن حجر العسقالنيب یرف ا لباني تقسیم البدعة
ً
ً
إلی حسـنة و سـیئة ،مقدما بع ا دلة تؤید رأیه في دح هذا التقسـیمب و یعتقد أیضا
بـأن البـدعـة تقســـم إلی صـــغیرة و کبیرة ،لکنـه ال یقبل تقســـیم البدعة إلی ا حکام
الخمسةب یری ا لباني صحة ا حادیث الواردة في ذم البد  ،و یستعرض بشکل إجمالي
بع

ا صول التي تساعد علی تشخیا البد ب

الکلمات المفتاحیة :البدعة ،ا لباني ،البدعة الحســنة ،البدعة الس ـیئة ،البدعة الکبیرة،
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رأي ابن تیمیة في حدیث الثقلین
رسول چگینی
یطرح ابن تیمیـة علي صـــعیـدي الســـند و المضـــمون مآخذ علی «حدیث الثقلین» و
اسـتنباطات اإلمامیة من هذا الحدیثب فباإلضافة إلی جرح أسانید الحدیث ،فإنه یعتقد
أن محبة أهل البیت و تکریمهم هي غایة ما یخلا إلیه الحدیثب لو دققنا في المصادر
ً ً
الحدیثیة هل الســنة مکن تتبع روایة هذا الحدیث عبر  85صــحابیا نقال عن رســول
الله  ،إذ من خالل دراسة و تمحیا الحدیث المذکور نقف علی الخصائا الفریدة
للقرآن الکریم و العترة الطاهرة ،لنسـتنتج من کل ذلک بأن هذا الحدیث هو أهم وصیة
ً
للرســول الکریم  و بمثابة حبل الله المتین إلنقاذ ا مة من الضــاللب کما أن أیا من
ً
الروایات الواردة بلفظ «کتاب الله و سنتي» التي وکقها ابن تیمیة غیر معتبرة سندیاب
الکلمات المفتاحیة :حدیث الثقلین ،العترة ،أهل البیت ،السنة ،ابن تیمیةب
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أنصار الشریعة في لیبیا :النشأة و السقوط
آرون وای .زلین
المقدمة :لقد بدأ الربیع العربي و کورات الشــعوب العربیة ضــد حکوماتها المســتبدة و
العمیلة للغرب بدایة واعدة و مبش ـرة بتحول عظیم في أوســاط الجماهیر المســلمة ،بید
ً
ً
أن المصـــیر الـذي انتهـت إلیـه تلـک الثورات جــا مختلفـا تمـامـا عمـا کـانـت تنتظره
المجتمعات المسلمة في بلدان مثل تونس و مصر و لیبیا و ا ردنب
فالثورات في بع
الشــعب العربي بع

البلدان مثل تونس انحرفت عن مسارها الحقیقي ،و في مصر ،حقق
النجاح ،لکنه جوبه بانقالب عســکري أطاح بآمال الثورةب أما في

لیبیا فکان المصـیر الذي واجهه الشعب اللیبي هو غیاب دولة مرکزیة قویةب تشکل هذه
النتائج بمجموعها ،بنحو ما ،حصیلة الدسائس و المؤامرات التي نسجها الغرب و الدول
االســتعماریة باإلضــافة إلی عمالئهم في المنطقةب یتناول المقال الحالي ظروف نشــأة
الجماعة المسـماة أنصـار الشـریعة و مسـار تحولها ،و التي تعد إحدی جماعات الســلفیة
الجهادیة في المنطقةب و قد اســـتغلت غیاب الدولة المرکزیة في لیبیا أبشـــع اســـتغالل
ب
لتعزیز موقعها في هذا البلد لفترة قصـــیرةب المقال الحالي ترجمة لمقال نشـــر في مجلة
اتجاهات معاصـرة في ا یدیولوجیة اإلسـالمیة التابعة لمؤسـسة هدسون و التي تناقش
الموضــو المذکورب الموضــوعات التي یتضــمنها المقال عبارة عن ترجمة أمینة صــل
المقال و آرا الکاتب ،و إن نشـر هذه الترجمة ال یعني بالضرورة تأیید ا فکار الواردة في
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The Rise and Decline of Ansar al-Sharia in Libya
Aaron Y. Zelin

Abstracts

Introduction: Although the Arab Spring and the uprising
of the Arab nations against their authoritarian governments
which are puppets of the West initially promised a massive
change across the Muslim nation, its consequences in
countries such as Tunisia, Egypt, Libya and Jordan was
different from what was expected by the Muslim nation.
For some people, such as people of Tunisia, the uprising
suffered deviation from the main goals. For some, such as
people of Egypt the uprising was only relatively successful
and finally lead to a military coup. For the Libyans, the
result was lack of strong central government.
All these endings are in fact intrigues of the West, the
colonial power and their allies in the region. The present
article discusses the advent and the rise and decline of the
so-called Ansar al-Sharia which was one of the SalafiJihadi groups of the region. Taking advantage from absence
of a central government in Libya, they stabilized their
position in the country for a short while.
What you are going to read is a translation of an article
published in the journal The Contemporary Trends in the
Islamic Ideology affiliated with Hudson Institute, which
studies the issue. The contents of this article are only a
translation of the original article and indicate the opinions
of the author. The current translation doesn’t necessarily
mean the translator’s agreement with the author’s views.

