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«فضای مجازی» محلی برای ترویج افراطیگری
در عصر حاضر ،بهویژه دو دهۀ اخیر ،رشد رسانههای جمعی و فضای مجازی بهشدت
ســرعت فرفتــه اســتب بــهنحوی کــه علــیرغم برخــی سیاســتها در سانســور و میفــی
داشتن پارهای از اخبار توسط دولتها ،بهندرت این امر محقـ شـده و اخبـار غالبـا در
نگه
ِ

این رسانهها و شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود.

وانتقال اطالعات و همچنـین
فسترش ارتباطات و فضای مجازی تا حد زیادی در نقل
ِ

تسهیل در اینفونه امور تأثیرفذار بوده و فواید آن ،بهویژه در این بیش ،انکارناشدنی استب

سوء این پدیده نیـز غافـل شـد و بایـد بـهدنبال
اما نباید در کنار این فواید ،از مضرات و آثار ِ
ناصواب شبکههای اجتماعی بود.
چاره برای مقابله با عواقب
ِ

یکی از آثار نامناسب فضای مجازی ،به «فروههای تکفیری» مرتبط میشود که بهویژه

جـوالن ایـن فروههـا
فیری جنگ داخلی در عراق و سوریه ،بـه کـانونی بـرای
از زمان اوج ِ
ِ
تبدیل شده است .این فروهها تاکنون از ایـن مسـهله در چنـدین حـوزه اسـتفاده کردهانـد و

شوم خود بهرهبرداری میکنند.
کماکان نیز از آن بهنفع مقاصد ِ
ً
برقراری ارتباط میان اعضای خود»،
«
برای
ها
شبکه
این
از
سادفی
به
ها
فروه
این
:
اوال
ِ
بهویژه در ُبحبوحۀ جنگ داخلی در کشور سوریه و عراق و سایر مناط آسیبپذیر همچون
امکان کنترل از سوی سرویسهای
حداقل
شمال آفریقا ،بهره بردند و تقریبا در فضایی با
ِ
ِ
ِ

وانتقال اطالعات میپرداختند.
امنیتی ،به نقل
ِ
ً
ثانیا :حتی خود کشـورهای غربـی نیـز ،کـه پایهفـذار ایـن شـبکهها هسـتند و تقریبـا

اصلی این شبکهها در داخل این کشورهاست ،به نقش شبکههای اجتماعی در
ِسرورهای ِ

کارشناسان این کشورها همـواره بـر ایجـاد
فیری فروههای تکفیری» اذعان دارند و
«عضو ِ
ِ

نظامی کنترلی برای مقابلۀ جدی با این استفادۀ سـوء از فضـای مجـازی تأکیـد میکننـد.
تعداد زیادی از افرادی کـه بـه دام نیروهـای امنیتـی افتادهانـد ،بـه جذبشـدن از طریـ
رابطهایی که در فضای مجازی با آنها ارتباط داشتهاند ،اعتراف کردهاند.
ً
ـری داعـش ،القاعـده ،بوکــوحرام و ...بـهطور ثابـت نشــریهها و
ثالثاا :فروههـای تکفیـ ِ
جزواتی دارند که آنها را از طری شبکههای اجتماعی منتشر میکنند و از این طریـ  ،بـه
انحرافی خود در میان جوانان» میپردازند.
«ترویج تفکرات
ِ
ً
رابعا :این فروههـا فیلمهـای خشـن و دارای صـحنههای منزجرکننـدۀ اعـدام و ...را
از طری این شبکهها در دنیا منتشـر میسـازند و از ایـن راه« ،رعـب و وحشـت در میـان
مردم» ایجاد میکنند.
با وجود این اثرات سوء و این سوءاستفاده از شبکههای مجازی ،جای این سؤال باقی
کشـور آنهـا
اصلی این شبکهها در
ِ
متولی امر و دولتهایی که مرکز ِ
است« :چرا کشورهای ِ
ابـراز
قرار دارد ،ارادهای جدی برای مقابلـه بـا چنـین مسـهلهای از خـود نشـان ندادهانـد و ِ
نگرانیهای ایشان نوعا در حد کالم باقی مانده ،و عملیاتی نشده است؟»
دالیل این امر ،تسهیالتی است که ایـن فروههـا بـا انتشـار
شاید بتوان ففت که یکی از ِ

خشن عملیاتها و اعدامهای خود ،در راستای «اسالمهراسی» در اختیار ایـن
محتواهای ِ
خـود دولتهـای غربـی صـورت بگیـرد،
افراد قرار میدهندب امری که افر قرار بود توسـط ِ

مستلزم میلیاردها دالر هزینهای بود که دستیابی به نتیجۀ آن نیز قابلپیشبینی نبود .این
سـبز ایـن کشـورها
در حالی است که این فروههـا بـدون هزینـۀ کـالن ،و صـرفا بـا چـرا
ِ

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

به راحتی در این فضاها مشـوول فعالیـت هسـتند و ایـن کشـورها فقـط زمـانی کـه امنیـت
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دستورکار قرار میدهند.
فعالیت آنها را در
خودشان به خطر بیفتد ،مقابلۀ جدی با
ِ
ِ
ِ

بسترسازی ایـن فروههـا از طریـ
پاسخ دیگری که میتوان برای این سؤال ارائه کرد،
ِ

بردن ثروتهای کشـورهای آسـیبپذیر و درفیـر بـا پدیـدۀ
شبکههای مجازی برای بهتاراج ِ

بیشتر دولتها
شوم «تکفیر» است که با ایجاد ناامنی ،جنگهای داخلی و تضعیف هرچه
ِ

صورت میفیرد.

صاحبان شبکههای
جدی
به همین دلیل ،از آنجا که نمیتوان امید چندانی به برخورد ِ
ِ

اجتماعی با این پدیده داشت ،مقابلۀ مناسب با این پدیده در کشورهای آسـیبپذیر ،صـرفا

فرهنگ ایـن کشـورها امکانپـذیر خواهـد بـود .بـرای
متصدیان امر
از طری دولتمردان و
ِ
ِ
انجام این کار میتوان از چند طری اقدام کرد:

سازی آنان از اینفونه مسائلب
 -اطالعرسانی به جوانان و آفاه ِ

 ایجاد تیمهای کارشناسی برای پاسخفویی به شبهاتی کـه از ناحیـۀ ایـن فروههـا درمیاطبان شبهات با آن
میان جوانان ترویج میشود و ارائۀ آنها در همان فضا و به زبانی که
ِ

مواجه هستندب

پشتیبانی مناسب ،و سعی در اسـتفاده از آنهـا بـهجای
 ایجاد شبکههای اجتماعی باِ

شبکههای موجودب

نمـایش
اسالم راستین به زبانهای میتلف از طری فضای مجـازی ،بـرای
 ترویجِ
ِ
اسالم اصیل به جهانیان ،و بـهعبارت دیگـر ،اسـتفاده از همـان بسـتر
تصویری صحیح از
ِ
برای مقابله با هجمههای موجود.

جانشین سردبیر

سرمقاله

9
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مصاحبه با دکتر عبدالقادر طاهر
استاد دانشگاه زیتونۀ تونس

ً
ضمن تشکر از شما بابت حضورتان در این مصاحبه ،لطفا خودتان را معرفی بفرمایید.

بنده دکتر عبدالقادر طاهر اسـتاد دانشـگاه زیتونـۀ تـونس ،امامجماعـت و خطیـب مسـجد
جامع حفصی در قصبۀ تونس هستم.
نظر شما دربارۀ تکفیر و تکفیریها چیست؟

َ
پدیدۀ تکفیر در عالم اسالمی و عربی پدیدۀ خطرناکی استب اما این پدیـده خوابیـده بـود و
باید پرسید چه کسی آن را بیدار کرده است .پیامبر فرمودند« :الفتنة نائمةة لعة اللة مة

أيقظ »ب( 0فتنـه خوابیـده اسـت .خـدا لعنـت کنـد کسـی کـه آن را بیـدار کنـد) .قـرآن نیـز
میفرماید« :از فتنهای بترسید که فقط به ظالمان آسیب نمیرساند» 2.یعنی قرآن ما را امر
میکند که از این فتنهها دوری کنیمب چراکه ایـن فتنـهها جـان و مـال مسـلمانان را نـابود
میکند .آنچنان که در سورۀ بقره آمده است ،قرآن «فتنه» را از «کشتن» باالتر میدانـد.
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وجودآمـدن ایـن فتنـهها نقـش
این فروه چگونه بیدار شدند؟ عوامل خارجی و داخلی در به
ِ
دارند .ریشۀ این اندیشه در تاریخ صدر اسالم دیده میشود .این ریشه به خـواب رفتـه بـودب

اما غرب آن را بیدار کرده است .غربیها ما و تاریخ و تمدن ما را میشناسند و دانشمندانی
متیصص در اسالمشناسی دارند .طبیعتا آنان نقاط ضعف ما و اختالفات بین مسلمانان را
 .1متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز العمال ،ج ،6ص.683
ََ
َّ
ْ َ َّ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
َّ ُ ْ َّ ُ
اب.
ق
ع
ال
ید
د
ش
ه
الل
ن
أ
وا
م
ل
اع
و
ة
اص
خ
نکم
 .2سورۀ انفال ،آیۀ َ  :85و اتقوا ِفت َنة ال ت ِص َیب َّن ال ِذ َین ظل ُموا ِم
ِ ِ ِ
ْ ْ ُ َ
َْْ
 .3سورۀ بقره ،آیۀ َ  :863و ال ِفت َنة أ َکب ُر ِم َن القت ِل.

دیـن آنهـا
شناسایی کردهاند .اختالفات بین شیعه و سنی در مسائل فرعی است و به اصل ِ

ضرری نمیزند .مثال اختالف آنها در امامت ،از اصول مذهب شـیعه و سـنی اسـتب امـا از
ارکان دین اسالم نیست .غرب با اسـتفاده از شرقشناسـان ،ایـن اختالفـات را بزرفنمـایی
می کند تا بتواند بین مسلمانان اختالف و دشمنی ایجاد کند .غرب با زیرکی و با استفاده از
مزدوران خود ،در میان مسلمانان اختالف میاندازد تا بتواند بر منابع آنها از جملـه نفـت و
ِ
معادن تسلط پیدا کند .آنها میخواهند که به ارزانترین قیمت بر این منابع دسترسـی پیـدا

کنندب به همین خاطر ،به این فتنهها دامن میزنند تا ما را به یکدیگر مشوول کننـد و ایـن
ثروتها را غارت نمایند .همان طور که دیدیم ،داعش بـر چاههـای نفـت عـراق و سـوریه
مسلط شد و این نفت را میفروخت تا اسلحه خریداری کند .غربیها ،کـه بـا هواپیماهـای
خــود من ـاط داعــش را بمبــاران میکردنــد ،فــاهی محمولــههای اســلحه را در منــاط
میـالف
تصرف داعش میانداختند و بعد میففتند که هدف مـا کمـب بـه نیروهـای
تحت ِ
ِ
داعش بود ولی آن محمولهها بهطور اشتباهی در مناط داعش سقوط کرده است .آنها با
رساندن سالح به داعش این کار را میکردند .غربیهـا داعـش را بـه وجـود آورنـد و
هدف
ِ
ِ
میان مسـلمانان اسـتفاده کردنـد و آتـش فتنـه را شـعلهور
به کار فرفتند .آنها از
ِ
اختالفات ِ
کردند تا از منافع خود در این کشورها حفاظت کنند .جان انسانها برای آنان هیچ ارزشـی

ندارد .آنها میخواهند در ازای دریافت ثروتهای ما سالحها و هواپیماهای خـود را بـه مـا
بفروشندب اما با این سالحها دیگران کشته میشوند و آنها ،فقط سـود میبرنـد .همچنـین
آنها بیماریهای میتلف را در میان ما منتشر میکنندب مثل آنفلوانزای خوکی ،آنفلـوانزای
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پرندفان ،ویروس ایبوال و دیگر ویروسها و میکربها .آنها این مـوارد را در آزمایشـگاههای
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خود تولید میکنند تا بهعنوان سالح میکربی از آنها استفاده کنند یا داروهای ساختهشـدۀ
خواه خود به فروش برسانند.
قیمت دل ِ
خود را به ِ

جوانان ما را فریب میدهـد .ایـن
باید به این نکته توجه داشت که غرب ،دشمن ماست و
ِ

نتیجۀ کوتاهیهای ما عربها و مسلمانان است که جوانان ما از کشورهای تونس ،الجزایـر،
مقابل مسلمانان جهاد کنندب در حالی کـه
مورب ،لیبی و دیگر کشورها فریب میخورند تا در ِ

این کار جهاد نیست ،بلکه جنایت است و کشتههای آنان نیز «شهید» نیستند.
در رسانهها میبینیم تفکیریها حتی کسانی را که «ال إله إال اللاه» میگویناد ،میکشاند.
نظر شما چیست؟

این کار قطعا حرام استب چراکه پیامبر میفرمایند که هرکس شهادتین را بگوید ،جـان و
مال و ناموسش محترم است .در یکی از جنگها اسامة بن زیـد یکـی از مشـرکان را ،کـه
اظهار اسالم کرده بود ،به قتل رساند .هنگامی که این خبر به پیامبر رسید ،حضرت او را
جان خود اظهار
خاطر
کشتن آن شیص سرزنش کردند .اسامه ففت« :این فرد از ترس ِ
به ِ
ِ

پاسخ او فرمودند« :آیا دل او را
اسالم کردب نه اینکه واقعا مسلمان شده باشد» .حضرت در ِ

شکافتی و دیدی که بهدرو اظهار اسالم کرد؟» این مطلب کنایـه از ایـن اسـت کـه حتـی

جان او کافی بودب بنابراین ،کسانی که چنـین رفتـار میکننـد و
اظهار اسالم ،برای
ِ
حرمت ِ
خون سنگین یب مسلمان
افراد را با وجود اعتراف به «ال إله إال الله» به قتل میرسانندِ ،

فردن خود میفیرند .همان طور که در حدیث شـریف نبـوی آمـده اسـت کـه هرفـاه
را به ِ
کسی به برادر خود بگوید« :تو کافری» ،این کفر به یکی از این دو نفر بر خواهد فشتب یـا
فوینده درست ففته و میاطبش کافر خواهد بود ،یا میاطب کافر نبوده و فوینده به نـاح
خود او کافر خواهـد بـود .بـه نظـر میرسـد
چنین سینی را ففته است که در این صورتِ ،

پیـــامبر چنـــین مســـائلی را پیشبینـــی میکردنـــد کـــه چنـــین ســـینانی را ففتهانـــد.
به همین خاطر ،ما باید در تکفیر دیگران احتیاط کنیم .عـالوه بـر ایـن ،بایـد ببینـیم کـه
تکفیر دیگران ،حفظ کنـیمب چراکـه مـا وظیفـۀ
جوانان خود را از عجله در
چطور میتوانیم
ِ
ِ
نــدادن معــارف
قبــال آنهــا درســت انجــام نــدادهایم .فقــر ،بیکــاری و آموزش
ِ
خــود را در ِ
صحیح اسالمی را میآموزنـد کـه آنهـا را از ایـن فتنـۀ تکفیـر
جمهوری اسالمی ایران علم
ِ

اسالمی دیگر ،جوانان از معارف دینی بـیاطالع هسـتند و
حفظ میکندب اما در کشورهای
ِ
فریـب
در آموزش دینی نیز مشکل دارند .به همین خاطر ،برخی جوانان کشورهای عربـی
ِ
جریانهای تکفیری را میخوردند و برخی نیز در این فروهها کشته شدهاند ،و خانوادههای
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جوانان ما در این فتنه شده اسـت .طـالب در کشـور
شدن
ِ
صحیح اسالمی موجب فرفتار ِ
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آنها در رنج و عذاب قرار دارند.
فرمودید که تکفیر در اسالم حرام است .اما ما میبینم که تکفیریها مسلمانها و بچهها
را میکشند و زنها را به بردگی میگیرند .نظر شما چیست؟

این کار قطعا حرام است .این فروهها ما را به عصر بردهداری برفرداندهاند .زنان را بـهعنوان
کنیز به اسارت میبرند ،دختران را از خانوادههایشان جدا میکنند و در بازارها میفروشـند
و در مواردی مثل «جهاد نکاح» مورد سوءاستفاده قرار میدهنـد کـه قطعـا حـرام اسـت و
اصـل کلـی دارد کـه در مقاصدالشـریعه بایـد
تجاوز بـه نـوامیس خواهـد بـود .اسـالم پـنج ِ

مالح ظه شوند :حفظ دین ،حفظ عقل ،حفظ نفس ،حفظ ناموس ،و حفظ مال .اسالم بـر
حفظ ناموس تأکید میکندب ولی این فروهها نوامیس را هتب میکننـد .ایـن چـه جهـادی
است که زنان مورد هتب و تجاوز قرار میفیرند؟
تکفیریها کسانی را که قبور انبیا را زیارت کنناد و باه انبیاا و اولیاا توسال داشاته باشاند،
کااافر میداننااد و آنهااا را از ایاان کااار باااز میدارنااد و گاااهی آنهااا را میکشااند .نظاار شااما
دراینباره چیست؟

این اتفاق در تونس هم افتاده است .در ابتدای انقالب تونس در سال 8566م ،این فروهها
مزار متعل بـه اولیـای الهـی ،علمـای متصـوفه و حافظـان قـرآن کـریم را
بیش از پنجاه ِ
تیریب کردند که الحمدلله ،آن طور که شایسـته بـود ،ایـن مزارهـا بازسـازی شـدند .ایـن
ُ
فروهها ما را «قبوری» مینامندب در حـالی کـه مـا مـیدانیم ایـن ولیخـدایی کـه زیـارتش
می کنیم ،خودش ضرر و نفعی برای ما ندارد ولی ما سیره و رفتار او را الگو قرار میدهیم و
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از دانــش او بهرهمنــد میشــویم .آرزو مــیکنیم کــه هماننــد او دیگــران را بهســوی خــدا و
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کلمۀ طیبۀ توحید دعوت کنیم .اما وهابیان انتظار دارند همۀ ایـن قبـور بـا خـاس یکسـان
شوندب تا جایی کـه یکـی از آنهـا آرزو میکـرد کـه قـدرت داشـته باشـد تـا بتوانـد قبـۀ مـزار
پیامبر اکرم را ویران کند .خدا آنها را لعنت کند که این کارهای حرام را مرتکب میشوند.
ما افر به زیارت قبور اولیا و صالحان میرویم ،از این بزرفواران الگوفیری میکنیمب چراکـه
فرد ح و خوبیها جمع کردند.
آنها مردم را ِ

ً
تکفیریها با کارهایشاان چهارۀ اساالم را خشان و ترسانان نشاان میدهناد .لطفاا نظار
خودتان را بیان بفرمایید.

این چیزی اسـت کـه غـرب میخواهـد .ایـن چیـزی اسـت کـه اسـرائیل میخواهـد .آنهـا
کشتن انسانها نیسـتب
میترسند که اسالم قدرت داشته باشد .منظور از قدرت ،قدرت بر
ِ
بلکه منظور قدرت استدالل و منط محکم در تبلیغ دین است که موجب فسترش اسالم

و بیداری امتهای دیگر میشود .غرب میخواهد قوت ارزشهای انسانی و خوبیهایی را
که در اسالم وجود دارد ،بهوسیلۀ ارائۀ چهرهای خشن از اسالم ،پنهان کند .آنها از اسـالم
می ترســـند و بـــیم دارنـــد کـــه مســـلمانان در کنـــار یکـــدیگر جمـــع شـــوند و همچـــون
جمهوری اسالمی ایران در برابر آنها بایستند .افر مسلمانان با یکدیگر متحد شوند ،کسی
نیواهد توانست ثروتهای آنها را به غارت ببرد .خودشان در استیراج نفت و بهرهبـرداری
از آن مستقل خواهند شد و اجازه نیواهند داد که ثروتهای آنها در ازای مبالوی ناچیز ،از
آنها خریداری شودب چنانکه در کشورهای حاشیۀ خلیجفارس این اتفاق میافتد.
تکفیریها میگویند که فقطوفقط آنها موحدند .این در حالی است که آنها باه تسسایم و
تشبیه قائل هستند .نظر شما دربارۀ این تناقضها چیست؟

نظر آنها دربارۀ صفات خداوند به سینان کفرآمیزی منجر میشود که باید از آنهـا بـه خـدا
پناه برد .در عین حال ،مـا آنهـا را کـافر نمـیدانیم ،بلکـه آنهـا را فمراهـانی مـیدانیم کـه
کنارفذاشتن عقل منحرف شدهاند .ما هرکس که شهادتین را بر زبان جـاری کنـد،
بهسبب
ِ

مرتکـب آن
غلط این فروه ،از فناهان کبیره است کـه
مسلمان میدانیم و طبیعتا
سینان ِ
ِ
ِ

فاس میشود .ما باید با زبان خوش و سینان نیکو آنها را هدایت کنیمب اما افر نپذیرفتند
است که خداوند برای بندفانش قرار داده است.
نظر شما دربارۀ وحدت اساالمی ،راههاای اتحااد کشاورهای اساالمی و همچناین نقا

تکفیریها در تشتت صفوف مسلمانان چیست؟

وحدت مسلمانان ،که جمهوری اسالمی ایران به آن دعوت میکند ،امری مطلوب است و
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و به جنگ با ما آمدند ،ما از خود دفاع میکنیمب چراکه دفاع در همۀ شرایع ،حقـی شـرعی
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اینکه ما به ایران آمدهایم ،در همین راستاست .من یب بار در سال 8567م ،و یب بار نیز
برای شرکت در کنفرانس مقابله با خطـر جریانهـای تکفیـری بـه ایـران آمـدهام .مـا بایـد
کنار هم برای عظمـت اسـالم و مسـلمانان تـالش
اختالفات جزئی را فراموش کنیم و در ِ
کنیم .البته اختالف بین انسانها و طبیعتا مسلمانان ،امری طبیعی اسـتب امـا نبایـد ایـن
اختالفات در عمل موجب درفیری بین مسلمانان بشودب همان طور که امروزه تکفیریهـا
و افراطیها دچار آن شدهاند .اختالف امری ضروری است و موجب رشـد جامعـۀ اسـالمی
میشودب بهشرطی که با رعایت اخالق در جهت کمال و تکامل جامعه به کار بسـته شـود.
شدن فرهنگ جامعۀ ما میشود .قرآن نیـز بـه ایـن اختالفـات
این اختالف موجب غنیتر ِ

اشاره میکند و میفوید« :افر پروردفار تـو میخواسـت ،همـۀ مـردم را امـت واحـدی قـرار
میدادب اما مردم همواره با یکدیگر متفاوت بوده و اختالفنظر داشتهاند» 0.باید دانست که
اختالفنظر بهمعنای میالفت نیست .شما فرض کنید دولتی سر کار بیاید که اقلیتی با آن
مواف نبودهاند .افر این اقلیت که با دولت اختالفنظر دارند ،از این موقعیت برای نظـارت
نقایص آن استفاده کنند ،موجب تکامل حکومـت میشـودب امـا افـر بـا
بر دولت و اصالح ِ
دولت درفیر شوند ،به جامعه خسـارت وارد خواهنـد کـرد .بـه هـر حـال ،اختالفـات وجـود
داشته و خواهند داشتب اما باید بر این اختالفات مسلط باشیم ،نه اینکه این اختالفات بـر
ما تسلط داشته باشند.
اختالفنظر دربارۀ بحث مهدویت و امامت ،چقدر بر تفرقۀ مسلمانان اثر داشته است؟

این اختالفات آنقدر نیست که به درفیری بین مذاهب منجر شود .عنوان رسـالۀ دکتـرای
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تطبیقی موضوع امامت از دیدفاه شیعۀ زیـدی ،شـیعۀ امـامی و اهلسـنت»
بنده «مطالعۀ
ِ
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است که نشان میدهد اختالفات بین شیعه و اهلسنت در این زمینـه ،اختالفـاتی جزئـی
مهـدی
است .مثال در زمینۀ مهدویت ،مـا اشـتراسنظر داریـمب چراکـه اهلسـنت نیـز بـه
ِ
َ
منتظر اعتقاد دارند .بنابراین ،این اعتقادات چیـزی نیسـت کـه موجـب بشـود برخـی از مـا
َ
مهدی منتظر ،جهان را بعد از اینکه پر از ظلموجور شده باشد ،پـر از
دیگری را تکفیر کند.
ِ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ
ون ُم ْی َتلف َ
ین.
 .1سورۀ هود ،آیۀ  :662و لو شاء ربك لجعل الناس أمة و ِاحدة و ال یزال
ِِ

عدلوداد خواهد کرد و تفاوتی هم ندارد که این مهدی ،شیصـی حقیقـی باشـد یـا دولتـی
هدایت یافته که این کار را انجام بدهد .این اختالفات از اصول مذاهب استب امـا از ارکـان
اسالم نیست .کسانی که تالش میکنند این اختالفات را بزرگ کنند ،به اسـتعمار خـدمت
قبـال شـبکههایی کـه بـهراحتی دیگـران را تکفیـر میکننـد،
میکنند .باید
ِ
جوانـان مـا ،در ِ
هوشیار باشند و به سین آنها فوش ندهند .ما نیز باید پاسخ آنها را بدهیم و اجـازه نـدهیم

جهنم تکفیر و درفیریهای بین مسلمانان کنند.
جوانان ما را وارد ِ

ً
در پایان ،ضمن آرزوی موفقیت برای شما ،از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید مساددا
از جنابعالی تشکر میکنیم.

مصاحبه با دکتر عبدالقادر طاهر
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پژوهشنامۀ نقد وهابیت؛ سراج منیرر سرال هفرتم  شرمارۀ   82زمسرتان
6931
صرررفحات  63 -92 :تررراریر دریا رررت 6931/22/28 :ترررراریر تأییرررد:
6931/66/20

سیر تطور سلفیگری در کویت
*

چکیده
امروزه ،سلفیهای کویت فعالیتهای چشـمگیری در عرصـۀ بـینالملـل دارنـد و بـدین
جهت مورد توجه ناظران جهانی هستند .مقالۀ حاضر با روشـی توصـیفی-تحلیلـی ،بـه
«پیدایش و فسترش جریان سلفی در کویت»« ،تحوالت و ورود افکار سیاسـی در میـان
شدن آنان به معارضان حکومت» پرداخته است .فرضیۀ ما این است که
آنها» و «تبدیل ِ
حمایت عربسـتان ،در کویـت
این فروه ،ابتدا در قالب حامیان حکومت ظهور کردند و با
ِ

جدیـد
آزادسـازی کویـت و در پـی شـرایط
به قدرت رسیدندب تا اینکـه ایـن فـروه پـس از
ِ
ِ
بهوجودآمده ،به قدرتمندترین فروه معارض در این کشور تبدیل شـدند و امـروزه دغدغـۀ
سـلفی سیاسـی
اصلی حکومت کویت در حفظ ثبات خـود ،و همچنـین کنتـرل جریـان
ِ
ِ
غیراسـتبدادی حکومـت کویـت ایجـاب
خـارج کویـت اسـت .ماهیـت
فعال در داخل و
ِ
ِ

فشـار فروههـای سـلفی و ایجـاد تعـادل ،از رقبـای آنـان ماننـد
مهـار
ِ
میکند کـه بـرای ِ

لیبرالها و شیعیان بهره فیرد.

کلیدواژهها :کویت ،سلفی ،عبدالرحمن عبدالیال  ،سلفیفری.

فروه مطالعات جهان اسالم در پژوهشکدۀ عروةالوثقی.
* عضو هیهتعلمی جامعة المصطفی العالمیة و مدیر ِ
ایمیلm_aghamohammadi@miu.ac.ir :

مقدمه
کویت به لیبرالترین کشور در میان کشورهای شیخنشین شهره استب کشوری با حاکمانی
حکومتی نیمهدموکراتیب کـه مـردم مشـارکتی جـدی در
اهلمدارا و اهلتعامل ،و سیستم
ِ
باز قابلتوجهی برخوردار بوده
سرنوشت خود دارند .جامعۀ کویت از آزادی ،تسامح و فضای ِ
شمشـیر سـلفیهای
مرهـون
و است .کویت برخالف عربستان و بحرین که پیـدایش آنهـا
ِ
ِ
حاکمان کویـت ایـن کشـور را همـواره بـا
وهابی است ،با روشی صلحآمیز پایهفذاری شد و
ِ
فیری متفاوت و مسـالمتآمیز کویـت،
تدبیر و مدارا و مشاوره با مردم ،اداره کردهاند .شکل ِ

شیصی حاکمان آلصباح ،وجود تهدیدهای داخلـی و خـارجی ،و همچنـین
خصوصیات
ِ
جمعیتی این کشور ،همگی در پیدایش چنـین سیاسـت متفـاوتی نقـش داشـتهاند.
ترکیب
ِ

به نظر میرسد کشوری با این اوصاف ،بستر مناسبی بـرای رشـد سـلفیفری نباشـد .ایـن
تروریستی ایـن
در حالی است که امروزه سلفیهای کویت ،جایگاه ویژهای در فعالیتهای
ِ

جریان در عرصۀ بینالمللـی دارنـد .سـلفیها از بیشـترین آزادی در ایـن شیخنشـین بهـره

جهـادی سـلفی محسـوب
مـالی جریـان
میبرند و در کنار عربستان از اصلیترین
ِ
ِ
حامیان ِ

بررسـی پیـدایش و علـل فسـترش جریـان سـلفی در کویـت،
میشوند .در ایـن مقالـه ،بـه
ِ
چگونگی سیاسـی شـدن سـلفیها کـه در شـکل سـنتی خـود کـاری بـا سیاسـت ندارنـد،
تمایل آنان به کسب قدرت بیشـتر ،و همچنـین
تبدیل ِ
شدن آنها به جریان معارض جدیدِ ،

پیشروی کویت برای مقابله با خطر آنان پرداخته میشود.
راهکار ِ
ِ
پیدای

سلفیگری در کویت
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مانند عبدالله خلـف الـدحیان و شـیخ عبـدالعزیز الرشـید نـزد علمـای سـعودی تحصـیل
می کردند و پس از بازفشت از آنجا ،در کویت به ترویج مکتب سلفی پرداختنـد .از آن زمـان
به بعد ،ارتباط محکم و عمیقی بین آنها و علمای سعودی برقرار شد که همچنان نیز ادامه

بررسی آنها
دارد 1.چند عامل در فسترش جریان سلفی در کویت دخیل بود که در ادامه به
ِ
خواهیم پرداخت:

اول :تــــرویج فســــتردۀ تفکــــر ســــلفی در کویــــت کــــه بــــا حضــــور و فعالیــــت
شــیخ عبــدالرحمن عبــدالیال  ،شیصــیت مشــهور ســلفی ،و بازفشــت کویتیهــای
دینی سعودی ،به وقوع پیوست .عبدالرحمن عبـدالیال شیصـیت
فار
ِ
التحصیل مراکز ِ

اصلی جریان سلفی در کویت بود.
ِ

2

دوم :تمرکز سـلفیها بـر مبـارزه بـا بـدعتها و خرافـات در ابتـدای امـر ،و همچنـین

اجتناب آنان از سیاسـت ،بـه فسـترش ایـن تفکـر در شـرایطی کـه کویتیهـا از شـرکت در
تجمعات و فروههای سیاسی ابـا داشـتند 3،کمـب کـرد .بـهطور خـاص ،بعـد از شکسـت
بیشتر تفکر سلفی انجامید.
مقبولیت
6337م ،فعالیت حرکتهای غیراسالمی و لیبرال به
ِ
ِ

4

سـلفی
آمدن بدویهای 5سعودی به کویت نیز موجـب تقویـت و فسـترش تفکـر
سومِ :
ِ
وهابی شد .بـدویهای سـعودی در دهـههای  6375و 6325م ،از عربسـتان سـعودی وارد
سیاسـت
مهـاجرت فروهـی ،بـر اسـاس
کویت شدند و تابعیت کویتی دریافـت کردنـد 6.ایـن
ِ
ِ
کار 7قابلاعتماد
اتیاذشده از سوی حاکمان کویت برای افزایش جمعیت و نیز تأمین نیروی ِ
ُ
 .1دمنهوری ،رجب« ،الحالة السلفیة في الکویت» ،صحیفة لجینیات اإللکترونیة ،آدرس:
http://lojainiat.net/main/Content

 .2آقامحمـدی ،مرتضـی ،محاصرۀ مجرالالحۀامب ترجمـۀ کتابهـای «حصـر مکـة»« ،أیـام مـع جهیمـان» و «حتـی ال یعـود
جهیمان» ،ص.085
ُ
 .3دمنهوری ،رجب« ،الحالة السلفیة في الکویت» ،صحیفة لجینیات اإللکترونیة ،آدرس:
http://lojainiat.net/main/Content

 .4مدیرس ،فالح عبدالله ،الاماعة الجلفیة في الکویت.
 .5قبایل صحرافردی که بین عربستان و کویت در تردد بودند و با عنوان «بدو» شناخته میشوند.

Kuwait”, International Journal of Middle East Studies MES, p.171.

نگرانی آنها بیشـتر از مهـاجران
موردنیاز خود را از کشورهای عربی و غیرعربی تأمین میکرد .در این میان،
کار
ِ
 .7دولت نیروی ِ
ِ
عرب بودب چراکه آنها ،هم عربزبان بودند و هم مسلمان ،و بیم آن میرفت که افکار خـود را در کویـت تـرویج و اشـاعه دهنـد.
بهعنوان نمونه ،در سال  6375عبـدالرحمن دوسـری ،از علمـای دینـی کویـت ،نامـهای بـه بنبـاز فرسـتاد .وی دربـارۀ لشـکر
خطرناس معلما ِن خارجی هشدار میدهد و درخواست میکند که در استفاده از مدرسان مصـری ،بـه قـدر نیـاز اکتفـا فـردد و از
شر آن کمتر از رفتن به مصر اسـت.
خیر فرستادن آنها به آمریکا بیشتر ،و ِ
رفتن طالب به جمهوری مصر جلوفیری شودب چراکه ِ
(نقیدان ،منصور ،الاماعة الجلفیة المحتجبة؛ دراسة في فکۀ المحتلین للمجال الحۀام ،ص.)655
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بود 1که در این راستا ،قبایل بدوی فزینۀ مناسبی به نظر میرسیدند 2.همچنین نکتـۀ بعـدی
مقابل فروههای اپوزیسیون ،اعم از قومی-عربیها و تاجران لیبـرال ،فروهـی
این بود که در ِ
حامی آلصـباح باشـدب ازایـنرو بـدویها همگنتـرین فـروه در پیوسـتن بـه
شکل بگیرد که ِ

مطیع خواستههای آلصباح بودند .حیات قبایل بدوی ،بر اسـاس
جامعۀ کویت ،و همچنین ِ

مقابـل حـاکم،
سنتها و ارزشهای محافظهکارانه در امور سیاسی و اجتماعی بود و آنهـا در
ِ
درصـد جمعیـت
مطیع و کر و کور بودند 3.بهعالوه ،برخی معتقدند کـه شـیعیان بـیش از 55
ِ

کویت را تشکیل میدادند که سیاست دولت کویت در اعطای تابعیت به بدویهای عربستان
جمعیتی شـیعیان بـه  75درصـد شـد.
در دهههای 6375م و 6335م ،باعث کاهش درصد
ِ

4

پس از انقالب اسالمی ایران ،بهویژه در دوران حمله عراق بـه ایـران ،تبلیوـات زیـادی علیـه
ایران و شیعیان وجود داشت و برای جلوفیری از تهدید شیعه ،سیاست تقویت جریـان سـلفی

دستورکار قرار فرفت .در آن زمان ،تبلیواتی وجود داشت مبنی بر اینکه سـلفیها بهتـرین
در
ِ
فزینه برای مقابله با خطر تشیع هستند 5.عربستان نیز از این تصمیم حمایت میکردب چراکـه

بیشتر این کشور در کویت کمب میکرد.
به نفوذ
ِ

6

1. Longva, A, “Neither Autocracy nor Democracy but Ethnocracy: Citizens, Expatriates
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and the Socio-Political System in Kuwait”, Monarchies and Nations: Globalization and
Identity in the Arab states of the Gulf, p.14.
2. Ghabra, Shafeeq, “Kuwait and the Dynamics of Socio-Economic Change”, The Middle
East Journal, 51, p.358-372.
3. Behbehani, Bodour, Surviving the Arab Spring The Gulf Cooperation Council and the
Case Study of Kuwait, p.191.
4. Alhabib, Mohammad Ebraheem, The Shia Migration from Southwestern Iran to
Kuwait: Push-Pull Factors during the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries,
p.46.
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ایـران
عربی منطقه را بر آن داشت تـا در
مقابـل آنچـه هجمـۀ ِ
ِ
 .5توهمات ناشی از تبلیوات سوء علیه انقالب ایران ،کشورهای ِ
شیعی برای بلعیدن کشورهای مسلمان مینامیدند ،اقدام کنند .جنگ عراق و ایران نیز بـر شـدت ایـن تبلیوـات افـزود .در ایـن
فضــا ،چنــین القــا شــد کــه آنچــه میتوانــد در مقابـ ِـل ایــن تهدیــد ،از اســالم (اهلســنت) دفــاع کنــد ،جریــان ســلفی اســت.
بهعنوان نمونه ،محمد ابراهیم شقره ،عالمی سلفی که در اردن علیه شیعه فعالیت میکـرد ،ملـب حسـین را متقاعـد کـرد کـه
سلفیها ضدشیعه هستند و حکومت میتواند از ففتمان سلفی برای مقابله با نفوذ ایران استفاده کند و بدینسان سـلفیها نظـر
ملب حسین را جلب کردند و مجال فعالیت یافتند .آنان پادشاه را راضی کردند تا البانی ،رهبر برجستۀ سـلفیت ،کـه مـدتها در
جهادی آن در سوریه» ،سـایت مؤسسـۀ مطالعـات
تبعید بود ،به کشور بازفردد( .آقامحمدی ،مرتضی« ،رژیم اردن و سلفیهای
ِ
راهبردی اسالم معاصر6737/8/2 ،ش ،آدرس)http://maraminstitute.com :
 .6سلفی ها تعل خاطر زیادی به عربستان دارند و مجرای اعمال نفوذ عربسـتان در کویـت هسـتند .بـهعنوان نمونـه ،عبداللـه

شـهری کویـت نفـوذ چنـدانی
البته باید توجه داشت که جریان سـلفی در میـان طبقـۀ
ِ

نداشت و فسترش آن در خارج از شهر و نزد بدویها بودب 1بنابراین ،افر آن مهاجرتهای
شهری
فسترده صورت نمیفرفت ،سلفیت نمیتوانست توفی امروز خود را در میان طبقۀ
ِ
آزاد کویت کسب نماید .در پایان سالهای دهۀ 6335م ،سـلفیها در جامعـۀ
مرفه و نسبتا ِ
کویت ،بهویژه در میـان خانوادههـای تـاجران ،بـرای خـود پیروانـی بـه دسـت آوردنـد 2.در

دهۀ 6325م ،جریان سلفی در سازمانهای کارفری و اتحادیههای دانشجویی پایهفذاری
شد و در سطح سازمانی بهطور بیسابقهای توسعه یافت 3.همۀ اینها پس از آن رخ داد که
وهابی سعودی تابعیت کویتی دریافت نمودند و با سکونت در حاشیۀ شـهرها و
بدویهای
ِ
اخــتالط بــا جامعــۀ شــهری و همچنــین کســب تحصــیالت عــالی ،در ســاختار جامعــه و

بیشهای میتلف اداری و اقتصادی نفوذ کردند.
سیاسی شدن سلفیت کویت

بهطور سنتی ،جریان سلفی بر توحید و مبارزه با خرافات و بدعتها و انجـام کارهـای خیـر
شـدن
تمرکز داشت و اهتمام چندانی به سیاست نداشت 4.یکی از عوامل مؤثر در سیاسـی
ِ
سلفی کویت ،نفـوذ افکـار جهیمـان العتیبـی 5در میـان آنـان اسـت .در
بیشی از جماعت ِ


بینی شرایط 8585م میفوید که در آن زمان ،شیخنشینهای کوچب مانند کویت ،قطـر و
النفیسی در مصاحبهای ،دربارۀ پیش ِ
نفع کویت است کـه
امارات از بین میروند و فقط سه کشور عربستان ،یمن و عمان در این منطقه باقی خواهد ماندب ازاینرو ،به ِ
به خاس عربستان ملح شود( .النفیسی ،عبدالله« ،عبد الله النفیسي :یکشف تصوره المییف؟ لن یبقی فـي الیلـیج العربـي
سنة  8585سوی السعودیة و الیمن و عمان» ،سایت یوتیوب 67 ،ژوئن 8562م ،آدرس:
)https://www.youtube.com/watch?v=olmyJ8A9LaY

ُ
 .1دمنهوری ،رجب« ،الحالة السلفیة في الکویت» ،صحیفة لجینیات اإللکترونیة ،آدرس:

 .3همان.
 .4شهاب ،احمد« ،خریطة الکتل السیاسیة الکویتیة بعد التحریر» ،شبکة النبأ المعلوماتیة 82 ،رمضان 6083ق ،آدرس:
https://annabaa.org/nbanews/71/810.htm

« .5جهیمان العتیبی» کسی است که در سال 6055ق بههمراه یاران خود مسجدالحرام را با اقدامی مسلحانه اشـوال کـرد .آنهـا بـا
کسی که بهادعای آنها اوصاف «مهدی» بر او تطاب داشت ،بیعت کردند تا بدینوسیله با بدعتهای حـاکم بـر جامعـه مبـارزه کننـد.
وی دارای چند رساله است که افکار او و همفکرانش دربارۀ مطالبی مانند حکومتداری ،آخرالزمان و مهدی را نشان میدهد.

سیر تطور سلفیگری در کویت

http://lojainiat.net/main/Content
2. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.6.
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کنـار هـم
سلفی طرفدار دعـوت و تبلیـغ ،در ِ
اواسط دهۀ 6375م ،فروه کوچکی از جوانان ِ
بیداری جامعۀ کویت طراحی کردند 1.سـلفیهای کویـت بـا
فرد آمدند و حرکتی را بهمنظور
ِ

سلفی عربستان در ارتباط بودندب بهویژه اینکه آنهـا مسـهلۀ تابعیـت یـب کشـور و
جماعت ِ
مسهلۀ مرزها را بدعت میدانستند و حتی در ترددهای خود از پاسپورت استفاده نمیکردندب
چراکه آن را مصداق تشبه به کفار ،و از مصادی بدعت میدانستند .در نتیجه ،آنها بیشتر
از طری صحرا و بهطور قاچاقی ،با یکـدیگر در ارتبـاط بودنـد .بهففتـۀ ناصـر الحزیمـی،

2

سلفی سعودی ارتباط داشتند و همین ارتباط زمینۀ چـا
سلفی کویت با جماعت ِ
جماعت ِ

آثار جهیمان العتیبی در کویت را فراهم کرد 3.در رمضان 6733ق ،چند ماه قبل از اشوال

حراست مرزی محمولۀ قاچاقی را شناسایی کردند که از کویت وارد
مسجدالحرام ،مأموران
ِ

عربســتان میشــد و شــامل هــزاران نســیه از آخــرین رســالۀ جهیمــان العتیبــی بــهنام

اإلمارة و البیعة و الطاعة بود.