8

An Examination and Criticism on Ibn
Taymiyyah’s View on Hadith Thaqalayn
Rasoul Chegini
Ibn Taymiyyah addresses drawbacks to Hadith Thaqalayn
and Shia interpretations of it in terms of both its document
and its content. He believes that the document of the Hadith
is distorted and the implications of its meaning don’t prove
anything beyond or more than the necessity of feeling
affection and respect towards the Prophet’s Progeny (Itra
or Ahlulbait). Whereas, a look on the Sunnis’ Hadith
sources and references reveals that this Hadith has been
narrated through 20 of the Prophet’s companions; and as a
result of an analysis of the texts of these hadiths, we can
reach to exclusive traits proven for both the Quran and the
Progeny at the same time; the fact that indicates that this
hadith is the most important will of the Prophet and a divine
guarantee for the salvation of the Islamic Nation and saving
it from going astray. Furthermore, none of the traditions
(hadith) about the Prophet’s emphasis on “Allah’s Book
and my Tradition”, which Ibn Taymiyyah considers as
trustworthy, are actually authentic in terms of their
document.
Keywords: Hadith Thaqalayn, the Prophet’s Progeny
(Itra), Ahlulbait, Sunnah, Ibn Taymiyyah.
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An Examination of Innovation (Bid'ah) from
Albaani’s View
Seyyed Mustafa Abdullah-zadeh

Abstracts

Since the issue of Bid’ah is very important for the Salafis
and Wahhabis, and because of the influence of AlAlbaani’s thoughts among them, in this article we tried to
investigate and explain innovation from his perspective
showing some of the weaknesses of his view. According to
our research, Al-Albaani doesn’t propose any definition for
innovation (bid’ah) from himself and his definitions are
those of Ibn-Rajab Hanbali and Ibn-Hijr Asghalani’s. AlAlbaani rejects the dichotomy of good and vice innovation,
bringing reasons for refuting this division. Furthermore, he
postulates that bid’ah is divided into minor and major
Bid’ah. Yet he doesn’t accept dividing bid’ah into the five
commands. He believes that the narrations which rebuke
innovation (bid’ah) are correct. He also offers principles for
recognizing innovation (bid’ah).
Keywords: innovation (bid’ah), Al-Albaani, good innovation
(bid’ah hasana), vice innovation (bid’ah sayye’a), major
innovation, minor innovation.
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A Review and Criticism on Wahhabis View about
“Tabarruk” or “Seeking Blessings” Based on the
Verse “Take this shirt of mine...”
Morteza Mohiti

Siraj-e-Monir
Sixth Year, No 21, Spring 2016

“Seeking blessings” through the traces and relics of the
prophets and saints of God is an idea present even in the
nations existing before Islam and it is verified by the Quran
and the prophetic tradition, as well as Muslim’s tradition.
Among the verses that attest to the legitimacy of “seeking
blessing” is the verse “Take this shirt of mine, and lay it
over my father’s face, and he will recover his sight.”
Although Wahhabis accept explicit or implicit implications
of this verse, they argue that “seeking blessing” is
legitimate only through those traces of the Prophet
Muhammad and the other divine prophets which had had
direct and sensual contact with their body. They posit that
anything beyond this is Shirk; and “seeking blessing” from
the traces of the righteous is actually assuming
independency for non-Allah and “seeking blessing” from
non-Allah. Whereas according to proofs based on the
Quran, the narrations of the Prophet, the reason and the
tradition of the Islamic nation, the criteria set by Wahhabis
for the legitimacy of “seeking blessing” are not valid.
Accordingly, we can, drawing upon the above-mentioned
verse, conclude a general rule about “seeking blessing”
which is applicable to all that represents and can be
considered traces and relics of the prophets and the
righteous.
Keywords: to seek blessing, shirt, legitimate, prophets, the
righteous, Shirk, Wahhabis.

5

A Review and Criticism of Wahhabis Reliance on
the Verse 3 of Surah Zumar to Accuse Muslims
of Polytheism
Rahim Sabour

Abstracts

One of the Quranic verses that Wahhabis rely on to accuse
Muslims of polytheism is verse 3 of Surah Zumar which
says “We only worship them that they may bring us nearer
to God”. Wahhabis use several forms of argumentation.
Their chief argumentation is about mediation. Wahhabis
believe that the polytheists were infidels because they
worshiped idols and the saints of God. The polytheists used
to justify themselves by declaring that by worshiping the
idols, they take them as a medium which brings them closer
to God. The point which is ignored by Wahhabis is that, in
this verse, seeking for intercession (Shafa'ah) and
worshiping are two different things. The polytheist used to
practically worship the idols not seek for intercession. In
addition, the polytheist used to invoke the idols and the
saints of God as independent entities; whereas Muslims
don’t believe that the saints of God possess something
independently by themselves; but anything they have is
from God.
Keywords: Wahhabis, monotheism in worship, to bring us
close to Allah, to take as a medium, to seek for intercession,
to worship.

4

Wahhabis’ Criticism and Argumentation to
Reject Tawassul Based on Verse 73 of Surah Hajj
Ali-asghar Kamali
Wahhabis rely on verse 73 of Surah Hajj as a proof to
justify their attribution of Shirk to the Muslims who believe
in Tawassul and calling the saints of God. The verse says
“Those you invoke besides God will never create a fly.”
Wahhabis say that no one, including dead prophets and
saints of God, except Allah has the ability to be a doer.
Therefore, to believe that prophets and saints of God are
alive and able is Shirk. What Wahhabis say is fallacy in
three ways: 1. a mere similarity between one deed of the
pagans and one deed of the Muslims doesn’t make them
analogous and it cannot be a reason that Muslims are pagan;
2. Not only to venerate saints of God does not contradict
with monotheism but it also supports monotheism; 3. Even
if we assume that Tawassul and calling the saints of God is
an erroneous deed, it cannot be considered Shirk. The worst
we might say about it is that what they do is void, though
this too has a response.
Keywords: Tawassul, intercession (Shafa'ah), Shirk, to
call non-Allah, Wahhabis.
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