4

در روزی که مسجدالحرام اشوال شـد ،برخـی رسـالههای جهیمـان در مسـاجد کویـت
توزیع فردید 5.فرچه در مملکت سعودی جماعت جهیمان تحتتعقیب قرار فرفتند و برخی
جماعت
کویتی
از آنان نیز به کشورهای دیگر یا شهرهای میتلف متواری شدند ،اما شاخۀ
ِ
ِ
جهیمــان ،همچنــان تــا اواخــر دهــۀ 6325م بــاقی مانــد 6.در اواخــر ســال 6332م،
کـویتی «الـوطن» چـا  ،و در آن،
عبدالرحمن عبـدالیال سلسـله مقـاالتی را در نشـریۀ
ِ
سیاسی جهیمان ،تجویز و مشروعیتبیشی
افکار جهیمان را ترویج میکرد 7.اهمیت تفکر
ِ

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

سیاسی اهلسنت سابقه نداشت .او
حاکم مسلمان استب امری که در ادبیات
به قیام علیه ِ
ِ
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1. Awadh, Sami, Islamic Political Groups in Kuwait: Roots and Influence, p.232.
سلفی عربستان ارتباط فرفت و به آنها ملحـ شـد .در
سلفی کویت بود و از طری آنها با جماعت ِ
« .2الحزیمی» عضو جماعت ِ
ثابت جهیمان العتیبی تبدیل شد.
آنجا ،وی به یکی از مالزمان ِ
 .3الحزیمی ،ناصر ،أیام مع جهیمان ،ص.77
 .4نقیدان ،منصور ،الاماعة الجلفیة المحتجبة؛ دراسة في فکۀ المحتلین للمجال الحۀام ،ص.608
 .5آقامحمـدی ،مرتضـی ،محاصرۀ مجرالالحۀامب ترجمـۀ کتابهـای «حصـر مکـة»« ،أیـام مـع جهیمـان» و «حتـی ال یعـود
جهیمان» ،ص.085
 .6همان ،ص.080
 .7همان ،ص.085

در بیشهای میتلفی از رسالههای خود مانند رسـالۀ اإلمرارة و البیعرة و الطاعرة ،رسـالۀ
أوثق عۀی اإلیمان الحب في الله و البغض في الله ،و رسالۀ رفع اإللتباس عرن ملرة مرن
ً
1
جعله الله إماما للناس به این مطلب پرداخته است.
عبدالیال از اولین سلفیهایی بود که کتابهـا و مقالـههای زیـادی دربـارۀ سیاسـت
نوشت و قصد اصالح فقه سلفی را داشت تا بتواند امکـان مشـارکت سیاسـی و اعتراضـات
حمایـت
اجتماعی را فراهم کند 2.سلفیهای کویت برای اولین بار ،در سـال 6326م تحت
ِ
ایـدئولوژی
«جمعیة إحیاء التراث اإلسالمي» سازماندهی شدند .این جمعیـت تحتتـأثیر
ِ

عبـدالیال رهبــری میشـدب 3ازایــنرو ،در حــالی کـه ظــاهرا ایــن سـازمان بــرای اهــداف

سیاسی سـلفیها در کویـت تبـدیل
خیرخواهانه تأسیس شده بود ،به چتری برای مشارکت
ِ

مـذهبی عربسـتان بهرهمنـد
شد 4.آنها در این امر ،از حمایت دولـت و همچنـین از بودجـۀ
ِ
سیاسـی سـلفی
بودند 5.در واقع ،علمای عربستان تا جایی پیش رفتند که در تأیید فعالیـت
ِ
فتوا صادر کردند 6.ایـن مطلـب را عبـدالیال در آسـتانۀ انتیابـات 6326م اعـالم کـرد.

7

« .1دکتر عبدالله النفیسی» از شیصیتهای مهمی است که تحتتأثیر جهیمان العتیبی قرار فرفت .مشهور است که او بـرای
مالقات یا پیوستن به فروه جهیمان ،از راه صحرا عازم عربستان بود که مأموران سعودی او را دستگیر کردنـد .او ادعـا میکنـد
که این سفر صرفا برای عمره بوده و ارتبـاطی بـه جماعـت جهیمـان نداشـته اسـت( .النفیسـی ،عبداللـه« ،النفیسـي و جماعـة
جهیمان» ،سایت یوتیوب 62 ،آوریل 8566م ،آدرس:
)https://www.youtube.com/watch?v=RuekHXCFMZc
النفیسی در کتاب خود ،عنلما یحکم اإلسرمم جهیمـان را در ِعـداد سـید قطـب ،ابـواالعلی مـودودی ،شـوکانی ،ابنتیمیـه و
ابنقیم جوزیه میداند( .حائری ،یاسر ،حۀکة جهیمان العتیبي و اإلخوان المجلمون الجعودیة و الجلفیة الاهادیة ،ص.)25
2. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014,

 .5همان.

6. Monroe, Steve, “Salafis in Parliament: Democratic Attitudes and Party Politics in the
Gulf”, Middle East Journal 66, no.3, Summer 2012, pp.421-422.
7. McCants, Will, “Joining the Fray: Salafi Politics after the Arab Spring”, January 22,
2013, Link:
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12655/joining-the-fray-salafi-politics-after-

سیر تطور سلفیگری در کویت

Link:
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influencein-levant-pub-55514
3. Utvik, Bjorn Olav, “The Ikhwanization of the Salafis: Piety in the Politics of Egypt and
Kuwait”, Middle East Critique 23, no.1, April 2014, p.19.
4. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.7.

25

سلفیها انتیابـات و مجلـس را نمـاد دموکراسـ ِی غربـی ،و شـرکت در آن را خـالف شـرع

میدانستند .برای اولین بار ،این کـار در کویـت رخ داد کـه جمـاعتی سـلفی در انتیابـات
پارلمانی شرکت کردند و رأی دادند .آنها در این انتیابـات توانسـتند دو کرسـی را تصـاحب
کنند.

1

سه جریان سلفی کویت

سلفیهای کویت مدتها مواضع سنتی خود را داشتند تا اینکه تحوالت و حوادث میتلفی
آنها را به چند دسته تقسیم کرد:
 .0گروه «التسمع اإلسالمي السلفي»

فروه «التجمع اإلسالمي السلفي» در سال 6326م ،و بهریاست خالد سـلطان بـن عیسـی
پارلمـانی آن عمـدتا
دسـتورالعمل
تأسیس شد 2.این فروه بر اخالق اجتماعی متمرکز بود و
ِ
ِ

کردن شــریعت بــهعنوان تنهــا منبــع قانونفــذاری ،و
ـازی قــوانین و لحــا
بــه اسالمیسـ ِ
ِ
همچنین ممنوعیت مفاسدی ماننـد الکـل و کنسـرتهای موسـیقی مربـوط اسـت 3.ایـن

تجمع ،بزرگترین فروه سـلفی در پارلمـان اسـت و اعضـای آن موقعیـت خـود را بـهعنوان
وسیلهای برای تبلیغ دین و حفظ جایگاه اسالم در جامعـۀ کویـت میداننـد 4و همیشـه بـر
رهبـری
امیر کویت تأکید میکنند 5.این جریان در سال 6336م ،تحـت
ِ
ضرورت اطاعت از ِ
شیخ عبدالله السبت قرار فرفـت 6.آنهـا بـا علمـای عربسـتان ارتبـاط نزدیکـی داشـتند تـا

the-arab-spring.
1. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.7.
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 .2المتیم ،منی« ،األحزاب السیاسیة في الکویت» ،سایت المرسال 67 ،فبرایر 8563م ،آدرس:
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https://www.almrsal.com/post/452708
3. Utvik, Bjorn Olav, “The Ikhwanization of the Salafis: Piety in the Politics of Egypt and
Kuwait”, Middle East Critique 23, no.1, April 2014, p.20.
4. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014,
Link:
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influencein-levant-pub-55514

 .5همان.
 .6همان.

نفـوذی اسـتیبارات سـعودی»
جایی که فاه از آنها با عنوان «عروسب ریاض» یا «عامـل
ِ
تعبیر میشد.

1

 .0شاخۀ المدخلی؛ جریان سلفی محافظهکار یا منفعل

ـلفی کویــت ،یعنــی شــاخۀ المــدخلی ،بســیار منفعــل هســتند و جمعیــت
دیگــر فــروه سـ ِ

داشتن ساختاری سازمانی و شرکت در انتیابات ،بـه نقـا اصـول
احیاء التراث را بهدلیل
ِ

سلفی متهم میکنند 2.آنها مشـارکت در سیاسـت و ایجـاد سـازمانهای رسـمی را موجـب

فساد میدانندب زیرا این اقدامات ،مـردم را بـهجای وفـاداری بـه خداونـد ،بـه سـازمانها و
رهبران آنها وفادار میسازد.

3

 .3گروه «الحرکة السلفیة»

رهبری شـیخ عبـدالرحمن
طیف سـوم« ،جنـبش سـلفی» اسـت کـه در سـال 6337م ،بـه
ِ

عبدالیال از فروه «التجمع اإلسـالمي السـلفي» جـدا شـد .ایـن جـدایی عمـدتا بـهدلیل
رضایت آنها از سلفیهای سنتی بود و آنها را از ابزار توطهۀ امریکایی ـ سـعودی بـرای
عدم
ِ

کـردن مطالبـات سیاسـی در خلیجفـارس بـه شـمار میآوردنـد 4.بسـیاری از ایـن
خاموش
ِ
سیاسـی بیشـتری
سیاسی کویت بودند تا اینکه مشـارکت
خواهان اصالح سیستم
فعاالن،
ِ
ِ
ِ

را ،بهویژه در انتصاب وزیران دولت ،و همچنـین اسـتفاده از شـریعت بـهعنوان تنهـا منبـع
قانونفذاری به دست آورند 5.این جنبش ،از منتقدان حکومت اسـت و بـهطور فزاینـدهای
ای جدید (بـدو) 6بـر آن مسـلط میشـوند .آنهـا معتقدنـد کـه ایـن جنـبش
چهرههای قبیله ِ
1. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.9.

 .2همان ،ص.2

Link:
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influencein-levant-pub-55514.

 .4همان.
5. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.8.
6. Utvik, Bjorn Olav, “The Ikhwanization of the Salafis: Piety in the Politics of Egypt and
Kuwait”, Middle East Critique 23, no.1, April 2014, p.19.
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3. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014,
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میتواند جایگزین «الحرکة الدستوري اإلسالمیه»ای باشد 1که در میان طبقـۀ شهرنشـین
نفوذ دارد.

2

آزادسازی کویت و نارضایتی سلفیها

در زمان اشوال کویت ،اکثر سلفیهای کویتی به عربستان سعودی فرار کردند و در آنجـا بـه
سلفی سعودی پیوستند .سلفیهای فعال در عربستان ،از تصمیم دولت سعودی
شبکههای ِ
دربارۀ اجازهدادن به نظامیـان امریکـا بـرای مداخلـۀ نظـامی و ورود بـه خـاس حجـاز ،اظهـار
نگرانی و انزجار کردند و تظاهراتی را به راه انداختنـد 3.شیصـیتهایی ماننـد سـفر الحـوالی،
میـالف کمـبفرفتن از قـوای بیگانـه بـرای آزادسـازی بودنـدب
سلمان عوده و ناصـر العمـر
ِ

در حـالی کـه برخـی دیگــر ماننـد بنبـاز و عثیمــین بـا چنـین کــاری موافـ بودنـد 4.موضـ ِـع
فروه اول ،مورد توجه بسیاری از کویتیهای حاضر در عربستان قرار فرفـت 5و باعـث ایجـاد
آزادسـازی
سلفیت کویت شد .برای آفاهی از تلقی جریان سـلفی از جنـگ
شکاف در صفوف
ِ
ِ
کویت و نیز تأثیر آن بر القاعـده و جریـان جهـاد ،کتابهـای ابومصـعب سـوری 6،از بهتـرین
المسلمین کویت متعل است که غالبا در موضع اپوزیسیون قرار دارد.
 .1این حرکت به نسل جدید اخوان
ِ
2. Wehrey, Frederic, Sectarian Politics in the Gulf: From the Iraq War to the Arab
Uprisings, p.180.

 .3همان ،ص.3
ُ
 .4دمنهوری ،رجب« ،الحالة السلفیة فی الکویت» ،صحیفة لجینیات اإللکترونیة ،آدرس:
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http://lojainiat.net/main/Content
5. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014,
Link:
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influencein-levant-pub-55514
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ُ
رتألیف القاعده است .او ارتباط نزدیکی بـا عبداللـه عـزام ،بـنالدن و
« .6ابومصعب سوری» از شیصیتهای تحصیلکرده و پ ِ
جهادی سید قطب ،عبدالله عزام،
نوین جریان جهاد اشتهار دارد .افکار
ایمن الظواهری داشت .وی بهعنوان معمار
ِ
ِ
استراتژی ِ
فذار فکر سلفی ،در آثار ابومصعب سوری تبلور دارد .نقطۀ قوت و وجه تمـایز او از
بنیان
ایمن الظواهری و دیگر شیصیتهای
ِ
نویسندفان سلفی ،مباحث استراتژیب و میدانی است .ایدۀ توییر القاعـده از یـب سـازمان بـه سـلولهای کوچـب و نبـرد
دیگر
ِ
انفرادی ،ایدۀ ابومصعب سوری بود .در سال 8550م ،دولت امریکا اعالم کرد برای کسی کـه اطالعـاتی از ابومصـعب سـوری
محـوری او در
دسـتگیری او منجـر شـود ،جـایزهای پنجمیلیـوندالری قـرار داده اسـت و بـر نقـش
در اختیار آنها بگذارد که بـه
ِ
ِ
تروریسم بینالملل تأکید کرد .بنا بر فزارشهای موجود ،ابومصعب سوری در نوامبر 8555م در کویتۀ پاکستان دستگیر شـد و
پس از آن ،سرنوشت نامعلومی داشت.

آزادسازی کویت را بیشـی از سـومین جنـگ صـلیبی میدانـد 1.ایـن
منابع است .وی جنگ
ِ
جنگ سبب تحول در دیـدفاه جهادیهـا بـه حاکمـان و عالمـان سـعودی شـد .او در کتـاب

دعوة المقاومة اإلسممیة العالمیة این تحول را چنین تشریح میکند:
در آن زمان بنالدن و عموم سعودیها حکومت آلسعود را مشروع میدانسـتند و
ملب فهد و دیگر مسـهوالن سـعودی را علـیرغم فسـ وفجورشـان« ،مسـلمان»
رسمی هیهت کبارالعلما احترام زیادی قائل بودند
تلقی میکردند و نیز برای علمای
ِ

و به فتاوای آنان عمل میکردند .اما بعدها که جنگ کویت پـیش آمـد و نیروهـای
امریکایی در خاس عربستان مستقر شـدند و اسـامه بـنالدن عربسـتان را در کنـار
امریکا و اهداف او دید ،موضعش را توییر داد و از انتقاد نـرم و اقـرار بـه مشـروعیت
2
دینی آن را به نفاق متهم کرد.
آنها روی فرداند و مؤسسات ِ

سـلفی سـعودی ،ایـن تفکـر در میـان
تنگاتنگ سلفیهای کویت بـا شـبکۀ
بهدلیل ارتباط
ِ
ِ

سلفیهای کویت نیز رسوخ کرد .سـلفیهای کـویتی ،کـه در عربسـتان تحتتـأثیر چنـین
افکاری قرار فرفته بودند ،پس از اتمام جنگ و بازفشت به کویت ،به پیشگامان فعال جبهۀ
3
سنتی کویـت ،بـا آن دسـته از
سلفی در کویت تبدیل شدندب در حالی که دیگر سلفیهای ِ

علمای سعودی همراهی کردند که مواف ِ آزادسازی کویت بهدست نیروهای غربی بودنـد.
4
ولیامر و حاکم آنها اتیاذ کرده بود.
این بدان دلیل بود که این تصمیم را ِ
سلفیها؛ معارضان جدید

از آغاز حملۀ عراق به کویت ،خاندان حاکم بر کویت بیدرنگ به عربسـتان فرییتنـد و در
جده مستقر شدند .پس از آزادسازی و بازفشـت آلصـباح بـه کویـت ،فضـای بهوجودآمـده

opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.7.
4. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014,
Link:
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influencein-levant-pub-55514

سیر تطور سلفیگری در کویت

 .1او جنگهای اروپا و مسلمانان از  6332تا  6335را دومین مرحلۀ جنگهای صلیبی معرفـی میکنـد( .سـوری ،ابومصـعب،
دعوة المقاومة اإلسممیة العالمیة ،ص.)508
 .2همان ،ص 368تا .360
3. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring
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حکومت را در مقام ضعف قرار داد و به همین دلیل ،آنها بـه مـدارا بـا فروههـای میتلـف
اجتماعی و ایجاد فضای آزادتـر مجبـور بودنـد 1.ایـن فضـای بهوجودآمـده ،بـه فروههـای
میتلف معارض فرصت داد تا بـهصـراحت مطالبـات خـود را مطـرح ،و تجمعـات سیاسـی
برفزار کنندب کاری که از دهـۀ 6355م ،ممنـوع بـود .در طـول دهـۀ 8555م ،سـلفیهای
سیاسـی
المسلمین کویت و دیگر جنبشهای معارض ،خواسـتار اصـالحات
فعال با اخوان
ِ
ِ
فسترده شدند .بدویها ،اخوانالمسلمین و فروههای فعـال سـلفی ،کـه همگـی در زمـرۀ
سنتی حکومت بودند ،در طیف معارضان قرار فرفتند .جنـبش اخوانالمسـلمین و
ِ
حامیان ِ

سیاسی اصلی در داخل کویت هستند .این مطلب تا حدودی بهدلیل
سلفی کویت بازیگران
ِ
ِ

ایـدئولوژی اسـالمی در کشـور وجـود دارد 2.قـبال
این واقعیت اسـت کـه رقابـت انـدکی بـا
ِ

سلفیها به اخوانالمسلمین بدبین بودند و آنها را متهم میکردند که بیش از حد به سازش
در مسائل دینی مایل هستندب امـا مشـارکت سـلفیها در فعالیتهـای سیاسـی و پارلمـانی
شکاف پیشین بین اخوانالمسلمین و سلفیها را کم کرد 3.در این بازۀ زمانی ،سـلفیها در
قبایل بدوی نیز نفوذ کردند و به سـینفوی آنـان تبـدیل شـدند .اعضـای قبایـل در
داخل ِ

حدود  75درصد از جمعیت کویت را تشکیل میدهندب در حالی که به این میزان از نفوذ و
موقعیت اجتماعی بهرهمند نیستند .این امر سـبب شـد تـا آنهـا بـهدنبال نماینـدفانی بـرای
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اظهار مطالبات خود باشند و همین امر ،راه را برای سلفیها باز کرد تا وارد قبایـل شـوند و
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حامی حکومت ،نماینـدفان جدیـدی در میـان قبایـل پیـدا
در نتیجه ،غیر از رؤسای ِ
قبایل ْ ِ
پارلمانی قبایل جوان و تحصـیلکرده بودنـد و بـه فـروه جدیـدی از
جدید
شدند .نمایندفان ِ
ِ
جریـان اسـالمفرای معـارض در
اپوزیسیون تبدیل شدند 4.از آن زمان ،نفوذ و قـدرت ایـن
ِ
مجلس سبب شد تا امیر کویت چند مرتبه ناچار به انحالل مجلس شود.
 .1مدیرس ،فالح عبدالله ،الحۀکة الشیعة فی الکویت ،ص.73
2. Wickham, Carrie Rosefsky, The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist
Movement, p.230.
3. Brown, Nathan, “Pushing Toward Party Politics, Kuwait’s Islamic Constitutional
Movement”, Middle East Series, No 79, January 2007, p.17.
4. Ghabra, Shafeeq, “Kuwait: At the Crossroads of Change or Political Stagnation”,
Middle East Institute, Policy Papers Series, May 2014, p.4.

تأثیر بهار عربی بر سلفیت کویت

در اعتراضات بهار عربی از 8566م تا سال 8567م ،که کویـت شـاهد آخـرین اعتراضهـا
خواهـان عـزل
بود ،سلفیها در میان معترضان و معارضان نقش فعالی داشتند .معترضان
ِ

دموکراتیـب بیشـتر و انتیـاب دولـت
نیستوزیرِ ،اعمال اصالحات ،برخورداری از حقوق
ِ

از ســـــوی مـــــردم بودنـــــد 1.افـــــزایش تنشهـــــا در بحـــــرین و ســـــوریه و رنـــــگ
یافتن اختالفات سـبب شـد کـه میالفـان از بـیم وقـوع هـرجومـرج،
طائفهای (مذهبی) ِ

ـلفی کویــت تمرکــز خــود را بــر دفــاع از
اعتراضهـا را پایــان دهنــد .از آن پــس ،جریــان سـ ِ

حامیـان
مقابل آنچه خطر تشیع مینامیدنـد ،فذاشـت .سـلفیهای کویـت از
اهلسنت در
ِ
ِ
اصـلی حرکتهـای جهـادی را
مـالی
ِ
اصلی جهاد و القاعده بودند .ابومصعب سوری منبـع ِ
ِ
عربستان سعودی و کویت معرفی میکند 2.پس از اشوال کویت و سقوط طالبـان ،کویـت
کماکان مکان مالقات سلفیهای فعال بود و حداقل تـا قبـل از بهـار عربـی ،تنهـا کشـور
خاورمیانه بود که سلفیها میتوانستند ایدههای خود را آزادانه بیان کنند 3.آزادی اعطاشده
به فروههای سلفی در کویت ،به فعالیتهای خیرخواهانۀ آنها در خارج از کشور منجر شـد
وان سلفی نیز بهطور علنی دربارۀ مسهلۀ
که در سالهای اخیر پیامدهایی جدی داشت .مبل ِ
ـت خودشــان در آن کشــور،
ســوریه ســین میفوینــد و حتــی بــرای فروههــای موردحمایـ ِ

کمبهــای مــالی درخواســت میکننــد 4.چنــدین مؤسســۀ خیریــۀ کــویتی از برخــی از
افراطیترین سازمانهای سوریه حمایت مـالی میکننـد و بهففتـۀ دیویـد کـوهن ،معـاون

Link:
https://carnegieendowment.org/2014/05/07/kuwaiti-salafism-and-its-growing-influencein-levant-pub-55514
4. Freer, Courtney, “The rise of pragmatic Islamism in Kuwait's post-Arab Spring
opposition movement”, Rethinking Political Islam Series, p.10.

سیر تطور سلفیگری در کویت

اساسی کویت ،مجلس دارای  75نماینده است که  55تن از آنها از سـوی مـردم و  65نفـر ،کـه در عـین حـال
 .1طب قانون
ِ
حـامی رژیـم در مجلـس ،مقاصـد امیـر را اعمـال
جنـاح
همراه
بـه
و
شـوند
می
انتیـاب
امیـر
سـوی
از
هسـتند،
نیز
وزرای دولت
ِ
فراخـوان انتیابـات جدیـد را صـادر
میکنند .امیر هر زمان کـه از سـوی مجلـس احسـاس خطـر کنـد ،آن را منحـل میکنـد و
ِ
می نماید .جریان اپوزیسیون معتقدند که این شیوۀ حکومت نیز استبدادی است و مانع تحق دموکراسی واقعی میشود.
 .2سوری ،ابومصعب ،دعوة المقاومة اإلسممیة العالمیة ،ص.257
3. Pall, zoltan, “Kuwaiti Salafism and its growing influence in the levant”, May 07, 2014,
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آوری کمبهای مالی بـرای فروههـای
داری ایاالت متحده ،کویت مرکز جمع ِ
وزارت خزانه ِ
1
سلفی کویتی دست فشـادهای در
تروریستی حاضر سوریه شده است .سازمانهای خیریۀ ِ
ِ

سلفی سوری مانند احرارالشام و دیگر فروههـای جنایتکـار دارنـد.
مالی فروههای ِ
تأمین ِ

2

کـردن چنـین حمایتهـایی از فروههـای
محبوبیت این جریان ،دولـت در محـدود
بهدلیل
ِ
ِ

مشاوران نیستوزیر کویت ،دولت در صورت اعمـال
اعتقاد یکی از
افراطفرا ،مردد بود .به ِ
ِ
ثباتی کویت را فـراهم خواهـد کـرد.
هرفونه محدودیت بر انتقال پول به سوریه ،اسباب بی ِ

3

سلفیهای کویت ،با حمایت از تروریستهای حاضر در سوریه ،موف به کسـب حمایـت و
4
درفیری نیروهای سنی و حزبالله در نبردهـای داخـل
محبوبیت مردمی در کویت شدند.
ِ

5
جدی سـلفیها
سوریه ،تنش شیعه و سنی در کویت را نیز افزایش داد .با توجه به فعالیت ِ

در کویت ،احساسات طائفهای (مذهبی) در دوران پس از بهار عربـی و نبردهـای سـوریه
شدت فرفـت و سـلفیها و قبایـل ،از شیعهسـتیزی و ایرانهراسـی بهـره می َب َرنـد .آنهـا در
سینان خود ادعا میکنند که نفوذیهای ایران در همۀ پستهای کلیـدی و نیـز خانـدان
6
تـوهم
حاکم حضور دارند و برای متالشـی
کـردن کویـت از درون ،تـالش میکننـد .ایـن ِ
ِ
نظامی ایران بیشتر هم شده است.
توطهه در میان عربها وجود دارد و با افزایش قدرت
ِ
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لیبرالها و شیعیان در مقابل جریان سلفی

برخالف حکومتهای شیخنشینهای دیگر ،که حالت استبدادی دارنـد ،حکومـت کویـت
حاکمـان کویـت بحرانهـای خـود را بـا دیپلماسـی و
مبتنی بر دموکراسی است .از دیرباز،
ِ
مذاکره حل کردهاند .این کشور لیبرالترین کشـور در میـان شیخنشینهاسـت و افـر مثـل
بحرین یا عربستان سعودی حکومتی مبتنی بـر دیکتـاتوری داشـت ،در حـل بحرانهـای
خود از مشت آهنین استفاده میکرد .بهخاطر این ویژفیها ،حکومت کویت همواره تعادل
خود را با ایجـاد تقابـل بـین نیروهـای میتلـف جامعـۀ خـود حفـظ میکنـد .در زمـان اوج
مقابـل
فعالیتهای حرکتهای قومی-عربی و ناصری ،حکومت از شیعیان و بدویها در
ِ
آنان استفاده میکرد .پس از انقالب ایران و نیز در زمـان جنـگ ایـران و عـراق ،حکومـت
مقابل شیعه بسـیج
دیگر جامعه را در
کویت برای
ِ
ِ
سرکوب تهدید شیعه و ایران ،بیشهای ِ

آزادسازی کویت که طیف اسالمفرا عمدتا به معارضان حکومت تبدیل شدند،
کرد .پس از
ِ

مقابل آنها پیدا کردند .لیبرالهـای کویـت،
لیبرالها و بهویژه شیعه نقش تعادلبیشی در
ِ
که غالبا از خاندان تاجران هستند ،در بین جوانان طبقۀ شهری و نیـز قبایـل نفـوذ دارنـد و

مقابـل جریـان سـلفی بـه حمایـت از حکومـت برآینـد 1.در سـال 8566م ،در
میتوانند در
ِ
اعتراضات علیه نیستوزیر ،شیخ ناصر محمد الصباح ،بارهـا لیبرالهـای کـویتی مـتهم

مقابل فساد نیستوزیر سکوت
افزایش اسالمفرایان ،در
حال
ترس ِ
ِ
شدند که از ِ
قدرت در ِ
ِ

کردهانــد 2.لیبرالهــا از اینکــه اســالمفرایان اکثریــت پارلمــان را تصــاحب کننــد ،بیمنــاس
کـردن قـوانین
هستندب چراکه قوانین را توییر میدهند و آزادیهای فـردی را بـا اسـالمی
ِ
از بین می َب َرند .لیبرالها از توییر قانون اساسی از سوی اینها واهمه دارند و ابراز میکننـد
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Middle East Institute, May 2014, p.5.
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سیر تطور سلفیگری در کویت

خـود آنهـا انتقـاداتی بـه آن
که قانون اساسی عالی است و نباید توییر کنـد .در حـالی کـه ِ
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دارند ،اما میدانند که توییر آن در راستای اهداف اسالمفرایان خواهد بود.

1

افزایش سلفیها بیمناساند .با وجود اینکه تبعیاهایی علیه
شیعیان نیز از ِ
قدرت روبه ِ
شیعیان وجود دارد ،ولی آنها در مقایسه بـا شـیعیان ْ
دیگـر شیخنشـینها از حقـوق بهتـری
ِ
برخوردار هستند .بهعالوه ،آنها بـهخوبی میداننـد کـه در صـورت سـقوط خانـدان حـاکم،
قدرتمند اسالمفرا قـدرت را در دسـت خواهـد فرفـت کـه در رفتـار بـا شـیعه عنـاد
جمعیت
ِ
بیشتری خواهد داشت 2.افرچه شیعیان فاقد نهادهایی قدرتمند هسـتند ،امـا بـا توجـه بـه

اینکه حداقل  75درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص دادهاند ،جمعیتی قابلتوجه
عمومی کویت را به خود اختصاص میدهند 3.با توجـه بـه
هستند و بیش مهمی از افکار
ِ
جدی خود هشدار
شیعیان و حمایت از آنها ،حکومت میتواند به سلفیها و دیگر
معارضان ِ
ِ

آزادی بیشتری به شیعیان اعطـا
دهد که افر درصدد ایجاد مزاحمت برای حکومت برآیندِ ،

اجتمـاعی
ظرافـت تمـام ،از شـکافهای
خواهد کرد .حکومت کویت مجبـور اسـت کـه بـا
ِ
ِ
موجود خود ،برای حفظ تعادل بهره فیرد.
نتیسه

قریب به یب قرن است که سلفیت از عربستان به کویـت راه یافتـه اسـت .در ابتـدای ایـن
سنتی خود ،بر توحید و مقابله با بدعتها تمرکز داشـت و
ورود،
ِ
سلفیت کویت نیز در شکل ِ

آنان تحتوالی کامل حاکم بودند و اطاعت از امیر را ضروری میانگاشتند .ازایـنرو ،آنهـا
اطاعت حاکم بودنـد
حاکمان کویت به شمار میرفتندب چراکه هم در
متحدان خوبی برای
ِ
ِ
ِ
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نزدیکی کویـت
قابل نیروهای معارض به حمایت از امیر برخیزند ،و هم
و میتوانستند در م ِ
ِ
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سـلفی
به عربستان را موجب میشـدند .در همـین راسـتا ،جمعیـت زیـادی از بـدویهای
ِ
سعودی به کویت مهاجرت داده شدند .پس از انقالب ایران ،بـهویژه در دورۀ جنـگ عـراق

 .1همان.

 . 2یکی از استادان شیعۀ دانشگاه کویت در مصاحبه با نویسـنده ابـراز داشـت کـه مـا در پشـت لبینـدها ،دنـدانهای تیـزی را
میبینیم که مترصد فرصت هستند.
3. Hatem & Gildea, Kuwaiti Shia: Government Policies, Societal Cleavages, and the NonFactor of Iran, p.7.

علیه ایران ،تبلیوات علیه شیعه و ایران فزونی یافـت و در چنـین شـرایطی سـلفیها جـای
شیعی حکومـت کویـت را نیـز پـر کردنـد .از دهـۀ 6335م بـه بعـد ،بـا ورود
خالی
ِ
متحدان ِ
ِ

سرشناس سلفی مانند عبدالرحمن عبدالیال از مصر به کویت ،و نیز بازفشـت
چهرههای
ِ
تبلیوـاتی بیشـتری یافـت .بـا فعالیتهـای
طالب کویتی از عربستان ،جریان سلفی قدرت
ِ
ِ
عبدالیال و پیروان او ،در برخی سلفیها فرایشهایی سیاسی پیدا شد .آنچه به فسـترش

سیاسـی سـلفی کمـب کـرد ،فضـای بـاز و نسـبتا آزاد جامعـۀ کویـت ،و همچنـین
ادبیات
ِ

سیاسی جهیمان العتیبی نیز نقـش مهمـی
دینی عربستان بود .ادبیات
ِ
حمایتهای مراکز ِ
سلفی کویت داشت .اشـوال کویـت و
فیری افکار
در
چگونگی نزج و شکل ِ
سیاسی جریان ِ
ِ
ِ

درخواست کمب از ائتالف غربی برای مقابله با صدام ،بر فروهی از سلفیهای عربسـتان

و کویت تأثیر عمیقی داشتب بهطوری که فاه از این مسهله بـا عنـوان «شـوس بـزرگ» یـاد
حاکمان عرب دربارۀ تعامل با
میالفت برخی سلفیها با سیاست
سبب
ِ
میشود .این ماجرا ِ
ِ
جمعیت خود
جمعیتی بدویهای سلفی و عدمنفوذ متناسب با
غرب و امریکا شد .افزایش
ِ
ِ

در مراکز قدرت و اقتصاد ،سبب شد تا آنها از اواخـر دهـۀ 6335م و نیـز در طـول دو دهـۀ

معارضان حکومت کویت باشند و حقوق بیشتری را مطالبه نماینـد.
جلودار
فذشته ،همواره
ِ
ِ

قـانونی کویـت هسـتندب
قراردادن شریعت بهعنوان منبـع حقـوقی و
خواهان
آنها همچنین
ِ
ِ
ِ

امری که حکومت ،لیبرالها و شیعه 1را نگران میکند .حکومت کویت ،از یب سو درصدد
معارضان اسالمفرای قدرتمند است و از سوی دیگر برای حفظ
جلب رضایت و مصالحه با
ِ
مقابـل آنهـا بهـره میفیـرد.
مدنی خود از لیبرالها و شـیعه در
ِ
ثبات و تعادل و آزادیهای ِ

در نتیجه ،دو طیف مذکور یعنی شـیعه و لیبرالهـا ،در شـرایط فعلـی اهمیـت بسـزایی در

ضرر آنان خواهد بود.
قراردادن
 .1شیعیان میدانند که
ِ
ِ
شریعت مبتنی بر فهم وهابی بهعنوان «منبع تشریع قانون» ،به ِ

سیر تطور سلفیگری در کویت

معادالت حکومت کویت دارند.
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پژوهشنامۀ نقد وهابیت؛ سراج منیرر سرال هفرتم  شرمارۀ   82زمسرتان
6931
صرررفحات  93 -18 :تررراریر دریا رررت 6931/22/87 :ترررراریر تأییرررد:
6931/66/27

بررسی تطبیقی مفهوم «ایمان» و «اسالم» در
نگاه وهابیت و علمای فریقین
*

چکیده
مسلمانان با الهام از کتاب و سنت پیامبر اکرم همواره بر این عقیده بودهاند که انسان
احکـام
با اقرار به شهادتین (اقرار به توحید و رسالت پیامبر اکرم )مسلمان میشـود و
ِ
مسلمان را دارا خواهد بود .همچنین بعد از اقرار زبانی ،وی با باور قلبی صاحب ایمـان
میشودب بدون اینکه عمل به واجبات در مفهوم ایمان دخیل باشد .وهابیـان شـهادتین
شرایط تحق ِ ایمان
را برای مسلمان شدن کافی نمیدانند و از طرفی عمل را از اجزا و
ِ
می دانند و با توسعه در مفهوم عبـادت معتقدنـد کـه مسـلمانان بـا انجـام امـوری ماننـد
توسل ،ذبح و درخواست از اولیای الهی« ،مشرس» و «مرتد» میشوند .هدف ما در ایـن
نوشـته ایـن اسـت کـه بــا ارائـۀ عقایـد علمـای شـیعه و ســنی و تطبیـ دیـدفاه آنـان بــا
سیرۀ نبوی و قرآن کریم ،ثابت کنیم که اموری مانند توسـل و نـذر ،هـیچ لطمـهای بـه
ایمان افراد نمیزند و شهادتین است که سبب حفظ جـان انسـان میفـردد و نمیتـوان
ِ

بودن این اعمال ،تکفیر نمود.
فرد اقرارکننده را بهزعم مشرکانه ِ

کلیدواژهها :ایمان ،اسالم ،شهادتین ،عبادت ،وهابیت.

* دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت( شعبۀ شیراز).
ایمیلh.areza1369@gmail.com :

مقدمه
بودن برخی مفاهیم دینی تا حدی است که برداشـت ناصـحیح
فاهی حساسیت و تأثیرفذار ِ

صحیح
اصلی دین خواهد شد .از مواردی که درس
ِ
از این فزارهها ،سبب انحراف از خطوط ِ
آن از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت ،مفهــوم «ایمــان» و مفهــوم «اســالم» اســت.
سبب ظهور فروههای منحرفی همانند خـوارج و
در فذشته ،درس ناصحیح از این مفاهیم ِ
ُمرجهه شده بود .بدین جهت ضرورت دارد تـا بـا رویکـردی نـو بـه تبیـین آرای دانشـمندان
ساختن دیدفاه شیعه و سنی دربارۀ حقیقت ایمان و اسالم ،از
اسالمی بپردازیم و با روشن
ِ

تناقافویی و انحراف وهابیت در فهم صحیح از این مفاهیم پرده برداریم و حدود هریب
این مفاهیم را مشیص نماییم .برخی کتابهایی که در این زمینـه نگاشـته شـده ،عبـارت

است از .6 :کتاب ایمان و کفۀ نوشتۀ دکتر علیـزادۀ موسـویب  .8کتابهـای اإلیمـان و
الکفۀ في الکتاب و الجنة ،درسنامۀ نقرل عقایرل وباتیرت ،و األضروا علری عقا رل الشریعة
اإلمامیة نوشتۀ آیتالله العظمی سبحانی.
الف .مفهومشناسی

بررسی هریب از واژههای «اسالم» و «ایمان» خواهیم پرداخت:
در ادامه ،به
ِ
 .0مفهوم اسالم

ابتدا سرا مفهوم «اسالم» میرویم و آن را در لوت و اصطالح بررسی مـیکنیم ،و سـپس
به تبیین دیدفاه اهلسنت و شیعیان میپردازیم:
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« .0.0اسالم» در لغت و اصطالح
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«اسالم» مصدر باب ِافعال از مادۀ «سلم» 1بهمعنای صـحت و عافیـت و دوری از هرفونـه
عیب و نقص و فساد 2است و بهمعنای انقیاد 3و تسلیم نیز آمده است.

 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لجان العۀب ،ج ،7ص.705
َ ِّ َّ َ ْ َ
ِّ ُ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ
یـة»( .ابنفـارس ،احمـد ،معارم المقراییف فري اللغرة ،ج ،7ص 35و
« .2السین و الالم و ال ِمیم معظم ب ِاب ِه ِمن الصـح ِة و الع ِاف ِ
.)36
 .3ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لجان العۀب ،ج ،8ص053ب ج ،7ص.705

کردن شهادتین
در تعریفی جامع از اسالم ،چنانچه بهتفصیل بیان خواهد شد ،بر زبان جاری ِ
و فردن نهادن به دستورات شریعت و پذیرش همۀ دستورات الهی ،نقش اصلی را ایفا میکنند.
بهتر معنای «اسالم» اقوال علما را دراینباره بازفو خواهیم کرد.
در ادامه ،برای تبیین هرچه ِ
 .0.0دیدگاه اهلسنت راجع به مفهوم اسالم

علمای اهلسنت معتقدند که اسالم با شـهادتین حاصـل میفـردد .ابومنصـور ماتریـدی،
حقیقت ایمان و اسالم یکی استب یعنی هرکـدام
مؤسس مکتب ماتریدیه ،معتقد است که
ِ

از این دو ،در صورت تحقـ تمـام شـرایط آن بـر دیگـری نیـز صـدق میکنـدب 0ولـی ابـراز
ُ
شهادتین اولاالسالم است که باعث مصون ماندن جان و مال انسان میشود2.
ِ
َ
همچنین بزرفانی مانند ایجی ،فیر رازی ،قاضی عبـدالجبار و احمـد زینـی دحـالن،
شهادتین را موجب ورود به اسالم و رهـایی از قتـل و تجـاوز میداننـد 9.احمـد بـن حنبـل
شهادتین را برای تحق اسالم کـافی میدانـد 4و در کـالم انورشـاه کشـمیری ،از بزرفـان
دیوبندیه ،نیز همین دیدفاه به چشم میخورد.

1

 .3.0دیدگاه شیعه راجع به اسالم

در میان اندیشمندان شیعه ،افرادی همچون خواجه نصـیرالدین طوسـی ،شـیخ صـدوق،
عالمه مجلسی و فاضل مقداد ،این اتفاقنظر وجود دارد که اسالم بـا اقـرار بـه شـهادتین

« ْاإل ْس َال ُمَ ،و ُه َو اال ْنق ُ
یاد»( .ابنفارس ،احمد ،معام المقاییف فی اللغة ،ج ،7ص.)35
ِ ِ
ِ
 .1ماتریدی ،محمد بن محمد ،کتاب التوحیل ،ص.825
 .2همان ،ص.733
 .3اسدآبادی ،سید جمالالدین ،التعلیقات علی شۀح العقا ل العضلیة ،ص606ب قاضی عبدالجبار بن احمد ،المغني فري أترواب
التوحیل و العلل ،ج ،67ص667ب دحالن ،احمد زینی ،اللرر الجنیة فی الۀد علی الوباتیة ،ص.73
َ
َ
ْ ْ
َ َ
َّ
«أنا َبینا أن ْاإل ْس َالم َ
عبارة َعن ِاإلق َرار الدال علی ِاال ْع ِتقاد ظاهر»( .فیر رازی ،محمد بن عمر ،معالم أصول اللین ،ص.)603
ِ
 .4احمدی ،عبدالله بن سلمان ،المجا ل و الۀسا ل ،ج ،6ص.665
 .5کشمیری ،محمد انور ،فیض الباري علی صحیح البخاري ،ج ،6ص.608
 .6ابنبابویه ،محمد بن علی ،الهلایة فی األصول و الفۀوع ،ص55ب نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد ،شۀح کشف المرۀاد،
َّ
المحصل ،ص077ب طوسی ،محمد بن حسن ،اإلقتصاد فیمرا یتعلرق
ص028ب نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد ،تلخیص

بررسی تطبیقی مفهوم «ایمان» و «اسالم» در نگاه وهابیت و علمای فریقین
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علمای متقدم چنین دیدفاهی دارد.

0

بنابراین ،در نگاه شیعه و سنی اسالم با شهادتین محق میشود و جان و مال انسـان
در امان خواهد بود.
 .0مفهوم ایمان

بررسی مفهوم ایمان در لوت و اصطالح خواهیم پرداخت:
اکنون به
ِ
« .0.0ایمان» در لغت

«ایمان» مصدر باب ِافعال و از ریشۀ «أمن» است .از معناهایی که در کتابهای لوت برای
«ایمــان» ذکــر شــده اســت ،ایجــاد اطمینــان و آرامــش در قلــب خــویش یــا دیگــری یــا
خبر کسی است.
تصدی
ِ
کردن ِ

2

« .0.0ایمان» در اصطالح

بررسی مفهوم ایمان نزد اهلسنت و تشیع خواهیم پرداخت:
در ادامۀ بحث ،به
ِ
 .0.0.0دیدگاه اهلسنت راجع به مفهوم ایمان

ابومنصور ماتریدی 3،ابوالحسن اشعری ،ایجی و تفتازانی «ایمان» را به تصدی قلبی معنـا
مفسران اهلسنت ،بزرفـانی همچـون قرطبـی ،زمیشـری و سـیوطی
میکنند 4.در میان
ِ

«ایمــان» را تصــدی قلبــی و اســالم را همــان اقــرار بــه شــهادتین میداننــد 5.در میــان
اندیشمندان سلفی رشید رضا بهصراحت و محمود آلوسی نیز تلویحا این عقیـده را مطـرح
کردهاند.
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6

تاإلعتقاد ،ص705ب مجلسی ،محمدباقر ،مۀآة العقول ،ج ،3ص.8235
 .1سبحانی تبریزی ،جعفر ،أضوا علی عقا ل الشیعة اإلمامیة و تاریخهم ،ص.778
 .2ابنفارس ،احمد ،معام المقاییف في اللغة ،ج ،6ص677ب ابنمنظـور ،محمـد بـن مکـرم ،لجران العرۀب ،ج ،6ص 887تـا
.883
 .3ماتریدی ،محمد بن محمد ،کتاب التوحیل ،ص.778
 .4تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شۀح المقاصل ،ج ،5ص637ب جرجانی ،علی بن محمـد ،شرۀح المواقرف ،ج ،2ص785ب آمـدی،
سیفالدین ،أتکار األفکار في أصول اللین ،ج ،5ص.3
 .5قرطبی ،محمد بن احمد ،الاامع ألحکام القرۀآن ،ج 67ص702ب زمیشـری ،محمـود بـن عمـر ،الکشرا  ،ج ،0ص737ب
سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،اإلتقان في علوم القۀآن ،ج ،7ص.756
 .6رشید رضا ،محمد ،تفجیۀ المنار ،ج ،6ص653ب آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعاني ،ج ،6ص.33

 .0.0.0دیدگاه شیعه راجع به مفهوم ایمان

بزرفان شیعه نیز در تعریف ایمان ،از فرایشی همسو با فرایش اهلسنت برخوردار هسـتند.
سید مرتضی و ابنمیثم بحرانی «ایمان» را تصدی قلبی میدانند و اعمـالی ماننـد نمـاز و
حــج را کــه انســان انجــام میدهــد ،از ثمــرات و نتــایج تصــدی قلبــی ذکــر میکننــد.

1

خواجه نصیرالدین طوسی معتقد است ایمان همان تصدی قلبی است با ایـن تفـاوت کـه
برای تحق ایمان ،اقرار زبانی را نیز در کنار تصدی قلبی ضروری میداند ،ولی در مفهوم
ایمان ،برای «عمل» جایگاهی قائل نیست.

2

بنابراین ،جایگاه ایمان «قلب» است و «عمل» در تعیین میتصات آن دخـالتی نـدارد،
ایمان فرد دارای مراتب واالتری باشد ،اعمـال وی
بلکه از نتایج و ثمرات آن است و هرچه ِ
از کیفیت بهتری برخوردار خواهد بود.

نکتۀ قابلتأملی که در اینجا وجود دارد ،صدور روایاتی از سـوی ائمـۀ اطهـار اسـت کـه
عمل جوارحی را یکی از ارکان و مقومات ایمان بر شمردهاندب 3لذا عالمه مجلسی مینویسد:
ایمان دارای مراتبی است و بر هر مرحله ،فایدهای مترتـب اسـت« .ایمـان» فـاهی
ِصرف اعتقاد به عقاید حقه است که سبب در امـان مانـدن از قتـل و ...میشـود و
اعتقاد همراه با عمل به فرایا الهی اسـت .لذاسـت کـه افـر شیصـی
فاهی نیز
ِ
عمل نامشروعی ماننـد سـرقت یـا زنـا انجـام داد ،ایمـان بـهمعنای دوم از او سـلب
4
میشودب ولی کماکان جانش محفو خواهد ماند.

در قرآن کریم دربارۀ ایمان و اسالم بهکرار سین به میان آمده اسـت و از هرکـدام معنـایی
اراده شده است:

 .1علمالهدی ،علی بن حسین ،الذخیۀة في علم الکمم ،ص 577و 573ب ابنمیثم بحرانی ،میثم بن علـی ،قواعرل المرۀام فري
علم الکمم ،ص.635
 .2عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،کشف المۀاد في شۀح تاۀیل اإلعتقاد ،ص.778
 .3حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسا ل الشیعة ،ج ،65ص.763
 .4مجلسی ،محمدباقر ،تحار األنوار ،ج ،77ص.683
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 .0.3اسالم حقیقی

فاهی لفظ «اسالم» ذکر شده ،ولی معنای «ایمان» ،که همان «اسالم حقیقی» باشـد ،از
آن اراده شده استب مانند:

َّ َ
َ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َّ َ َ َّ ُ
1
قات ِ َو ال َت ُم ُوت َّ ِإال َو أ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُمون.
ت
آیۀ اول :يا أيها الذي آمنوا اتقوا الل حق ِ

خطاب خداوند متوجه مؤمنـان اسـت و «ایمـان»
چنانکه از ظاهر آیه مشیص است،
ِ

مرتبهای واالتر از اسالم ظاهری استب پس معنا نمیدهد خداوند از مؤمنان بیواهد تا به
ظاهری خود پایبند باشند و با همین عقیده از دنیـا برونـد .لـذا آنچـه مسـلم اسـت،
اسالم
ِ

حال اسالم از دنیا بروید ،بهقرینۀ اتقوا الله ح تقاتـه ،ایـن اسـت کـه
منظور از اینکه در ِ

در حالی که نفوس خود را صرفا برای خداوند خالص کردهاید و اینچنین به خداوند اعتقاد
دارید ،به استقبال مرگ بروید.

2

ََ َ ُ ْ َ
ْ
ُ
ُ ً
َ َ
ً َّ َ َ َ
ةع ََل ْي َنة
آیۀ دومَ  :ر َّب َنا َو ْاج َعل َنا ُم ْس ِل َم ْي ِ لك َو ِم ذ ِّر َّي ِت َنا أ َّمة ُّم ْس ِل َمة لك َوأ ِرنةا َم َن ِاِةننا وت
َّ َ َ َ
نت َّالت َّو ُ
ُ 3
اب َّالر ِحيم.
ِإنك أ

درخواست حضـرت ابـراهیم و فرزنـدش حضـرت اسـماعیل
این آیه در مقام بیان
ِ

است که از خداوند درخواست میکنند که خداوند آنها را از «مسـلمین» قـرار دهـد .واضـح
پیـامبر بـزرگ الهـی ،در هنگـام سـاخت کعبـه از منزلـت و مقـام بـاالیی
است کـه ایـن دو
ِ

اسالم ابتدایی حمل نمود ،بلکه ایشان از
درخواست آنها را بر
برخوردار بودندب لذا نمیتوان
ِ
ِ

عالی ایمان را طلب کردهاند.
خداوند مقامات ِ

4

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

 .0.3اسالم ظاهری

44

َ
ةت
فاهی نیز از «اسالم» ،معنای
ظاهری آن یعنی شهادتین مدنظر اسـتب ماننـد آیـۀ قال ِ
ِ
َ
َْ
ْ
َ
ُ
راب َآم َّنا ُق ْل َل ْم ُت ْؤم ُنوا َو لن ْ ُقولوا أ ِْ َل ْمنا َو ل َّما ْيد ُخل اْل ُ
اْل َْ ُ
يمةان ِِةق ُق ُلةوب ْ
نم 5.در اینجـا،
ِ
ِ ِ
ِ
 .1سورۀ آلعمران ،آیۀ  :658ای کسانی که ایمان آوردهاید ،از خدا بپرهیزید آنچنان که ح تقوا و پرهیزکاری است ،و از دنیـا
نروید مگر اینکه مسلمان باشید [و فوهر ایمان را تا پایان عمر حفظ کنید].
 .2زحیلی ،وهبه ،التفجیۀ المنیۀ ،ج ،0ص.82
 .3سورۀ بقره ،آیۀ .682
 .4طباطبایی ،سید محمدحسین ،تۀجمۀ تفجیۀ المیزان ،ترجمه :سید محمدباقر موسوی همدانی ،ج ،6ص.083
 .5سورۀ حجرات ،آیۀ  :60عربهای بادیـهنشـین ففتنـد« :ایمـان آوردهایـم» .بگـو« :شـما ایمـان نیـاوردهایـد ،بگوییـد اسـالم

اســالم در مقابـ ِـل ایمــان اســت و همــان اقــرار بــه شــهادتین مــدنظر میباشــد .ابنکثیــر و
اسالم واردشده در این آیه را بهمعنای دخول در ِسلم میدانند.
زمیشری نیز
ِ

1

بنابراین ،بهطور کلی در قرآن کریم سه نوع استعمال برای «اسالم» بیان شده است:

 .0اسالم در برابر ایمان :در این مـوارد« ،ایمـان» بـهمعنای تسـلیم درونـی و قلبـی ،و
«اســالم» بــهمعنای تســلیم زبــانی در نظــر فرفتــه شــده اســتب چنانکــه در آیــۀ 60
سورۀ حجرات بیان شد.

2

 .0اسالم بهمعنای اقارار زباانی و تصادیل قلبای :در ایـن مـوارد ،منظـور از «اسـالم»

ََ ْ
اول ایمان ،یعنی تسلیم قلبی استب چنانکه منظور از «مسلمین» در آیۀ ِأخ َر ْجنةا
مرحلۀ ِ
ْ
ْ
َ ُْ َ َ َ َْ
َ ْ َ
َ َ
يت ِمة َ ال ُم ْس ِةل ِمي  3،بهقرینـۀ صـدر آیـه،
م کان ِِيها ِم المؤ ِم ِني ِ ما وجدنا ِِيها غ َير ب ٍ

«اهل ایمان» خواهد بود.

4

 .3اسالم بهمعنای چیزی ورای تصدیل قلبی :در این مرحله از اسالم ،شیص
ـواهی خداونــد تماموکمــال
ـانی خــود را ســرکوب میکنــد و بــه اوامــر و نـ ِ
تمــام غرایــز نفسـ ِ

َ
درون خود هرفونه سرپیچی از موالی خویش را روا نمیداند .آیۀ ِال َو
فردن مینهد و در ِ
َ
ً
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َر ِّبك ال ْيؤم ُن َ
ون َح َّتى َيح ُ
نموك ِِيما ش َج َر َب َين ُه ْم ث َّم ال ِيج ُدوا ِِق أنف ِس ِه ْم َح َرجةا ِم َّمةا قیةيت َو
ِ
ِّ
6
ً 5
َيسةةل ُموا َت ْس ِةةليما نیــز نــاظر بــر همــین مدعاســت .البتــه بایــد دقــت کــرد کــه اســالم

حقیقی (ایمان) ذو مراتب استب لذا مورد سوم داخل در اسالم حقیقی خواهد بود.
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آوردهایمب ولی هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است» .افر از خدا و رسولش اطاعت کنید ،پـاداش اعمـال شـما را بـهطور کامـل
میدهد .خداوند غفور و رحیم است.
 .1زمیشری ،محمود بن عمر ،الکشا  ،ج 0ص737ب ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفجیۀ القۀآن العظیم ،ج ،3ص.723
 .2سبحانی تبریزی ،جعفر ،اإلیمان و الکفۀ فی الکتاب و الجنة ،ص.28
 .3سورۀ ذاریات ،آیات  75و  :77و ما هرکه را باایمان بود ،از آن سرزمین بیرون آوردیم .در تمام آن سـرزمین جـز یـب خـانوادۀ
مسلمان نیافتیم.
 .4سبحانی تبریزی ،جعفر ،اإلیمان و الکفۀ فی الکتاب و الجنة ،ص.27
 « .5به پروردفارت سوفند که آنها مؤمن نیواهند بود ،مگر اینکه تو را در اختالفات خود به داوری طلبند و سـپس در دل خـود از
داوری تو احساس ناراحتی نکنند و کامال تسلیم باشند»( .مکارم شیرازی ،ناصر ،تفجیۀ نمونه ،ج ،7ص.)050
ِ
 .6سبحانی تبریزی ،جعفر ،اإلیمان و الکفۀ فی الکتاب و الجنة ،ص.27
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 .4مفهوم ایمان و اسالم در روایات

ــاهری
در
ِ
روایــات واردشـــده از طریـــ شـــیعه و ســـنی ،فـــاهی از «اســـالم» معنـــای ظـ ِ
حقیقی آن (مترادف با ایمان) اراده شده است.
آن (اقرار زبانی) ،و فاهی معنای
ِ
 .0.4اسالم بهمعنای اقرار زبانی

در برخی روایات «اسالم» بهمعنای اقرار زبانی به کار رفته استب مانند:
 .6در کتاب المصنف صنعانی آمده است که در روز فتح مکه ،رسول الله از مـردم بـر
اسالم (شهادتین) پیمان فرفتند.

َ َ َْ
اْل ِْ َو ُدَ َِ :ر َأ ُ
ةارو َو ِّ
ِج َاء ُه َّ
يت َّ
النبقَ ج َل َس إ َلي َ
ةاُ ِّ
الن ُ
الِّ َةا ُارو َو ْال َ
الن َس ُ
نب ُ
ةاء
قال
ِ
ِ
ََ ُ ُ َ َ
ْ ْ َ َ َّ َ َ 1
ِبايعوه َلى ِاْلِال ِم و الشهاد ِة
اسود میفوید« :روز فتح مکه پیامبر را دیدم که مـردم ،از زن و مـرد و کوچـب و

بزرگ نزد ایشان میآمدند و با ایشان بر اسالم و شهادتین بیعت میکردند».
طب این روایت یکی از معانی اسالم همان «اقرار به شهادتین» است و پیامبر اکـرم

ِ
نیز مردم را بر همین مسهله مکلف کردند.

 .8محمد بن مسلم از امام باقر یا امام صادق نقل میکنـد« :اْلِةالم إقةرار بةال

اسالم واقعی ِصرف اقرار و بـدون عمـل نیسـتب لـذا ایـن روایـت بـه اسـالم
َمل» 2.قطعا
ِ
اسالم حقیقی نیست.
معرفی
مقام
ِ
بهمعنای اقرار ظاهری اشاره دارد و در ِ
ِ

 .0.4اسالم بهمعنای تسلیم حقیقی

در برخی روایات «اسالم» بهمعنای تسلیم حقیقی به کار رفته استب مانند:
 .6در مجنل أحمل تن حنبل از قول پیامبر اکرم نقل شده است که فرمودند:
سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28
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46

َ

ََ

َ

ْ

َ

َّ

َ َّ

َ

ْ

الل ُه َّم َم ْ أ ْح َ
ييت ُ ِم َّنا ِأ ْحي ِ ََلى ِاْل ِْال ِمو َو َم ْ َت َوِ َيت ُ ِم َّنا ِ َت َوِ ُ ََلى ِاْل َيم ِانب
پروردفارا ،به هرکس از ما که زندفانی بیشیدی ،او را بر اسـالم زنـدفانی بـبیش و
3

 .1صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصنف ،ج ،7ص.5
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،باب أن اإلسالم یحقن به الدم و تودی بـه األمانـة و أن الثـواب علـی اإلیمـان ،ج،7
ص.77
 .3ابنحنبل ،احمـد بـن محمـد ،مجرنل أحمرل ترن حنبرل ،ج ،60ص057ب نسـائی ،احمـد بـن شـعیب ،الجرنن الکبرۀی ،ج،3
ص.737

افر هرکس از ما را میراندی ،همراه با ایمان بمیران.

زندفانی آنها بر طب شریعت اسالم باشد ،قطعا
درخواست پیامبر اکرم مبنی بر اینکه
ِ
ِ

ظاهر اسالمب همان فونه که در انتهای حدیث
اسالم حقیقی و ناب مدنظر بوده است و نه
ِ
ِ
«ِتوِ َلى اْليمان» نیز به این مطلب تصریح میکنند.

 .8علی بن ابیطالب در حدیثی «اسالم» را به تسلیم تفسیر کردهاند و میفرمایند:
ََ
ْ َ
ً َ
ْ َ
َ َ
ْل ْن ُس َب َّ ِاْل ِْال َم ِن ْس َبة ل ْم ْين ُس ْب َها أ َح ٌد ق ْب ِلق ِاْل ِْال ُم ُه َو َّالت ْس ِل ُيم...ب

1

اسالم را آنچنان میشناسانم که پیش از من کسـی آن را اینفونـه معرفـی نکـرده
باشد.

«اسالم» همان تسلیم در برابر خدا ،و «تسلیم» همان یقین داشتن ،و «یقین» همـان
بـاور
اعتقاد راستین ،و «اعتقـاد راسـتین» همـان اقـرار درسـت ،و «اقـرار درسـت» همـان ِ
مسهولیتهاست .عالمه مجلسی ذیل کالم حضرت مینویسد« :مراد از اسـالم در اینجـا،
ایمان (تسلیم باطنی) است».

2

 .5تفاوت ایمان و اسالم

بنا بر آنچه از ابتدا بیان شد ،طب آیۀ  60سورۀ حجرات ،این نتیجـه حاصـل میشـود کـه
«اســالم» شــکلی ظــاهری دارد و هــرکس شــهادتین را بــر زبــان جــاری کنــد ،در ســلب
مسلمانان وارد میشود و احکام اسالم بر او جاری خواهد شدب ولی «ایمان» امری واقعی و
َْ ْ
اْلي ُ
ُ
اْلِالم ََالن َي ٌ َو ْ
مان ِِى القل ِع» 3.همچنـین طبـ بیـانی کـه از
اسالم میفرمایند« :
ِ

شـدن
امام صادق رسیده است ،جایگاه ایمـان قلـب اسـتب ولـی اسـالم سـبب جـاری
ِ
احکامی مانند نکاح و ارث میشود و سبب حفظ جـان انسـان میفـردد 4.ایشـان هـر فـرد
مؤمنی را داخل در دایرۀ اسالم میدانندب ولـی اینفونـه نیسـت کـه بـه هـر فـرد مسـلمانی
 .1نهجالبمغه ،ص ،075حکمت .685
« .2أقول :کان المراد باإلسـالم هنـا المعنـی اإلخـالص منـه المـرادف ل یمـان»( .مجلسـی ،محمـدباقر ،مرۀآة العقرول ،ج،3
ص.)828
 .3مجلسی ،محمدباقر ،تحار األنوار ،ج ،75ص.873
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،ج ،3ص.72

بررسی تطبیقی مفهوم «ایمان» و «اسالم» در نگاه وهابیت و علمای فریقین

ظـاهر انسـانب چنانکـه نبـی مکـرم
قلب آدمی است ،نه زبان و
باطنی است و جایگاه آن ِ
ِ
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خصـوص مطلـ
«مؤمن» نیز ففته شود 1.بنابراین ،بـین ایمـان و اسـالم رابطـۀ عمـوم و
ِ

تفاوت مفهومی در صـورتی اسـت کـه ایـن دو واژه در کنـار یکـدیگر قـرار
حاکم است .این ِ

فیرندب اما هرفاه جدا از یکدیگر ذکر شوند ،ممکن است «اسالم» بر همان چیزی اطـالق
فردد که «ایمان» بر آن اطالق میشودب یعنی هر دو واژه در یب معنا استعمال شوند.

2

اصطالحی ایمان ،رابطـۀ ایمـان و عمـل بـوده اسـتب
ریشۀ تمام اختالفات در مفهوم
ِ

منحرف خوارج و مرجهه ،در دو سوی این اختالف قرار دارند و هرکدام
فروه
تا جایی که دو ِ
ِ
با افراط یا تفریط و همچنین برداشـتی ناصـواب از رابطـۀ میـان ایمـان و عمـل ،تفاسـیری

نادرست را ارائه کردهاند .با وجود اینکه رابطۀ تنگاتنگی میان ایمان و عمل برقـرار اسـت و
«عمل» در کیفیت و مراتب ایمان نقشی کلیدی را ایفـا میکنـد ،ولـی در اندیشـۀ اسـالمی
وجودی آن مطرح نبوده اسـتب
هیچفاه «عمل» در مفهوم ایمان و بهعنوان رکنی از ارکان
ِ
ـالی کمــال خواهــد شــد.
بلکــه ســبب رشــد و ارتقــای ایمــان و صــعود انســان بــه مراتــب عـ ِ

به همین دلیل است که خداوند عمل صالح را مکمل ایمان و سبب حیات طیبۀ اشیاص
میداند:

ً َ ً َ
ً
ْ َ َ
حا م ْ َذکر َأ ْو ُأ ْنثى َو ُه َةو ُم ْةؤم ٌ َِ َل ُن ْح َّ
يينة ُ َحيةاة َ َيبةة َو ل َن ْج ِةُ َّين ُه ْم
ِ
صال ِ
م َ ِمل ِ
ٍ
َ
َ
ُ
ْ َ ُ َ 3
کانوا يعملونب
أ ْج َر ُه ْم ِبأ ْح َس ِ ما

هرکس در حالی که مؤمن است عمل صالح انجام دهد ،خواه مرد باشد یـا زن ،بـه
او حیات پاکیزه میبیشیم و پاداش آنها را بـه بهتـرین اعمـالی کـه انجـام دادنـد،
خواهیم داد.

ب .قرائت وهابیان از مفهوم ایمان و اسالم
سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

اکنون باید سرا آرای وهابیان برویم و دیدفاههای آنان را بررسی نماییم:
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 .0مفهوم اسالم در نگاه وهابیان

وهابیان به اسالم ظاهری و آثاری که بر آن مترتب است هیچ اعتقادی ندارند و بـرای کسـی
 .1همان.
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفجیۀ نمونه ،ج ،88ص.868
 .3سورۀ نحل ،آیۀ .33

شـهادت وی،
که شهادتین را بر زبان جاری میکند ،اعتباری قائل نیستندب 1مگر اینکـه ایـن
ِ

مقید به اموری فردد .محمد بن عبدالوهاب میفوید« :این توحیـد الـوهی اسـت کـه سـبب
ورود به اسالم میشود و ِصرف شهادتین کافی نیست» 2.بنبـاز ،مفتـی وهابیـان ،نیـز بـرای

ورود بـه اســالم شــرایطی را مطــرح میکنــد کــه بــهخوبی نشــان میدهــد شــهادتین را بــرای
مسلمان شدن کافی نمیداند و عمل را برای تحق اسالم الزم میداند.

3

نقد دیدگاه وهابیان

با نگاهی به سیره و روش پیامبر اکرم روشن میشود که ایشان شهادتین را سبب نجـات
جان و مال افراد میدانستند و افر کسی به مسلمانی تعدی میکرد ،بهشدت با فرد خاطی
برخورد میکردند .احمد زینی َدحالن مینویسد:
نفسانی خود را به شریعت منتسـب
درصدد آن هستند تا هوای
وهابیان با حرف زور
ِ
ِ
شدن کـافران ،شـرطی ماننـد التـزام بـه
کنندب زیرا پیامبر هیچفاه برای مسلمان ِ
توحید الوهی را وضع نکردند و شهادتین را برای اسالمآوردن کافی میدانستند.

4

ـحیح اهلســنت آورده شــده اســت،
برخــی مــواردی کــه دراینبــاره در کتابهــای صـ ِ

عبارتاند از:

 .6در صحیح مجلم از قول اسامه نقل شده است:
در یکی از جنگها به یکی از کفار برخورد کردم و او شـهادتین را بـه زبـان آورد .بـا
وجود این ،با نیزۀ خود او را کشتم .پیامبر بعد از اطـالع از ایـن جریـان مـرا بارهـا
تعرض کردم!

5

مالحظه میشود که حرفی از توحید الوهی یا اینکه اسالم آن ْ
فرد واقعی است یا خیر،
ِ

در میان نیست.

 .1ابنبادیس ،عبدالحمید ،العقا ل اإلسممیة ،ص.05
 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،الۀسا ل الشخصیة ،ص.75
 .3بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،فتاوی نور علی اللرب ،ج ،6ص 57و .53
 .4دحالن ،احمد زینی ،اللرر الجنیة في الۀد علی الوباتیة ،ص.72
 .5نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مجلم ،باب تحریم قتل الکافر بعد أن قال ال إله إال الله ،ج ،6ص.37

بررسی تطبیقی مفهوم «ایمان» و «اسالم» در نگاه وهابیت و علمای فریقین

سرزنش کردند که چرا در حالی که شهادتین را بـر زبـان جـاری نمـوده بـود ،بـه او

49

 .8در صحیح مجلم آمده است:

َ
دسـت علـی [ ]دادنـد و بـه ایشـان
در روز جنگ خیبر ،پیامبر اکرمَ علم را بـه
ِ
فرمودند « :با دشمن به پیکار بپرداز تا زمانی که شهادتین را بر زبـان جـاری کننـدب
اموال آنها محفـو اسـت .امـا از اینکـه
ولی بعد از اقرار به توحید و رسالت ،جان و ِ
1
این اقرار واقعی است یا نه ،خداوند آفاه است و حساب آنها با خداست».

القدر خود ،فرمودند:
 .7پیامبر اکرم به مقداد،
صحابی جلیل ِ
ِ

افر کافر حربی دست تو را قطع کرد و سپس شهادتین را بر زبان جاری نمود ،حـ
نداری به او تعرض کنـی و افـر چنـین کنـی ،همانـا تـو بهمنزلـۀ کـافر حربـی ،و او
2
بهمنزلۀ مسلمان خواهد بود.

بنابراین «اقرار زبانی» و «اسالم ظاهری» دارای فواید و آثاری است کـه از جملـۀ ایـن
آثار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
فـرد اقرارکننـده ،از شـرس برائـت جسـته ،و بـه
 .6نشانهای است تـا دانسـته شـود کـه ِ

محدودۀ اسالم و توحید وارد شده است.

 .8انسان با این اقرار به جرفۀ مسلمانان وارد شده است و احکام مسـلمانان مثـل ارث،
نکاح و کفنودفن بهسبب مسلمانان ،دربارۀ وی جاری خواهد شد.
 .0مفهوم ایمان در نگاه وهابیان

وهابیان بهتبعیت از ابنتیمیه ،برخالف عقیدۀ سایر مسلمانان ،انجام فـرایا و واجبـات را
داخل در ماهیت ایمان میدانند 3.ابنتیمیه تفسیر ایمان بـه «قـول و تصـدی قلبـی» را از
دانستن عمل در مفهوم ایمان را به سلف منتسب
انحرافی مرجهه میداند 4و دخیل
عقیدۀ
ِ
ِ

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

میکند 5.طبیعتا چنین عقیدهای را در ففتار محمد بن عبدالوهاب نیز مالحظه میکنیم.
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6

 .1همان ،ج ،0ص.6236
 .2بیاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،ج ،5ص.25
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلیمان ،ص.653
 .4همان ،ص.65
 .5همان ،ص 806تا .823
« .6و اعتقد أن اإلیمـان :قـول باللسـان ،و عمـل باألرکـان ،و اعتقـاد بالجنـان»( .ابـن عبـدالوهاب ،محمـد ،أصرول اإلیمران،
ص.)65

ابن قیم معتقد است که ایمان تصدی محا نیست ،بلکه مستلزم طاعت و عمل اسـت و
با ترس برخی اعمال ،ایمان نیز از بین میرود و کفر و هالکت را در پی دارد.

1

مرتکب فناه کبیره را بهخاطر ترس برخی اعمال ،تکفیر
به نظر میرسد که وهابیان باید
ِ

دانسـتن وی
مرتکب فناه کبیره را تکفیر نمیکنند و فقط به فاس
کنندب ولی میبینیم که
ِ
ِ

بسنده میکنند 2.در واقع ،چنانکه از کالم ابن ابیالعز دانسته میشود ،افر عمل را داخل
مرتکب فناه کبیره را از دایرۀ آن خارج ندانیم ،با کسانی کـه
در ایمان بدانیم و با این حال
ِ

عمل را داخل در جوهرۀ ایمان نمیدانند ،چیزی بیشتر از نزاع لفظی پیش نیواهد آمد.

3

اما آنچه حائز اهمیت است این مطلب است که وهابیان ،مسـلمانان را بهبهانـۀ انجـام
نواقا اسالم و ایمان ،تکفیر میکنند و منظور از نواقا در نگاه وهابیت ،انجام اعمـالی
ِ
مانند استواثه ،نذر ،ذبح و دعاکردن نزد قبور است.

4

نقد دیدگاه وهابیان

در ادامه ،به نقد دیدفاه وهابیان در این مسهله میپردازیم:
نقد اول

دانسـتن
مرتکب فنـاه کبیـره را تکفیـر نمیکننـد ،ولـی در دخیـل
افرچه وهابیان بهظاهر
ِ
ِ
اعمال در جوهرۀ ایمان به بیراهه رفتهاند و اشکاالتی بر عقیدۀ ایشان وارد است.
ً

اجماع اهللوـت« ،ایمـان» بـهمعنای تصـدی اســت و
اوال :بنـا بـر ففتـۀ بـاقالنی ،بــه ِ

داخل در آن ندانستهاند.
ِ

5

ً

ثانیا :قرآن کریم هرفـاه از ایمـان سـین بـه میـان آورده اسـت ،آن را بـه قلـب انسـان

فعل قلب ،فقط تصدی است و عمل در آن
منتسب کرده است و چنانکه مشیص استِ ،
 .1ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،الصمة و أحکام تارکها ،ص.57
 .2بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،العقیدة الصحیحة و ما یضادها و نواقا اإلسالم ،ص.63
 .3ابن ابیالعز ،علی بن علی ،شۀح العقیلة الطحاویة ،ص.765
 .4بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،فتاوی نور علی اللرب ،ج ،6ص57ب اثری ،عبدالله بن عبدالحمید ،اإلیمان ،ص.73
 .5باقالنی ،محمد بن طیب ،تمهیل األوا ل و تلخیص اللال ل ،ص 723و .735
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هیچفاه در شریعت چیزی غیر از آن اراده نشده اسـت و اعمـال واجـب و مسـتحب را نیـز
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دخالتی ندارد.

1

ً

ثالثا :افر عمل را در جوهرۀ ایمان دخیل بدانیم ،چند محذور پیش میآید:

محذور اول :در قرآن کریم فاهی ایمان به عمل صـالح مقیـد شـده اسـت :إ َّن َّالةذي َ
ِ
ِ
َآم ُنوا َو ََم ُلوا ا َّ
لِّ ِالحات 2.در اینجا ،عمل بر ایمـان عطـف شـده ،و طبـ قواعـد نحـوی،
ِ

اصل اولیه در عطف ،توایر بین معطوف و معطوفعلیه استب لذا افر عمل در مفهوم ایمان
جواب این اشکال میفوید« :در اینجـا عطـف
دخیل باشد ،تکرار الزم میآید .ابنتیمیه در ِ
عمل بر ایمان برای این است که بر لزوم عمل در تحق ایمان تأکید بیشتری شده باشـدب

زیرا فاهی امر کوچکی تکرار میشود تا اهمیت آن را رسانده باشد» 9.انورشاه کشـمیری بـا
طرح این اشکال از سوی ابنتیمیه ،خود نیز به رد آن میپردازد و میفوید:
افر این حرف را دربارۀ عطف بپـذیریم ،بـازهم نمیتـوان عمـل را در ایمـان دخیـل
َ ْ َ َ
ْ َ َ ُْ
کـر أ ْو أنثـی َو ُه َـو
دانستب زیرا در برخـی از آیـات ماننـد مـن ع ِمـل ِ
صـالحا ِمـن ذ ْ
ْ
ُمؤ ِمن 4،عمل بهعنوان قید برای ایمان ذکر شده است و هیچ عطفـی هـم در کـار
نیست.

5

َ
َّ
محذور دوم :فاهی نیز ایمان ،به عدممعصـیت مقیـد شـده اسـت :ال ِةذي َ َآم ُنةوا َو ل ْةم
َُ ْ ُ ْ 6
ْ ُ
بودن عمل در جوهر ایمان ،این دسـته از آیـات بـا
يل ِبسوا ِإيمانهم ِبظل ٍم .در صورت دخیل ِ

عمل غیرصالح (ظلم) با ایمان قابلجمع
تناقا مواجه خواهند شدب زیرا طب آیۀ مذکورِ ،
ایمـان خـود را بـا عمـل
خواهد بود و خداوند نیـز بـه همـین جهـت ،انسـانها را از اینکـه
ِ

جـزء ایمـان
غیرصالح درآمیزند ،نهی کرده است .بنابراین ،افر عمل صالح همان ایمان یا ِ

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

باشد ،نمیتواند با ضد خود (عمل غیرصالح) اجتماع کند.
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7

 .1کشمیری ،محمد انور ،فیض الباري علی صحیح البخاري ،ج ،6ص.676
 .2سورۀ کهف ،آیۀ .75
 .3کشمیری ،محمد انور ،فیض الباري علی صحیح البخاري ،ج ،6ص.678
 .4سورۀ نحل ،آیۀ .33
 .5کشمیری ،محمد انور ،فیض الباري علی صحیح البخاري ،ج ،6ص.678
 .6سورۀ انعام ،آیۀ .28
ّ
المحصل ،ص573ب کشمیری ،محمد انـور ،فریض البراري علری صرحیح البخراري ،ج،6
 .7فیر رازی ،محمد بن عمر ،کتاب
ص678ب عضدالدین ایجی ،عبدالرحمن بن احمد ،المواقف ،ج ،7ص.575

ً
رابعا :تناقا در این بین وجود دارد و آن اینکه چگونه ممکن اسـت «عمـل» رکـن و
نبـود جـزء (عمـل) بـازهم ایمـان موجـود باشـد! زیـرا بـا
جزء
ِ
اصلی ایمان باشـد ،ولـی بـا ِ
ِ
رفتن جزء ،کل نیز باید از بین بـرود .جـوابی کـه تفتـازانی بـه ایـن اشـکال میدهـد،
ازبین ِ
بسیار جالب است .وی میفوید:

مالب ،شافعی ،اوزاعی و جمهور سلف بر ایـن عقیـده هسـتند کـه عمـل داخـل در
اصـل ایمـان همـان
ایمان است ،ولی
ِ
مرتکـب فنـاه کبیـره تکفیـر نمیشـودب زیـرا ِ
تصدی یا تصدی ِ همراه با اقرار زبانی است و همین مقـدار از ایمـان سـبب نجـات
1
فرد خواهد شد.

کمال ایمـان
اصل ایمان نزد سلف همان تصدی و اقرار است و عملِ ،
سبب ِ
بنابراینِ ،

میشود .این حرف در کالم انورشاه کشمیری نیز قابلمالحظـه اسـت .وی میفویـد« :در
جـزء ایمـان اسـتب بلکـه صـرفا ففتهانـد:
کالم سلف هیچ نصی وجـود نـدارد کـه عمـلِ ،
ِ

”اْليمان ٌ
اِم لالَتقاد و القول و العمل“ .بنابراین ،سلف در مقام بیان انواع ایمان بودهاند».

2

ابنحجر عسقالنی نیز معتقد است که افر سلف ،عمل را در کنار ایمان قرار دادهاند ،نه از
کمال ایمان دانستهاند.
باب شرط صحت ،بلکه آن را ِ
شرط ِ

3

نقد دوم

چنانکه مسلم است ،شرس در الوهیت سبب خروج از اسـالم میشـودب ولـی آنچـه امـروز

مرتکب این امور را مرتد میدانـد .در واقـع ،نـوع نگـاه
اسباب شرس الوهی دانسته است و
ِ
منافی
وهابیت به مسهلۀ «عبادت» سبب شده است تا هر نوع درخواست و ندای غیرالله را
ِ
توحید عبادی بدانند4.

 .1تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شۀح المقاصل ،ج ،5ص.625
َ
ٌ
« .2فاعلم أن قولهم هذا لیس نصا في الجزئیة کما فهموا ،ألنه لیس من لفظ السلف أن األعمال أجزاء ل یمان ،بـل لفظهـم:
ُ
ُ
”قول و عمل“ و هو یحتمل شروحا یصدق بعضها علـی مـذهبنا أیضـا»( .کشـمیری ،محمـد انـور ،فریض البراري علری صرحیح
البخاري ،ج ،6ص 682تا .)676
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري شۀح صحیح البخاري ،ج ،6ص.07
 .4بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،ماموع فتاوی و مقاالت متنوعة ،ج ،8ص.722
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وهابیــت بــهخاطر آن مســلمانان را تکفیــر میکنــد ،در واقــع اشــتباه در تطبیـ ِ مصــادی ِ
شرس الوهی است .وهابیت اموری از قبیل توسـل بـه اولیـای الهـی را نـدای غیراللـه و از
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0
لوـوی عبـادت،
«عبادت» در لوت بهمعنای خضوع ،تذلل و اطاعت است .این معنای ِ

والـدین
برابـر
موجب شرس نیواهد شد .حتی خداوند در قرآن
کریم دستور میدهد که در ِ
ِ
َ
ُُّ ُّ
ْ
خود مطیع و خاضع باشیدَ  :و اخ ِف ْض ل ُه َما َج َن َاح الذ ِل ِم َ َُّالر ْح َم ِة 2.بنابراین ،مطل ِ خضوع

«عبادت» محسوب نمیشود و بایـد قیـدی در کنـار ایـن خضـوع لحـا فـردد تـا عبـادت
محسوب شود.
 .3تعریف وهابیت از عبادت

نهایـت ذل همـراه بـا نهایـت حـب» معنـا
وهابیان بهتبعیت از ابنتیمیه« ،عبادت» را بـه «
ِ

عبـادت
میکنند 9و با توسـعه در مفهـوم عبـادت ،امـوری از قبیـل دعـا ،اسـتواثه و نـذر را
ِ
غیرخدا ،و شرس میدانند 4.پس بهعقیدۀ آنان ،از آنجا که از دعا بـهعنوان «مـخ العبـادة»
تعبیر شده است ،پس هر نوع دعای غیرالله ،عبادت غیرالله خواهد بود.

1

در واقع ،آنچه وهابیت را بـه ایـن ورطـه کشـانده اسـت ،تشـبیه اعمـال مسـلمانان بـه
بوبیت خداوند موحـد
کارهایی است که مشرکان انجام میدادندب زیرا معتقدند مشرکان در ر ِ
مشکل آنها این بود که بزرفان و اولیا را برای تقرب به خداوند عبادت میکردند.
بودند و
ِ

6

نقد دیدگاه وهابیان

ً
تعریف عبادت نه جامع افراد است و نه مانع اغیار ،و نه اینکه با بیان قرآن کـریم
این
:
اوال
ِ
ســازفاری دارد .ایــن تعریــف جــامع نیســتب زیــرا بســیاری از عبــادات در ایــن تعریــف قــرار
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نمازخواندن بسیاری از مردم که هیچفونه خشوع و حضور قلبی در آن دیده
نمیفیردب مانند
ِ
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 .1ابنمنظــور ،محمــد بــن مکــرم ،لجرران العررۀب ،ج 6ص836ب جــوهری ،اســماعیل بــن حمــاد ،الصررحاح ،ج ،8ص557ب
فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،ج ،6ص.837
 .2سورۀ اسراء ،آیۀ .80
 .3ابنتیمیه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،مامروع الفتراوی ،ج ،65ص678ب فـوزان ،صـالح بـن فـوزان ،عقیرلة التوحیرل ،ص70ب
ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،ماموع فتاوی و رسا ل فضیلة الشیخ محمل تن صالح العثیمین ،ج ،6ص.22
 .4باشمیل ،محمد احمد ،کیف نفهم التوحیل؟ ،ص75ب دویش ،احمد بن عبدالرزاق ،فتاوی اللانة اللا مة للبحرو العلمیرة و
اإلفتا  ،ج ،6ص.008
 .5همان ،ص.85
 .6ابن عبدالوهاب ،محمد ،کشف الشبهات ،ص 62تا .85

نمیشود .این تعریف مانع نیستب به این جهت که برخی اعمال که با حـب و تـذلل همـراه
است ،در این تعریف قرار میفیرد ،حال آنکه عبادت نیستندب مانند خضوع در برابر والدین
معشوق خـود .همچنـین ایـن تعریـف بـا بیـان
محبت هر عاشقی در برابر
یا ابراز خضوع و
ِ
ِ

قرآن کریم سازفاری نداردب برای اینکه قـرآن در کنـار عبـادت ،مؤلفـههایی غیـر از نهایـت
خضوع و حب را مطرح میکند .در قرآن کریم« ،عبادت» فاهی در کنار اعتقاد به الوهیت

نم م ْ إل َغ ُير ُه 0و آیـۀ َ و مةا َأ ْر َِ ْةلنا مة ْ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ ْ
آورده شده استب مانند آیۀ يا ق ْو ِم اَبدوا الل ما ل ِ ِ ٍ
ِ
َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ
َق ْبل َك م ْ َر ُِول إ َّال ُنوحى إ َلية َأ َّنة ُ
ون 2.در برخـی دیگـر از آیـات نیـز
ةد
ب
اَ
ِ
ةا
ن
أ
ال
إ
لة
إ
ال
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
َ
ُّ
َ
ُّ
َ
َ
ُ ُ َ ُُّ ْ
َ ُ َ
ةال ُق
«عبادت» در کنار ربوبیت مطرح شده استب مانند آیۀ ذ ِلنم الل ر بنم ال ِإلة ِإال هةو خ ِ
َ
ُّ
ُّ َ َ ْ َ ْ َ
ون م ُ
کل َشىء َِ ْاَ ُب ُد ُوه 9و آیۀ ُ ق ْل َأ َت ْع ُب ُد َ
ض ًُّرا َو ال َن ْف ًعا4.
ون الل ِ ما ال يم ِلك لنم
د
ٍ
ِ
ِ
ِ

ُ
قید الوهیت و ربوبیت همراه باشد تا
طب بیان قرآن ،خضوع و کرنش باید با یکی از دو ِ

مصطلح شرعی حاصل شود .حتی افر سجدهکردن ،که نهایـت خضـوع اسـت ،بـا
عبادت
ِ
ِ
یکـی از ایـن دو قیـد همـراه نباشـد ،عبـادت محسـوب نمیشـودب چنانکـه قـرآن ســجدۀ
َ

َ َ
َ ْ
َ
برادران یوسف بر ایشان را بیان میکندَ  :و َرِ َع أ َب َو ي ِ ََلى ال َع ْةر ِِ َو خ ُّةروا لة ُ ُِ َّةج ًداب
ِ

1

(آنفاه پدر و مادرش را بر تیت نشاند و همگی در برابر او به سجده افتادند).
ً
ربوبیت خداوند مشرس بودنـد و
مشرکان عصر جاهلیت در
وهابیان،
عقیدۀ
برخالف
:
ثانیا
ِ
ِ
خدایانی غیر از «الله» را در تدبیر عالم دخیل میدانستندب چنانکه قرآن میفرماید:
پروردفار عالمیان برابر
فمراهی آشکاری بودیمب چون شما را با
به خدا سوفند ،ما در
ِ
ِ
میشمردیم.
َ َ َ ْ َ ُ ْ ُّ َ َ ً
ادا َو َأ ُنت ْم َت ْع َل ُم َ
ونب7
ِال تجعلوا ِلل ِ أند
 .1سورۀ اعراف ،آیۀ .53
 .2سورۀ انبیاء ،آیۀ .85
 .3سورۀ انعام ،آیۀ .658
 .4سورۀ مائده ،آیۀ .37
 .5سورۀ یوسف ،آیۀ .655
 .6سورۀ شعرا ،آیات  33و .32
 .7سورۀ بقره ،آیۀ .88
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ُ َّ َ
َ َّ
ْ ُ َ ِّ ُ
َ َ ُّ
ينم ب َر ِّب ْال َع َالمي َ
ِ
تالل ِ ِإن کنا ل ِفق ضال ٍل م ِبي ٍ ِ إذ نسو ِ

ب 6
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پس برای خدا همتایانی قرار ندهیدب در حالی که مـیدانیـد [هیچیـب از آنهـا ،نـه
شما را آفریدهاند و نه به شما روزی میدهند].
َ َ ْ َ ٌ ُّ َ َ ِّ ُ َ َ ْ ٌ َ ُّ
الل ُ ْال َواح ُد ْال َق َّه ُارب0
أأر باب متفرقون خير أ ِم
ِ
خدایان پراکنده بهترند یا خداوند یکتای پیروز؟
زندانی من ،آیا
ای دوستان
ِ
ِ

بنابراین ،مشرکان بتها را معبود و مسجود خود قرار داده بودند و بـهعنوان رب و الـه،
آنها را میپرستیدند.
ً

ثالثا :هر نوع دعایی ،عبادت محسوب نمیشود .طب بیان قرآن ،فاهی «دعـا» بـهمعنای

َ
َ َ
ون ََة ْ َ َ
نم إ َّن َّالذي َ ْيس َتنب ُر َ
نم ْاد َُونق أ ِْ َتج ْع َل ْ
قال َر ُّب ُ
بةاد ِتق
عبادت استب مانند آیۀ و
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ
داخ ِر ي َ  2.در این آیه ،دعا در کنار عبادت قرار فرفته است که سـرپیچی از
ِيدخلون جهنم ِ

نکوهش مشرکان نیز به همین خاطر بوده است
آن ،عذاب الهی را در پی خواهد داشت و
ِ

ً
َّ
لهةا َآخ َةر ال ُب ْر َ
هةان
که بتها را میپرستیدندب چنانکه خداوند میفرمایـدَ  :م ْ ْيد ُع َم َع الل ِ ِإ
َ
ل ُ  9.در برخی دیگر از آیات« ،دعا» بهمعنای مسهلت به کـار رفتـه اسـتب ماننـد آیـۀ َ دَةا
ْ َ ُ ْ ُ ً َ َ ً َّ َ ُ ُّ
َ
َّ ُ َ ِّ َ ْ
َاء 4.این قسـم از دعـا دربـارۀ
کر يا َر ب قال َرب هع ِلق ِم لدنك ذ ِّر ية َيبة ِإنك ِ ِميع الد ِ
زِ
َ ْ َ
َْ َ ْ َ َ َ
َ ْ ُ ُْ ْ ُ
ةاد ُع لنةا
واح ٍةد ِ
عام ِ
غیرخداوند نیز وجود داردب مانند آیۀ و ِإذ قلتم يا موِى ل نِّ ِبر َلى َ ٍ
َّ
1
قصد الوهیـت و ربوبیـت همـراه باشـد و آن
َر بك .بنابراین ،آن دعایی عبادت است که با ِ

دعایی «مخ العبادة» خواهد بود که با این نیت همراه باشد.

لذا اموری مانند اسـتواثه بـه اولیـای الهـی و توسـل و ذبـح ،کـه وهابیـان بـهخاطر آن

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

بزرفـان
عبادت غیرخداوند نیستند و نـزد
مسلمانان را تکفیر میکنند ،بههیچوجه داخل در
ِ
ِ
اهلسنت نیز صحیح ،و از سنت سلف هستند6.
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 .1سورۀ یوسف ،آیۀ .73
 .2سورۀ غافر ،آیۀ  :75پروردفار شما ففته اسـت« :مـرا بیوانیـد تـا [دعـای] شـما را بپـذیرم .کسـانی کـه از عبـادت مـن تکبـر
میورزند ،بهزودی با ذلت وارد دوزخ میشوند».
 .3سورۀ مؤمنون ،آیۀ  :663و هرکس معبود دیگری را با خدا بیواند ،مسلما هیچ دلیلی بر آن نیواهد داشت.
 .4سورۀ آلعمران ،آیۀ  :72در آنجا بود که زکریا [با مشاهدۀ آنهمه شایستگی در مریم ]پروردفار خویش را خوانـد و عـرض
کرد« :خداوندا ،از طرف خود ،فرزند پاکیزهای [نیز] به من عطا فرما ،که تو دعا را میشنوی».
 .5سورۀ بقره ،آیۀ  :76و [نیز به خاطر بیاورید] زمانی را که ففتید« :ای موسی ،هرفـز حاضـر نیسـتیم بـه یـب نـوع غـذا اکتفـا
کنیم .از خدای خود بیواه.»...
 .6سبکی ،علی بن عبدالکافی ،شفا الجقام في زیارة خیۀ األنام ،ص657ب سمهودی ،علی بن عبدالله ،وفرا الوفرا تبخبرار

نتیسه
اسالم ظاهری وجود دارد که با اقـرار زبـانی بـه توحیـد و رسـالت
در شریعت اسالم نوعی
ِ
فـرد اقرارکننـده،
پیامبر اسالم و بدون هیچ قید دیگری حاصـل میشـود و مـادامی کـه ِ

ظاهری اسالم مثل نکاح و ارث ،دربارۀ او جـاری
احکام
ضروری دین را انکار نکرده باشد،
ِ
ِ
ِ

جدایی
و ساری خواهد بود .ایمان نیز بعد از شهادتین و با تصدی قلبی حاصل میشود .در
ِ
ایمان و اسالم ،میان مذاهب اسالمی اختالفنظر وجود دارد .برخی با وجود اینکه عمل را

مـؤمن
در ایمان دخیل میدانند ،ولی ارتکاب به فنـاه را منـافی بـا ایمـان نمیداننـد و او را
ِ
فاس میدانند .برخی دیگر مانند خوارج نیز چنین فردی را تکفیر میکنند و برخی دیگـر،
عین اینکه بین ایمان و عمل تفکیب قائل نیستند ،ولی
قائل به توقف هستند .وهابیان در ِ

مرتکب فناه را تکفیر نمیکنندب ولی امـوری
هر فناهی را نیز موجب عدمایمان نمیدانند و
ِ

مانند خضوع در برابر غیرخداوند ،توسل و طلب شفاعت را ،کـه بـهزعم خـود بـا ایمـان بـه
توحید منافی است ،سبب کفر ،شرس و ارتداد میداننـد .ایـن در حـالی اسـت کـه مـذاهب
عـرض خداونـد
دیگر ،این موارد را در صورتی سبب شرس میدانند که فردی غیرخدا را در ِ

اتفاق همۀ آنهاست.
قرار دهد ،و چنین امری ِ
مورد ِ
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ابن ابیالعز ،علی بن علـی ،شارح العقیادة الطحاویاة ،تحقیـ  :احمـد شـاکر ،عربسـتان :وزارة
الشؤون اإلسالمیة و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد ،چا اول6062 ،ق.
ابن عبدالوهاب ،محمد ،أصول اإلیمان ،تحقی  :باسم فیصـل جـوابره ،عربسـتان :وزارة الشـؤون
اإلسالمیة و األوقاف و الدعوة و اإلرشاد ،چا پنجم6085 ،ق.
ابن عبدالوهاب ،محمد ،الرسائل الشخصیة ،تحقی  :صالح فـوزان و محمـد بـن صـالح عقیلـی،
ریاض :جامعة اإلمام محمد بن سعود ،بیتا.
ابن عبدالوهاب ،محمد ،کشف الشبهات ،عربستان :وزارة الشؤون اإلسالمیة و األوقاف و الـدعوة
و اإلرشاد6062 ،ق.
ابنبابویه ،محمد بن علـی ،الهدایاة فاي اوصاول و الفارو  ،قـم :مؤسسـة اإلمـام الهـادي،
چا اول6062 ،ق.
ابنبادیس ،عبدالحمید ،العقائد اإلسالمیة؛ من اآلیات القرآنیة و اوحادیث النبویة ،روایت:
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محمد صالح رمضان ،الجزایر :مکتبة الشرکة الجزائریة ،چا دوم ،بیتا.
 .3ابنتیمیــه ،احمــد بــن عبــدالحلیم ،اإلیم اان ،تحقیـ  :محمــد ناصــرالدین البــانی ،اردن :المکتــب
اإلسالمي ،چا پنجم6067 ،ق.
 .65ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مسماو الفتااوی ،تحقیـ  :عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،
مدینه :مجمع الملك فهد6067 ،ق.
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 .68ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري شرح صحیح البخااري ،بیـروت :دار المعرفـة،
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6733ق.
 .67ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند أحمد بان حنبال ،تحقیـ  :شـعیب ارنـؤوط و دیگـران ،بیجـا:
مؤسسة الرسالة ،چا اول6086 ،ق.
 .60ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مسماو فتااوی و رساائل فضایلة الشاید محماد بان صاالح
العثیمااین ،جمــع و ترتیــب :فهــد بــن ناصــر بــن ابــراهیم ســلیمان ،بیجــا :دار الــوطن-دار الثریــا،
6067ق.
 .65ابنفارس ،احمد ،معسم المقاییس في اللغه ،تحقی  :شهابالدین ابوعمرو ،بیروت :دار الفکـر،
6065ق.

 .67ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،الصالة و أحکام تارکها ،مدینه :مکتبة الثقافة ،بیتا.
 .63ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقی  :سـامی بـن محمـد سـالمه ،بیجـا:
دار طیبة ،چا دوم6085 ،ق.
 .62ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر6060 ،ق.
 .63ابنمیثم بحرانی ،میثم بن علـی ،قواعد المرام فاي علام الکاالم ،تحقیـ  :سـیداحمد حسـینی
اشکوری ،قم :کتابیانۀ آیتالله مرعشی نجفی6057 ،ق.
ا
 .85اثری ،عبداللـه بـن عبدالحمیـد ،اإلیماان؛ حقیقتاه ،خوارماه ،نواقضاه عناد أهال السانة و
السماعة ،تحقی  :عبدالرحمن بن صالح ،ریاض :مدار الوطن ،چا اول6080 ،ق.
 .86احمدی ،عبدالله بن سلمان ،المسائل و الرسائل؛ المرویة عن اإلمام أحماد بان حنبال فاي
العقیدة ،ریاض :دار طیبة6067 ،ق.
 .88اسدآبادی ،سید جمالالدین ،التعلیقات علی شرح العقائد العضدیة ،تحقی  :عمـاره ،تحریـر:
شیخ محمد عبده ،بیجا :بینا6087 ،ق.
 .87آلوسی ،محمود بن عبدالله ،آلوسی ،محمـود بـن عبداللـه ،روح المعااني؛ فاي تفسایر القارآن
العظیم و السبع المثاني ،تحقی  :علی عبدالباری عطیه ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چا اول،
6065ق.
 .80آمدی ،سیفالدین ،أبکار اوفکار في أصول الدین ،تحقیـ  :احمـد محمـد مهـدی ،قـاهره :دار
الکتب6087 ،ق.
 .85باشمیل ،محمد احمد ،کیف نفهم التوحید؟ ،مدینه :الجامعة اإلسالمیة6057 ،ق.
 .87باقالنی ،محمد بن طیب ،تمهید اووائل و تلخیص الدالئل ،تحقی  :عمادالـدین احمـد حیـدر،
لبنان :مؤسسة الکتب الثقافیة ،چا اول6053 ،ق.
النجاة ،چا اول6088 ،ق.
 .82بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،العقیدة الصحیحة و ما یضادها و نواقض اإلسالم ،عربسـتان:
وزارة األوقاف السعودیة ،بیتا.
 .83بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،فتاوی نور علی الدرب ،جمع :محمد بن سعد شویعر ،بیجـا :بینـا،
بیتا.
 .75بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مسمو فتاوی و مقاالت متنوعة ،تحقی  :محمد بن سعد شویعر،
بیجا :بینا ،بیتا.
 .76تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد ،قم :الشریف الرضي ،چا اول6053 ،ق.
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 .83بیاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،تحقی  :محمد زهیر بن ناصـر ،بیجـا :دار طـوق
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 .78جرجانی ،علی بن محمد ،شرح المواقف ،قم :الشریف الرضي6785 ،ق.
 .77جوهری ،اسـماعیل بـن حمـاد ،الصاحاح؛ تااا اللغاة و صاحاح العربیاة ،بیـروت :دار العلـم،
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آلالبیت ،بیتا.
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العامة للبحوث العلمیة و اإلفتاء ،بیتا.
 .73رشید رضا ،محمد ،تفسیر المنار ،بیجا :الهیهة المصریة6335 ،م.
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 .07سمهودی ،علی بن عبدالله ،وفاء الوفاء بأخبار دار المصاطفی ،بیـروت :دار الکتـب العلمیـة،
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چا اول6063 ،ق.
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 .00سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،اإلتقان فاي علاوم القارآن ،تحقیـ  :سـعید منـدوب ،لبنـان:
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 .05صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصنف ،تحقی  :حبیبالرحمن اعظمی ،هند :المجلـس العلمـي،
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قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم6730 ،ش.
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عمیره ،بیروت :دار الجیل ،چا اول6333 ،م.
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 .56فیر رازی ،محمد بن عمر ،کتاب المحصل؛ و هو محصل أفکاار المتقادمین و المتاأخرین
من الحکماء و المتکلمین ،قاهره :مکتبة دار التراث6066 ،ق.
 .58فیر رازی ،محمد بن عمر ،معالم أصول الدین ،تحقی  :طه عبدالرؤوف سعد ،لبنان :دار الکتاب
العربي ،بیتا.
 .57فوزان ،صالح بن فوزان ،عقیدة التوحید؛ و بیان ما یضادها أو ینقصها من الشرك اوکبر أو
اوصغر و التعطیل و البد و غیر ذلك ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .50فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،بیروت :مؤسسة الرسالة6087 ،ق.
 .55قاضــــی عبــــدالجبار بــــن احمــــد ،المغنااااي فااااي أبااااواب التوحیااااد و العاااادل ،قــــاهره:
الدار المصریة6378 ،م.
 .57قرطبی ،محمد بن احمد ،السامع وحکاام القارآن ،تحقیـ  :احمـد بردونـی و ابـراهیم اطفـیش،
قاهره :دار الکتب المصریة ،چا دوم6720 ،ق.
 .53کشمیری ،محمد انور ،فیض الباري علی صحیح البخاري ،تحقی  :محمد بدر عـالم میرتهـی،
بیروت :دار الکتب العلمیة ،چا اول6087 ،ق.
 .52کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،تهران :جهانآرا6723 ،ش.
 .53ماتریدی ،محمد بن محمد ،کتاب التوحید ،تحقیـ  :فتحاللـه خلیـف ،اسـکندریه :دار الجامعـات
المصریة6057 ،ق.
مؤسسة الوفاء ،بیتا.
 .76مجلســی ،محمــدباقر ،ماارآة العقااول؛ فااي شاارح أخبااار آل الرسااول ،تهــران :دار الکتــب
اإلسالمیة6777 ،ق.
 .78مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة6730 ،ق.
 .77نســائی ،احمــد بــن شــعیب ،الساانن الکبااری ،تحقیــ  :حســن عبــدالمنعم شــلبی ،بیــروت:
مؤسسة الرسالة ،چا اول6086 ،ق.
َّ
َّ
 .70نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد ،تلخیص المحصل؛ المعاروف بنقاد المحصال ،لبنـان-
بیروت :دار األضواء6055 ،ق.

بررسی تطبیقی مفهوم «ایمان» و «اسالم» در نگاه وهابیت و علمای فریقین

 .75مجلســی ،محمــدباقر ،بحااار اونااوار؛ السامعااة لاادرر أخبااار اوئمااة او هااار ،بیــروت:
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 .75نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد ،شرح کشف المراد ،تهران :اندیشۀ موالنا6735 ،ش.
 .77نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحقی  :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـروت :دار إحیـاء
التراث العربي ،بیتا.
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بررسی معیار بدعت از دیدگاه ابنتیمیه
*

چکیده
«بدعت» از اموری اسـت کـه در دیـن بهشـدت از آن نهـی شـده اسـت و اهلبـدعت را
بررسـی دیـدفاه مشـهور علمـا ،معیارهـایی بـرای «بـدعت»
افرادی فمراه دانستهاند .بـا
ِ

به دست میآید که این معیارها نقشی اساسی در تعیین مصادی ِ بدعت دارندب لذا تبیین
صحیح معیارهای بدعت ،از اهمیت زیادی برخوردار اسـت .مشـهور علمـا سـه مـالس
کلمات ابنتیمیه ،این سه مـالس را بـه دسـت
برای بدعت بیان کردهاند که میتوان از
ِ

صـحیح ایـن معیارهاسـت .در
بیـین
ِ
آوردب اما آنچه مهم است ،اشتباهات ابنتیمیـه در ت ِ

بیـان اشـتباهات ابنتیمیـه در ایـن
مقالۀ حاضر ،به تبیین معیارهای بدعت و سپس بـه ِ

بـودن
اهـم اشـکاالت او در «مفهـوم عبـادت» و «مـالس
زمینه پرداخته شده است که ِ
ِ
َ
سلف در تعیین بدعت» و «تطبی سنت ترکیه با مصادی ترس» است.
َ
کلیدواژهها :بدعت ،ابنتیمیه ،معیار بدعت ،سنت ترکیه.

* پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت و دانشپژوه مؤسسۀ کالم امام صادق.
ایمیلe.kazemi64@gmail.com :

مقدمه
نافوار بسیاری که بر جامعۀ اسالمی دارد ،مورد مـذمتهای فراوانـی
«بدعت» بهدلیل آثار
ِ
قرار فرفته است .در برخی موارد ،بدعت سبب ایجاد فتنههای زیادی در جامعه میشـود و

اساس اسالم منجر خواهد شـد .یکـی از علـل تقسـیم امـت بـه  37فرقـه توسـط
به توییر ِ

پیامبر ، همین بدعت بوده است .خداوند متعال در باب نهی از بـدعت ،خطـاب بـه همـۀ

َ َ َ ُ َُّ ُ ُ
اکم ََ ْن ُ َِ ْان َت ُهوا َو َُّات ُقةوا َُّاللة َ إ َُّن َُّاللة َ
ول َِ ُخ ُذ ُوه َو َما َن َه ْ
مسلمانان میفرماید :و ما آتاکم الرِ
ِ
َ ُ ْ َ
اب 0.آنچه بر همۀ مسلمانان واجب است ،پیروی از فرمانهای حضرت است و
ق
ش ِديد ال ِع ِ

مـذمت بـدعت ،کتابهـا
غیر از آن باید ترس شودب لذا بسیاری از بزرفان ،در باب تبیـین و
ِ
مبانی بدعت از دیدفاه ابنتیمیه هستیم تا بدانیم:
نوشتهاند .در مقالۀ حاضر ،درصدد تبیین ِ

«آیا او در اتیاذ مبانی ،همانند سایر علما عمل نموده یا معیار خاصی را در بحث بدعت اخذ
کـرده و بهسـبب آن دیگــران را مبـدع و ضــال نامیـده اسـت؟» «مبــانی» همـان شــالوده و
زیربنای هر امری شمرده میشوند .افر شیصی با معیار صحیحی قدم بردارد ،زمانی که با
مصادی برخورد کند ،دچار خطـا و اشـتباه نیواهـد شـد و بـرعکس ،افـر شیصـی دچـار
خطای در معیار شود ،نمیتوان او را از خطای در مصداق ایمن دانست .خطـای ابنتیمیـه
افراطی معاصر ،سبب شـده اسـت
شدن او برای جریانهای
مرجع فکری ِ
ِ
در این مسهله و ِ

تا بسیاری از مسلمانان بهخطا به بدعتفذاری متهم شوند و تکفیر فردند .به همین جهت

است که مقالۀ حاضر با پرداختن به خطاهای ابنتیمیه ،حائز اهمیت بسیاری خواهـد بـود.
در زمینۀ بدعت تألیفات فراوانی نگاشته شده است که میتوان این تألیفات را به دو دسـته
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تقسیم کرد :دستۀ اول از این تألیفات صرفا بیانکنندۀ ماهیت بدعت و حرمت آن هستند،
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مبـانی آن بـهخوبی
حرمـت آن ،بـه مسـهلۀ ارکـان و
و دستۀ دوم عالوه بر تبیین ماهیت و
ِ
ِ

اشــاره کردهانــد کــه از جملــۀ ایــن آثــار میتــوان بــه البلعررة و آثاربررا الموتقررة نوشــتۀ
آیتالله سبحانی ،اإلعتصام نوشتۀ شاطبی و معیار البلعة نوشتۀ جیزانی اشاره کرد .مقالۀ
 .1سورۀ حشر ،آیۀ  :3شما آنچه رسول ح دستور دهد [و منع یا عطا کند] بگیرید و هرچه نهی کند وافذارید و از خـدا بترسـید
که عقاب خدا بسیار سیت است.

کلـی
حاضر به روش توصیفی–تحلیلی تدوین شده است .در ایـن مقالـه ،ابتـدا بـه مفـاهیم ِ
مبـانی بـدعت از دیـدفاه علمـا و
بررسـی
اقسام آن پرداخته شده است و سپس بـه
بدعت و ِ
ِ
ِ
مبـانی ابنتیمیـه خـواهیم
بررسـی
تطبی نظریۀ ابنتیمیه بـا ایـن مبـانی ،و در ادامـه ،بـه
ِ
ِ

پرداخت.

مفهوم بدعت
کردن چیزی را ابداع و ابتـداع ،و
مصدر ابداع و ابتداع است .ایجاد ِ
«بدعت» در لوت ،اسم ِ

آنچه را پدید آمده است ،بدعت مینامند 0.معجمهای لووی بدعت را به هر امر جدیدی که

سابقهای در فذشته ندارد ،تعریف کردهاند 2.ابنفـارس دو اصـل بـرای بـدعت بیـان کـرده
(امـر جداشـده)ب
است :یکی ایجاد شیء بدون سابقۀ قبلی ،و دیگـری بـهمعنای انقطـاع ِ

9

بنابراین ،به هر امر جدیدی که اثری از آن در فذشته نباشد ،بدعت ففته میشود .در لوـت
فرقی ندارد که «بدعت» امری دینی باشد یا امری عرفیب امـا در شـرع« ،بـدعت» عبـارت
بیان قولی که صاحب شرع آن را بهعنوان سنت ذکر نکرده است.
است ازِ :

4

«بدعت» در اصطالح نیز عبارت است از« :إدخةال مةا لةيس مة الةدي ِةق الةدي »ب

1

نمودن چیزی که از دیـن نیسـت ،در دیـن) .برخـی از اهلسـنت بـدعت را بـه هـر
(داخل
ِ
چیزی که اصلی در شریعت نداشته باشد ،تعریف کردهاند« :ما أحدث مما ال أصةل لة ِةق

الشريعة يدل َلي ».
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 .1طبرسی ،فضل بن حسن ،مامع البیان ،ج ،6ص773ب ابندرید ،محمد بن حسن ،جمهۀة اللغة ،ج ،6ص.832
 .2فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القراموس المحریط ،ج ،7ص0ب جـوهری ،اسـماعیل بـن حمـاد ،الصرحاح ،ج ،7ص6627ب
زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج العۀوس ،ج ،66ص2ب ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغرة ،ج ،8ص608ب فراهیـدی ،خلیـل
بن احمد ،کتاب العین ،ج ،8ص50ب ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لجان العۀب ،ج ،2ص.7
 .3ابنفارس ،احمد ،معام مقاییف اللغة ،ج ،6ص.853
 .4راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،تۀجمه و تحقیق مفۀدات الفاظ قۀآن ،ج ،6ص.807
 .5امین ،سیدمحسن ،کشف اإلرتیاب ،ص ،658ص675ب سبحانی تبریزی ،جعفر ،البلعة و آثاربا الموتقة ،ص.78
َ
 .6ابنرجب ،عبدالرحمن بن احمد ،جامع العلوم و الحکم ،ج ،8ص683ب ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري شرۀح
صحیح البخاري ،ج ،67ص.857
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ابنتیمیه یب تعریف خاص و یب تعریف عام برای بدعت بیان کرده است:
مقابل سنت قرار میدهـد و میفویـد:
تعریف خاص :در تعریف خاص ،او بدعت را در ِ

«و البدَة ما خالفت النتاب و السنة أو إجماع ِلف اْلمةة مة اْلَتقةادات و العبةادات»ب

0

اجماع سلف میالف باشد ،بدعت نامیده
(آنچه از اعتقادات و عبادات که با کتاب ،سنت یا
ِ

میشود) .آنچه در بین مفاهیم «کتاب»« ،سنت» و «اجماع» نیاز بـه تبیـین دارد ،مفهـوم
«سنت» است که ابن تیمیه آن را در اصول و اعتقادات و سپس در اعمال و عبـادات بیـان
بـودن آن وجـود دارد ،سـنت نامیـده
کرده است و هر امـری کـه دلیـل شـرعی بـر طاعـت
ِ

میشود .حال تبیین سنت به دو نوع صورت فرفته است :یا توسط کالم خبری بیان شـده
است یا توسط خطاب انشائی .در جملـۀ خبـری ،تصـدی ِ آن واجـب ،و در جملـۀ انشـائی،
انجام سنت میفوید:
اطاعت از آن واجب است 2.وی در
ِ
کیفیت ِ
بودن آن وجود داشته باشد« ،سنت» نامیده میشود و
آنچه دلیل شرعی بر طاعت ِ
فرقی ندارد که حضرت آن امور را انجـام داده باشـند یـا آن امـور در زمـان حضـرت
خود حضـرت آن امـور را انجـام نـداده باشـند و در زمـان
انجام شده باشد ،یا اینکه ِ
حضرت نیز انجام نشده باشد و این بهخاطر عدممقتضـی بـرای انجـام ،یـا بـهدلیل
وجود مانع بوده است9.

تعریف عام :ابنتیمیه برای بدعت معنای عامی را بدین صورت بیان کرده است:
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ُّ
َ ْ ْ
الدي َِنل م َدان بشئ لم يشرَ الل َِ َذاك ب َ
دَةة
ِ ِإن ال ِبد ََة َما لم يشرَ الل م
ِ
َو إن َ
کان متأوال ِي 4
ِ ِ
ِ
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 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،62ص.707
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،کتاب ُ
الن ُب ّوات ،ج ،6ص.783
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ٌ
َ َّ َ َّ ُّ َ
َّ َ
َ َّ ُ َّ
الس َّنة ِهي َما ق َام الد ِلیل الش ْر ِعي َعل ِیه ِبأن ُه ط َاعة ِلل ِه َو َر ُس ِول ِه َس َو ٌاء ف َعل ُه َر ُسول الل ِه أ ْو ف ِعل َعلی َز َم ِان ِه أ ْو ل ْم یف َعل ُـه َو
« .3بینا أن
َ
ْ ْ ُُ ْ
َل ْم ْیف َع ْل َع َلی َز َمانه ل َع َدم ْال ُم ْق َتضي ح َ
ود ال َم ِان ِع ِم ْن ُه»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مامروع الفتراوی ،ج،86
ج
و
و
أ
ه
ل
ع
ف
ل
ذ
ه
ین
ِ ِ ِ ْ ِِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ص.)763
«أن السنة التي یجب إتباعها و یحمد أهلها و یذم من خالفها :هي سنة رسول اللـه :فـي أمـور اإلعتقـادات و أمـور العبـادات و
سائر أمور الدیانات .و ذلك إنما یعرف بمعرفة أحادیث النبي الثابتة عنه في أقواله و أفعاله و ما ترکه من قول و عمل .ثم ما کـان
علیه السابقون و التابعون لهم بإحسان»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،7ص.)732
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلستقامة ،ج ،6ص.08

بهدرستی که بدعت آن چیزی است که خداوند متعـال آن را تشـریع نکـرده اسـت.
پس به هر چیزی که تدین پیدا شود و خداوند آن را تشریع نکـرده باشـد« ،بـدعت»
ففته میشودب افرچه برای آن تأویلی وجود داشته باشد.

ْ
عام بدعت تمام امور دین ،چه عبادی و چه غیرعبادی ،را شـامل میشـود.
این معنای ِ

همچنین وی در این تعریف« ،تأویل» را نیز داخل در بدعت دانسته استب لذا هرکسی کـه
در امور دینی تأویلی انجام دهد ،اهلبدعت خواهد بود.
با توضیحات فوق و دو تعریفی که ابنتیمیه مطرح کرده است« ،بدعت» عبارت اسـت
اجماع صحابه میالف باشد.
از هر امر جدیدی که با کتاب ،سنت و
ِ

0

نکتـۀ دیگــر ،ارتبـاط بــین شــرس و بـدعت اســت .ابنتیمیــه بـهراحتی بــین مشــرکان و

اهلبدعت جمع کرده و ففته است که مشرکان بر دو قسم هستند :برخی از آنها غیرخدا را
عبادت میکنند و برخی دیگر ،اهلبـدعت هسـتند و دینـی را بـه وجـود آوردهانـد و خـدا را
بهوسیلۀ آن عبادت میکنند.

2

اقسام بدعت
ابنتیمیه بهدلیل ظواهری مانند «کل بدَة ضاللة» 9مطل ِ بدعت را در شرع حرام دانسـته
و به تقسیم بدعت به «حسنه» و «سیهه» و ...قائل نشده است .ابنتیمیه تقسیم را در امـور
شرعی نپذیرفته و بدعتی را که مورد نهی قرار فرفته ،تنها در دین دانسـته اسـت .وی امـور
قسم «بدعت در دین» و «بدعت در امور عادی» بیان نموده و بدعت
بدعی را بهصورت دو ِ

بررسی معیار بدعت از دیدگاه ابنتیمیه

 « .1فیبتدعون بدعةب میالفة للکتاب و السنة و إجماع الصحابة ،و یکفرون من خالفهم في بدعتهم .أما البدعـة الشـرعیة :فمـا
لم یدل علیه دلیل شرعي»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبـدالحلیم ،اقتضرا الصرۀاا المجرتقیم ،ج ،6ص77ب ابنتیمیـه ،احمـد بـن
عبدالحلیم ،اإلستغاثة ،ج ،6ص.)52
 « .2أصل الضالل في أهل األرض ،إنما نشأ من هذین :إما اتیاذ دین لم یشرعه الله أو تحریم ما لم یحرمـه اللـه .و لهـذا کـان
األصل الذي بنی اإلمام أحمد و غیره من األئمة علیه مذاهبهم أن أعمال الیل تنقسم إلی :عبادات یتیذونها دینـا ،ینتفعـون
بها في اآلخرة ،أو في الدنیا و اآلخرة و إلی عادات ینتفعون بها في معایشـهم فاألصـل فـي العبـادات :أن ال یشـرع منهـا إال مـا
شرعه الله .و األصل في العادات :أن ال یحظر منهـا إال مـا حظـره اللـه»( .ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،اقتضرا الصرۀاا
المجتقیم ،ج ،8ص.)27
 .3ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن اتن ماجة ،ج ،6ص.65
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حســنه و ســیهه را داخــل در «بــدعت در امــور عــادی» قبــول کــرده اســت 0.وی در کتــاب
اقتضا الصۀاا المجتقیم مینویسد:
بدعت موردنزاع بدعتی است که مردم آن را در عبادات ،شعائر دیـن و شـرایع دیـن
ایجاد کرده باشندب مانند برفـزاری اعیـاد ،بـدعتهایی کـه در کنـار قبـور و مشـاهد
زیارتی انجـام میدهنـد ،صـلواتهای خاصـه و روزههـای بـدعی مثـل روزۀ اولـین
پنجشنبۀ ماه رجب .اصل در تمام عبادات ،تشریع آن عبادات توسط شارع است2.
ِ
بدعت در امور عادی همانند بدعت در عبادات نیست ،بلکه اصـل در امـور عـادی
اباحه استب مگر اموری که شارع آن را حرام کرده باشد9.

بنابراین ابنتیمیه تقسیمات بدعت به حسنه و سیهه را به بدعت عادی و لوـوی نسـبت
بدعت موردنهی ،امری مرکب از بدعت و دین است و تمام
داده است .با این بیان ،موضوع ِ

عمومات نهی در بدعت ،شامل این موارد از بدعت میشود .به همین خاطر ،تقسـیمهای
ِ
بدعت به «حسنه یا سیهه»« ،حقیقی یا اضافی» و «واجب ،مندوب ،حرام ،مکروه یا مباح»
در بدعت لووی است و بدعت شرعی مطلقا مشمول نهی خواهد بـود و تقسـیمی بـرای آن
متصور نیست 4.البته ابنتیمیه بدعت شرعی را از جهت دیگـری بـه دو نـوع تقسـیم کـرده
است .در این تقسیمبندی ،وی بدعت شرعی را در اقوال و اعتقـادات یـا افعـال و عبـادات
بیان کرده و به این مطلب اشاره دارد که هرکسی عملـی انجـام دهـد ،ایـن عمـل نشـان از
اعتقادات او دارد و عمل دربرفیرنـدۀ اعتقـاد شـیص اسـتب امـا صـرف سـین و اعتقـاد،
شیص را به عمل و عبادت دعوت میکند ،ولی اینطور نیست که حتما به عمل و عبادت
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1

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اقتضا الصۀاا المجتقیم ،ج ،8ص.27
« .2فاألصل فی العبادات :أن ال یشرع منها إال ما شرعه الله»( .همان ،ج ،6ص.)70
« شعائر الدین ،و شرائعه ،کاألعیـاد المحدثـة ،و البـدع التـي أحـدثها النـاس حـول القبـور و المـزارات و المشـاهد ،و کالصـلوات
المحدثة ،مثل صالة الرغائب ،و الصـالة األلفیـة ،و الصـیام المحـدث ،مثـل صـیام أول خمـیس مـن رجـب ،و نحـو ذلـك مـن
المبتدعات التي یتعبد الناس بها ،أو تصیر من شعائرهم و سماتهم الدینیة ،فهذه األصـل فیهـا أن ال یشـرع منهـا إال مـا شـرعه
الله»( .همان ،ج ،8ص.)27
« .3و األصل في العادات :أن ال یحظر منها إال ما حظره الله»( .همان).
 .4سعدی ،عبدالملب عبدالرحمن ،البلعة في مفهوم اإلسممي اللقیق ،ص.66
 « .5و البدع نوعان :نوع في األقوال و اإلعتقادات و نوع في األفعال و العبادات .و هذا الثاني یتضمن األول کما أن األول یدعو

معیار بدعت
اصطالحی بدعت ،سه معیار برای بدعت ذکر شده است:
با تبیین مفهوم
ِ

معیار اول :امـری داخـل در دیـن شـود و فرقـی هـم نـدارد کـه ایـن ادخـال بهصـورت

زیاد کردن چیزی به دین باشد یا کم کردن چیزی از دین .بنابراین ،آنچه مالس در حرمت
و ضاللت بدعت قرار میفیرد ،بدعت در دین است و نفس بدعت نمیتواند موضوع حرمت
قرار بگیردب زیرا در این صورت ،دایرۀ بدعت بسیار وسیع شـده و هـر امـر عرفـی را شـامل
خواهد شد و زندفی را بر مردم سیت خواهد کرد .این در حـالی اسـت کـه افـر موضـوع را
«بدعت در دین» قرار دهیم ،امری مرکـب خواهـد شـدب بنـابراین امـور عرفـی از عمومـات
بدعت خارج میشوند .افرچه حکم این امور نیز از کتاب و سـنت اسـتیراج خواهـد شـد و
برخی از این امور ،حرام و برخی حالل خواهند بودب اما حرمت برخـی از ایـن امـور بهسـبب
بدعت نیست و اینفونه نیست که هر حرامی بدعت باشد.

0

از جمله قائالن به این معیار «ابنتیمیه» است .او تقسیم بدعت به حسنه و سـیهه را بـا
همین معیار رد نموده ،و در بحث «بدعت شرعی» زیـاد و کـم کـردن عبـادت را نیـز بیـان
کرده است.

2

معیار دوم :بدعت در دین ذیل هیچ اصلی نباشد .بهعبارت دیگـر ،افـر امـری در دیـن
ذیل اصلی «مقید» یا «عـام» از کتـاب و سـنت قـرار بگیـرد ،بـدعت محسـوب نمیشـودب
ِ

9

بنابراین ،افر نص صریحی بر جواز امری وجود داشـته باشـد یـا در ذیـل یـب عمـوم قـرار

داشته باشد ،بدعت نیواهد بود .افر اصلی برای آن وجـود نداشـت ،بـدعت خواهـد بـود و


بررسی معیار بدعت از دیدگاه ابنتیمیه

إلی الثاني»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،88ص.)757
 .1سبحانی تبریزی ،جعفر ،البلعرة و آثاربرا الموتقرة ،ص77ب جیزانـی ،محمـد بـن حسـین ،معیرار البلعرة ،ص63ب شـاطبی،
ابراهیم بن موسی ،اإلعتصام ،ج ،6ص73ب بیاتی ،جعفر ،البلعة ،ص.75
« .2فیبتدعون بدعةب میالفة للکتاب و السنة و إجماع الصحابة»( .ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،اإلسرتغاثة ،ج ،6ص52ب
ج ،8ص.)657
«کما بین أن مسألة األعیاد من المسائل الشرعیة التعبدیة ،ألتي ال یجوز اإلبتداع فیهـا ،و ال الزیـادة و ال الـنقص»( .ابنتیمیـه،
احمد بن عبدالحلیم ،اإلستغاثة ،ج ،8ص.)687
 .3سبحانی تبریزی ،جعفر ،البلعرة و آثاربرا الموتقرة ،ص77ب جیزانـی ،محمـد بـن حسـین ،معیرار البلعرة ،ص63ب شـاطبی،
ابراهیم بن موسی ،اإلعتصام ،ج ،6ص73ب بیاتی ،جعفر ،البلعة ،ص.75
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خصوصـیات آن بـدعت باشـد
اصل آن بدعت باشد ماننـد روزۀ روز عیـد ،یـا
ِ
فرقی ندارد که ِ

0
نیت وجوب روزه تا آن زمان 2.جیزانی تعبیر «الخروج َلى
مانند امساس تا غس در شب به ِ

نبودن امر بـدعی در هیچیـب
نظام الدي » را برای این معیار دارد که عبارت است از داخل
ِ
از اصول دین .وی معیار سومی را غیر از دو معیار فوق بیان میکند که عنوان آن «الةذرايع

المفیية إلى البدَة» است.

9

این مالس نیز مورد پذیرش ابنتیمیه قـرار فرفتـه اسـت و وی بیـان میکنـد« :بـدعت
شرعی عبارت است از بـدعتی کـه دلیلـی شـرعی بـرای آن وجـود نداشـته باشـد» 4.کـالم
ابنتیمیه اطالق دارد و دلیل مقید و دلیل عام را شامل میشود و بهعبارت دیگر ،افر امـر
بدعی دلیلی شرعی ،چه مقید و چه عام ،نداشته باشد ،مشمول عمومات نهی خواهد بود.
معیار سوم :در بدعت باید اشاعۀ امر بدعی و دعوت دیگران به آن وجود داشته باشدب

1

لذا افر کسی در خانۀ خـود بـهتنهایی امـری را ابـداع کنـد و بـه آن عمـل نمایـد ،مشـمول
نهی بدعت قرار نمیفیردب حتی افر امر حرامی را مرتکب شود.
عمومات ِ

6

ابنتیمیه اشاعۀ امر بدعی و دعوت دیگران به آن را بهروشنی بیان نکرده و در مواقعی،

اهلبدعت را بهصورت مطل نام برده و تکفیر کرده و قید اشاعه را برای آنـان ذکـر نکـرده
است .البته مثالهایی که در بیـان بـدعت بیـان میکنـد ،مـوارد عـامی اسـت کـه در آنـان
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«اشاعه» مطرح است.
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7

 .1باال آمدن سرخی به باالی سر از ناحیۀ غروب.
 .2سبحانی تبریزی ،جعفر ،البلعة و آثاربا الموتقة ،ص77ب بیاتی ،جعفر ،البلعة ،ص.75
 .3جیزانی ،محمد بن حسین ،معیار البلعة ،ص.63
« .4أما البدعة الشرعیة :فما لم یدل علیه دلیل شرعي»( .ابنتیمیه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،اقتضرا الصرۀاا المجرتقیم ،ج،8
ص.)35
 .5سبحانی تبریزی ،جعفر ،البلعة و آثاربا الموتقة ،ص78ب بیاتی ،جعفر ،البلعة ،ص.75
 .6سبحانی تبریزی ،جعفر ،البلعة و آثاربا الموتقة ،ص.05
 « .7شعائر الدین ،و شرائعه ،کاألعیاد المحدثة ،و البدع التي أحـدثها النـاس حـول القبـور و المـزارات و المشـاهد ،و کالصـلوات
المحدثة ،مثل صالة الرغائب ،و الصـالة األلفیـة ،و الصـیام المحـدث ،مثـل صـیام أول خمـیس مـن رجـب ،و نحـو ذلـك مـن
المبتدعات التي یتعبد الناس بها ،أو تصیر من شعائرهم و سماتهم الدینیة ،فهذه األصـل فیهـا أن ال یشـرع منهـا إال مـا شـرعه
الله»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اقتضا الصۀاا المجتقیم ،ج ،6ص.)70
« و من المعلوم أن بدع القبور ظهرت في آخر القرن الثالث الهجري ،فـي عهـد الدولـة البویهیـة الرافضـیة ،فهـذه البدعـة بـدأت

بنابراین ،میتوان در معیارهای بدعت از دیدفاه ابنتیمیه ،سـه معیـار را ذکـر کـرد کـه
عبارتاند از .6 :ادخال در دینب  .8عدموجود دلیل شرعی بر امـر بـدعیب  .7اشـاعۀ آن و
بررسـی معیارهـای سـهفانه پرداختـه میشـود و
دعوت دیگران به امر بدعی .در ادامه ،بـه
ِ

اشکاالتی که ابنتیمیه در این سه معیار دچار آن شده است ،بیان میفردد.
بررسی معیارهای بدعت از دیدگاه ابنتیمیه

ابنتیمیه در بین معیارهای بدعت ،بر دو معیار تأکید بیشتری دارد که عبارتاند از:
 .0داخلکردن امری در دین
ابنتیمیه بدعت را صرفا در امور شرعی تعبدی بیان میکند و میفوید« :کما بي أن مسألة
اْلَياد م المسائل الشرَية التعبديةو التق ال يجوز االبتداع ِيهةاو و ال الُيةادة و ال الةنق و

ِال يجوز إحداث أَياد غير ما شرَ الل تعالى و رِول  0.»طب نظـر ابنتیمیـه ،هـر امـر
بدعی زمانی حرام خواهد بود کـه از مسـائل شـرعی محسـوب شـودب زیـرا بـدعت در امـور
عبارت «مطلق مةا يحبة اللة و يرضةاه»،
شرعی جایز نیست .تعریف ابنتیمیه از عبادت با
ِ

2

افراطی او در باب بدعت نیز شده است .همه اذعان دارنـد بـه اینکـه عبـادت
دیدفاه
سبب
ِ
ِ
ِ
باید برای خداوند انجام شودب بنابراین ،اختالفی در کبرای قضیه وجود ندارد .اختالفات در

صورای قضیه اتفاق افتاده است کـه آیـا فـالن عمـل عبـادت اسـت یـا خیـر؟ 9در مسـهلۀ
امور بدعی نیز همین مسهله به وجود میآید کـه آیـا عمـل ،عبـادی شـمرده میشـود کـه


بررسی معیار بدعت از دیدگاه ابنتیمیه

متقدمة عند الرافضة ،ألن أصل دینهم قائم علی عبادة األئمـة ،و قـد تسـربت فیمـا بعـد إلـی بعـا المنتسـبین إلـی السـنة».
(ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،83ص.)735
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اقتضا الصۀاا المجتقیم ،ج ،8ص.687
« .2فإن ”اإلله“ هو المألوه و المألوه هو الذي یستح أن یعبد و کونه یسـتح أن یعبـد هـو بمـا اتصـف بـه مـن الصـفات التـي
تستلزم أن یکون هو المحبوب غایة الحب المیضوع له غایة الیضوعب و العبادة تتضمن غایة الحب بوایـة الـذل»( .ابنتیمیـه،
احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،65ص.)803
«العبادة هي اسم جامع لکل ما یحبه الله و یرضاه :من األقوال و األعمال الباطنة و الظاهرة فالصالة و الزکاة و الصیام و الحـج
و صدق الحدیث و أداء األمانة و بر الوالدین و صلة األرحام و الوفـاء بـالعهود و األمـر بـالمعروف و النهـی عـن المنکـر و الجهـاد
للکفار و المنافقین و اإلحسان إلی الجار و الیتیم و المسکین و ابن السبیل و المملوك من اآلدمیین و البهـائم و الـدعاء و الـذکر
و القراءة و أمثال ذلك من العبادة»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،65ص.)603
 .3سبحانی تبریزی ،جعفر ،التوحید و الشرك في القرآن الکریم ،ص.85
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بدعت محسوب شود یا عمل عبادی نیست؟ افـر آن عمـل ،عبـادی نباشـد ،پـس بـدعت
عمومات نهـی نیـز
شرعی شامل او نیواهد شد و زمانی که بدعت شرعی به حساب نیاید،
ِ

ایرادات واردشـده بـر ابنتیمیـه بـهخاطر مفهـوم عبـادت
شامل آن نمیشود .بنابراین تمام
ِ
است .او بین عبادت و تقرب فرقی قرار نداده ،و هر امری را که موجـب تقـرب بـه خداونـد

میشود ،عبادت دانسته استب در حالی که برخی امور مورد رضایت خداوند است و باعـث
تقرب میشود ،ولی عبادت نیستب مانند احسان به پدر و مادر .بهعبارت دیگر ،این اعمال
طاعت محسوب میشوند ،اما هر طاعتی عبادت شمرده نمیشود 0.عبادت برخالف تصور
مـوارد موجـود در
ابنتیمیه «مما يحب الل و يرضاه» نیستب زیرا ایـن مفهـوم بـا بسـیاری از
ِ

میان مردم اشتراس دارد .عبادت باید وجه تمایزی با دیگر موارد داشته باشد .همچنین افر
فردی خداوند را عبادت میکند ،به این دلیل است که تمام شهون انسان بهدسـت خداونـد

است .بنابراین باید غیر از «مما يحب الل و يرضاه» ،قید دیگـری در مفهـوم عبـادت وجـود
داشته باشد و آن قید« ،اعتقاد به الوهیت» است 2.بـا تبیـین مفهـوم عبـادت ،برخـی امـور
ـن مــیالد بــرای پیــامبر اکــرم و اهلبیــت ،بــهدلیل وجــود تقــرب و
ماننــد برفـ ِ
ـزاری جشـ ِ
ْ
طاعت بودن «عبادت» دانسته شده است و چون این عمل در زمان حضرت و اصـحاب و
قرون ثالثه انجام نمیفرفت« ،بدعت» محسـوب میشـود .ایـن در حـالی اسـت کـه ایـن
اعمال ،عمل عبادی به شمار نمیرود و بسیاری از اعمال هستند که مقـرب و طاعتانـد،
اما عبادت شمرده نمیشوند و نمیتوان در این موارد حکم به بدعت در دین داد.
 .0عدموجود دلیل شرعی
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معیار دوم ،عدموجود دلیل شرعی و اصلی کلی بر امور بدعی است .ابنتیمیه این معیـار را
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بودن سلف
در قالب دو عنوان مطرح کرده و از آن دفاع نموده است .اولین عنوان «میزان ِ
َ
در انجام و ترس عمل» و عنوان دوم «سنت ترکیه» است .ابنتیمیه برای اثبات اینکه دلیل
شرعی برای این امور بدعی وجود ندارد ،به این دو عنوان تمسب کرده و عالوه بـر اثبـات
 .1همان ،ص 38و .37
 .2همان ،ص 35و .37

اصل دیگری جهت حرمت امور بدعی برآمده که آن
عدموجود دلیل شرعی،
ِ
درصدد اثبات ِ
را «سد ذرایع» نامیده است .در ادامه ،این سه مورد بررسی خواهند شد:

الف .میزان بودن سلف در انسام و ترن عمل

مبانی ابن تیمیه در بدعت این است که آن امـر در قـرون ثالثـه انجـام نشـده باشـد .وی
از ِ
مینویسد:

افر این عمل فضیلت داشت ،دلیلی وجود نداشت که بر صحابه میفی بماند .ایـن
بدان معناست که قرون ثالثهای که از دیگران برتـر هسـتند ،جاهـل بـه ایـن امـور
باشندب در حالی که آنان بر هر امر خیری ،حریصتر از دیگران بودهاند0.

نشدن آن در قرون ثالثه بیـان
او ضمن بدعت
دانستن دعا نزد قبور ،علت آن را انجام ِ
ِ

کرده است .استدالل او نیز این است که افر عملی نزد صحابه و تابعان خیر بود ،بـا وجـود
ً

مقتضی و عدممانع ،باید انجام میفرفتب اما با اینکـه صـحابه «أشةد حبةا برِةول اللة »
معیـار او مبنـی بـر
تابعان تابعان این اعمال را ترس کردهاند 2.این
بودند ،صحابه و تابعان و ِ
ِ

تمییز بدعت از سنت خواهد بود ،به دالیلی باطل است:
اینکه «قرون ثالثه» ِ
میزان ما در ِ

بودن قرون باطل اسـتب زیـرا اختالفـاتی در معنـای «قـرون» وجـود
دلیل اول :میزان ِ
ََ َ ْ

ُ

َ َ ْ

َ

َ

داردب مانند اینکه در آیۀ ِأ ْهلن َن ُاهم ِبةذ ُن ِوب ِه ْم َوأ ْنشةأ َنا ِمة َب ْع ِةد ِه ْم ق ْر ًنةا آخ ِةر ي َ  9،بـهمعنای
عمر هر نسلی شصت یا هفتاد سال است .با این معنا ،قرون ثالثـه
«نسل» آمده و
ِ
متعارف ِ
مجموعــا بــین  625تــا  865ســال خواهــد شــد .معنــای دومــی کــه بــرای «قــرون» بیــان
شده ،معنای اصحاب ،فرزندان و نوههای آنان است .در روایتی دیگر ،معنای سومی بـرای
بررسی معیار بدعت از دیدگاه ابنتیمیه

 « .1فإن کان أفضل لم یجز أن ییفی علم هذا عن الصحابة و التابعین و تابعیهمب فتکون القرون الثالثـة الفاضـلة جاهلـة بهـذا
الفضل العظیم ،و یعلمه من بعدهم .و لم یجز أن یعلموا ما فیه من الفضل العظیم و یزهدوا فیه ،مـع حرصـهم علـی کـل خیـر».
(ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اقتضا الصۀاا المجتقیم ،ج ،8ص.)858
«و کذلك ما یحدثه بعا الناس ،إما مضاهاة للنصاری في میالد عیسی ،و إما محبـة للنبـي ،و تعظیمـا .و اللـه قـد یثیـبهم
علی هذه المحبة و اإلجتهاد ،ال علی البدع من اتیاذ مولد النبي عیـدا .مـع اخـتالف النـاس فـي مولـده .فـإن هـذا لـم یفعلـه
السلف ،مع قیام المقتضي له و عدم المانع منه لو کان خیرا .و لو کان هذا خیـرا محضـا ،أو راجحـا لکـان السـلف أحـ بـه منـا،
فإنهم کانوا أشد محبة لرسول الله و تعظیما له منا ،و هـم علـی الییـر أحـرص»( .ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،اقتضرا
الصۀاا المجتقیم ،ج ،8ص.)687
 .2همان ،ص.657
 .3سورۀ انعام ،آیۀ .7
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اطالق قـرن ،بـر صـحابهای اسـت کـه حضـرت را دیدهانـد و
«قرن» مطرح شده و آنهم
ِ
تابعان نیز بـه کسـانی معنـا شـدهاند کـه صـحابه آنـان را دیـده باشـند و . ...بـا وجـود ایـن

اختالفات در معنای «قرن»« ،قرون ثالثه» نمیتواند مالس درستی برای تشییص بدعت
قرار بگیرد.

0

تمـامی مسـلمانان
دلیل دوم :قرون صالحیت چنین کاری را ندارند .قرون ثالثه معیـار
ِ

نیستب بلکه معیار برای قشر خاصی است که تعداد اینان نسبت به سایر مسـلمانان بسـیار
اندس است .در ضمن ،قرون ثالثه نمیتوانند برای تشییص بدعت ،مالکی همانند قرآن
بودن آنـانب
و سنت باشندب زیرا مالس ِ
نسل نیست ِ
برتری قرون ثالثه چند چیز استِ .6 :

جهت تحق اهداف دینب  .7عمل به دستورات دین و زندفی .شواهد تارییی
 .8تالش در ِ

بودن معیارها بـر تمـام صـحابه را باطـل میکنـدب زیـرا بسـیاری از مشـکالت و
این جاری ِ

بـین ایـن
فرفتاریهای فکـری و عملـی ،در ایـن عصـر تحقـ یافتـه اسـت« .خـوارج» از ِ

قرون ثالثه بـه وجـود آمدنـد و سـپس ،در حـالی کـه هنـوز قـرن اول تمـام نشـده اسـت،

فیری مـذاهب
قـرن شـکل ِ
دنبال آنـان «معتزلـه» .قـرن دوم ِ
«مجبره» به وجود آمدند و به ِ

کالمی و تضارب آرای کالمـی بـود« .مقصـره»« ،مرجهـه» و «مکفـره» نیـز در ایـن دوران

به وجود آمدند« .معتزله» کالم الهی را تأویـل میکنـد و «جهمیـه» صـفات الهـی را نفـی
میکند و «کرامیه» نیز به ایمان به لسان قائل میشود و 2. ...تمـام اینـان در قـرون ثالثـه
شایستگی مـالس و میـزان بـودن بـرای
به وجود آمدند .با این اختالفات و کوتاهیها ،آیا
ِ
تمییز بدعت از سنت را دارند یا خیر؟ همچنین تاریخ تکذیب کرده اسـت کـه قـرون ثالثـه
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برقراری آرامش «خیر القرون» بودهاندب زیـرا قتـل عثمـان ،جنـگ جمـل،
از حیث صلح و
ِ
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وجود
جنگ صفین ،جنگ نهروان ،شهادت سیدالشـهدا ،فاجعـۀ حـره و ...بـرای عـدم ِ
9
نشدن عملی
صلح در قرون ثالثه کفایت خواهد کرد .بنابراین ،استدالل ابنتیمیه بر انجام ِ
بودن عملی خاص باشد.
در قرون ثالثه ،نمیتواند دلیل بر بدعت ِ

 .1سبحانی تبریزی ،جعفر ،البلعة و آثاربا الموتقة ،ص.55
 .2همان ،ص.56
 .3همان ،ص.58

ا
ب .سنت ترکیه

َ
مبانی ابنتیمیه در باب بدعت ،قاعدۀ سنت ترکیه 0است .او فعلی را که بهطور
یکی دیگر از ِ
مداوم و مستمر انجام شود ،و همچنین عملی را که زمینۀ تحق آن وجود داشته ولی ترس

شده« ،سنت» دانسته است 2.بنابراین ،هر امری که در زمان رسول خدا مقتضی داشته و
با این حال حضرت آن عمل را انجام ندادهاند ،این نوع از ترس ،سنت خواهد بود و بـر هـر
عبارت ابنتیمیه استفاده میشود که وی برای هر
عموم و قیاسی مقدم خواهد بود 9.از این
ِ

بودن آن را مطرح کرده ،به این ترس استناد کرده است .ابنتیمیـه
عملی که ادعای بدعت ِ
َ
تمام اعمال را بهدلیل اینکه در زمان پیامبر ترس شدهاند ،با استناد به سنت ترکیه بدعت
دانسته است .در پاسخ میتوان این دالیل را مطرح کرد:
دلیل اول :استناد او به سنت ترکیه باطل است .ابنتیمیه تمام سعی خود را کرده است
َ
َ
تا ترس در امور بدعی را به سنت ترکیه استناد دهد و مالکی را که در سنت ترکیه بیان شده
َ
است  ،در این موارد نیز اثبات کند .این در حالی است که بـین قاعـدۀ تـرس و سـنت ترکیـه
تعاریف این دو ففته میشود :افر عملی بدون هیچ قصدی ترس شود ،بـه
تفاوت است .در
ِ
ْ
آن «ترس» ففته میشودب اما افر قولی یا فعلی از پیامبر با قصد ترس شود« ،سنت ترکیه»
َ
نامیــده میشــود .در ســنت ترکیــه دو مــالس وجــود دارد بــهنامهای «وجــود مقتضــی» و
«عدممانع» که این دو مالس در قاعدۀ ترس وجود ندارند .ابنتیمیه در مقام بیان ،اینفونه
استناد کرده است:
افر عملی نزد صحابه و تابعان خیر بود ،با وجـود مقتضـی و عـدممانع ،بایـد انجـام
ً
میفرفتب اما با اینکه صحابه «أشد حبا برِول اللة  »بودنـد ،صـحابه و تابعـان و
بررسی معیار بدعت از دیدگاه ابنتیمیه

َ
« .1سنت ترکیه» عبارت است از اینکه عملی از ناحیۀ پیامبر اکرم ترس شودب بهدلیل وجـود مقتضـی بـرای انجـام آن عمـل و
َ
َ
عدممانع از ترس آن عمل .این ترس حضرت سنت ترکیه نامیده میشود و باید از آن عمل تـرس شـود .ابنتیمیـه سـنت ترکیـه را
اینفونه تعریف میکند« :و کل ما لم یشرع من العبادات مع قیام المقتضي لفعله من غیـر مـانع فإنـه مـن بـاب المنهـي عنـه».
(ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اقتضا الصۀاا المجتقیم ،ج ،8ص.)873
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،87ص.638
« .3کان ثابتا علی عهد رسول الله ،و مع هذا لم یفعله رسول الله ،فهذا التـرك سـنة خاصـة ،مقدمـة علـی کـل عمـوم و کـل
قیاس»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اقتضا الصۀاا المجتقیم ،ج ،8ص.)657
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تابعا ِن

تابعان این اعمال را ترس کردند0.

بودن مانع ،صـحابه ایـن
کالم ابنتیمیه دال بر این است که با وجود مقتضی و مفقود ِ
ْ
عمل را انجام ندادند .این همان سنت ترکیه است که عمل از روی قصـد انجـام نشـده ،بـا
َ
اینکه مقدمات انجام آن فراهم بوده است .ابنتیمیه در اکثر ادعاهای خود ،به سنت ترکیه
َ
مـالس «وجـود
استناد کـرده اسـتب در حـالی کـه سـنت ترکیـه بایـد بـا قصـد باشـد و دو
ِ

مقتضی» و «عدممانع» را داشته باشد .اثبات این مالسها نیز به قراین زیادی بستگی دارد
َ
و ِصرف بیان بدون ارائۀ قرینه ،نمیتواند سنت ترکیه را اثبات کنـدب بلکـه آنچـه در مراسـم
اعیاد 2،اذان در عید قربان و فطر 9،و آثار صالحان 4به دست میآید ،این است که قابلیـت
حرمت بدعت را ندارد .آنچـه میتوانـد اقتضـای تحـریم را داشـته باشـد ،نهـی و
استناد در
ِ
افادهدهندۀ نهـی اسـت .هیچیـب از علمـای اصـولی از قاعـدۀ «تـرس» نهـی و حرمـت را
برداشت نکردهاند 1.اصولیها دربارۀ فعل صادرشده از رسول خدا که روشن نیست ایشان
در مقام بیان بودند و قصد تقرب نمودند یا نه ،اتفاقنظر بر وجوب فعل ندارنـد و نمیتواننـد
به وجوب آن فعل حکم کنندب 6پس چگونه دربارۀ ترس عملی بدون قصد ،این رفتار دال بر
حرمت باشد و از این ترس استفادۀ حرمت شود!
دلیل دوم :مطلـ تـرس مالزمـت تـام بـا حرمـت نـدارد .سـه حکـم در آن احتمـال داده
ـت آن 7.بنـابراین ،بــا وجــود
بـودن آنب  .7حرمـ ِ
بـودن عمــلب  .8مکــروه ِ
میشـود .6 :مبــاح ِ

احتمالهای سهفانه در ترس عمل ،نمیتوان بدون هیچ قرینهای حکم به حرمت داد .آنچـه
بودن آن عمل استب همان طور که
در ترس ،مسلم و بدون هیچ قرینهای ثابت است ،مباح ِ
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خالف آن ذکر شود.
اصل در هر عملی اباحه است ،مگر زمانی که دلیلی بر
ِ
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 .1همان.
 .2همان ،ج ،6ص 033تا .550
 .3همان ،ج ،8ص.658
 .4همان ،ج ،6ص.73
َ .5عرفج ،عبداالله بن حسین ،مفهوم البلعة ،ص.655
 .6آمدی ،علی بن محمد ،اإلحکام في أصول األحکام ،ج 883 ،6تا .877
َ .7عرفج ،عبداالله بن حسین ،مفهوم البلعة ،ص.657

َ
فرض قبول اسـتناد بـه سـنت ترکیـه از طـرف ابنتیمیـه ،اثبـات اینکـه
دلیل سوم :بر ِ
مقتضی در تمام امور بـدعی موجـود ،و ْ
مـانع مفقـود باشـد ،امـری غیـرممکن اسـت و بـه
شواهدی معتبر نیاز دارد و امری دشوار خواهد بود.
استناد ابنتیمیه به سنت ترکیه در حرمت بدعت ،امری بـاطلی
بنابراین ،روشن شد که
ِ

است .او در کالم ،سنت ترکیه را بیان کردهب اما در عمل به قاعدۀ ترس استناد کرده است و

این قاعده هیچفونه اقتضایی بر حرمت نداردب بلکه اباحه ،کراهت و حرمت در تمام ترسها
احتمال میرود.
دوم بدعت ،یعنی «عدموجود اصلی شـرعی»،
تاکنون روشن شد که ابنتیمیه در معیار ِ

خطاکردن او در بسیاری از موارد شده است.
سبب
به دو دلیل تمسب کرده بود که این دو ِ
ِ

دلیل «قرون ثالثه» و «سنت ترکیه» ،اصلی را به کار بـرده کـه مصـادی
وی عالوه بر دو ِ
بودن آنان حکم میکند.
خارجی را با آن اصل سنجیده ،و به بدعت ِ

 .3سد ذرایع

خـود
دوم بدعت قرار داد .این بدان دلیل است کـه ِ
«سد ذرایع» را نمیتوان داخل در معیار ِ
وجود اصـل بـود.
بیـان عـدم ِ
سد ذرایع اصلی مستقل اسـتب در حـالی کـه معیـار دوم ،در ِ

ابنتیمیه حرمت برخی امور را با اصل سد ذرایع ثابت میکند0.
استناد او به سد ذرایـع ،بـه
ِ

دالیلی باطل است:

دلیل اول :سد ذرایع 2از امور ظنی به شمار میرود و امور ظنی در این مبحـث بـه ایـن
معناست که آن امور ،از یقینیات و امور قطعی نباشدب زیـرا اجتهـاد ،در امـور قطعـی جـایی
بود .بنابراین از مواردی است که اجتهـاد در آن راه دارد و در زمـانی کـه امکـان اجتهـاد در
 « .1و هذه أنواع ال یمکن ضبطها بیالف الزمان ،فإنه محصور .و هـذا الضـرب أقـبح مـن الـذي قبلـه ،فـإن هـذا یشـبه عبـاده
األوثان أو هو ذریعة إلیها ،أو نوع من عبادة األوثان ،إذ عباد األوثان کانوا یقصـدون بقعـة بعینهـا لتمثـال هنـاك أو غیـر تمثـال،
یعتقدون أن ذلك یقربهم إلی الله تعالی ،و کانت الطواغیت الکبار التي تشد إلیها الرحال ثالثة :الالت ،و العـزی ،و منـاة الثالثـة
األخری»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اقتضا الصۀاا المجتقیم ،ج ،8ص.)657
 .2بهمعنای «بستن راه حرام» .به این معنا ست که افر انجام عملی به انجام حرامی منجر شود ،باید جلوی آن فرفته شود.
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بـودن آن
امری وجود داشته باشد ،بدعت در آن موردی ندارد و جایز نیست که بـه بـدعت
ِ

حکم داد 0.جیزانی در کتاب معیار البلعة چهار مورد را بیان کرده است که میتوان در این
جواز اجتهاد در سد ذرایع است .ابنتیمیه
امور مشتبه ،اجتهاد را جایز دانست .اولین موردِ ،
ِ
بیان جیزانی کـامال سـین
با اینکه یکی از ادلۀ
ِ
حرمت بدعت را سد ذرایع میداند ،اما این ِ

او را رد ،و ثابت میکند که سد ذرایع بـهدلیل ظنـی بـودن ،اجتهادپـذیر اسـت و نمیتـوان
بـودن دلیـل و
بدعت را بهوسیلۀ آن اثبات کرد .جیزانی در ضابطۀ دلیل اجتهـادی ،ظنـی
ِ
نبـود اصـل
نبودن اجماع یا نص قاطع در آن را بیان کرده که در این موارد اجتهاد بـهدلیل ِ
ِ

کلی جایز خواهد بود 2.بنابراین ،سد ذرایع بهدلیل ظنی بودن ،محل اجتهاد واقع میشود و
مجتهد میتواند به ادلۀ خود استناد نماید و با وجـود ایـن ،هـر امـری کـه اصـلی در شـرع
داشته باشد ،بدعت نیواهد بود.

9

دلیل دوم :سد ذرایع غالبا در ذیل امر مطل قرار داردب مانند احتفال بمولد النبـی کـه
تحصیل معین ممکن نیست.
امتثال امر مطل  ،بدون
اکرام پیامبر اکرم قرار دارد ،و
ذیل ِ
ِ
ِ

اکرام نبی الزم دارد که در زمان معین ،مکان معـین ،حـال معـین و مقـدار معـین انجـام
ِ
فیرد و این امر مطل بهدلیل اینکه در اذهان تصور نمیشـود و وجـودی در خـارج نـدارد،
افر بیواهد موجود شود باید در قالب امری معین صورت پذیرد .بنابراین ،اصل در عبادات
منافی توسعه است و صرفا وسیلهای برای امتثـال عبـادت
اطالق و توسعه است و تعیین،
ِ
مطل است .در این صورت ،تعیین مقصود بالذات نیست و بلکه مقصـود بـالعرض اسـتب
اما افر عبادتی مقصود بالذات شد و به زمان و مکان خاصی میتص فردید ،این تعیـین از
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منافی معنای توسـعه اسـت .بـه همـین جهـت ،تعیـین اول
قبیل تقیید است و این تقیید،
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وسیله انجام مطل است و تعیین دوم مقصد است و تعیـین اول مجـرد از قصـد و نیـت ،و

تعیین دوم متضمن نیت و قصد خواهد بود .تعیین اول دلیل خاص نمیخواهد و دلیل عام
 .1جیزانی ،محمد بن حسین ،معیار البلعة ،ص.656
 .2همان ،ص.663
 .3شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،اإلعتصام ،ج ،6ص.873

برای آن کفایت میکند و تعیین دوم دلیل خاص میخواهدب 0لذا افر بهصورت تعیـین اول
و مجرد از قصد و نیت باشد ،میتواند در ذیـل اصـل کلـی قـرار بگیـرد و «بـدعت» نامیـده
حرمت بدعت به شـمار رود و
نیواهد شد .بنابراین سد ذرایع نمیتواند دلیل محکمی برای
ِ

نسبت حرمت دادن به برخی اعمـال ،صـحیح نیواهـد
استدالل ابنتیمیه به سد ذرایع در ِ
بود.

دلیل سوم :اکثر ایـن امـوری را کـه ابنتیمیـه بـهعنوان امـور بـدعی معرفـی میکنـد،
میتوان در داخل اصلی کلـی کـه مبـاح یـا مسـتحب باشـد قـرار داد ،و نـهتنها ایـن امـر از
بــدعی بــودن خــارج میشــود ،بلکــه مســتحب و دارای اجــر نیــز خواهــد بــودب ماننــد
کلی حـب حضـرت و
احتفال بمولد النبی و اهلبیت که میتوان اینها را داخل در اصل ِ

اهلبیت و مودت ذویالقربی قرار داد.
نتیسه

مبانی کلی بـدعت ،سـه معیـار میتـوان بـرای بـدعت نـام بـرد کـه
با تبیین مفاهیم کلی و ِ

عبارتاند از« :ادخال امری در دین»« ،عدموجود اصل شرعی بر امر بدعی» و «اشاعۀ امر
بدعی و دعوت مردم بـه آن» .ابنتیمیـه بـه دو مـورد اول بهصـراحت اشـاره کـرده اسـت و
سوم بدعت از فحوای کـالم و
میتوان این دو معیار را از کالم او به دست آوردب ولی معیار ِ

مواردی که در بیان امور بدعی بیان کرده است ،به دست میآیـد .وی در معیـار اول دچـار
خلط در مفهوم عبادت شده و بسیاری از اموری را که عبادت نیستند ،عبادت تصور کرده و

بودن آنها حکم نموده است .همچنین در معیـار دوم ،او دو عنـوان را مـالس در
به بدعت ِ

مبــانی ابنتیمیـــه در بــدعت ،تمـــام نیســـت و
اقتضــایی بـــر حرمــت نـــدارد .بنـــابراین،
ِ
به همین دلیل ،دچار اتهامزنیهای بسیاری به مردم در زمینۀ بدعت شده است.

 .1جیزانی ،محمد بن حسین ،معیار البلعة ،ص.653
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بدعت قرار داده است .اولین عنوان «میزان ِ
َ
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کتابنامه
 .6قرآن کریم.
 .8ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اقتضاء الصراط المساتقیم؛ لمخالفاة أصاحاب السحایم،
تحقی  :ناصر عبدالکریم العقل ،بیروت :دار عالم الکتب ،چا هفتم6063 ،ق.
 .7ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإلستغاثة؛ فی الرد علی ا
البکري ،تحقیـ  :عبداللـه بـن دجـین
سهلی ،ریاض :مکتبة دار المنهاج ،چا اول6087 ،ق.
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ا ا
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ً
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جوامع الکلم ،تحقی  :شعیب ارناؤوط و ابراهیم باجس ،بیـروت :مؤسسـة الرسـالة ،چـا هفـتم،
6088ق.
 .65ابنفارس ،احمد ،معسم مقاییس اللغة ،قم :مکتب االعالم اإلسالمي ،چا اول6050 ،ق.
 .66ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابان ماجاة ،تحقیـ  :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیجـا :دار إحیـاء
الکتب العربیة ،بیتا.

80

 .68ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر ،چا سوم6060 ،ق.
 .67ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغة ،بیروت :دار إحیاء التراث العربي ،چا اول6086 ،ق.
 .60امین ،سیدمحسن ،کشف اإلرتیاب؛ في أتبا محمد بن عبد الوهاب ،تحقی  :حسن امـین،
بیجا :دار الکتب اإلسالمیة ،چا دوم6728 ،ق.
 .65آمدی ،علی بن محمد ،اإلحکام في أصول اوحکام ،تحقی  :سید جمیلی ،بیـروت :دار الکتـب
العربیة ،چا اول6050 ،م.
 .67بیاتی ،جعفر ،البدعة ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالمیة ،چا اول6075 ،ق.
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نقد دیدگاه ابنتیمیه در احتفال بمولد النبی
*

چکیده
مسـلمانان
احتفال بمولد النبی از مراسمهایی است که در جامعۀ اسـالمی رایـج اسـت و
ِ
مـیالد ایشـان در ایـن راه
زیادی در این برنامه شرکت میکنند و حتی امـوالی را بهشـکرانۀ
ِ
دانستن
انفاق مینمایند .ابنتیمیه با تفسیری خاص از «سنت» و «بدعت» ،ضمن بدعت
ِ
اهتمام سـلف بـر انجـام
این مراسم بهدلیل «عدماهتمام پیامبر به این احتفـال» و «عـدم
ِ
نبود مانع» با اجرای این مراسمها مقابله کرده و ایـن مراسـم
این مراسم با وجود مقتضی و ِ
فـذار در
را از مصادی بدعت خوانده استب تا جایی که
ِ
برفزارکنندفان ایـن جشـن را بدعت ِ

دین ،و کافر دانسته است .اما با تکیه بر آیات شریف قرآن و همچنین منـابع معتبـر روایـی،
بهخوبی روشن میشود که این ادعـای ابنتیمیـه بیاسـاس اسـتب زیـرا بنـا بـر آیـاتی کـه
پیــامبر را «رحمــة للعــالمین» میدانــد و مــا را بــه شــکرفزاری و شــادی بهواســطۀ ایــن
رحمت الهی ملزم میکند ،و همچنین با تکیه بر منابع معتبـر روایـی ،اثبـات میشـود کـه
شــادی بهواســطۀ مــیالد پیــامبر امــری نیکــو و پســندیده اســت .روایــاتی ماننــد روایــت
آزادکـردن
فرفتن پیامبر در روز دوشنبه ،روایت تیفیـف در عـذاب ابولهـب بهواسـطۀ
ِ
روزه ِ
بـودن ایـن
«ثویبه» بهخاطر خبردادن از تولـد پیـامبر ،و روایـت روزۀ روز عاشـورا ،شـرعی ِ
عمل را اثبات کردهاند .عالوه بر این ،دیدفاه و سـیرۀ علمـا در قرنهـای متمـادی بـر ایـن
برفزاری جشن تولد پیامبر اهتمام داشته باشند .در اثبات مشروعیت آن
بوده است که به
ِ
نیز کتابهای متعددی نگاشتهاند.

کلیدواژهها :ابنتیمیه ،احتفال ،مولد النبی ،پیامبر ،بدعت ،جشن میالد.
* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت و استاد مرکز آمـوزش زبـان و معـارف
اسالمی مدرسۀ المهدی وابسته به جامعة المصطفی العالمیة.

مقدمه
تعظیم مقام پیامبر و احترام به ایشان از اموری است که بر همۀ مسـلمانان الزم و واجـب
است .یکی از راههای احترام به پیامبر ،ابراز خوشحالی و شکرفزاری از خداونـد بـهخاطر
مولود بابرکت است .ابنتیمیه با تعریف خاصی که از «سنت» و «بـدعت در دیـن»
ِ
تولد این ِ

دارد ،این مراسم را خارج از دایرۀ سنت ،و مصداق بارز بدعت دانسته است .از آنجایی کـه

امروزه فروهی با تمسب به دیدفاههای این شیص اقدام به ایجاد تنش در جامعۀ اسالمی
و تکفیر دیگر مسلمانان کردهاند ،الزم است ابتدا به بیان دیدفاه وی ،و سـپس بـا تکیـه بـر
حقیقـت امـر در
بزرفان دین به نقد عالمانۀ این دیدفاه پرداخته شود تا
کتاب ،سنت و کالم
ِ
ِ

بزرفان دین ،در نقد این اندیشۀ ابنتیمیه آثاری تألیف کردهانـد کـه
این مسهله روشن شود.
ِ

ـرین آنهــا عبــارت اســت از :حجررن المقصررل فرري عمررل المولررل نوشــتۀ ســیوطی،
مهمتـ ِ

البیان النبوي عن إحتفال تمولرل النبری نوشـتۀ محمـد زیـن ،و أبرلا اإلحتفرال تمولرل
سیل األنام محمل نوشتۀ سعید رمضان بوطی .البتـه در ایـن آثـار ،بهصـورت خـاص بـه
دیدفاه ابنتیمیه و نقد دیـدفاه وی پرداختـه نشـده اسـتب ازایـنرو ،در ایـن نوشـته ،ضـمن
تعریف «بدعت» و «احتفال» ،دو ادعای ابنتیمیه در باب «احتفال» بیـان شـده و بـه نقـد
علمی آن از منابع معتبر اهلسنت پرداخته شده است.
ِ
مفهوم بدعت
حقیقت معنـای
شکی نیست که بدعت در دین از امور مردود و حرام استب اما برای تبیین
ِ

بدعت و اینکه چه اموری بدعت در دین محسوب میشود ،باید ابتدا مفهوم بدعت و سپس
سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

اقسام آن را بیان کرد:
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احـداث چیـزی کـه
«بدعت» در لوت ،از َالبدع یا اإلبداع فرفته شده ،و عبارت است از
ِ
َ

َ ُ َّ َ َ
0
ات َواْل ْر ِض آمده
قبال نبوده و حال ایجاد شده استب همان فونه که در آیۀ ب ِديع السماو ِ

است.

2

 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج ،8ص50ب ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لجان العۀب ،ج ،2ص.7
 .2سورۀ بقره ،آیۀ .663

در اصطالح فقها ،برای بدعت تعریفهای متعددی بیان شده اسـت کـه بـه برخـی از
آنها اشاره میکنیم .ابنرجب حنبلی میفوید:
بدعت عبارت است از احداث چیزی در شرع که برای آن اصلی در دین نباشدب اما
بـدعت حـرام
در صورتی که برای آن فعل ،اصلی در شریعت وجـود داشـته باشـد،
ِ
نیواهد بودب هرچند از جهت لووی اطالق بدعت بر آن ،صحیح باشد0.
ِ

ابنحجر عسقالنی مینویسد« :بدعت عبارت است از احداث اموری در شرع که قبال
بــرای آن مشــابهی وجــود نداشــته اســت» 2.ابنحجــر هیتمــی بــدعت را اینفونــه تعریــف
میکند « :بدعت عبارت است از آنچه برخالف شرع وضع شود ،بدون اینکـه دلیـل خـاص
یا دلیل عامی برای آن وجود داشته باشد».

9

بزرفان اهلسنت ،این مطلب به دسـت میآیـد کـه همـۀ
با دقت در تعریف بدعت نزد
ِ

آنان بر اینکه بدعت بر اموری اطالق میشود که پیشینۀ شرعی ،و دلیلی برای آن نباشـد،
اتفاقنظر دارند.
احتفال بمولد النبی
یکی دیگر از مفاهیمی که در بحـث «احتفـال بمولـد النبـی »مـورد توجـه اسـت ،تبیـین
مفهوم احتفال است« .احتفال» در لوت ،مصدر باب افتعال از مادۀ «حفـل یحفـل» اسـت
که بهمعنای اجتماع آمده است.

4

مولد النبی »همـان زمـان تولـد ایشـان در سـال عامالفیـل
در اصطالح نیز ،مراد از « ِ

برفزاری مراسم جشن همـراه بـا تـالوت قـرآن و
است و منظور از «احتفال بمولد النبی»
ِ
اری این نعمت بزرگ است.
مدح پیامبر و همچنین اطعام به حاضران از باب شکرفز ِ

نقد دیدگاه ابنتیمیه در احتفال بمولد النبی

َ
 .1ابنرجب ،عبدالرحمن بن احمد ،جامع العلوم و الحکم ،ج ،8ص.683
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري شۀح صحیح البخاري ،ج ،0ص.857
 .3ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الفتح المبین تشۀح األرتعین ،ص.037
 .4ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لجان العۀب ،ج ،66ص.653
 .5عصری ،سیف بن علی ،البلعة اإلضافیة ،ص.025

1
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بیان دیدگاه ابنتیمیه در احتفال بمولد النبی
برفزاری جشن میالد پیـامبر فرامـی
از اموری که ابنتیمیه بهعنوان بدعت از آن یاد کرده،
ِ

خوانـدن مراسـم احتفـال ،دو ادعـا دارد کـه آنهـا را بیـان
اسالم است .وی برای بـدعت
ِ
میکنیم:

ادعای اول :عدماهتمام پیامبر به این احتفال

ابنتیمیه دربارۀ احتفال بمولد النبی معتقد است:
آنچه بین مسلمانان از اعیاد و احتفالها شایع است ،پیامبر انجام ندادهاند ،بلکـه
از آن نهی کردهاند .حتی صحابه و تابعان نیز ،که از قرون فاضله هستند ،این عمل
را انجام ندادهاند و بهشدت با آن میالفت کردهاند0.

البته ابنتیمیه در جای دیگری تصریح میکند:
جشن شب میالد پیـامبر ،کـه از سـوی برخـی افـراد صـورت میپـذیرد،
تعظیم و ِ
نیت آنهـا اجـر
مورد قبول خداوند است و به آنان بهخاطر تعظـیم پیـامبر و حسـن ِ

داده میشودب البته مؤمنان این کار را انجام نمیدهند2.

بیـانگر
کالم او صرفا
کالم ابنتیمیه ففتهاند که این ِ
اما برخی از سلفیان در توجیه این ِ
ِ
اعطای ثواب از ناحیۀ خداوند به این افراد است بهخاطر محبتی که به پیامبر دارند ،نه به
عیت آن بـود ،حتمـا سـلف بـه آن
این اعتبار که احتفال جایز استب زیرا افر از بـاب مشـرو ِ

عمل میکردند.

9

نقد ادعای اول ابنتیمیه

ابنتیمیه مدعی است جشن میالد پیامبر از سوی ایشـان مـورد تأییـد نبـوده ،و حضـرت
سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

اهتمامی به این روز نداشتندب 4در حالی که با مراجعـه بـه قـرآن و منـابع معتبـر اهلسـنت
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« .1أن ما شاع بین المسلمین من أعیاد و احتفاالت لم یکن یفعله الرسول بل نهـی عنـه ،و لـم یکـن الصـحابة و ال التـابعون
خالل القرون الفاضلة یفعلون ذلك ،بل کانوا ینهون عنه و یحذرون من الوقوع فیه»( .ابنتیمیه ،احمد بـن عبـدالحلیم ،اقتضرا
الصۀاا المجتقیم ،ج ،6ص.)57
« .2فتعظیم المولد ،و اتیاذه موسما ،قد یفعله بعا الناس ،و یکون له فیه أجر عظیم لحسن قصده ،و تعظیمه لرسـول اللـه،
کما قدمته لك أنه یحسن من بعا الناس ،ما یستقبح من المؤمن المسدد»( .همان ،ج ،8ص.)687
 .3جمعی از علما ،رسائل في حکم اإلحتفال بمولد النبي ،ص.07
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الفتاوی الکبۀی ،ج ،8ص.060

خالف دیدفاه وی اثبات میشود.
ِ
دلیل اول :قرآن کریم

َ َّ
ُّ
َّ َّ َ َ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ
ون ََلى َّالن ِبق يا أ َيها ال ِةذي َ َآم ُنةوا َصةلوا
خداوند در قرآن میفرمایدِ  :إن الل و مال ِئنت يِّل
ِّ
َ
ََلي ِ َو َِل ُموا َت ْس ِل ًيما 0.خداوند در این آیه به درود فرستادن بر پیـامبر دسـتور میدهـد و

آن را به زمان حضور ،غیبت ،حیات یا ممات مقید نکرده استب پس فهمیـده میشـود کـه

شب میالد ایشان نیز
در هر حال ،بر ما الزم است که بر پیامبر درود و صلوات بفرستیم و ِ

از این موارد است.

2

َ
َّ
ً ْ َ
همچنین آیۀ َ و َما أ ْر َِلناك ِإال َر ْح َمة ِلل َعال ِمي َ  9،پیامبر فرامـی را مایـۀ رحمـت بـرای
ٌ
َ َ َّ ُ َّ َ َ
ةاُو ِإن َمةا أنةا َر ْح َمةة
عالمیان معرفی کرده است 4و خود پیامبر نیز میفرمایند« :يا أيها الن
ُ ْ َ ْ َّ
َ َ َْ ْ
ٌ
ُم ْه َداة» 1.خداوند در آیۀ دیگری نیز میفرمایـد :قل ِبفی ِل الل ِ َو ِب َر ْح َم ِت ِ ِ ِبذ ِلك ِليف َر ُحوا ُه َو
َخ ٌير م َّما ْيج َم ُع َ
ونب( 6بگو به فضل خدا و رحمـت او شـادمان شـوندب زیـرا ایـن دو از هرچـه
ِ
َ َ َ َََْْ ُ ْ
ْ
بارز ِ ِبذ ِلك ِليفرحوا را پیـامبر فرامـی
میاندوزند ،بهتر است).
مشهور مفسران مصداق ِ
ِ

دانستهاند 7.پس ،از آنجایی که پیامبر بهعنوان بزرگتـرین رحمـت الهـی بـرای بنـدفان
بارز رحمت الهی ،شکر خدا را به جا آورد و شاد بود.
است ،باید بهواسطۀ تولد این
ِ
مصداق ِ

8

دلیل دوم :روایات

عالوه بر آیات قرآن ،در منابع روایی نیز روایاتی از پیامبر در باب احتفال وارد شـده اسـت
که برخی از این روایات عبارت است از:

نقد دیدگاه ابنتیمیه در احتفال بمولد النبی

 .1سورۀ احزاب ،آیۀ .57
 .2مالکی حسنی ،محمد ،اإلعمم تفتاوی أ مة اإلسمم حول مولله علیه الصمة و الجمم ،ص.27
 .3سورۀ انبیا ،آیۀ .653
 .4شنقیطی ،محمد امین ،أضوا البیان ،ج ،0ص.856
 .5دارمی ،عبدالله بن عبدالرحن ،سنن اللارمي ،ج ،6ص.677
 .6سورۀ یونس ،آیۀ .52
 .7آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعاني ،ج ،7ص.677
 .8مالکی حسنی ،محمد ،اإلعالم بفتاوی أئمة اإلسالم حول مولده علیه الصالة و السالم ،ص.67
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 .0روزهگرفتن پیامبر در روز دوشنبه

در روایتی از کتاب صحیح مجلم آمده است:
وقتی از پیامبر دربـارۀ روزۀ ایشـان در روز دوشـنبه سـؤال شـد ،ایشـان فرمودنـد:
«این همان روزی است که در آن روز متولد شدم و همان روزی است کـه در آن روز
مبعوث شدم»0.

عالوه بر صحیح مجلم ،این روایت در منابع معتبر اهلسنت وارد شده است که برخـی
از این منابع عبارتاند از :سنن أتي داود 2،الجنن الکبۀی للنجا ی 9،صحیح اتن حبان،
مجنل اإلمام أحمل تن حنبل 1و مجنل أتي یعلی.

4

6

شارحان ذیل این حدیث تصریح کردهاند که استحباب روزۀ روز دوشـنبه ،بـهخاطر ایـن
است که خداوند در این روز بر ما مسلمانان منت فذاشته و تولد پیامبر را در ایـن روز قـرار
بـودن ایـن روز،
داده است 7.ازاینرو ،میتـوان اینفونـه نتیجـه فرفـت کـه بهواسـطۀ عیـد
ِ

خداوند روزه را در این روز مقرر فرموده ،و چه عیدی باالتر از اینکه خداوند ،پیامبر رحمت

را در این روز برای ما فرستاده است.

8

ِ

ابنرجب حنبلی نیز در شرح این روایت تصریح میکند:
این روایت بر استحباب روزه در ایامی داللت دارد کـه خداونـد بـه بنـدفانش نعمـت
میدهد و باالترین نعمت الهی نیز تولد پیامبر استب ازاینرو ،تجدد روزۀ ایـن روز
در تمام سال ،بهمنزلۀ شکر این نعمت بزرگ الهی است3.
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برکت ایـن روز و اهمیـت
همچنین از روایت مذکور استفاده میشود که پیامبر از باب ِ
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َْ َ َ َ
ْ ُ
ْ ُ
َ ُ َ َ ْ َْ ْ
ین .قال” :ذاك ْیو ٌم ُو ِلدت ِف ِیهَ ،و ْیو ٌم ُب ِعثـت“»( .نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،صرحیح مجرلم،
« .1و س ِهل عن صو ِم یو ِم ِاالثن ِ
ج ،8ص ،263ح.)6678
ُْ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ
َ « .2ع ْن َأبي َق َت َاد َة ،ب َه َذا ْال َ
یت َص ْو َم ْیوم اال ْث َنینَ ،و ْیوم ْال َیمیس َق َال فیهُ :ول ْـد ُت َ
یـه أن ِـزل
ف
و
أ
ر
أ
،
ه
الل
ول
س
ر
یا
:
ال
ق
اد
ز
.
یث
د
ح
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ ْ ُ ُِ
َعلی الق ْرآن»( .سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن أتي داود ،ج ،8ص.)788
 .3نسائی ،احمد بن شعیب ،الجنن الکبۀی ،ج ،7ص.860
 .4ابنحبان ،محمد ،اإلحجان في تقۀیب صحیح اتن حبان ،ج ،2ص.052
 .5ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مجنل اإلمام أحمل تن حنبل ،ج ،73ص.800
 .6ابویعلی ،احمد بن علی ،مجنل أتي یعلی ،ج ،6ص.677
 .7هیمید ،سلیمان ،إعانة في شۀح صحیح مجلم ،ص.36
 .8سیاوی ،محمد بن عبدالرحمن ،األجوتة المۀضیة ،ج ،7ص.6662
 .9ابنرجب ،عبدالرحمن بن احمد ،لطا ف المعار  ،ص.37

آن ،این روز را روزه میفرفتند .همچنین ،از آنجایی کـه روزۀ پیـامبر در ایـن روز ،از بـاب
قبیـل اطعـام مسـلمانان و
شکر و شادی از تولدشان بوده است ،انجـام اعمـال دیگـری از ِ

فقرا ،جمع شدن برای بیان فضایل پیـامبر ،و صـدقهدادن نیـز در ایـن روز جـایز اسـت و
افعال خیر فرقی قائل نشده است.
کسی بین روزهفرفتن و دیگر ِ

0

ممکن است کسی اشکال کند که در روایت کلمۀ «روزه» آمده است و بقیۀ امـوری کـه

جـواب وی ففتـه میشـود کـه
در مراسم احتفال صورت میپذیرد ،خالف روایت اسـت .در
ِ
ْ
بزرفان دین تصریح کردهاند هرفاه شارع عملی را جهت تقرب بندفان شرعی دانسـت ،هـر
هدف شارع برساند ،جایز است.
عمل مشروعی که ما را به این ِ
ِ

2

 .0تخفیف در عذاب ابولهب بهخا ر آزادکردن «ثویبه»

از روایاتی که بیـانگر مشـروعیت «احتفـال بمولـد النبـی »اسـت و بزرفـان بـه آن اسـتناد
کردهاند ،روایتی از منابع معتبر اهلسنت است که بیان میکند:

ٌَ َ َ
َ َ َ ُ ُ َ َ
ُ ُ ُ
َ َ
قال رِول الل  :أ ْرض َع ْت ِنق َو أ َبا َِل َمة ث َو َيبة ...قال َُ ْر َوةو و ث َو َيبة َم ْوالة ِْل ِبق ل َه ٍع:
ُ َ
َ َ َ َ َُ َ َ ُ
َ
کان َأ ُبو َل َهع َأ َْ َت َق َهاو َِ َأ ْر َض َعت َّ
َ
النبقو ِل َّ
ةع أ ِر ية ُ َب ْعةض أ ْه ِلة ِ ِبش ِّةر
ه
ل
و
ب
أ
ات
م
ا
م
ٍ
ٍ
َِ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
يةر أ ِّنةق ُِةق ُ
ح َيبةو َق َال ل ُ َ :م َاذا لق َ
يت؟ َق َال أ ُبو ل َهع :ل ْةم أل َةق َب ْع َةد ْ
کم َغ َ
يت ِِةق َه ِةذ ِه
ِ ٍ
ِ
ِ
ٍ
ََ َ
اقتق ُث َو َيب َة 9
ِبعت ِ

پیامبر فرمودند« :ثویبه به من و اباسلمه شـیر داد .»...عـروة بـن زبیـر ففـت کـه
ثویبه کنیز ابولهب بود که او این کنیز را [بهخاطر بشارتدادن بـه والدت پیـامبر]
نزدیکان
آزاد کرد .ثویبه به پیامبر شیر داد .زمانی که ابولهب از دنیا رفت ،یکی از
ِ
او (بــرادرش عبــاس) وی را در خــواب دیــد و از او دربــارۀ وضــعیتش ســؤال کــرد.

ابنجزری این روایت را دلیلی بر جواز احتفـال بمولـد النبـی دانسـته اسـت و تصـریح
میکند:
 .1عثمان بن شیخ عمر ،الآللي السنیة في مشروعیة مولد خیر البریة ،ص82ب بابکر ،حامد احمد ،الحجـج الداموـة و البـراهین
الساطعة ،ص.65
 .2زین ،محمود احمد ،البیان النبوي عن فضل اإلحتفال تمولل النبي ،ص.02
 .3بیاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،ج ،3ص.3

نقد دیدگاه ابنتیمیه در احتفال بمولد النبی

ابولهب در جواب ففت« :وضـعیتم خـوب نیسـت و در عـذاب هسـتمب مگـر اینکـه
آزادکردن ثویبه ،به من بهاندازۀ یب مشت ،آب میدهند».
بهخاطر
ِ
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ابولهب را بعد از مرفش در خواب دیدند و از او پرسیدند که حالش چطور است .وی
شب دوشنبه عذاب از من برداشـته میشـود
ففت« :در آتش جهنم هستمب اما هر ِ
کردن ثویبه (یکی از کنیزان وی) بهخاطر بشارتدادن بـه والدت
و این بهخاطر آزاد ِ
شیردادن وی به محمد اسـت» .حـال وقتـی ابولهـب ،کـه خداونـد در
محمد و
ِ
قرآن وعدۀ جهنم را به وی داده است ،بهواسطۀ تولد پیامبر مسـتح ِ تیفیـف در
حال مسلمانی که بهشکرانۀ تولد پیامبر جشن بگیرد ،چگونه خواهد
عذاب استِ ،
بود؟ قسم میخورم که پاداش او ورود به بهشت است0.

ِ

 .3روزهگرفتن در روز عاشورا

از ادلهای که برای جواز احتفال بمولد النبی آوردهاند ،روایـت روزۀ روز دهـم محرمالحـرام
است که پیامبر هنگام ورود به مدینه ،فروهی از یهودیان را دیدند که در روز عاشـورا روزه
بودند .از آنان سؤال کردند که چرا آن روز را روزه فرفتهاند .آنها در جواب ففتند« :زیـرا ایـن
روز ،همان روزی است که خداوند بهواسطۀ موسی ما را از دست فرعون رهایی بیشید و
شکر این نعمـت ،ایـن روز را روزه میفیـریم» .پیـامبر فرمودنـد« :مـا از
ما برای تعظیم و ِ

موسی سزاوارتریم».

2

ابنحجر عسقالنی این روایت را دلیل بر مشروعیت و استحباب احتفال بمولد النبـی

پیامبر رحمت ،در یب روز خـاص بـه
دانسته است که هر سال مسلمانان بهشکرانۀ تولد
ِ
تالوت قرآن و ذکرففتن مشوول میشوند.

9

سیوطی نیز در ذیل این روایت تصریح میکند:

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

از این روایت استفاده میشود کـه ایـن روزه ،بـرای نـزول رحمـت و دفـع بـال در روز

90

معینــی اســت کــه میتــوان ایــن عمــل را در ســالهای دیگــر نیــز انجــام داد.
از آنجایی که تولد پیامبر اسالم باالترین نعمت است ،پس در این روز ،عبادت از
ْ
نعمت جایز است4.
باب شکر بهواسطۀ این
 .1نب :مالکی حسنی ،محمد ،اإلعمم تفتاوی أ مة اإلسمم حول مولله علیه الصمة و الجمم ،ص.68
 .2بیاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،ج ،5ص35ب نیشابوری ،مسلم بـن حجـاج ،صرحیح مجرلم ،ج ،8ص338ب
سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن أتي داود ،ج ،8ص.787
 .3سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،حجن المقصل في عمل المولل ،ص.76
 .4سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الحاوي للفتاوی ،ج ،6ص.883

عالوه بر این ،در برخی روایات وارد شده اسـت کـه خـو ِد پیـامبر بـه صـحابه آمـوزش

می دادند که چگونه در وصف ایشان سین بگویند و فضایل ایشان را در جمع بیـان کننـدب
همان فونه که در این روایت شریف آمده است:
اصحاب پیامبر در جلسهای نشسـته
از ابنعباس روایت شده است که فروهی از
ِ
نزدیکـی آنـان رسـیدند،
طرف آنان حرکت کردند و زمانی کـه بـه
بودند که ایشان به ِ
ِ
خلیل خـود قـرار داد».
شنیدند که برخی اصحاب ففتند« :همانا خداوند ابراهیم را ِ

کلیم خود قرار داد» .برخی ففتنـد« :عیسـی
برخی ففتند« :همانا خداوند موسی را ِ
کلمةالله و روحالله است» .برخی ففتنـد« :آدم صـفوةالله اسـت» .پیـامبر داخـل
شدند و فرمودند« :کالم شما را شنیدم و آنچه ففتید همان فونه است .همانا مـن
حبیب خدا هستم و بر این فیر نمیفروشم .در قیامت حامل لوائی هستم که آدم و
تمام فرزندانش زیر آن خواهند بود و بر این فیر نمیفروشـم .مـن اولـین شـافع در
در بهشــت را بــه حرکــت
قیامــت هســتم و بــر ایــن فیــر نمیفروشــم .مــن حلقــۀ ِ
در بهشت باز میشود و خداوند من را داخل بهشـت میکنـد ،و همـراه
در میآورمِ .
تـرین انسـانها از
من ،فقیران از مؤمنان هستند و من فیر نمیفروشم .مـن کریم ِ
اول تا آخرین هستم و بر این ،فیر نمیفروشم»0.

ادعای دوم :عدماهتمام سلف بر انسام این مراسم با وجود مقتضی و نبود مانع

ابنتیمیه قائل است که سلف احتفال بمولد النبی را علیرغم اینکه مقتضـی بـرای آنهـا
محبت آنان به پیامبر از
موجود ،و مانع نیز مفقود بوده است ،انجام ندادهاندب در حالی که
ِ

ما بیشتر بوده است.

2

نقد ادعای دوم ابنتیمیه

ندادهاند .این در حالی است که ابنقیم تصریح کرده است« :اینکه کسی بگوید فـالن کـار
 .1مبارکفوری ،محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم ،تحفة األحوذي تشۀح جامع التۀمذي ،ج ،65ص76ب قاضی عیاض ،عیـاض
بن موسی ،الشفا تتعۀیف حقوق المصطفی ،ج ،6ص.866
« .2فإن هذا لم یفعله السلف ،مع قیام المقتضي له و عدم المانع منه لو کان خیرا .و لو کان هـذا خیـرا محضـا ،أو راجحـا لکـان
السلف أح به منا ،فإنهم کانوا أشد محبة لرسول الله و تعظیما لـه منـا ،و هـم علـی الییـر أحـرص»( .ابنتیمیـه ،احمـد بـن
عبدالحلیم ،اقتضا الصۀاا المجتقیم ،ج ،8ص.)687

نقد دیدگاه ابنتیمیه در احتفال بمولد النبی

ابنتیمیه ادعا میکند کـه «احتفـال» بـدعت اسـتب چراکـه سـلف چنـین کـاری را انجـام
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علم فوینـده اسـت .چهبسـا
جایز نیست چون سلف انجام ندادهاند ،دلیـل بـر جهـل و عـدم ِ
0
نکردن سلف ،دلیل
سلف این کار را انجام دادهاند و کسی شاهد بر آن نبوده است» .عمل ِ

بودن امور نیستب 2بلکه تنها اثباتکنندۀ سـکوت آنـان در برابـر ایـن
بر بدعت یا نامشروع ِ

اسـتحباب آن
نبود دلیل خاص بر اسـتحباب چیـزی ،دلیـل بـر عدم
فعل مستحب است و ِ
ِ
ِ

نیست و خود ابن تیمیـه نیـز بـر ایـن مسـهله تصـریح کـرده و ففتـه اسـتِ« :نفةى الحنةم

9
حکـم
باْلِتحباب النتفاء دليةل معةي مة غيةر تأمةل بةاقق اْلدلةة خطةأ َظةيم»ب (نفـی ِ
نبودن دلیل معـین بـر آن ،بـدون تأمـل در دیگـر ادلـه ،خطـایی بـزرگ
استحباب بهخاطر
ِ

نداشتن این عمل نیست
ندادن سلف ،دلیل بر عدماستحباب و ثواب
است) .ازاینرو انجام ِ
ِ
منع آن حکم کرد که دلیلی از کتاب و سنت دال بر نهی از آن
و تنها در صورتی میتوان بر ِ
وجود داشته باشد که در این باب نهیی وارد نشده است 4.شافعی نیز تصریح میکند:

هرکاری که احداث شود و بـا کتـاب ،سـنت ،اجمـاع و اثـر میالفـت داشـته باشـد،
بدعت خواهد بود و چنانچه کاری احداث شود و با این امور میالفت نداشته باشد،
بـــدعت نیواهـــد بـــود ،بلکـــه پســـندیده نیـــز اســـت .از آنجـــایی کـــه مراســـم
احتفال بمولد النبی دربردارندۀ ذکر و بیان فضایل است ،پس کاری نیب خواهد
بود1.

مشروعیت احتفال بهخاطر اینکه صحابه چنین کـاری را انجـام ندادنـد،
همچنین عدم
ِ

زمانی صحیح خواهد بود که احتفال را امری «واجب» بدانیمب در حالی که کسی این ادعـا
اسـتحباب» آن
را ندارد و همۀ کسانی که برای تولد پیامبر ،جشـن برفـزار میکننـد ،بـه «
ِ

یادفیری علم نحـو و سـاخت مـدارس نیـز از
قائل هستند 6.عالوه بر این ،اعمالی از قبیل
ِ
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اموری هستند که سلف آنها را انجام ندادهاند و ما امروزه اهتمام زیادی بر این امور داریم و

92

َ
َْ َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ « .1و القا ِئل أن أحدا من السلف لم یفعل ذ ِلك قا ِئل َما ال علم ل ُه ِب ِه ف ِإن َه ِذه ش َه َادة علی نفی َما لم یعمله ف َما یدریـه أن السـلف
َ
ُ ْ ُ َ َ
َ ْ ُ َ
کانوا یف َعلون ذ ِلك َو ال یشهدون من حضرهم َعل ِیه»( .ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،کتاب الۀوح ،ص.)607
 .2مالکی حسنی ،محمد ،اإلعمم تفتاوی أ مة اإلسمم حول مولله علیه الصمة و الجمم ،ص.88
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،86ص.765
 .4مالکی حسنی ،محمد ،اإلعمم تفتاوی أ مة اإلسمم حول مولله علیه الصمة و الجمم ،ص.883
 .5نب :همان ،ص.88
 .6زین ،محمود احمد ،البیان النبوي عن فضل اإلحتفال تمولل النبي ،ص.73

بودن این امور حکم نداده است.
هیچکسی نیز به بدعت ِ

0

بیان مدح پیـامبر
البته باید بیان کرد آنچه در مراسم احتفال بمولد النبی انجام میشودِ ،

خود صحابه نیز رایج بودب همان طور که از اسلمة بن اکوع نقل شده اسـت:
زمان ِ
است که در ِ
َ
شـعار وی
«با پیامبر در خیبر بودیم و مردی در وصف ایشان شعری بیان کرد .پیامبر نیز بـه ا ِ
فوش دادند و نهتنها به او اعتراض نکردند ،بلکه خوشحال هم شدند»2.
عالوه بر این ،پیامبر فرامی اسالم فرمودند:
َم ْ
ُ
ْينق

ْ َ َ
ُ
َِ َّ ُِ َّن ًة َصال َح ًة ِق ْاْل ِْ َالم َِ ُعم َل ب َها َب ْع َد ُهو َ
کان َل ُ م ْث ُةل أ ُجةوره ْ
يةر أ ْن
غ
ة
م
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ م ْ ُأ ُجوره ْم َش ً
يئا 9
ِِ
ِ

مرگ شیص نیـز بـه ایـن
کسی که سنت حسنهای را در اسالم ایجاد کند و بعد از ِ
سنت عمل شود ،همان اجـری کـه بـه انجامدهنـدۀ ایـن عمـل داده میشـود ،بـه
وضعکنندۀ آن نیز داده میشود.

اطعـام
برفزاری جشن میالد پیامبر چیزی جز دیـدار مسـلمانان بـا یکـدیگر،
از آنجایی که
ِ
ِ
بارز این روایت است.
مسلمانان و فقرا ،و همچنین بیان فضایل پیامبر نیست ،مصداق ِ

بر فرض که قبول کنیم در منابع دلیل خاصی بر انجام مراسم احتفال در دوران سـلف

کیفیت خاص رایج نبوده است ،باید توجه داشت که ایـن عمـل از امـوری اسـت کـه
با این
ِ
ـان دیــن و همــۀ مســلمانان در بــالد متعــدد انجــام میدهنــد و بنــا بــر روایتــی کــه از
بزرفـ ِ

عبدالله بن مسعود در منابع اهلسنت وارد شده است ،هـر کـاری را کـه مسـلمانان نیکـو
بدانند ،نزد خداوند هم نیکوست و هر کاری را که مسلمانان زشت بدانند ،نزد خداونـد نیـز
4
راویان ایـن حـدیث را
ذیل این روایت ،آن را حسن دانسته و ِ
زشت و ناپسند است .شارحان ِ

 .1مالکی حسنی ،محمد ،اإلعمم تفتاوی أ مة اإلسمم حول مولله علیه الصمة و الجمم ،ص.87
 .2بیاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،ج ،5ص.675
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صرحیح مجرلم ،ج ،66ص077ب ابنماجـه ،محمـد بـن یزیـد ،سرنن اترن ماجرة ،ج ،6ص35ب
طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعام الکبیۀ ،ج ،8ص.705
« .4فما رأی المسلمون حسنا ،فهو عند الله حسن ،و ما رأوا سیها فهو عنـد اللـه سـی »( .ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مجرنل
اإلمام أحمل تن حنبل ،ج ،7ص27ب طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعام الکبیۀ ،ج ،3ص.)668
 .5ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مجنل اإلمام أحمل تن حنبل ،ج ،7ص.27

نقد دیدگاه ابنتیمیه در احتفال بمولد النبی

برفزاری جشن میالد پیامبر از اموری است که مسـلمانان
توثی کردهاند 1.از آنجایی که
ِ
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به آن اهتمام دارند و آن را انجام میدهند ،میتـوان ادعـا کـرد کـه مـورد رضـایت خداونـد
است 0.ابنتیمیه نیز تصریح کرده است« :إن ما ثبت حسن ِليس م البدع»ب( 2هر چیـزی
بودن آن ثابت است ،از بدعتها نیست).
که نیکو ِ

عالوه بر این ،ما هر روز بعد از نماز یا دیگر اوقات در اجتماعی واحد به ذکر صلوات بـر

برفـزاری
پیامبر مشوول هستیم و هیچکس بر ایـن کـار اشـکالی وارد نکـرده اسـتب لـذا
ِ
مراسم احتفال نیز امری مشابه به همین مسهله است کـه مؤمنـان اجتمـاع میکننـد و بـه
ذکرففتن و صلوات بر پیامبر مشوول میشوند 9.از سویی دیگـر ،در ایـن زمـان کـه تمـام
دنیایی خود مشوول هستند ،شاید ایـن بهانـۀ خـوبی باشـد کـه الاقـل سـالی
مردم به امور
ِ
یب مرتبه اجتماع کنند و به ذکر و صلوات مشـوول شـوند و بـه ایـن سـبب ایمانشـان نیـز

تقویت فردد.

4

همچنین اجتماع در مراسمهای احتفال ،چیزی جز بیـان ذکـر و صـلوات بـر پیـامبر

نیست که پیامبر نیز این کار را تأیید کردهاند .ایشان هنگام مشـاهدۀ اجتمـاع صـحابهای
که مشوول ذکر بودند ،بدین شرح به ففتوفو با آنان پرداختند:
پیامبر فرمودند« :چرا نشستهاید؟» ففتند« :نشستهایم و ذکر خـدا را میفـوییم و
خدا را شکر میکنیم بهخاطر اینکه ما را هدایت کرده و بر مـا منـت نهـاده اسـت».
پیامبر فرمودند« :به خدا قسم ،آیا برای این جلسه فرفتهاید؟» ففتنـد« :بـه خـدا
قسم ،بله .فقط برای این است» .سپس فرمودند« :همانا شما را قسم ندادم از باب
اینکه در معرض تهمت بودیدب بلکـه جبرئیـل نـزد مـن آمـد و خبـر داد کـه خداونـد
در

مقابل مالئکه به شما مباهات میکند»1.

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

برفزاری جلسه برای شکر خداوند مورد تأیید است و ایـن
با توجه به این روایت شریف،
ِ
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 .1مالکی حسنی ،محمد ،اإلعمم تفتاوی أ مة اإلسمم حول مولله علیه الصمة و الجمم ،ص.86
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اقتضا الصۀاا المجتقیم ،ج ،8ص.22
 .3سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،حجن المقصل في عمل المولل ،ص.80
 .4همان ،ص.63
َّ َ َ ْ َ َ ْ َّ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
ََ َ َ َْ ََ ْ َ ُ
« .5فقال” :ما أجلسکم؟“ قالوا” :جلسنا نذکر الله و نحمده علی ما هدانا ِل ِ سال ِم ،و من ِب ِه علینا“ .قال” :آلل ِـه مـا أجلسـکم ِإال
َ
َ
َ
کن ُه َأ َتـاني ج ْبر ُیـل َف َـأ ْخ َب َرنيَ ،أ َّن َ
کمَ ،و َل َّ
کم ُت ْه َمة َل ْ
َذاك؟“ َق ُالواَ ” :و الله َما أ ْج َل َس َنا إ َّال َذاك“َ .ق َال” :أ َما إ ِّني َل ْم أ ْس َت ْحل ْف ْ
اللـه َع َّـز َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
ُ ْ َ َ
کم ال َمال ِئکة“»( .نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مجلم ،ج ،0ص.)8535
َجل َیب ِاهي ِب

همان کاری است که در مراسمهای احتفال صورت میپذیرد.
از طرفی ،بنا بر تصریح فقهای اهلسنت ابراز این شکر میتواند با امـور مبـاح دیگـری
از قبیل دفزدن نیز همراه باشدب زیرا بنـا بـر آنچـه در منـابع اهلسـنت وارد شـده اسـت،
کنیزی هنگام ورود پیامبر خطاب به ایشان عرض کرد« :یا رسول الله ،من نـذر کـردهام
که بهشکرانۀ حضور شما دف بزنم» .ایشان نیـز فرمودنـد« :اوف بنةذرك»ب (بـه نـذرت وفـا
کن).

0

حمد بن محمد خطابی ذیل این روایت تصریح میکند:
دفزدن از امور واردشده در باب عبادات نیستب اما افر از این جهت باشد که ابـراز
خوشحالی و فرح را ایجاد نماید [همان فونه که این کنیز بهخاطر حضور پیـامبر
دف زد] یا در مراسمهای ازدواج استفاده شود ،اشکالی ندارد2.

برکات احتفال بمولد النبی
برفزاری مراسم احتفال دربردارندۀ برکاتی اسـت کـه بـه برخـی از
عالوه بر آنچه بیان شد،
ِ

آنها اشاره میکنیم:

 .0تقرب به پیامبر و جلب رضایت ایشان

ـزاری جشــن مــیالد پیــامبر و بیــان فضــایل ایشــان در ایــن مراســم،
یکــی از فوایــد برفـ ِ

فضـایل آن بزرفـوار
نزدیبتر شدن به پیامبر و جلب رضایت ایشـان اسـتب چراکـه بیـان
ِ

خشنودی ایشان استب همان فونه که وقتی ابورواحـۀ انصـاری در وصـف ایشـان
موجب
ِ
بیتهایی را سرودند 9،حضرت خوشحال شدند و در ح او دعا فرمودند.

4

 .4ابناثیر ،علی بن محمد ،أسل الغاتة في معۀفة الصحاتة ،ج ،7ص.875

نقد دیدگاه ابنتیمیه در احتفال بمولد النبی

« .1رجع رسول الله من بعا موازیه فجاءت جاریة سوداء فقالت” :یـا رسـول اللـه ،إنـي کنـت نـذرت إن ردك اللـه سـالما أن
أضرب علی رأسك بالدف“ .فقال” :إن کنت نذرت فافعلی و إال فـال“ .قالـت” :إنـي کنـت نـذرت“ .قـال” :فقعـد رسـول اللـه،
فضربت بالدف“»( .ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مجنل اإلمام أحمل تن حنبل ،ج ،72ص.)663
 .2خطابی ،حمد بن محمد ،معالم الجنن ،ج ،0ص.75
 .3شعر ابورواحۀ انصاری بدین شرح است:
و اللــه یعلــم أن مــا خــانني البصــر
إنــي تفرســت فیــك الییــر أعرفــه
یــوم الحســاب فقــد أزری بــه القــدر
أنــت َّالن ِبــي و مــن یحــرم شــفاعته
َّ
تثبیت موسی و نصرا کالذي نصـروا
فثبــت اللــه مــا آتــاك مــن حســن
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 .0تقرب به خداوند بهواسطۀ شنیدن فضایل پیامبر

یکــی دیگــر از فوایــدی کــه برفــزاری مراســمهای جشــن تولــد پیــامبر در بــر دارد،
«تقرب إلی الله» استب چراکه این مراسمها مشـتمل بـر ذکـر خداونـد و شـنیدن فضـایل
استواری پیـامبر را بهواسـطۀ بیـان
پیامبر استب همان فونه که خداوند تقویت ایمان و
ِ

قصۀ انبیای قبل قرار داده است و در قرآن خطاب بـه پیـامبر میفرمایـدَ  :و کةال َن ُقة ُّ
َ
َ
ُ
َ
ََليك ِم ْ أ ْن َب ِاء ُّالر ُِ ِل َما ُنث ِّب ُت ِب ِ ِ َؤ َادكب( 0هر خبـری از اخبـار پیـامبران را بـرای تـو بـازفو

کـردن
میکنیم تا تو را قویدل فردانیم) .ما نیز به این مهـم نیـاز داریـم تـا جهـت اسـتوار
ِ
موقعیت بیان این
ایمان خود به خداوند ،داستان و فضایلی از پیامبر را بشنویم که بهترین
ِ
ِ
موارد ،در ایام برفزاری مراسمهای جشن تولد پیامبر است2.
ِ
بیشـتر
نووی نیز تصریح کرده است« :افر بیان مدح موجـب تقویـت ایمـان و اقتـدای
ِ
شیص به پیامبر و معارف دین فردد ،این امر و به َت َبع آن ،شادی نیز مستحب است»9.
ِ

نشدن ایـن فعـل توسـط پیـامبر و سـلف
بودن احتفال را انجام ِ
دلیل بدعت ِ
ابنتیمیه ِ

نشـدن یـب فعـل توسـط سـلف،
دانسته استب در حالی که خودش تصریح دارد که انجام
ِ

اتفاق علما ضعیفتر اسـت 4.در ضـمن ،تعـداد زیـادی از علمـا و
دلیل واحدی است که از ِ
مسلمانان اهتمام بر انجام این کار دارندب تا جایی که در جلسهای که برای احتفـال برفـزار

میشود ،تعداد زیادی از علما شرکت میکنند و حتی به ذکر اشعار و فضایل میپردازند.
دیدگاه علمای اهلسنت دربارۀ احتفال بمولد النبی
ابنتیمیه بهشدت سعی دارد این عمل را بدعت و بیاساس جلوه دهد .این در حالی اسـت
سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

برپـایی مراسـم جشـن تولـد
که دیدفاه مشهور علمای اهلسنت بر جواز ،و حتی تأکیـد بـر
ِ
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پیامبر است .برای نمونه به برخی از این موارد اشاره میکنیم:

 .1سورۀ هود ،آیۀ .685
 .2مالکی حسنی ،محمد ،اإلعمم تفتاوی أ مة اإلسمم حول مولله علیه الصمة و الجمم ،ص.25
 .3نووی ،یحیی بن شرف ،المنهاج شۀح صحیح مجلم تن الحااج ،ج ،62ص.687
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،86ص.767

 .0دیدگاه عبدالرحمن بن ابیبکر سیو ی

وی تصریح دارد:
پیامبر فرامی اسالم بعد از بعثت برای خودشان عقیقه کردند ،هرچند کـه قبـل از
آن ،جدشان نیز برای ایشان عقیقـه کـرده بـود .آنچـه رایـج اسـت ،اکتفـاکردن بـه
یب مرتبه عقیقه است ،مگر اینکه بگوییم هدف پیامبر از این کار ،شـکر خداونـد
بهخاطر تولد خود و انتیاب ایشان بهعنوان پیامبر است .پـس بـر مـا نیـز مسـتحب
است که بهشکرانۀ تولد حضرت اجتماع کنیم و طعام دهیم و عباداتی انجام دهیم
که موجب تقرب و شادی است0.
ِ

سیوطی در جای دیگری آورده است:

اصل عمل مولد نبوی ،که در آن فروهی از مسلمانان اجتماع میکنند و به تـالوت
آیات و مدح پیامبر و اطعام میپردازند ،بدعت حسنهای است کـه در دیـن ایجـاد
شده و به انجامدهندۀ آن ثواب داده میشـودب زیـرا ایـن امـر موجـب تعظـیم مقـام
پیامبر و ابراز خوشحالی بهخاطر والدت ایشان است2.
ِ

وی همچنین در پاسخ به کسـانی کـه اشـکال کردهانـد کـه وفـات پیـامبر نیـز در روز
دوشنبه بوده پس استحباب روزه به این خاطر است ،میفوید:
والدت پیامبر از بزرگتـرین نعمتهـایی اسـت کـه خداونـد بـه مسـلمانان داده و
وفات ایشان نیز از بزرگترین مصیبتهایی است که بر مسلمانان وارد شده اسـت.
دربارۀ تولد ایشان استحباب عقیقه وارد شده است ،ولی دربارۀ وفـات ایشـان ،ذبـح
وارد نشده استب ازاینرو ،میتوانیم به عظمت روز والدت پیامبر پی ببریم و بر مـا
الزم است که این روز را فرامی بداریم9.

 .0ابنکثیر

او یکی از نیکوکاران ،سادات بزرفوار و از پادشاهان خوب بود که برای او آثار نیکی
بــر شــمردهاند .وی در شــب والدت پیــامبر جشــنی بــزرگ برفــزار میکــرد .شــیخ
 .1سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الحاوي للفتاوی ،ص.875
 .2همان ،ص.876
 .3همان ،ص.875
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ابوالیطاب نیز برای او کتابی در باب «احتفال مولد نبوی» نگاشته است0.

بـودن
ابنکثیر از این شیص تعریف و تمجید کـرده اسـت .افـر ابـن کثیـر بـه بـدعت
ِ
احتفال معتقد بود ،نمیبایست اینفونه از شیصی تعریف کند که به برفزاری جشن میالد
معرفـی ابوسـعید کـوکبری ،از
ضـمن
اهتمام داشته است .عالوه بـر ایـن ،ذهبـی نیـز در
ِ
ِ
محب فقها در وصف وی استفاده کرده است.
تعابیری همچون متواضع ،خیر ،سنی و ِ

2

 .3ابنحسر عسقالنی

وی در باب احتفال بمولد النبی تصریح کرده است:
عمل احتفال بمولد النبی ،عملی است که در زمان سلف وارد نشده اسـتب
اصل ِ
با وجود این ،مشتمل بر محاسن و سیهاتی است که افر بـه امـور حسـنۀ آن عمـل
شود و از سیهات دوری فردد ،امری پسندیده خواهد بود9.

ازاینرو ،با این توصیفاتی که ابنحجر مطرح کرده است ،میتوان ایـن عمـل را سـنتی
حسنه دانست.
 .4محمد بن عبدالرحمن سخاوی

ـزاری مراســم جشــن تولــد پیــامبر آورده اســت« :زمــانی کــه اهلصــلیب
وی در بــاب برفـ ِ
(مسیحیان) شب میالد پیامبرشان را جشن میفیرند و آن را شـبی بـزرگ میپندارنـد و آن را

بزرگترین عید خود قرار دادهاند ،مسلمانان به این تکریم در ح پیامبرشان اولویت دارند».

4

 .5احمد بن محمد قسطالنی

وی میفوید که بعد از قرون ثالثه (دوران سلف) مسلمانان همواره تولـد پیـامبر را جشـن
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شادی خود را ابراز میکنند.
فرفتهاند و در شب تولد ایشان صدقه میدهند و سرور و
ِ
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 .1ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البلایة و النهایة ،ج ،67ص.653
 .2ذهبی ،محمد بن احمد ،سیۀ أعمم النبم  ،ج ،88ص.777
 .3سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الحاوي للفتاوي ،ص.883
 .4سیاوی ،محمد بن عبدالرحمن ،األجوتة المۀضیة ،ج ،7ص.6663
« .5و ال زال أهل السالم یحتفلون بشـهر مولـده ،و یعملـون الـوالئم ،و یتصـدقون فـي لیالیـه بـأنواع الصـدقات ،و یظهـرون
السرور ،و یزیدون في المبرات .و یعتنون بقراءة مولده الکریم ،و یظهر علیهم من برکاته کل فضـل عمـیم»( .قسـطالنی ،احمـد
بن محمد ،الموابب الللنیة تالمنح المحملیة ،ص.)23

نتیسه
بررسی صورتفرفته در آثار ابنتیمیه ،معلوم شد وی با تعریف خاصی که از بـدعت دارد،
با
ِ

اعمالی همچون «احتفال بمولد النبی »را مصداق بارز بدعت میداند .در این بـاب ،وی
ندادن این کار توسط سلف .وی
دو ادعا دارد .6 :عدماهتمام پیامبر به احتفالب  .8انجام ِ
با این دو ادعا معتقد است که باید از این مراسم جلوفیری شود .اما با تکیه بر آیات و روایات

خـود حضـرت بـر تولدشـان،
شادی ایشان و
واردشده از سوی پیامبر در باب
شـکرفزاری ِ
ِ
ِ
معلــوم شــد ایــن ادعاهــای ابنتیمیــه بیاســاس ،و میالفــت بــا عامــۀ مســلمانان اســتب

خود او در برخی از آثارش نیز منافات دارد .از جملۀ این
تا جایی که این ادعای وی با ففتار ِ

فـرفتن پیـامبر در
دالیل بطالن این ادعاها میتوان به این موارد اشاره کرد :روزه
روایات و ِ
ِ

آزادکـردن ثویبـه بهواسـطۀ خبـردادن از تولـد
تیفیف عذاب ابولهـب بـهخاطر
روز دوشنبه،
ِ
ِ
پیامبر ، و همچنین سیرۀ عامۀ مسلمانان در طول تاریخ بر ابراز محبت و شـکر بهواسـطۀ

برفزاری مراسم تولد پیامبر.
ِ
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تحقی  :ناصر عبدالکریم العقل ،بیروت :دار عالم الکتب ،چا هفتم6063 ،ق.
.0
.5
.7
.3

ابنتیمیه ،احمد بن عبـدالحلیم ،الفتااوی الکباری ،تحقیـ  :محمـد عبـدالقادر عطـا ،عربسـتان:
دار الکتب العلمیة ،چا اول6052 ،ق.
ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مسماو الفتااوی ،تحقیـ  :عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،
مدینه :مجمع الملك فهد ،چا اول6067 ،ق.
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مقایسۀ دیدگاه ابنتیمیه و اهلسنت دربارۀ
«زیارت قبور توسط زنان»
*

چکیده
جواز زیارت قبور توسط زنان ،برفرفته از روایات نبوی و سیرۀ اصـحاب پیـامبر اسـت و
جواز آن تصریح کردهاندب ولی ابنتیمیه با روایاتی که مضمون
علمای اهلسنت به حکم ِ

نفرین زنانی است که به زیـارت میرونـد ،چنـین زیـارتی را حـرام میدانـد .بـا
آنها لعن و ِ
ـناد آن دفــاع میکنــد .او
اینکــه ســند ایــن روایــات ضــعیف اســت ،ولــی ابنتیمیــه از اسـ ِ

جواز زیارت توسط زنان ،اشکاالتی را وارد کرده است که آنها
مدلول
همچنین به
ِ
روایات ِ
ِ
را بررسی و نقد خواهیم کرد .برخالف ابنتیمیه ،علمـای اهلسـنت در مواجهـه بـا ایـن

دو دسته از روایـات ،آنهـا را قابـلجمع ،و در نهایـت ،زیـارت قبـور توسـط زنـان را جـایز
دانســتهاند .آنهــا در مقــام دلیــل بــه برخــی روایــات تمســب کردهانــدب از جملــه :ســیرۀ
حضرت زهرا در زیارت قبر حمزۀ سیدالشـهدا ،روایـات نقلشـده از عایشـه دربـارۀ
چگونگی زیـارت
جواز زیارت قبور توسـط زنان ،و روایات نقلشده از پیامبر دربارۀ تعلی ِم
ِ

اهلقبور.

کلیدواژهها :زیارت توسط زنان ،زیارت قبور ،ابنتیمیه ،اهلسنت ،نقد وهابیت.

* کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.

مقدمه
یکی از مسـائل اختالفـی میـان اهلسـنت و وهابیـت «زیـارت قبـور توسـط زنـان» اسـت.
ابنتیمیه ،بنیانفذار اندیشههای وهابیت ،زیارت قبور را برای زنان حـرام میدانـد و بـرای
جـواز ایـن عمـل ،وارد کـرده اسـتب ولـی
اثبات آن ،نقدهایی به مدلول روایتهای دال بـر ِ

جواز زیارت توسط بانوان حکم دادهاند و معتقدند که روایتهای دال بـر نهـی
اهلسنت به ِ
زنان از زیارت ،نسخ شده است.

استحباب 3زیارت دیده میشود .برخی
حکم اباحه 1،کراهت 2،و
در میان اهلسنت سه ِ
ِ

زیارت قبور قائـل هسـتند و آن را بـرای یـب بـار در طـول
همچون ابنحزم ،به استحباب ِ
ُعمر ،واجب میدانند 4.بعضی وهابیان مانند البانی نیز برخالف تفکرات ابنتیمیـه ،نـهتنها
به استحباب زیارت قائل شدهاند ،بلکه در مقام دفاع ،به مهمترین اشکاالتی که ابنتیمیـه
بررسی سینان ابنتیمیه
در این زمینه مطرح کرده است ،پاسخ دادهاند 5.در ادامه ،ابتدا به
ِ

مـدلول روایـت پرداختـه میشـود ،و سـپس دیـدفاه علمـای
و بیان اشکاالت وی به سند و
ِ

زیارت قبور توسط زنان ،ذکر میفردد.
جواز ِ
اهلسنت و ادلۀ ِ

ابنتیمیه زیـارت قبرهـا را بـهطور مطلـ بـرای زنـان حـرام میدانـد .ادلـهای کـه وی در

کتابهای خویش مطرح کرده ،حدیثی منسوب به پیـامبر اکـرم اسـت کـه مفـاد آن ،لعـن
حدیثی اهلسنت ،مضمون ایـن روایـت
زنانی است که به زیارت قبور میروند 6.در کتابهای
ِ

با سه عبارت ذکر شده است که در ادامه ،هرکدام از روایات فوق بررسی خواهند شد.
بررسی و نقد سند روایات
سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

رفتن زنها به زیارت قبور نهی کردهاند ،با سه عبارت نقل شدهاند که در ایـن
روایاتی که از ِ
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 .1بووی ،حسین بن مسعود ،شۀح الجنة ،ج ،8ص.063
 .2همان ،ج ،8ص.063
 .3شــرنباللی ،حســن بــن عمــار ،مۀاقرري الفررمح شررۀح مررتن نررور اإلیضرراح ،ص882ب طحطــاوی ،احمــد بــن محمــد ،حاشرریة
الطحطاوي ،ص.785
ّ
ٰ
 .4ابنحزم ،علی بن احمد ،المحلی تاآلثار ،ج ،7ص.722
 .5البانی ،محمد ناصرالدین ،أحکام الانا ز و تلعها ،ج ،6ص.625
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،80ص.777

قسمت ،سند آنها بررسی میشود.
روایت اول :روایت ابوصالح

روایـی اهلسـنت،
نیستین روایت ،روایتی منسوب به پیامبر اکرم است که در کتابهای ِ

از طری «ابوصالح» نقل شده استب 1مانند آنچه در کتاب مجرنل أحمرل ترن حنبرل ذکـر
شده است« :حةدثنا هاشةمو حةدثنا شةعبةو َة محمةد بة جحةادةو َة أبةق صةال،و َة

اب َباُو قال” :لع رِول الل  زائرات القبورو و المتخذي َليها المساجد و السرج“».

2

بررسی سند این روایت

در سند این روایت «ابوصالح» وجود دارد .اسم وی «باذام» اسـت و شـعیب ارنـؤوط ،محقـ ِ
کتاب مجنل احمل تن حنبل ،دربارۀ او چنین مینویسد« :بسـیاری از بزرفـان ماننـد نسـائی،
ابوحاتم ،عقیلی ،ابنعدی ،ابنجارود ،ابواحمد حـاکم ،ابنحبـان و دیگـران ،وی را تضـعیف
کردهاند».

3

سخنان ابنتیمیه در دفا از سند این روایت

ابنتیمیه با توجه به ضعف ابوصالح ،در مقام دفاع از وی بر آمده است 4که خالصۀ سین
وی به شرح زیر است:
« .6یحیی بن سعید القطـان» وی را توثیـ کـرده اسـتب چراکـه میفویـد« :کسـی از
اصحابمان را ندیدم که ”ابوصالح“ را ترس کند ،یا کسی از مردم دربارۀ او چیـزی بگویـد ،و
ُ
5
تعدیل ابوصالح است.
وی،
از
عبه
ش
کردن
شعبه و زائده نیز او را ترس نکردند» .پس روایت ِ
ِ

قبور توسط زنان»

مقایسۀ دیدگاه ابنتیمیه و اهلسنت دربارۀ «زیارت

َ
َ
َ َ َ
َ « .1ح َّد َث َنا ُم َح َّم ُد ْب ُن کثیر ،أ ْخ َب َر َنا ُش ْع َب ُةَ ،ع ْن ُم َح َّمد ْبن ُج َح َاد َةَ ،ق َالَ :سم ْع ُت أ َبا َصالحَ ،یح ِّد ُث َعـن ْاب َ َّ
ـاس ،قـال :ل َعـن».
ِ
ـن عب ْ
ِْ
ِ ْ
ِ ِ
ِ ِ
(سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن أتي داود ،ج ،7ص ،862ح.)7877
«أخبرنا قتیبة ،قال :حدثنا عبد الوارث بن سعید ،عن محمد بن جحادة ،عن أبي صالح ،عن ابن عبـاس قـال :لعـن»( .نسـائی،
احمد بن شعیب ،الجنن الصغۀی ،ج ،0ص ،30ح.)8507
 .2ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مجنل اإلمام أحمل تن حنبل ،ج ،5ص.682
« .3و هذا إسناد ضعیف ،أبو صالح :و اسمه باذام ،و هو مولی أم هان  ،ضعیف ضعفه أبو حاتم و النسائي و العقیلي و ابن عـدي
و ابن الجارود و أبو أحمد الحاکم و ابن حبان و غیرهم»ب (همان ،ج ،7ص.)036
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،80ص 755و .756
 .5همان.
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 .8افر «عبدالرحمن بن مهـدی» وی را تـرس کـرده اسـت ،اشـکالی نـداردب چراکـه در
رجال« ،یحیی بن سعید» و «شعبه» اعلم از وی هستند.
 .7سین «ابوحاتم» که میفوید حدیث ابوصالح نوشـته میشـود ولـی بـه آن احتجـاج
نمیشود ،حجت نیستب چراکه وی در توثی ِ راویان سـیتفیر اسـت .بـه همـین دلیـل،
جرح و خدشۀ وی مورد قبول واقع نمیشود ،و همچنین «تعدیل» مطلقا بر «جرح» مقـدم
میفردد.
بررسی و نقد سخنان ابنتیمیه

ً
اوال :در صورت پذیرش سینان ابنتیمیه ،وی صرفا توانست در تضعیف افرادی همچون
عبــدالرحمن بــن مهــدی و ابوحــاتم تشــکیب کنــدب ولــی چنانکــه ذکــر شــد ،تعــداد
عالمـان
کنندفان ابوصالح به این دو نفر محصور نمیشـود و بسـیاری از بزرفـان و
تضعیف
ِ
ِ
اهلســنت ماننــد بیــاری 1،نســائی 2،ذهبــی 3،ابنجــوزی 4و مقریــزی 5نــامش را در کتــب
تضعیف ابوصالح 6،وی
الضعفا ذکر کردهاند .برخی مانند ابنحجر عسقالنی نیز عالوه بر
ِ

را «مدلس» نیز میدانند 7و ابوالفتح ازدی 8،کلبی 9و اسـماعیل بـن ابیخالـد 10نیـز وی را

تضعیف وی ففته است:
«کذاب» دانستهاند .ابنعدی نیز دربارۀ
ِ

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

ََ َّام ُة َما ْيرو ي َت َفاِ ُير َو َما َأ َق َّل َما َل ُ
ِ ِ ِ
ََ َ َْ ََْ
َ ُ ْ
ً
ْ
أ ْهل َّالتف ِس ِير َلي ِ و لم أَلم أحدا م
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م َ ْال ُم ْس َند ...و ِق َذلك َّالت ْفسير َما َل ْةم َيتاب ْعة ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
11
المتقدمي رضي

 .1بیاری ،محمد بن اسماعیل ،کتاب الضعفا الصغیۀ ،ص.87
 .2نسائی ،احمد بن شعیب ،کتاب الضعفا و المتۀوکین ،ص.87
 .3ذهبی ،محمد بن احمد ،دیوان الضعفا و المتۀوکین ،ص00ب ذهبی ،محمد بن احمد ،المغني فی الضعفا  ،ج ،6ص.655
 .4ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،کتاب الضعفا و المتۀوکین ،ج ،6ص.675
 .5مقریزی ،احمد بن علی ،مختصۀ الکامل فی الضعفا  ،ص.855
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تلخیص الحبیۀ ،ج ،8ص767ب ابنحجر عسقالنی ،احمد بـن علـی ،تقۀیرب التهرذیب،
ص.685
 .7ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقۀیب التهذیب ،ص.685
« .8و نقل ابن الجوزي عن األزدي أنه قال” :کذاب“»( .ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،ج ،6ص.)063
َ َ َ َْْ ْ َ
َّ
« َو قال أ ُبو الفتح األ ْز ِدي ُه َو کذاب»( .ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،کتاب الضعفا و المتۀوکین ،ج ،6ص.)675
 .9ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،ج ،6ص.063
 .10ذهبی ،محمد بن احمد ،من تکلم فیه ،ص.680
 .11ابنعدی جرجانی ،عبدالله ،الکامل في ضعفا الۀجال ،ج ،8ص.852

عموم آنچـه از وی روایـت شـده ،تفسـیر اسـت کـه تعـداد کمـی از آنهـا سـند دارد.
ِ
تفاسـیر وی تبعیـت نکردهانـد و آفـاه نشـدم از اینکـه کسـی از
برخـی
از
تفسیر
اهل
ِ
متقدمان ،از وی راضی باشد.

ً
ُ
ـدیل وی
ـ
تع
،
»
ـالح
ـ
ابوص
«
از
»
ـعبه
ـ
ش
«
کردن
ـت
ـ
روای
ـه
ـ
ک
ـت
ـ
اس
ـد
ـ
معتق
ـه
ـ
تیمی
ابن
:
اا
ثانیا
ِ
ِ

محسوب میشودب در حالی که افرچه از این طری میتوان توثیـ ِ ابوصـالح را بـه دسـت
معارض آن ،جرحهایی است که بـر ابوصـالح وارد شـده
آورد ،ولی این توثی معارض دارد.
ِ
استب بهویژه جرح شدیدی مانند کذاب بودن .قاعده نیز این است که جرح بر تعدیل مقدم

است.
ً
ثالثا :ابنتیمیه بهدلیل اینکه ابوحاتم در توثی ِ راویان سیتفیر است ،جرح و خدشـۀ
او را قبول ندارد و مینویسد:
1

إذا کان الجارح و المعدل م اْلئمة لم يقبل الجرح إال مفسرا ِينون التعديل مقةدما

َلى الجرح المطلق

2

ِّ
معدل از ائمه باشد ،جرح او پذیرفته نمیشودب مگر در صـورتی کـه َّ
مفسـر
افر جارح و
ِ

(جـرح
جرح راوی بیان شـود) ،و افـر چنـین نباشـد ،تعـدیل بـر جـرح مطلـ
باشد ِ
ِ
(علت ِ
َّ
غیرمفسر) مقدم میشود.
هیچفاه نمیتوان بهصورت مطل قائل شد که تعدیل بـر جـرح مقـدم اسـتب بلکـه در
صورتی تعدیل مقدم میفردد کـه علـت خدشـه و جـرح مشـیص نباشـد 3.از آنجـایی کـه
جـرح وی
بسیاری از بزرفان «ابوصالح» را تضـعیف کردهانـد و در سـینان بزرفـان ،علـت ِ

«کذب» و «تدلیس» بیان شده است ،پس نمیتوان قائـل شـد کـه تعـدیل بـر جـرح مقـدم
ً

ـرخالف او ســین ففتهانــد.
ـری ابنتیمیــه ،بـ
ِ
رابعااا :در ایــن زمینــه ،برخــی پیــروان فکـ ِ

 .1عتر ،نورالدین ،منهج النقل في علوم الحلیث ،ص.655
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،80ص.756
 .3سیاوی ،محمد بن عبدالرحمن ،فتح ُ
المغیث ،ج ،0ص.775
 .4البانی ،محمد ناصرالدین ،ضعیف موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان.55 ،

قبور توسط زنان»

توضـیح آن ،بـه ضـعف ابوصـالح
وهابیانی مانند البانی این روایت را ضعیف میدانند 4و در
ِ

مقایسۀ دیدگاه ابنتیمیه و اهلسنت دربارۀ «زیارت

میشود.
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جمهور علما نسـبت میدهنـد .البـانی بیـان میکنـد کـه بـهجز
تصریح میکنند و آن را به
ِ

تدلیس
«عجلی» هیچکس ابوصالح را توثی نکرده است .او همچنین ِ
علت ِ
ضعف راوی را ِ
1
تابعان
ِ
وی ذکر کرده است .عالوه بر البانی ،دیگر ِ
فکری ابنتیمیه ماننـد قفیلـی ،محقـ ِ
تضعیف ابوصالح اقرار کردهاند.
کتابهای التوحیل 2و فتح المایل 3،نیز به ضعف روایت و
ِ
روایت دوم :روایت ابوهریره

عبـارت ذیـل
دومین روایت ،روایتی است که با سند «ابوهریره» ،در کتابهای روایی بـا دو
ِ

ذکر شده است:

« .6حدثنا يحيى ب إِحاقو حدثنا أبو َوانةو َ َمر ب أبق ِلمةو َ أبي و َ أبةق هريةرةو قةال:
4

”لع رِول الل  زوارات القبور“».
َ َ
َ َ َ َ
َ َ
َ « .8ح َّدث َنا أ ُبو َد ُاو َد قال حدثنا أبو َوانةو َ َمر ب أبق ِلمةو َ أبي و َة أبةق هريةرةو قةال :قةال
َ َ َ َّ
ُ َّ
5
الل ُ َز َّو َار ْ ُ ُ
ور“».
َر ُِول الل ِ ” :لع
ِ
ات القب ِ

در سند فوق نام «عمر بن ابیسلمة بن عبدالرحمن بـن عـوف» وجـود دارد کـه تضـعیف

6
تضعیف این راوی میپردازد و سپس موارد تضـعیف را
اقوال
ِ
شده است .ابنتیمیه نیز به ذکر ِ
ُ
نقد میکند .وی مینویسد« :علی بن مدینی ففته است کـه شـعبه از وی تـرس روایـت کـرده

است .ابنسعد نیز ففته است که او کثیرالحدیثی است که به روایاتش احتجاج نمیشود».

7

سخنان ابنتیمیه در دفا از سند روایت

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

ابنتیمیه با توجه به ضعف «عمر بن ابیسلمه» در مقام دفاع از وی بر آمده است 8کـه
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 .1البانی ،محمد ناصرالدین ،إروا الغلیل ،ج ،7ص.868
 .2ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتاب التوحیل ،ص.72
 .3آلشیخ ،عبدالرحمن بن حسن ،فتح المایل ،ص.855
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مجنل اإلمام أحمل تن حنبل ،ج ،60ص ،755ح.2735
 .5طیالسی ،سلیمان بن داود ،مجنل أتي داود الطیالجي ،ج ،0ص ،667ح8032ب بیهقی ،احمد بن حسـین ،الجرنن الکبرۀی،
ج ،0ص ،675ح.3850
 .6ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتاب التوحیل ،ص.72
« .7عمر بن أبي سلمة و قد قال فیه علي بن المدیني ترکه شعبة و لیس بذاك و قال ابن سعد کان کثیر الحدیث و لـیس یحـتج بحدیثـه .و
قال السعدي و النسائي لیس بقوي الحدیث»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،80ص 703و .)755
 .8همان ،ج ،80ص 703و .755

خالصۀ سین وی ،به شرح زیر است:
 .6افرادی مانند عجلی ،ابنمعین و ابوحاتم از عبارت «ليس ب بأُ» برای او اسـتفاده
کردهاند .این در حالی است که ابنمعین و ابوحاتم ،در توثی راویان سیتفیر هستند.
 .8عبارت «ترک شعبة» یعنی شعبه از وی روایت نکرده است .احمد بن حنبـل بـر ایـن
روایت
نکردن ِ
باور است که شعبه از عمر بن ابیسلمه روایتی نشنیده است .ضمن آنکه نقل ِ
افرادی مانند شعبه از عمر بن ابیسلمه ،موجب رد اخبار نمیشـودب چراکـه ممکـن اسـت
علت آن ،شبههای باشد که موجب جرح نشود.
ِ
بررسی و نقد سخنان ابنتیمیه

تضعیف برخـی افـراد تشـکیب
در صورت پذیرش سینان ابنتیمیه ،وی صرفا توانست در
ِ

کند و به این مطلب که شعبه از عمر بن ابیسلمه ترس روایـت کـرده اسـت ،پاسـخ دهـدب
حال آنکه شعبه و یحیی بن معین ،وی را تضعیف کردهاند 1.ابنسعد ،ابنخزیمه و ابوحاتم
حدیث وی نمیتوان استدالل کـرد 2.برخـی دیگـر همچـون ابنمهـدی،
نیز قائلاند که به
ِ

راویـان
بزرفـان رجـال نیـز ،نـام وی را در شـمار
احادیث او را «واهی» دانستهاند 3و بعضـی
ِ
ِ
ِ
4
ضعیف قرار دادهاند.
روایت سوم :روایت عبدالرحمن بن حسان بن ثابت

سومین روایت ،روایتی با سند «عبدالرحمن بن حسان بن ثابـت» اسـت کـه در کتابهـای

قبور توسط زنان»

مقایسۀ دیدگاه ابنتیمیه و اهلسنت دربارۀ «زیارت

« .1و قال :بن المدیني عن یحیی بن سعید کان شعبة یضعف عمر بن أبـي سـلمة ...و حکـی إبـن أبـي خیثمـة أن إبـن معـین
ضعفه»( .ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،ج ،3ص.)053
« .2قال ابن سعد :کان کثیر الحدیث ،و لیس یحتج بحدیثه»« ،و قال أبو حاتم هو عندي صالح صدوق فی األصل لیس بـذاك
القوي یکتب حدیثه و ال یحتج به ییالف فـي بعـا الشـیء»( .ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد بـن علـی ،تهرذیب التهرذیب ،ج،3
ص.)057
«و قال ابن خزیمة :ال یحتج بحدیثه ،و قال أبو حاتم أیضا :ال یحتج به»( .ذهبی ،محمد بن احمـد ،سریۀ أعرمم النربم  ،ج،7
ص.)670
َ َ َ َّ َ ْ َ
«و قال الر ِازي ال یحتج ِبه»( .ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،کتاب الضعفا و المتۀوکین ،ج ،8ص.)865
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،ج ،3ص.057
 .4ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،المغنري فري الضرعفا  ،ج ،8ص072ب عقیلـی ،محمـد بـن عمـرو ،کتراب الضرعفا الکبیررۀ ،ج،7
ص670ب نسائی ،احمد بن شعیب ،کتاب الضرعفا و المترۀوکین ،ص28ب ابنجـوزی ،عبـدالرحمن بـن علـی ،کتراب الضرعفا و
المتۀوکین ،ج ،8ص.865
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روایی ذکر شده است .در این روایت بیان شده اسـتِ َ« :فيانو َ َبد الل بة َثمةان
ب خثيمو َ َبد الرحم ب بهمانو َ َبد الرحم ب حسان ب ثابتو َ أبي و قال” :لعة

رِول الل  زوارات القبور“».

1

در سند فوق «عبدالرحمن بن بهمـان» و «عبـدالرحمن بـن حسـان بـن ثابـت» وجـود
وصـف عبـدالرحمن بـن بهمـان ،وی را مجهـول ذکـر کـرده اسـت.
دارند .ابنمـدینی در
ِ

2

بودن وی اعتراف ،و سند روایت را سندی ضعیف ذکر کـرده
شعیب ارنؤوط نیز به مجهول ِ

است 3.برخی نیز هر دوی آنان را مجهول دانسـتهاند 4.ابنتیمیـه دربـارۀ سـند ایـن روایـت
سینی نگفته است.
مناقشه در استداللهای ابنتیمیه
رفتن زنها به زیارت قبور نهی میکند ،دفاع کرده اسـت.
ابنتیمیه از مدلول روایاتی که از ِ
در این قسمت ،سینان وی در این زمینه بررسی خواهد شد.

سخنان ابنتیمیه در دفا از مدلول روایت

حکم تحریم زیارت قبور دفاع کـرده
ابنتیمیه با توجه به
ِ
روایات دال بر جواز زیارت قبور ،از ِ
است .وی در پاسخ به کسانی که معتقدند ایـن نهـی ،بـا حـدیث پیـامبر کـه فرمودهانـد:

َ ُ ُ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ِّ ُ
َ
ُ ََ ُ ُ َ
اآلخ َرة» نسخ شده است ،اشـکاالتی را
ور ُِ ُوروهاو ِ ِإنها تذک ُرکم ِ
«کنت نهيتنم َ ِز يار ِة القب ِ

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

ترین آنها اشاره میشود:
مطرح میکند که در ادامه به مهم ِ
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 .1ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن اتن ماجة ،ج ،6ص558ب ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مجنل اإلمام أحمرل ترن حنبرل ،ج،80
ص ،080ح.65753
« .2ابن المدیني :ال نعرفه»( .ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهرذیب ،ج ،7ص603ب ذهبـی ،محمـد بـن احمـد،
میزان اإلعتلال في نقل الۀجال ،ج ،8ص.)556
« .3و هذا إسناد ضعیف لجهالة حال عبد الرحمن بن بهمان ،فإنهم لم یذکروا في الـرواة عنـه سـوی عبـد اللـه بـن عثمـان بـن
خثیم القاري ،و لم یؤثر توثیقه عن غیر ابن حبان ،و قال ابن المدیني :ال نعرفه ،و قال الحافظ في التقۀیب مقبـول .معاویـة بـن
هشام :هو القصار ،و قبیصة :هو ابن عقبة ،و سفیان :هو الثوري»( .ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مجنل اإلمام أحمل تن حنبرل،
ج ،80ص.)080
 .4ابن عبدالوهاب ،محمد ،کتاب التوحیل ،ص.72

اشکال اول

يارة ْال ُق ُبور َِ ُُ ُور َ
َ ُ ْ َ ْ
وها» با صیوۀ مذکر ذکر شـده اسـتب لـذا
عبارت روایت جواز «نهيتنم َ ِز َ ِ
ِ

حکم «زیارت توسط بانوان» محسوب شود.
این روایات نمیتواند دلیلی بر نسخ ِ

1

بررسی و نقد اشکال اول

برخالف تفکر ابنتیمیه ،البانی نهتنها در مسهلۀ زیارت قبور توسط بانوان ،قائل بـه ُحرمـت
نشده است ،بلکه استحباب زیارت توسط بانوان را نیز پذیرفته و آن را اثبـات کـرده اسـت.

2

وی در کتاب أحکام الانا ز برای اشکال فوق ،بهخوبی چند پاسخ را مطرح کرده است که
در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
ً

اوال :در اینکه عبارت «کنت نهيتنم َ زيارة القبور» مردان و زنان را شامل میشـود،
3
زیارت هر دو خبـر میدهـدب ازایـنرو ،الزم اسـت
نهی ِ
شکی وجود نداردب یعنی پیامبر از ِ

خطا ِب «ُِوروها» نیز هر دو دسته را شامل شود.

4

مؤید سین فوق ،متن روایتی است که در کتابهای روایـی ،از جملـه صرحیح مجرلم

ذکر شده است:

ُ
َ َ َ ُ ُ
َْ َ
يارة ْال ُق ُبورو َِ ُُ ُور َ
وهاو َو َن َه ُيت ْ
ََ ُ ْ َ ْ َ
نم ََ ْ ل ُح ِوم اْلض ِاحق
قال رِول الل ِ « :نهيتنم َ ِز ِ
ِ
َّ
َْ َ ََ
َ َ ْ
َّ
َ ََ َ ْ َ ََ ُ ْ َ
ََ ْ
يةذ ِإال ِِةق ِِةق ٍاءو ِاش َةر ُبوا ِِةق
ِوق ثال ٍثو ِأم ِسنوا ما بدا لنمو و نهيتنم َة ِ الن ِب ِ
ِّ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ً 5
ْ َْ
ية کلهاو و ال تشربوا مسنرا».
اْلِ ِق ِ

قبور توسط زنان»

مقایسۀ دیدگاه ابنتیمیه و اهلسنت دربارۀ «زیارت

« .1أحدها :أن قوله” :فزوروها“ صیوة تذکیر و صیوة التذکیر إنما تتناول الرجال بالوضع و قد تتناول النساء أیضـا علـی سـبیل
التولیب لکن هذا فیه قوالن :قیل :إنه یحتاج إلی دلیل منفصل و حینهذ فیحتاج تناول ذلك للنساء إلی دلیـل منفصـل و قیـل:
إنه یحمل علی ذلك عند اإلطالق و علی هذا فیکون دخول النساء بطری العموم الضـعیف و العـام ال یعـارض األدلـة الیاصـة
المستفیضة في نهي النساء کما سنذکره إن شاء الله تعالی بل و ال ینسیها عند جمهـور العلمـاء و إن علـم تقـدم الیـاص علـی
العام»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،80ص.)700
 .2البانی ،محمد ناصرالدین ،أحکام الانا ز و تلعها ،ج ،6ص.625
بودن کلمهای دلیل بر اختصاص آن به مردان باشد ،الزم است اکثـر خطابـات قرآنـی ماننـد أقیمـوا
 .3چراکه افر
ِ
مجرد مذکر ِ
َّ
الصالة شامل زنان نشود.
« .4أن النبي لما نهی عن زیارة القبور في أول األمر .فال شك أن النهي کان شامال للرجال و النساء معـا ،فلمـا قـال” :کنـت
نهیتکم عن زیارة القبور“ کان مفهوما أنه کان یعنی الجنسین ضرورة أنه ییبرهم عما کان فـي أول األمـر مـن نهـی الجنسـین،
فإذا کان االمر کذلك ،کان لزاما أن الیطاب فی الجملة الثانیة من الحدیث و هو قوله” :فزوروها“ إنما أراد به الجنسین أیضـا».
(همان).
 .5نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مجلم ،ج ،7ص ،6577ح.6333
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خطاب «ُِوروها» در این روایت ،به مردان اختصاص داشته باشد و دیگر خطاباتی
ا فر
ِ

کالم فصیحترین
که در ادامۀ روایت ذکر شده است ،شامل مردان و زنان باشد ،الزم میآید ِ

انسانها یعنی پیـامبر اکـرم ،از بالغـت و زیبـایی بیفتـد 1.همچنـین الزمـۀ آن ،معنـایی
اختصاص آن به مردان نباشد .آن معنا چنین خواهـد بـود:
میشود که شاید کسی قائل به
ِ

خـوردن
خوردن بیش از سه قربانی برای مردان جایز ،ولی برای زنان حـرام ،و همچنـین
«
ِ
ِ
مشروبات مباح در هر ظرفی برای مردان مباح ،ولی برای زنان در هر ظرفی حرام است».
ً

علت جواز در روایات ،با عباراتی مانند «ِإنها تذکر اآلخرة»« 2،تُهد ِةق الةدنيا» و
ثانیاِ :

3

«ترق القلع و تدمع العي » 4ذکر شده استب لـذا فرقـی بـین زن و مـرد وجـود نـدارد و ایـن
حکم ،هر دوی آنها را شامل میشود.

5

ً

روایات دال بر جواز میپـردازد 6کـه در بحـث
بیان این دلیل ،به ذکر
ِ
ثالثا :البانی ضمن ِ

«ادلۀ اهلسنت در جواز زیارت قبور توسط زنان» خواهد آمد.
اشکال دوم
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عمومیت روایت «نهيتنم َة زيةارة القبةور ُِوروهةا» را
ابنتیمیه میفوید« :بر فرض که
ِ
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 « .1و یؤیده أن الیطاب في بقیة االفعال المـذکورة فـي زیـادة مسـلم فـي حـدیث بریـدة المتقـدم آنفـا” :و نهیـتکم عـن لحـوم
األضاحي فوق ثالث فأمسکوا ما بدا لکم ،و نهیتکم عن النبیذ إال في سـقاء فاشـربوا فـي األسـقیة کلهـا و ال تشـربوا مسـکرا“،
أقول :فالیطاب في جمیع هذه األفعال موجه إلی الجنسین قطعا ،کما هو الشأن في الیطاب األول” :کنـت :نهیـتکم“ ،فـإذا
قیل بأن الیطاب في قوله ”فزوروها“ خاص بالرجال ،اختل نظام الکالم و ذهبت طراوته ،األمر الذي ال یلی بمن أوتی جوامـع
الکلم ،و من هو أفصح من نط بالضاد»( .البانی ،محمد ناصرالدین ،أحکام الانا ز و تلعها ،ج ،6ص.)625
« .2حدثنا عبد الرزاق ،حدثنا معمر ،عن عطاء الیراسانی ،حدثني عبد الله بن بریدة ،عن أبیه قال :قال رسول الله :إني کنـت
نهیتکم عن زیارة القبور فزوروهاب فإنها تذکر اآلخرة ،و نهیتکم عن نبیذ الجر ،فانتبذوا فـي کـل وعـاء ،و اجتنبـوا کـل مسـکر ،و
نهیتکم عن أکل لحوم األضاحي بعد ثالث فکلوا و تزودوا و ادخـروا»( .ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مجرنل اإلمرام أحمرل ترن
حنبل ،ج ،72ص ،667ح.)87555
« .3حدثنا یونس بن عبد األعلی قال :حدثنا ابن وهب قال :أنبأنا ابن جریج ،عن أیوب بن هان  ،عن مسروق بن األجـدع ،عـن
ابن مسعود ،أن رسول الله قال” :کنت نهیتکم عن زیارة القبور ،فزوروهاب فإنها تزهد في الدنیا ،و تذکر اآلخـرة“»( .ابنماجـه،
محمد بن یزید ،سنن اتن ماجة ،ج ،6ص ،556ح.)6536
 « .4کنت نهیتکم عن زیارة القبور ،أال! فزوروها فإنها ترق القلب و تدمع العین و تذکر اآلخرة ،و ال تقولوا هجرا»( .متقی هنـدی،
علی بن حسامالدین ،کنز العمال ،ج ،65ص.)707
 « .5الثاني :مشارکتهن الرجال في العلة التي من أجلها شرعت زیارة القبـور :فإنهـا تـرق القلـب و تـدمع العـین و تـذکر اآلخـرة».
(البانی ،محمد ناصرالدین ،أحکام الانا ز و تلعها ،ج ،6ص.)625
« .6الثالث :أن النبي قد رخص لهن في زیارة القبور ،في حدیثین حفظتهما لنا أم المؤمنین عائشة( .»...همان).

خـاص «لعة اهّٰلل ُّزورات القبةور» مواجـه
بپذیریم ،پس با روایتـی عـام و همچنـین
ِ
روایـت ِ

میشویم که روایت خاص بر روایت عام مقدم میشود» .وی معتقد اسـت کـه افـر بـدانیم
روایت خاص پس از روایت عام صادر شده است ،پس قطعا خاص مقـدم میشـود ،و افـر
زمان تقدم را ندانیم ،بازهم در نزد اهلعلم ،خاص مقدم خواهد بود.

1

بررسی و نقد اشکال دوم

برخی علمای اهلسنت معتقدند ابتدا روایت خاص و سپس روایـت عـام از پیـامبر صـادر
شده است و ایشان زیـارت قبـور را بـه مـردان و زنـان اجـازه دادهانـد 2.از جملـۀ ایـن علمـا
توضیح عبارت «و ال تقولوا هجرا» از روایت کتاب الجنن الصرغۀی
«نووی» است .وی در
ِ

3

مینویسد:

هجر کالم باطل است و ابتدا نهی از پیـامبر صـادر شـده اسـتب چراکـه مسـلمانان
سین باطل میففتندب امـا بعـدها
در صدر اسالم ،بهدلیل
ِ
نزدیکی زمانی با جاهلیتِ ،
حکـم جـواز بـرای عمـوم را بـا
که اسالم با احکام و قواعدش نفوذ پیدا کرد ،پیـامبرِ 
4
سین باطلی نگویند.
احتیاط صادر کردند تا مسلمانان در زیارت قبور ِ

تعلیم زیارت قبـور توسـط پیـامبر ،مینویسـد« :ایـن داسـتان در
البانی در ذیل ِ
روایت ِ

مدینه اتفاق افتاده استب چراکه پیامبر در مدینه با عایشه ازدواج کردند .لذاست که نهـی
در زمان صدر اسالم و در مکه بوده است» .وی در ادامه بیان میکند که افرچه ما تاریخ را
تشـریع ایـن نهـی در
نمیشناسیم ،ولی یقین داریم که نهی در مدینه نبوده اسـتب چراکـه
ِ

قبور توسط زنان»

مقایسۀ دیدگاه ابنتیمیه و اهلسنت دربارۀ «زیارت

 « .1و أما الذین یزورون فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال و إذا کان هـذا خاصـا و لـم یعلـم أنـه متقـدم علـی الرخصـة کـان
متقدما علی العام عند عامة أهل العلم کذلك لو علم أنه کان بعدها»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتراوی ،ج،80
ص.)776
« .2و قد رأی بعا أهل العلم أن هذا کان قبل أن یرخص النبي في زیارة القبـور ،فلمـا رخـص دخـل فـي رخصـته الرجـال و
النساء»( .ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن التۀمذي ،ج ،8ص.)777
 « .3إني کنت نهیتکم أن تأکلوا لحوم األضاحي إال ثالثا ،فکلوا و أطعموا و ادخروا ما بدا لکـم ،و ذکـرت لکـم أن ال تنتبـذوا فـي
الظروف الدباء و المزفت و النقیر و الحنتم انتبذوا فیما رأیتم و اجتنبوا کل مسکر ،و نهیتکم عن زیارة القبـور ،فمـن أراد أن یـزور
فلیزر ،و ال تقولوا هجرا»( .نسائی ،احمد بن شعیب ،الجنن الصغۀی ،ج ،0ص.)23
« .4و زاد أحمد بن حنبل و النسائي في روایتهما فزوروهـا و ال تقولـوا هجـرا و الهجـر الکـالم الباطـل و کـان النهـي أوال لقـرب
عهدهم من الجاهلیة فربما کانا یتکلمون بکالم الجاهلیة الباطل فلما استقرت قواعد اإلسالم و تمهـدت أحکامـه و استشـهرت
ّ
معالمه أبیح لهم الزیارة و احتاط بقوله و ال تقولوا هجرا»( .نووی ،یحیی بن شرف ،الماموع شۀح المهذب ،ج ،5ص.)765
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مدینه ،معقول نیست و با حکمت تشریع میالف است .وی همچنین ادامه میدهد کـه بـا
تشریع این نهی در مکه از باب سد ذرایع ،که منجر به شـرس نشـود و توحیـد در
این حال،
ِ
قلوب مسلمانان نفوذ پیدا کند ،امری معقول است.

1

شریع این نهی در مکه اشاره کرده و معتقد است
وی در جای دیگری از ِ
کتاب خود به ت ِ
َ
داستان جواز را انس ،که اهل مدینه است ،نقل کرده و آن این است که مادرش وقتی وارد
حکم زیـارت ،در
جواز ِ
مدینه شد ،به محضر پیامبر مشرف شد .ازاینرو معلوم میشود که ِ

نهی پیامبر بوده است.
مدینه و بعد از ِ

2

تأیید اینکـه روایـت عـام بعـد از روایـت خـاص بـوده اسـت ،در
بزرفان اهلسنت برای ِ
ِ

روایات جواز را ذکر کردهاند که این روایات در بحث «ادلۀ اهلسنت در جواز
کتابهای خود
ِ
زیارت قبور توسط زنان» خواهد آمد.

دیدگاه علمای اهلسنت دربارۀ زیارت قبور توسط زنان

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

علمای اهلسنت در مسهلۀ «زیارت قبور توسط زنان» ،به جواز و اباحه قائل شـدهاند 3.برخـی
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« .1و الحدیث استدل به الحافظ في التلخیص علی جواز الزیارة للنساء و هو ظاهر الداللة علیه ،و هو یؤید أن الرخصة شـملهن
مع الرجال ،ألن هذه القصة إنما کانت فی المدینة ،لما هو معلوم أنه بنی بعائشة في المدینة ،و النهي إنما کان فـي أول األمـر
في مکة ،و نحن نجزم بهذا و إن کنا ال نعرف تارییا یؤید ذلك ،ألن اإلستنتاج الصحیح یشـهد لـه ،و ذلـك مـن قولـه” :کنـت
نهیتکم“ إذ ال یعقل في مثل هذا النهي أن یشرع في العهـد المـدني ،دون العهـد المکـي الـذي کـان أکثـر مـا شـرع فیـه مـن
األحکام إنما هو فیما یتعل بالتوحید و العقیدة ،و النهي عن الزیارة من هذا القبیـل ألنـه مـن بـاب سـد الـذرائع ،و تشـریعه إنمـا
یناسب العهد المکي ألن الناس کانوا فیه ،حدیثي عهد باإلسالم ،وعهدهم بالشرك قریبا ،فنهاهم عن إلزیـارة لکـي ال تکـون
ذریعة إلی الشرك ،حتی إذا إستقر التوحید في قلوبهم ،و عرفوا ما ینافیه من أنواع الشرك أذن لهم الزیارة ،و أما أن یدعهم طیلـة
العهد المکي علی عادتهم فی الزیارة ،ثم ینهاهم عنها فی المدینة فهو بعید جدا عن حکمة التشریح ،و لهذا جزمنـا بـأن النهـي
إنما کان تشریعه في مکة ،فإذا کان کذلك فأذنه لعائشة بالزیارة فی المدینة دلیل واضح علی ما ذکرنا ،فتأملـه فإنـه شـ انقـدح
فی النفس ،و لم أر من شرحه علی هذا الوجه ،فان أصبت فمن الله ،و إن أخطأت فمـن نفسـي»( .البـانی ،محمـد ناصـرالدین،
أحکام الانا ز و تلعها ،ج ،6ص.)627
« .2إذا تذکرنا ما أسلفناه من بیان أن النهي کان في مکة ،و أن القصة رواها أنس و هو مدني جاءت به أمه أم سلیم إلی النبـي
حین قدم المدینة ،و أنس ابن عشر سنین ،فتکون القصة مدنیـة ،فثبـت أنهـا بعـد النهـي ،فـتم االسـتدالل بهـا علـی الجـواز».
(همان ،ص.)620
ُ
َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َّ َ َ َ
ْ
َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ َ َ َّ َ َ َ
کان َق ْب َل َت ِْ
ـصَ ،دخـل ِفـي ُّالرخ َص ِـة ِّالر َجـال َو
یص َّالن ِبيِ في ِزیار ِة القب ِور ،فلمـا رخ
خ
ر
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ذ
ه
ن
أ
ی
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ه
« .3فذه َب بعا أ ُ ِ َ ِ ِ َ َِّ
َ َ ْ ُ ُ ِ َّ َ ْ َّ َ ْ
ُ
ِّ
َ
َ
َّ
َ
َ
ِّ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ
َ
ـورِ ،ل ِقل ِـة صـب ِر ِهن ،و کثـر ِة جـز ِع ِهن»( .بوـوی ،حسـین بـن مسـعود ،شرۀح
کره ِللنس ِاء ِزیارة القب ِ
النساء ،و ذهب بعضهم ِإلی أنه ِ
الجنة ،ج ،8ص.)063
«رخص مالك و بعا األحناف و روایة عن أحمد و أکثر العلماء ،في زیارة النساء للقبور ،لحدیث عائشـة( .»...سـاب  ،سـید ،فقره

کراهت آن قائل شدهاند.
از آنها نیز استحباب زیارت 1را مطرح کردهاند و برخی دیگر به
ِ

2

قول کراهت ،بهدلیل روایاتی است که دربارۀ منع زیارت توسط زنان بیان شـده اسـت.
ِ

3

روایـت ابنبریـده وجـود
جواز زیارت قبـور ماننـد
ِ
از آنجایی که در برابر ِ
روایت منع ،احادیث ِ
جواز زیارت قائل
بزرفان اهلسنت صرفا به
دارد 4،برخی
ِ
ِ
روایات ترخیص تمسب کرده و به ِ

5
بین آنها
شدهاند .این در حالی است که علمای دیگر در مواجهه با این دو دسته از روایاتِ ،

جمع کردهاند ،که برخی از آنان عبارت است از:

 .6غالبا ففتهاند که زنها تا از فتنهها در امـان باشـند ،اجـازۀ زیـارت دارنـدب 6از جملـه
کتاب خود به این مسهله تصریح کرده است.
«رویانی» که در ِ

7

جزع آنها
 .8بعضی به کراهت زیارت توسط زنان قائل شدهاندب چراکه صبرشان کمتر و ِ

بیشتر است.

8

 .7قرطبی میفوید:
در این حدیث ،نفرین اختصاص به زنانی دارد که زیاد به زیارت قبور میروند .صیوۀ


قبور توسط زنان»

مقایسۀ دیدگاه ابنتیمیه و اهلسنت دربارۀ «زیارت

الجنة ،ج ،6ص.)577
« .1ندب زیارتها من غیر أن یطأ القبور للرجال و النساء»( .شرنباللی ،حسن بن عمار ،مۀاقي الفرمح شرۀح مرتن نرور اإلیضراح،
ص.)882
«األصح أن الرخصة ثابتة للرجال و النساء فتندب لهن أیضا علی األصح»( .طحطاوی ،احمد بن محمـد ،حاشریة الطحطراوي،
ص.)785
ّ
« .2و الذي قطع به الجمهـور أنهـا مکروهـة لهـن کراهـة تنزیـه»( .نـووی ،یحیـی بـن شـرف ،المامروع شرۀح المهرذب ،ج،5
ص.)765
« .3قال أصحابنا :یکـره زیـارة القبـور للنسـاء لمـا روی أبـو هریـرة أن النبـي” لعـن زوارات القبـور“»( .رویـانی ،عبدالواحـد بـن
اسماعیل ،تحۀ المذبب ،ج ،8ص.)758
ْ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َ
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ ِّ ُ ْ
َ
َ
یـه ،قـال :قـال رسـول الل ِـه:
ـن بریـدة ،عـن أ ِب ِ
« .4حدثنا أحمد بن ْ یونس ،حدثنا معرف بن و ِ
اص َْلْ َ ،عن مح ِار ِب ب ِن ِدث ْار ،ع ِن اب ِ
َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َّ
وها ،ف ِإن ِفي ِز َیارِتها تذ َکرة“»( .سجستانی ،سلیمان بـن اشـعث ،سرنن أتري داود ،ج ،7ص،862
”نهیتکم عن ِزیار ِة القب ِور ،فزور
ح.)7875
 .5ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن التۀمذي ،ج ،8ص.777
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فرتح البراري شرۀح صرحیح البخراري ،ج ،7ص602ب شـوکانی ،محمـد بـن علـی ،نیرل
األوطار ،ج ،0ص.670
« .7لعن زوارات القبور ...کان هذا قبل أن یرخص النبي في زیارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال و النسـاء ،و هـذا
أصح عندي إذا أمنت االفتتان و التعدي عما فیه رضی اللـه تعـالی»( .رویـانی ،عبدالواحـد بـن اسـماعیل ،تحرۀ المرذبب ،ج،8
ص.)758
 .8ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن التۀمذي ،ج ،8ص777ب بووی ،حسین بن مسعود ،شۀح الجنة ،ج ،8ص.063
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نهی چنین زنانی از زیـارت
مبالوه (زوارات) بر همین معنا داللت دارد .و شاید ِ
سبب ِ
قبور ،عواقب آن باشدب مانند ازبینرفتن ح همسر ،زینت و خودنمایی ،فریـادزدن
نیافتن این عواقب مطمـهن باشـیم،
و امثال آن .لذا ففته میشود چنانکه از تحق
ِ
یادآوری آخرت چیزی اسـت کـه هـم
مانعی ندارد که زنان به زیارت قبور َبروندب زیرا
ِ
1
مردان و هم زنان به آن نیازمند هستند.

شوکانی نیز سین قرطبی را میپذیرد و میفوید« :این سین شایستۀ اعتمـاد در جمـع
بـــین احـــادیثی اســـت کـــه بـــهظاهر متعـــارض هســـتند» 2.مبـــارکفوری نیـــز در کتـــاب
سین قرطبی میفوید« :آنچه قرطبی میفوید ،چیزی اسـت
نقل
تحفة األحوذي ،پس از ِ
ِ
که ظاهر حدیث بر آن داللت دارد».

3

ادلۀ اهلسنت بر جواز زیارت قبور توسط زنان
بزرفان اهلسنت برای جواز زیارت توسط زنان ،به روایاتی استدالل کردهاند که عبارتاند از:
 .0تقریر پیامبر در روایت انس بن مالک

در کتاب صحیح تخاری ،این روایت از «انس بن مالب» نقل شده است:

سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

ْ َ
َ َ
َ ُ ُ َ َ
َ
ََ
ةالَ :م َّةر َّ
ةام َرأ ٍة
الن ِبةقِ ب
َح َّدث َنا َآد ُمو َح َّدث َنا ش ْع َبةو َح َّدث َنا ث ِاب ٌتو ََ ْ أن ِس ْب ِ َم ِالة و ق
ْ َ َ ْ َ َ َ َّ
َّ َ َ ْ
اصبري»َ .ق َال ْت« :إ َليةك ََ ِّنةقو َِإ َّنةك َل ْةم ُت َِّ ْ
َْ
ةع
ِ
َ ِ
تبنق َِند قب ٍرو ِقال« :ات ِقق الل و ِ ِ
ََ
اب َّ
ب ُمِّ َيبتقو َو َل ْم َت ْعر ِْ ُ »َِ .ق َيل َل َها« :إ َّن ُ َّ
النبقَِ .»أ َت ْت َب َ
الن ِبقو ِل ْم َت ِج ْد َِ ْن َةد ُه
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ َ َّ ْ ُ ْ َ َّ ْ َ ُ َ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
4
بو ِابي ِ .قالت« :لم أَ ِرِك»ِ .قالِ « :إنما الِّبر َِند الِّدم ِة اْلولى»
روزی پیامبر زنی را دیدند که در کنار قبری فریه میکند .به او فرمودنـد« :تقـوای
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الهی پیشه کن و صبر نما» .آن زن ففت« :دور شو .تو که بـه مصـیبت مـن مبـتال
نشدهای تـا بـدانی فرفتـار چـه مصـیبتی شـدهام» .شیصـی بـه آن زن ففـت« :او
در خانۀ پیامبر آمد و هیچ نگهبانی آنجا نبود .به پیامبر
پیامبر بود» .آن زن به ِ
عرض کرد« :من شما را نشـناختم» .پیـامبر فرمودنـد« :صـبر حقیقـی ،صـبر در
 .1قرطبی ،احمد بن عمر ،المفهم ،ج ،8ص777ب ابنحجر عسقالنی ،احمد بـن علـی ،فرتح البراري شرۀح صرحیح البخراري،
ج ،7ص.603
 .2شوکانی ،محمد بن علی ،نیل األوطار ،ج ،0ص.675
 .3مبارکفوری ،محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم ،تحفة األحوذي تشۀح جامع التۀمذي ،ج ،0ص.673
 .4بیاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،باب زیارة القبور ،ج ،8ص.33

مصیبت اول است».

ابنحجر عسقالنی مینویسد« :از اینکه پیامبر وی را از این عمل منع نکردند ،جـواز
زیارت ثابت میشودب چراکه تقریر پیامبر حجت است» 1.عینی نیز در شرح روایـت فـوق،
رفتن به زیارت قبور را برای مرد و زن جایز میداند و بـهنقل از نـووی ،جـواز را بـه جمهـور
علما نسبت میدهد.

2

3
جواز زیارت را استفاده کرده
عالوه بر عالمان اهلسنت ،البانی نیز از روایت فوق ِ
حکم ِ

است.

4

 .0روایت عایشه در جواز زیارت توسط بانوان

در کتاب الجنن الکبۀی آمده است:
َ َبد الل ب أبق ملينةو أن َائشة أقبلت ذات يوم مة المقةابر ِقلةت لهةا« :يةا

أم المؤمني و م أي أقبلت؟» قالت« :م قبر أخق َبةد الةرحم بة أبةق بنةر».
ِقلت لها« :أليس کان رِول الل  نهى َ زيارة القبور؟» قالت« :نعم .کةان نهةى
5

ثم أمر بُيارتها»ب
روزی عایشه از قبرستان باز میفشت که به او ففتم« :از کجا میآیی؟» ففت« :از
کنار قبر برادرم عبدالرحمن بن ابیبکر» .ففتم« :آیـا رسـول خـدا از زیـارت قبـور
نهی نکرده بودند؟» ففت« :آری .ابتدا نهی کـرده بودنـد و سـپس بـه زیـارت قبـور
دستور دادند».

همچنــین روایتــی وجــود دارد کــه ابوملیکــه میفویــد« :از عایشــه شــنیدم کــه ففــت:
”پیامبر زیارت قبور را اجازه دادند“».

6

قبور توسط زنان»

مقایسۀ دیدگاه ابنتیمیه و اهلسنت دربارۀ «زیارت

« .1و یؤید الجواز حدیث الباب و موضع الداللة منه أنه لم ینکـر علـی المـرأة قعودهـا عنـد القبـر و تقریـره حجـة»( .ابنحجـر
عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري شۀح صحیح البخاري ،ج ،7ص.)602
َ
َ َ
َ َ َ
َ
َْ
َ
َ
ْ
ُ
ُْ ُ ُ
ْ َ َ َ
َ َ
ََ
کـافرا لعـدم الفصـل ِفـي ذ ِلـك .و قـال
« .2جواز ِز َیارة القبور مطلقا ،سواء کان الزائر رجال أو ام َرأة ،و سواء کان المـزور مسـلما أو ِ
ْ
َّالن َو ِوي :و بالجواز قطع ال ُج ْم ُهور»( .عینی ،محمود بن احمد ،عملة القاري ،ج ،2ص.)72
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ِّ
َ
َ « .3و م ْن َها َما َأ ْخ َر َج ُه ْال ُب َیاري ” َأ َّن َّالنبيَ م َّر ب ْام َر َأة َت ْبکی ع ْن َد َق ْبر َف َق َالَّ :اتقی َّالل َه َو ْ
اص ِب ِری ،قالـت :إلیـك عنـی“ .الح ِـدیثَ ،و
ِ
ِ
ِ
ِ ْ
ِ
ِ
ْ
َ ْ ْ ْ َ َ َ ِّ َ
الز َیارة»( .شوکانی ،محمد بن علی ،نیل األوطار ،ج ،0ص670ب ساب  ،سید ،فقه الجنة ،ج ،6ص.)573
لم ینکر علیها
 .4البانی ،محمد ناصرالدین ،أحکام الانا ز و تلعها ،ج ،6ص.620
 .5بیهقی ،احمد بن حسین ،الجنن الکبۀی ،ج ،0ص.676
« .6حدثنا إبراهیم بن سعید الجوهري قال :حدثنا روح قال :حدثنا بسطام بن مسلم ،قال سمعت أبا التیاح ،قـال :سـمعت ابـن
أبي ملیکة ،عن عائشة ،أن رسول الله ،رخص في زیارة القبور»( .ابنماجه ،محمد بن یزیـد ،سرنن اترن ماجرة ،ج ،6ص،555
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عالمان اهلسنت در حکم به جواز زیارت ،به روایت فوق اشاره کردهاند 1و البانی
برخی
ِ

نیز هر دو روایت را ذکر کرده است.

2

 .3پیامبر و تعلیم زیارت به عایشه

در روایتی از عایشه نقل شده است که پیامبر به او فرمودند:

ْ
َ َُ ُ َ
َ َ
َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ
ُْ
کيف أقول ل ُه ْةم يةا
« ِإ َّن َر َّبك يأ ُم ُرك أ ْن َتأ ِتق أ ْهل ال َب ِقيع ِ َت ْس َتا ِف َر ل ُه ْم» .قال ْت« :قل ُت
ِ
ْ
ْ
َ ُ َ
الس َال ُم ََ َلى َأ ْهةل ِّ
ول الل ؟» َقالُ « :قولقَّ :
يار ِمة َ ال ُم ْةؤ ِم ِني َ َو ال ُم ْس ِةل ِمي َ و َو
الةد
رِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ ََ ُ
ْ َ ُ ُ ُْ ْ َْ
َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ
3
يرحم الل المستق ِد ِمي ِمنا و المستأ ِخ ِر ي و و ِإنا ِإن شاء الل ِبنم لال ِحقون»ب

اهل آن طلب استوفار کنی».
«پروردفارت به تو امر میکند که به بقیع بروی و برای ِ
عایشه ففت« :ففتم ای رسول خدا ،در کنار قبرها به اموات چه بگویم؟» پیـامبر
فرمودند« :بگو :سالم بر اهـلدیـار از مؤمنـان و مسـلمانان .خداونـد فذشـتگان و
ندفان ما را رحمت کند ،و ما انشاءالله به شما ملح میشویم».
آی ِ

5
4
جـواز زیـارت ،بـه روایـت فـوق
عالوه بر علمای اهلسـنت ،البـانی نیـز در حکـم بـه ِ

استدالل کرده است.

 .4زیارت قبر حضرت حمزۀ سیدالشهدا توسط حضرت فا مه

در کتاب المجتلرك علی الصحیحین نقل شده است:
َ َلق ب الحسي و َ أبي « :أن ِاَمة بنت النبق کانت تُور قبر َمهةا حمةُة

کل جمعة ِتِّلى و تبنى َنده»

6

علی بن حسین از پدرش نقل کرده است« :فاطمه ،دختر پیـامبر ،هـر جمعـه بـه
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ح.)6535
 .1مبارکفوری ،محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم ،تحفة األحوذي تشۀح جرامع التۀمرذي ،ج ،0ص673ب ابنحجـر عسـقالنی،
احمد بن علی ،فتح الباري شۀح صحیح البخاري ،ج ،7ص603ب ابن عبـدالبر ،یوسـف بـن عبداللـه ،التمهیرل ،ج ،7ص877ب
ساب  ،سید ،فقه الجنة ،ج ،6ص.577
 .2البانی ،محمد ناصرالدین ،أحکام الانا ز و تلعها ،ج ،6ص.620
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مجلم ،ج ،8ص.735
 .4ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تلخیص الحبیۀ ،ج ،8ص760ب شوکانی ،محمد بن علی ،نیرل األوطرار ،ج ،0ص670ب
ساب  ،سید ،فقه الجنة ،ج ،6ص.577
 .5البانی ،محمد ناصرالدین ،أحکام الانا ز و تلعها ،ج ،6ص.628
 .6حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المجتلرك علی الصحیحین ،ج ،6ص577ب بیهقی ،احمد بن حسین ،الجنن الکبرۀی،
ج ،0ص.676

زیارت قبر عمـویش حمـزه میرفـت ،در آنجـا نمـاز میخوانـد و در کنـار قبـر فریـه
میکرد».

بزرفان اهلسنت 1در حکم به جواز زیارت ،به روایت فوق اشاره کردهاند.
بعضی
ِ
نتیسه
بودن زیارت قبور توسط زنـان معتقـد اسـت.
برخالف جمهور اهلسنت ،ابنتیمیه به حرام ِ

نهـی بـانوان از زیـارت» اسـتدالل ،و از
وی برای ِ
اثبات این حرمت ،به مدلول روایتهای « ِ
روایات دال بر جواز نیز اشکاالتی مطرح نمـوده
اسناد آنها دفاع کرده است و دربارۀ مدلول
ِ

روایـات دال بـر جـواز ،تقریـر پیـامبر ،عمـل
اساس
ِ
است .جواز «زیارت توسط بانوان» بر ِ
صحابه ،و سین علمای اهلسنت مسهلهای ثابتشده استب تا جایی که برخـی وهابیـان
استحباب زیارت قائـل شـدهاند و البـانی نیـز بـه
مانند البانی ،برخالف فتوای ابنتیمیه ،به
ِ

اشکاال تی که ابنتیمیه در این زمینه مطرح کرده ،پاسخ داده است .بنا بر آنچه ففته شـد،
نمیتوان زیارت قبور توسط بانوان را حرام دانست.

قبور توسط زنان»

مقایسۀ دیدگاه ابنتیمیه و اهلسنت دربارۀ «زیارت

 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تلخیص الحبیۀ ،ج ،8ص767ب شوکانی ،محمد بن علی ،نیرل األوطرار ،ج ،0ص670ب
ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،التمهیل ،ج ،7ص.870
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کتابنامه
 .6ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،التمهید؛ لما في المو أ من المعاني و اوسانید ،تحقیـ  :مصـطفی
بن احمد علوی و محمد عبدالکبیر بکری ،مورب :وزارة عموم األوقاف و الشؤون اإلسالمیة6723 ،ق.
 .8ابـــن عبـــدالوهاب ،محمـــد ،کتااااب التوحیاااد ،تحقیـــ  :احمـــد بـــن علـــی قفیلـــی ،مصـــر:
مکتبة عباد الرحمن ،چا اول6083 ،ق.
 .7ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مسماو الفتااوی ،تحقیـ  :عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،
.0
.5
.7
.3

مدینه :مجمع الملك فهد6067 ،ق.
ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،کتاب الضعفاء و المتروکین ،تحقی  :عبدالله قاضـی ،بیـروت:
دار الکتب العلمیة ،چا اول6057 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،تحقی  :محمد عوامه ،سوریه :دار الرشـید،
چا اول6057 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،هند :دائرة المعارف النظامیة ،چا اول6787 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تلخیص الحبیر؛ في تخاریج أحادیاث الرافعاي الکبیار،
بیجا :دار الکتب العلمیة ،چا اول6063 ،ق.
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 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري شرح صحیح البخااري ،بیـروت :دار المعرفـة،
6733ق.
 .3ابنحزم ،علی بن احمد ،المحل ٰی باآلثار ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.
 .65ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقی  :شعیب ارنؤوط و عادل مرشـد
و دیگران ،بیجا :مؤسسة الرسالة ،چا اول6086 ،ق.
 .66ابنعدی جرجانی ،عبدالله ،الکامل في ضعفاء الرجال ،تحقی  :عادل احمد عبدالموجود و علـی
محمد معوض ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چا اول6062 ،ق.
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 .68ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابان ماجاة ،تحقیـ  :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیجـا :دار إحیـاء
الکتب العربیة ،بیتا.
 .67آلشیخ ،عبدالرحمن بن حسن ،فاتح المسیاد؛ شارح کتااب التوحیاد ،تحقیـ  :محمـد حامـد
الفقی ،قاهره :السنة المحمدیة ،چا هفتم6733 ،ق.
 .60البانی ،محمد ناصرالدین ،أحکام السنائز و بدعها ،بیـروت :المکتـب اإلسـالمي ،چـا چهـارم،
6057ق.
 .65البانی ،محمد ناصرالدین ،إرواء الغلیل؛ في تخریج أحادیث مناار السابیل ،بیـروت :المکتـب
اإلسالمي ،چا دوم6055 ،ق.

 .67البانی ،محمد ناصرالدین ،ضعیف موارد الظمآن إلی زوائد ابن حبان ،ریـاض :دار الصـمیعي،
چا اول6088 ،ق.
 .63بیاری ،محمد بن اسماعیل ،کتااب الضاعفاء الصاغیر ،تحقیـ  :محمـود ابـراهیم زایـد ،حلـب:
دار الوعی ،چا اول6737 ،ق.
 .62بیاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،تحقی  :محمد زهیر بن ناصـر ،بیجـا :دار طـوق
النجاة ،چا اول6088 ،ق.
 .63بووی ،حسین بن مسعود ،شرح السنة ،تحقی  :شعیب ارنؤوط و محمـد زهیـر شـاویش ،بیـروت-
دمش  :المکتب اإلسالمي ،چا دوم6057 ،ق.
 .85بیهقی ،احمد بن حسین ،السنن الکباری ،تحقیـ  :محمـد عبـدالقادر عطـا ،بیـروت :دار الکتـب
العلمیة ،چا سوم6080 ،ق.
 .86ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،سانن الترماذي ،تحقیـ  :بشـار عـواد معـروف ،بیـروت :دار الوــرب
اإلسالمي6332 ،م.
 .88حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المساتدرك علای الصاحیحین ،تعلیـ  :محمـد بـن احمـد
ذهبی ،تحقی  :مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چا اول6066 ،ق.
 .87ذهبی ،محمد بن احمد ،المغني في الضعفاء ،تحقی  :نورالدین عتر ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .80ذهبی ،محمد بن احمـد ،دیاوان الضاعفاء و المتاروکین؛ و خلال مان المسهاولین و ثقاات
فیهم لین ،تحقی  :حماد بن محمد انصاری ،مکه :مکتبة النهضة الحدیثة ،چا دوم6723 ،ق.
 .85ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النابالء ،تحقیـ  :جمعـی از محققـان تحـت اشـراف شـعیب
ارناؤوط ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چا سوم6055 ،ق.
 .87ذهبی ،محمد بن احمد ،من تکلم فیه؛ و هو موثوق أو صالح الحدیث ،تحقیـ  :عبداللـه بـن
ضیفالله رحیلی ،بیجا :بینا ،چا اول6087 ،ق.

قبور توسط زنان»

مقایسۀ دیدگاه ابنتیمیه و اهلسنت دربارۀ «زیارت

 .83ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان اإلعتدال في نقد الرجال ،تحقی  :بجاوی علی محمد ،بیروت:
دار المعرفة ،چا اول6728 ،ق.
 .82رویانی ،عبدالواحد بن اسماعیل ،بحر المذهب؛ في فرو المذهب الشافعي ،تحقی  :طـارق
فتحی سید ،بیجا :دار الکتب العلمیة ،چا اول8553 ،م.
 .83ساب  ،سید ،فقه السنة ،بیروت :دار الکتاب العربي ،چا سوم6733 ،ق.
 .75سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن أبي داود ،تحقی  :محمد محییالدین عبدالحمید ،بیـروت:
المکتبة العصریة ،بیتا.
 .76سیاوی ،محمد بن عبدالرحمن ،فتح ب
المغیث؛ بشرح ألفیة الحدیث للعراقي ،تحقیـ  :علـی
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حسین علی ،مصر :مکتبة السنة ،چا اول6080 ،ق.
 .78شرنباللی ،حسن بن عمار ،مراقي الفالح شرح متن نور اإلیضاح ،بیجـا :المکتبـة العصـریة،
چا اول6085 ،ق.
 .77شـوکانی ،محمــد بــن علــی ،نیاال اوو ااار ،تحقیـ  :عصــامالدین صــبابطی ،مصــر :دار الحــدیث،
چا اول6067 ،ق.
 .70طحطاوی ،احمد بن محمد ،حاشیة الطحطاوي؛ علی مراقي الفالح شارح ناور اإلیضااح،
تحقی  :محمد عبدالعزیز خالدی ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چا اول6062 ،ق.
 .75طیالسی ،سلیمان بن داود ،مسند أبي داود الطیالسي ،تحقی  :محمد بن عبدالمحسـن ترکـی،
مصر :دار هجر ،چا اول6063 ،ق.
 .77عتر ،نورالدین ،منهج النقد في علوم الحدیث ،دمش  :دار الفکر ،چا سیویکم6076 ،ق.
 .73عقیلی ،محمد بن عمرو ،کتاب الضاعفاء الکبیار ،تحقیـ  :عبـدالمعطی امـین قلعجـی ،بیـروت:
دار المکتبة العلمیة ،چا اول6050 ،ق.
 .72عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القااري؛ شارح صاحیح البخااري ،بیـروت :دار إحیـاء التـراث
العربي ،بیتا.
 .73قرطبی ،احمد بن عمر ،المفهم؛ لما أشکل من کتاب تلخیص مسالم ،تحقیـ  :محییالـدین
دیب مستو و احمد محمد سید و دیگران ،بیروت-دمش  :دار ابن کثیر ،چا اول6063 ،ق.
 .05مبارکفوری ،محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم ،تحفة اوحوذي بشرح جامع الترمذي ،بیروت:
دار الکتب العلمیة ،بیتا.
 .06متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز العمال؛ في سنن اوقوال و اوفعاال ،تحقیـ  :بکـری
حیانی و صفوة السقا ،بیجا :مؤسسة الرسالة ،چا پنجم6056 ،ق.
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 .08مقریزی ،احمد بن علی ،مختصر الکامل فی الضعفاء ،تحقی  :ایمن بن عارف دمشقی ،قاهره:
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مکتبة السنة ،چا اول6065 ،ق.
 .07نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الصغری ،تحقی  :عبدالفتاح ابوغده ،حلب :مکتب المطبوعـات
اإلسالمیة ،چا دوم6057 ،ق.
 .00نسائی ،احمد بن شعیب ،کتاب الضاعفاء و المتاروکین ،تحقیـ  :محمـود ابـراهیم زایـد ،حلـب:
دار الوعی ،چا اول6737 ،ق.
 .05نووی ،یحیی بن شرف ،المسمو شرح المهذب ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.
 .07نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحقی  :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـروت :دار إحیـاء
التراث العربي ،بیتا.

پژوهشنامۀ نقد وهابیت؛ سراج منیرر سرال هفرتم  شرمارۀ   82زمسرتان
6931
صررفحات  689 -648 :ترراریر دریا ررت 6931/62/26 :ت رراریر تأییررد:
6931/66/23

بررسی نقد ابنتیمیه بر استدالل عالمه حلی در
حدیث غدیر
*

چکیده
روایی مذاهب اسالمی ذکر شده« ،حدیث غدیر» است.
یکی از روایاتی که در تمام کتابهای ِ
این حدیث بر واقعهای داللت دارد که در صحرای غدیر صورت فرفته اسـت و در ایـن واقعـه،

جانشین خود را بـه مـردم معرفـی کردهانـد .عالمـه حلـی بـا اسـتناد بـه آیـات و
پیامبر اکرم
ِ

روایـات ،وصـایت حضـرت علـی در غـدیر را ثابــت کـرده اسـتب بـا وجـود ایـن ،ابنتیمیــه
حدیث غدیر را تضعیف و تکذیب کـرده اسـت .وی مـدعی اسـت کـه چـون حـدیث غـدیر در
کتــب صــحیحین نیامــده اســت ،پــس روایتــی ضــعیف اســت .ایــن در حــالی اســت کــه
حاکم نیشابوری و البانی روایت غدیر را «علی شرط الشـییین» تصـحیح کردهانـدب بنـابراین،
وصـایت
اتـب صـحت اسـت و از حیـث داللـت نیـز بـر
ِ
این روایـت از حیـث سـند در اعلـی مر ِ
حضرت علی صراحت داردب زیرا لوتشناسان تصریح کردهاند که مراد از «مولی» ،اولویـت
کردن مردم توسط پیامبر در سرزمینی خشـب
است .همچنین قراینی عقلی ،همچون جمع ِ

و اظهار جملۀ «م کنت مواله ِهذا َلةق مةواله» از سـوی ایشـان ،آنهـم در آخـرین
روزهای حیاتشان ،داللت بر وصایت و خالفت دارد ،نه بر محبتب زیرا محبـت مسـلمانان بـه

توصیه نیازی ندارد و وظیفۀ همگان است .این پژوهش با بهرهفیری از کتابهـای فـریقین و
با توجه به سند حدیث ،داللـت حـدیث و قـراین قطعـی در آیـات و روایـات ،ایـن نتیجـه را بـه
میاطب ارائه داده است که دیدفاه عالمه حلی مورد تأیید است.
کلیدواژهها :حدیث غـدیر ،عالمـه حلـی ،ابنتیمیـه ،تصـحیح حـاکم نیشـابوری بـر
* کارشناسی ارشد مؤسسۀ مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلmohiti1360@gmail.com :

حدیث غدیر ،تواتر حدیث غدیر ،منهاج الکرامة ،منهاج السنة.

مقدمه
«حدیث غدیر» از حدیثهایی است که اندیشمندان اسالمی همواره در قرون متمـادی بـه
آن پرداختهانــدب حــدیث شــریفی کــه در ســایۀ اهتمــام خــدای ســبحان ،پیــامبر اکــرم،
ائمۀ اطهار و بزرفان صحابه دارای جایگاه ویژهای است .حدیث غـدیر در  62ذیالحجـۀ
سال  65هجـری ،هنگـام بازفشـت پیـامبر اکـرم از حجـةالوداع ،و در منطقـهای بـهنام
هزارنفری مسلمانانی که از حج برمیفشتند ،ایراد شد.
«غدیر خم» در بین جمعیت چندین
ِ

َ
ُ ِّ ْ ُ ْ َ
حکم آیۀ يا أ َيها َّالر ُِول َبلغ ما أن ِةُل
هنگامی که پیامبر اکرم به سرزمین غدیر رسیدند ،به ِ
َ
َ
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ
ةت ِر َِةال َت  0موظـف بـه ابـال وحـی شـدند تـا والیـت
ِإليك ِم ر بك و ِإن لم تفعل ِمةا بلا

دسـتور حضـرت توقـف کردنـد و
حضرت علی را بـر همگـان اعـالم کننـد .کاروانیـان به
ِ

کسانی که جلو رفته بودند ،بازفشتند و کسانی هم که عقب مانده بودند ،رسـیدند .حضـرت

نماز ظهـر را در همـان منطقـه اقامـه کردنـد و سـپس منبـری آمـاده نمودنـد و خطبـهای
خواندند .در قسمتی از این خطبه ،که به «حدیث غدیر» معروف است ،پیامبر فرمودند:
أيها الناُو ألست أولى مننم بأنفسنم؟ قالوا :بلىو قالِ :م کنت مواله ِهذا َلةق
موالهو اللهم وال م واالهو و َاد م َاداهو و انِّر م نِّرهو و اخذل م خذل

2.

در رابطه با حدیث غدیر کتابها و مقالههای زیادی نگاشته شده است .مهمترین کتـاب
در این زمینه را عالمه امینی به رشتۀ تحریر درآورده است که بـه نـام الغرلیۀ معـروف اسـت.
عالمه امینی بهصورت مفصل و در یازده جلد به موضوع غدیر پرداخته و هر آنچه از روایات
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سینان موجود در منابع اهلسنت که بر وصایت حضـرت علـی داللـت داشـته،
و اشعار و
ِ
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جمعآوری کرده است .این کتاب بزرگترین دائرةالمعارفی اسـت کـه در زمینـۀ حـدیث غـدیر
به رشتۀ تحریر درآمده است .همچنین میرحامد حسین در کتاب عبقرات األنروار فري إمامرة

جلدی
األ مة األطهار ،به موضوع حدیث غدیر ورود پیدا کرده است و یـب جلـد از دورۀ سـی ِ
 .1سورۀ مائده ،آیۀ .73
 .2عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،منهاج الکۀامة ،ص.603

این کتاب را به این حدیث اختصاص داده است .آیتالله میالنی کتـاب عبقرات األنروار را بـا
فارسـی روان نوشـته
عنوان نفحات األزبار في خمصة عبقرات األنروار خالصـه کـرده و بـه
ِ

است و در کتاب شۀح منهاج الکۀامة في معۀفة اإلمامة نیز به نقد دیدفاه ابنتیمیه در کتاب
منهاج الجنة النبویة ،پرداخته است .آیتالله شرفالدین نیز قسمتی از کتاب المۀاجعات را به
حدیث غدیر اختصاص داده ،و تواتر و داللت حدیث بر وصایت حضـرت علـی را ثابـت کـرده
خـالی آن احسـاس میشـدب
است .با وجود این ،مقالۀ ِ
پیشرو دارای امتیازی است که جای ِ
زیرا هیچکدام از این کتابها ناظر به اشکاالت مطرحشده توسط ابنتیمیه نبوده است .حتی

آیتالله میالنی ،که کتابش را در نقد کتاب منهاج الجنۀ ابنتیمیـه نگاشـته اسـت ،بـه همـۀ
اشکاالت ابنتیمیه اشاره نکرده است .از آنجا که کتاب منهاج الجرنۀ ابنتیمیـه مـورد توجـه
سلفیه است ،ضرورت اقتضا میکرد که بهصورت جزئی به نقدهای ابنتیمیه پاسخ داده شود
که این پژوهش بهنوبۀ خود به این امـر اختصـاص پیـدا کـرده اسـت .ایـن پـژوهش بـا روش
بررسی حدیث غدیر از دیدفاه ابنتیمیه و عالمه حلی پرداخته است.
توصیفی-تحلیلی به
ِ
حدیث غدیر در کالم عالمه حلی
عالمه حلی در کتاب منهاج الکۀامة في معۀفة اإلمامرة بـه اثبـات حقانیـت امـام علـی

میپردازد .وی در استناد به حدیث غدیر چنین میفوید:
امامت حضرت علی ،حدیث «ِم کنت مواله ِهذا َلى
دومین حدیث در اثبات
ِ

مواله» است .از پیامبر اکرم بهصورت خبر متواتر روایت شده است که وقتـی آیـۀ

ُّ
الل ُّ
هم وال م واالهو و َاد م َاداهو و انِّر م نِّرهو و اخذل مة
ِهذا َلى موالهو

سمت امیرالمؤمنین علی آمد و با این جمـالت بـه
خذل » .در این هنگام عمر به ِ
ُّ
حضرت تبریب ففت« :بخ بخ .أصبحت موالی و مولى کل مؤم و مؤمنة»0.
ٍ ٍ

َ
ُ ِّ ْ ُ ْ َ
« .1الثاني[ :فمن کنت مواله فهذا علی مواله] الیبر المتواتر عن النبي أنه لما نزل قوله تعالی :یا أ َیها َّالر ُسـول َبلـغ مـا أن ِـزل
َ
ِإلیك ِم ْن َر ِّبك خطب الناس في غدیر خم ،و قال للجمع کله :أیها الناس ،ألست أولی منکم بأنفسکم؟ قالوا :بلی ،قـال :فمـن
کنت مواله فهذا علی مواله ،اللهم وال من وااله ،و عاد من عاداه ،و انصر من نصره ،و اخذل من خذله! فقال لـه عمـر :بـخ بـخ
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َ

ُ ِّ ْ

ُ َ َ

يا أ َيها َّالر ُِول َبلغ ما أ ْن ُِل ِإليك ِم ْ َر ِّبك نازل شـد ،ایشـان در منطقـۀ غـدیر خـم
برای مردم خطبه خواندند .حضرت رو به جمعیت کردند و فرمودنـد« :أيهةا النةاُو
ألست أولى مننم بأنفسنم؟» ففتند« :بله» .حضرت فرمودندِ« :م کنةت مةواله
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عالمه حلی در ادامه میفوید« :مراد از کلمۀ ”مولی“ در این حدیث ،بهمعنای اولویـت
کـالم خـود فرمودنـد:
در تصرف استب به ِ
جهت قرینۀ ابتدای کالم که پیامبر در ابتـدای ِ

”ألست أولى مننم بأنفسنم؟“».

0

چنانکه در متن استدالل عالمه حلی مشاهده میشود ،عالمه بـر دو مسـهله تأکیـد
دارد:
 .6حدیث غدیر «متواتر» است.
 .8مراد از واژۀ «مولی» اولویت در تصرف است ،نه مواالت و دوستی.
حقانیت این حدیث را
مبانی
ِ
هرچند عالمه حلی بسیار کوتاه سین ففته ،ولی مهمترین ِ

در همین چند جمله بیان کرده استب زیرا برای استناد به هر حدیثی دو کار بایـد انجـام داد:
بررسی داللی» ،که عالمه حلی به هر دو نکته تصریح کرده است .وی
بررسی سندی» و « ِ
« ِ
بررسـی سـندی الزم
کالم خود میفرماید که این حدیث متـواتر اسـت .در نتیجـه،
در ابتدای ِ
ِ

نداردب زیرا همگان ،چه شیعه و چه سنی ،بر ایـن باورنـد کـه حـدیث متـواتر «قطعیالصـدور»

است و قطعا از پیامبر روایت شده است و در حکم آیۀ قرآن اسـت .بنـابراین ،وقتـی حـدیثی
میالفـان وصـایت
بررسی سندی نیازی ندارد .عالمه بهخوبی میداند که
متواتر شد ،دیگر به
ِ
ِ

حضرت علی نمیتوانند این حدیث را رد کنندب زیرا این روایـت را بـیش از  665صـحابی و
2
تواتر حدیث نمیپردازد .ح
 20تابعی نقل کردهاند .به همین دلیل است که عالمه به اثبات ِ

سندی حدیث نیازی نیستب زیرا افـر کسـی بـا حـدیث و علـوم
بررسی
هم همان است که به
ِ
ِ

حدیث آشنایی داشته باشد ،تواتر ایـن حـدیث را بـهخوبی درس میکنـدب چنانکـه بسـیاری از
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تواتر این حدیث اقرار کردهاند.
بزرفان اهلسنت به ِ
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اما نکتۀ دیگری که عالمه با زیرکی به آن توجه میدهد ،موضوع داللت حدیث اسـت.

وی در رابطه با داللت حدیث ،در یب جملـه میفویـد« :مـراد از ”مـولی“ در ایـن حـدیث،
اولویت و رهبری است ،نه محبت و مودت» .عالمه بهخوبی میداند با توجه به کثرت نقل



أصبحت موالي و مولی کل مؤمن و مؤمنة»( .همان).
« .1و المراد بالمولی هنا األولی بالتصرف ،لتقدم التقریر منه بقوله :ألست أولی منکم بأنفسکم؟»( .همان).
 .2امینی ،عبدالحسین ،تۀجمۀ الغلیۀ ،ترجمه :محمدتقی واحدی ،ج ،6ص 25تا .630

داللی حدیث خدشـه
روایت غدیر ،افر کسی بیواهد در حدیث غدیر خدشه کند ،در بحث ِ

میکندب چراکه مسلم و قطعی است که حدیث غدیر از پیـامبر اکـرم صـادر شـده اسـت.
وصـایت
داللت ایـن حـدیث بـر
بنابراین ،افر کسی بیواهد در حدیث غدیر خدشه کند ،به
ِ
ِ
مفسران عامه با تکیـه بـر ایـن
حضرت علی شبهه وارد خواهد کردب چنانکه بسیاری از
ِ
نکته ،در داللت حدیث غدیر شبهه وارد کرده و ففتهاند حداکثر چیزی که این حدیث بر آن

داللت دارد ،محبت به علی است.
کالم ابنتیمیه در رد حدیث غدیر
اول حـدیث غـدیر را تضـعیف ،و
ابنتیمیه سینان عالمه حلی را نمیپـذیرد .وی بیـش ِ
دوم حدیث غدیر را تکذیب میکند و سپس داللت حدیث بر والیت حضرت علی
بیش ِ

را نمیپذیرد .در مجموع ،ابنتیمیه دو اشکال در نقد سینان عالمه حلـی در اسـتناد بـه

حدیث غدیر مطرح میکند .6 :اشکال سندیب  .8اشکال داللی.
اشکال اول :اشکال سندی (تردید و تکذیب حدیث)

ابنتیمیه در کتاب منهاج الجنة النبویة در رد کالم عالمه حلی ،ابتدا بـه تکـذیب روایـت
میپردازد .وی میفوید:

افرچــه حــدیث مــواالت« ،مةة کنةةت مةةواله ِعلةةق مةةواله» ،را ترمــذی و
احمــد بــن حنبــل نقــل کردهانــد ،ولــی ایــن جملــه در صــحاح نیامــده اســت.
به همین جهت ،مردم در صحت آن اختالف کردهاندب بهویژه آنکه اشیاصی مثـل

ابنتیمیه با این سین ارزش کتاب احمد بن حنبل و کتاب ترمذی را زیر سـؤال بـرده
بررسی
استب فویی که این کتابها هیچفونه ارزش علمی و روایی ندارند .وی در ادامه ،به
ِ
دوم حدیث میپردازد و میفوید« :اما جملۀ ”اللهم وال م واالهو و َةاد مة َةاداه“
قسمت ِ

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج الجنة النبویة ،ج ،3ص.763

بررسی نقد ابنتیمیه بر استدالل عالمه حلی در حدیث غدیر

بیاری ،ابراهیم حربی و طائفهای از اهلعلم در این حـدیث طعـن وارد کردهانـد و
ثقات نیز آن را نقل نکرده ،بلکه آن را ضعیف شمردهاند0.
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قطعا کذب و درو است» 0و همچنین «جملۀ ”أنت أولى بنل مؤم و مؤمنةة“ نیـز کـذب
سندی روایت مدعی است که چون جملۀ «م کنةت مةواله و
است» 2.ابنتیمیه با تضعیف
ِ

َلى مواله» از طری ثقات نقل نشده است ،نمیتوان به این روایت اعتماد کرد.

9

صحیح خود روایت کرده است مبنی
ابنتیمیه همچنین میفوید حدیثی را که مسلم در
ِ

بر اینکه پیامبر در غدیر خم به پیروی از کتاب و اهلبیت سـفارش کردنـد و سـه مرتبـه
جملۀ «أذکرکم الل ِق أهل بيتق» را تکرار نمودند ،فقط مسلم آورده است و بیـاری چنـین
چیزی را نیاورده است ،و آنچه ترمذی نیز بر این روایت اضافه آورده است که «و إنهمةا لة

حافظان زیـادی
يفترقا حتى يردا َلى الحوض» ،پذیرفته نیست .وی چنین بیان میکند که
ِ

زیادت این حدیث طعن وارد کردهاند و ففتهاند که این زیادت از حدیث نیست و کسـانی
به
ِ
هم که زیادت را پذیرفتهاند ،ففتهاند کـه مجمـوع عتـرت ،یعنـی بنـیهاشـم ،بـر فمراهـی

اجتماع نمیکنند .وی ادامه میدهد که بر فرض ،افر چنین چیزی از پیامبر صادر شـده
امامت حضرت علی ندارد ،بلکه سفارش به پیروی از کتـاب خداسـت و
باشد ،داللتی بر
ِ

جملۀ «أذکرکم الل ِق أهل بيتق» نیز فقط بهمعنای اعطای حقـوق اهلبیـت و امتنـاع از
ظلم به آنان است و بر چیز دیگری داللت ندارد.

4

روایت «م کنت موال ِعلق موال» شب و تردید کرده
اول ِ
بنابراین ،ابنتیمیه در قسمت ِ

سوم روایت را نیز قاطعانه رد و تکذیب میکند.
است و
ِ
قسمت دوم و ِ
پاسد به اشکاالت ابنتیمیه

سندی مطرحشده توسط ابنتیمیه در چند بیش بـود ،بـه هرکـدام از
از آنجا که اشکاالت
ِ
سال هفتم ،زمستان  ،1396شمارۀ 28

این اشکاالت بهصورت جدافانه پاسخ داده میشود:
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 .1همان.
 .2همان.
 .3همان ،ص.785
 .4همان ،ص.762

اول :احادیث بخاری و مسلم

اول حـدیث در کتابهـای
ابنتیمیه در ابتدای
سین خـود مـدعی شـد کـه چـون بیـش ِ
ِ
صحیح تخاری و صحیح مجلم نیامده است ،این حدیث ارزشی ندارد .در پاسـخ بـه او ،بـه
این نکته اشاره میشود که افر بنا باشد اعتبار روایات صرفا از طری کتابهـای بیـاری و
مسلم سنجیده شـوند ،بسـیاری از معـارف اسـالمی کـه در کتابهـای صرحیح تخراری و
صحیح مجلم نیامدهاند ،باید از درجۀ اعتبار سـاقط شـوند .ایـن در حـالی اسـت کـه حتـی
مؤلفان صحاح نیز چنین ادعایی نکردهاند که احادیث صحیح ،فقط آن چیزی است که در
ِ

کتابهای آنها روایت شده استب چنانکه از بیاری نقل شده است که در صحیح تخراری

صــرفا احادیــث صــحیح را جمــعآوری کــرده اســت و احادیــث صــحیح زیــادی را بــهخاطر
شدن کتاب ،نتوانسته جمعآوری کند 0.ابنصالح در تأیید سین بیاری ،بـهنقل از
حجیم ِ

وی میفوید:

حـدیث صـحیح و دویسـت هـزار حـدیث
محمد بـن اسـماعیل بیـاری صـد هـزار
ِ
غیرصــحیح از حفــظ داشــتب در حــالی کــه در کتــاب صررحیح تخرراری بیشــتر از
 3835حدیث نقل نکرده است که بـا حـذف احادیـث تکـراری ،حـدود چهـار هـزار
حدیث میشود2.

بنابراین ،بیاری احادیث صحیح زیادی را از حفظ داشته است که فقط تعداد انـدکی از
آنها را نقل کرده است .در رابطه با صحیح مجلم نیز همین سین مطرح اسـت .از مسـلم
نقل شده است« :احادیث صحیح زیادی نزد من است ولی من فقط احادیثی را نقل کـردم
نیامـدن
صـرف
صحیح ،فقط در کتاب صحیح تخاری و صحیح مجلم موجود نیست تـا به ِ
ِ
حدیثی در این دو کتاب ،آن حدیث متهم به ضعف شود.
ُّ
َ َْ َ ْ ُ
َ
َ
َّ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ِّ َ
َْ
ول»( .ابنصالح ،عثمان بن عبدالرحمن ،مقلمرة
« .1ما أدخلت ِفي کت ِابي (الج ِام ِع) ِإال ما صح ،و ترکت ِمن الصح ِاح ِلح ِال الط ِ
اتن الصمح ،ص.)63
 .2همان ،ص.85
َّ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
َ َ ُّ َ
َ
َ ٌ َ َ ُْ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
ْ
یحِ -إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عل ِیه»( .همان).
« .3لیس کل ش ْ
یء ِعن ِدي ص ِحیح وضعته هاهنا -یع ِني ِفي کت ِاب ِه الص ِح ِ
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که بر آن ،اجماع وجود دارد» 9.این سینان همگی بر این مطلب داللـت دارد کـه احادیـث
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دوم :تناقضات ابنتیمیه

دوم سینان ابنتیمیه بهفونهای است که فویی وی حتی احادیث صحیح مجرلم را
بیش ِ
نیز بهتنهایی نمیپذیرد .وی مدعی است که این حدیث در صحیح تخاری نیامـده اسـت و

مسلم بهتنهایی روایت را نقل کـرده اسـت ،پـس احتمـاال از پیـامبر صـادر نشـده اسـت.

0

اینفونه تناقضات از سوی ابنتیمیه ،مشیص میکند کـه وی مبنـای خاصـی در حـدیث
ندارد .در قسمت اول ،از صحت احادیث مسلم و بیاری سین ففته و مدعی اسـت چـون
روایت غدیر در کتابهای بیاری و مسلم نیامده است ،صحیح نیست ،ولی در بیش دوم
از سینانش ،که میبیند مسلم قسمتی از حدیث غدیر را نقل کرده است ،آن را نمیپذیرد و
میفوید که چون مسلم بهتنهایی روایت کرده و بیاری این حدیث را نقل نکرده است ،پس
احتماال از پیامبر صادر نشده است .اینفونه سینان نشان میدهد که ابنتیمیه یا مبنای
شیصی خود ،هرجا که حدیث
درستی در اخذ روایات ندارد یا بر اساس فرایشها و سالی
ِ

صحیحی با دیدفاهش میالف باشد ،آن را ضعیف ،و از درجۀ اعتبار ساقط میداند .چنین

فزینشی بدون معیار با احادیث ،موجب شده است که تضعیفها و
برخوردهای سلیقهای و
ِ

دیدفاههای وی ،حتی برای سـلفیان نیـز ارزشـی نداشـته باشـد .ابنحجـر عسـقالنی او را
مــذمت کــرده اســت 2و شیصــیتی ســلفی و وهــابی ماننــد البــانی نیــز ،تضــعیفهای او را
نمیپذیرد.

9

سوم :تصحیح روایت غدیر بر مبنای شیخین

ابنتیمیه مدعی است که روایت غدیر در صحیحین نیامده است ،پس ارزشی ندارد .در پاسـخ
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به ابنتیمیه ففته میشود که حاکم نیشابوری این روایت را بر مبنای شییین تصـحیح کـرده
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است .حاکم نیشابوری روایت غدیر را بهنقل از زید بن ارقم چنین نقل کرده است:
هنگامی که رسول خدا از حجةالوداع برمیفشتند و به غدیر خم رسیدند ،دستور
« .1و الذي رواه مسلم أنه .بودیر خم قال” :إني تارك فیکم الثقلین :کتاب اللـه“ فـذکر کتـاب اللـه و حـا علیـه ،ثـم قـال” :و
عترتي أهل بیتي ،أذکرکم الله (في أهل بیتي)“ .ثالثا ،و هذا مما انفرد به مسلم و لم یروه البیـاري( .»...ابنتیمیـه ،احمـد بـن
عبدالحلیم ،منهاج الجنة النبویة ،ج ،3ص.)762
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،لجان المیزان ،ج ،2ص.556
 .3البانی ،محمد ناصرالدین ،سلجلة األحادیث الصحیحة ،ج ،0ص 700و .055

دادند که همه بایستند و جهازهای شتر جمع شود .سپس حضرت بر آن ایستادند و
فرمودند « :نزدیب است که من امر خدا را اجابت کنم و از میان شما بروم .مـن در
چیز فرانبها فذاشتم .یکی از این دو بزرگتر از دیگری است .کتـاب
میان شما دو ِ
جانشین من
خدا و عترتم را در بین شما قرار دادم .پس ببینید که چگونه از این دو
ِ
پیروی میکنید .قطعا ایـن دو از یکـدیگر جـدا نمیشـوند تـا اینکـه بـر حـوض وارد
شوند» .سپس پیامبر فرمودند« :خدای عزوجل موالی من اسـت و مـن مـوالی
شما هستم» .سپس دست علی [ ]را فرفتند و ففتند« :مة کنةت مةواله ِهةذا

ولي و اللهم وال م وااله و َاد م

َاداه»0.

وی پس از این حدیث میفوید« :این حدیث بنا بـر شـرط شـییین (مسـلم و بیـاری)
صحیح است».

2

او همچنین حدیث دیگری را نیز با همین مضمون از زیـد بـن ارقـم روایـت میکنـد و
میفوید که بنا بر شرط شییین ،این حدیث نیز صحیح است .روایت به این صـورت اسـت
که رسول خدا بین مکه و مدینه در جایی که پنج درخـت بـزرگ وجـود داشـت ،مقـداری
استراحت کردند و سپس نماز عشا را اقامه نمودند .آنفاه رسول خدا خطبهای خواندند و
بعد از حمد و ثنای خداوند ،و بیان ذکر و موعظه فرمودند« :ای مردم ،من در بین شما دو
چیز را قـرار دادم کـه افـر از آن دو تبعیـت کنیـد ،هرفـز فمـراه نیواهیـد شـد .آن دو چیـز
کتاب خدا و اهلبیتم (عترتم) هستند» .سپس پیامبر سه مرتبه فرمودند« :آیا میدانیـد
من به مؤمنان سزاوارتر از خودشان هستم؟» همۀ مردم ففتند« :بله یا رسول الله» .سپس
که این حدیث نیز بنا بر شرط شییین صحیح است.

9

« .1عن زید بن أرقم قال :لما رجع رسول الله من حجة الوداع و نزل غدیر خم أمر بدوحات فقمن ،فقال” :کـأني قـد دعیـت
فأجبت ،إني قد ترکت فیکم الثقلین :أحدهما أکبر من اآلخر ،کتاب الله تعالی ،و عترتي ،فانظروا کیف تیلفوني فیهمـا ،فإنهمـا
لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض“ .ثم قال” :إن الله عز و جل موالی ،و أنا مولی کل مؤمن“ ،ثم أخذ بیـد علـي ،فقـال” :مـن
کنت مواله فهذا ولیه ،اللهم وال من وااله و عاد من عاداه“ .و ذکر الحدیث بطوله .هذا حدیث صحیح علـی شـرط الشـییین ،و
لم ییرجاه بطوله»( .حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المجتلرك علی الصحیحین ،ج ،7ص ،662ح.)0537
 .2همان.
« .3نزل رسول الله بین مکة و المدینة عند شجرات خمس دوحات عظام ،فکنس الناس ما تحت الشـجرات ،ثـم راح رسـول
الله عشیة فصلی ،ثم قام خطیبا ،فحمد الله و أثنی علیه ،و ذکر و وعظ ،فقال :ما شاء الله أن یقول :ثـم قـال” :أیهـا النـاس،

بررسی نقد ابنتیمیه بر استدالل عالمه حلی در حدیث غدیر

رسول خدا فرمودند« :م کنت مواله ِعلق مواله» .در ادامه ،حاکم نیشـابوری میفویـد
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حاکم نیشابوری روایت سوم از زید بن ارقم را چنین نقل کرده است:
با رسول خدا خارج شدیم تا اینکه به سرزمین غدیر خـم رسـیدیم و چیـزی بـا مـا
نبود و هوا نیز بسیار فرم بود .پیامبر خدا پس از حمد و ثنای خدا فرمودنـد« :ای
پیـامبر پیشـین در ایـن
مردم ،هیچ پیامبری مبعوث نشده است ،مگر اینکه کمتر از
ِ
دنیا زندفی کرده است و من نیز نزدیب است که دعوت ح را لبیب فویم .مـن در
بین شما چیزی را قرار دادم کـه پـس از مـن هرفـز فمـراه نشـوید :کتـاب خداونـد
عزوجل» .سپس ایستادند و دست علی [ ]را فرفتند و ففتنـد« :ای مـردم ،چـه
کسی سزاوارتر است به شما از خودتان؟» مـردم ففتنـد« :خـدا و پیـامبرش آ فـاهتر
هستند» .پیامبر پرسیدند« :آیا من به شـما از خودتـان سـزاوارتر نیسـتم؟» مـردم
ففتند« :بله» .در این هنگام پیامبر فرمودند« :م کنت مواله ِعلق مواله»0.

حاکم نیشابوری این حدیث را نیز بنا بر شرط شییین ،صحیحاإلسناد دانسته است.

2

با توجه به ذکر روایات توسط حاکم نیشابوری و تصحیح آن روایات بنا بر شرط شییین،
جای تعجب است که ابنتیمیه روایت غدیر را تکذیب میکند!
چهارم :اعتبار مسند احمد بن حنبل

چنانکه ففته شد ،ابنتیمیه مدعی است از آنجا که ایـن روایـت در صـحیحین نیسـت ،پـس
ضعیف و درو است .وی با اینکه روایت را از کتاب مسند احمـد بـن حنبـل و سـنن ترمـذی
نقل میکند ،هیچفونه توجهی به این دو منبع روایی ندارد .فویا این دو کتاب هیچفونه ارزش
علمیای نزد او ندارند .این در حالی است که احمدُ ،مسندش را از بین  355هزار حدیثی که
حفظ بوده ،انتیاب کرده است .در طبقات الشافعیة بهنقل از احمد آمده استَ« :ملت هةذا
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إني تارك فیکم أمرین لن تضلوا إن اتبعتموهما ،و هما :کتاب الله ،و أهل بیتي عترتي“ .ثم قال” :أتعلمون أني أولی بـالمؤمنین
من أنفسهم“ ثالث مرات ،قالوا :نعم ،فقال رسول الله” :من کنت مواله فعلي مواله“ صحیح علی شرط الشـییین»( .همـان،
ح.)0533
« .1عن زید بن أرقم قال :خرجنا مع رسول الله حتی انتهینا إلی غدیر خم فأمر بدوح ،فکسح في یوم ما أتـی علینـا یـوم کـان
أشد حرا منه فحمد الله و أثنی علیه و قال” :یا أیها الناس ،إنه لم یبعث نبي قط إال ما عاش نصف ما عاش الـذي کـان قبلـه ،و
إني أوشك أن أدعي فأجیب ،و إني تارك فیکم ما لن تضلوا بعده کتاب الله عز و جل“ ،ثم قام فأخـذ بیـد علـي فقـال” :یـا أیهـا
الناس ،من أولی بکم من أنفسکم؟“ قالوا الله و رسوله أعلم ،قال” :ألست أولی بکم من أنفسکم؟“ قالوا بلی ،قـال” :مـن کنـت
مواله فعلي مواله“ .هذا حدیث صحیح اإلسناد ،و لم ییرجاه»( .همان ،ص ،767ح.)7838
 .2همان.

ً

النتاب اماما إذا اختلف الناُ ِق ُّ
ِنة َ رِول الل  رجةع إلية »ب( 0ایـن کتـاب را مقتـدا

قرار دادم تا افر مردم در سنتی از سنن رسـول اللـه اخـتالف کردنـد ،بـه ایـن کتـاب رجـوع
کنند) .البته ما درصدد نیستیم که ثابت کنیم هر آنچه در مسند احمد آمده ،صـحیح اسـت،
بلکه روایات ضعیف نیز در آن وجود داردب ولی ابنتیمیه برای تضعیف حدیث غدیر بهفونهای
سین ففته است که فویی در مسند احمد هیچ روایت صحیحی پیدا نمیشودب در حالی کـه
بررسی سندی» دید که روایت غدیر صحیح است یا خیر .افر صحیح بـود ،بایـد آن را
باید با « ِ
پذیرفتب هرچند که در کتاب مسند احمد و سنن ترمذی باشد.
پنسم :بررسی سندی حدیث غدیر

البانی از محدثان برجستۀ وهابیت است .وی در کتـاب سلجرلة األحادیرث الصرحیحة بـه
بررسی حدیث غدیر پرداخته است .وی مینویسد حدیث غدیر و جملـۀ «مة کنةت مةوالهو

ِ

ِعلق موالهو اللهم وال م واالهو و َاد م َاداه» توسط اصـحابی همچـون زیـد بـن ارقـم،
ســعد بــن ابیوقــاص ،بریــدة بــن حصــیب ،علــی بــن ابیطالــب ،ابوایــوب انصــاری،
براء بن عازب ،عبدالله بن عباس ،انس بن مالب ،ابوسعید و ابوهریره روایت شده است.
وی در ادامه مینویسد که این روایت به پنج طری از زید بن ارقم نقل شده اسـت .البـانی
یکی از این طری ها را بنا بـر شـرط بیـاری 2،و طریـ دیگـری را بنـا بـر شـرط شـییین
صحیح دانسته است 9.او همچنین سند روایت غدیر را به سه طری از سعد بن ابیوقاص

 .1سبکی ،عبدالوهاب بن علی ،طبقات الشافعیة الکبۀی،ج ،8ص.76
« .2قلت :و إسناده صحیح علی شرط البیاري»( .البانی ،محمد ناصرالدین ،سلجلة األحادیث الصحیحة ،ج ،0ص.)776
 .3همان ،ص.778
 .4همان ،ص.775
 .5همان ،ص.777
 .6همان ،ص.773

بررسی نقد ابنتیمیه بر استدالل عالمه حلی در حدیث غدیر

بررسی کرده و دو طری ِ آن را صحیحاإلسناد دانسـته اسـت 4.وی طریـ بریـده را نیـز بـه
سه طری بررسی کرده و اسناد دو طری این روایت را بنا بر شرط شییین صحیح دانسته
ُ
1
است .البانی طری علی بن ابیطالب را نیز به نه طری بررسی کرده کـه یـب طریـ ِ
آن را صحیح دانسته است 6.وی برخی دیگر از طرق را بهنقل از دیگـر صـحابه نیـز توثیـ
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سـندی ایـن
بررسـی
صحت آن حکم نکـرده اسـت .البـانی در انتهـای
کرده است ،ولی به
ِ
ِ
ِ

حـدیث میفویـد آنچـه ابنتیمیـه در منهراج الجرنة النبویرة ففتـه اسـت ،مبنـی بـر اینکــه
ْ
دوم آن کذب اسـت ،سـینی نادرسـت اسـت .وی
اول این روایت ضعیف ،و بیش ِ
بیش ِ
تسـریع
تکذیب این روایت توسط ابنتیمیـه ،بـهخاطر مبالوـه و
ادامه میدهد که تضعیف و
ِ
ِ
وی در تضعیف روایات ،قبل از بررسی دقی طرق روایت است0.
ِ
ِ
ششم :اظهار وصایت علی توسط پیامبر در غیر از غدیر خم

مضمون روایت غدیر صرفا به غدیر خم اختصاص نداردب بلکـه پیـامبر خـدا جملـۀ «مة

کنت موال ِهذا َلى مواله» را در جای دیگری نیز بیان کرده اسـت و مـردم را از وصـایت و
امامت حضرت علی آفاه کرده است .در ماجرای «سد ابواب» ،از ابنعباس نقـل شـده
ِ
در خانۀ علی،
در همۀ خانههایی را که به مسجد باز میشد ،بستندب جز ِ
است که پیامبرِ 

و حضــرت علــی نیــز بــرای ورود بــه خانــۀ خــود ،راهــی جــز راه مســجد نداشــتند .روزی

حضرت علی وارد مسجد شدند و پیامبر در ح او فرمودنـد« :مة کنةت مةوالهو ِةإن

ِ
ذکــر ایــن حــدیث میفویــد کــه ایــن حــدیث
مةةواله َلةةق» .حــاکم نیشــابوری پــس از ِ
صحیحاإلسناد است ،ولی با این سیاق از شییین روایت نشده است.

2

هفتم :تواتر حدیث غدیر

عالمه امینی نام  775نفر از علمای بزرگ اهلسنت از قرن دوم تا قرن چهاردهم را نـام
میبرد که در کتابهـای خـود حـدیث غـدیر را ذکـر کردهانـد و ایـن حـدیث جلیلالقـدر را
بهنقل از اصحاب و تابعان در کتابهایشان به ثبت رسانده و آن را توثی کردهانـد 9.برخـی
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علمای اهلسنت بهصراحت ففتهاند که این حدیث متواتر است.
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ذهبی دربارۀ حدیث غدیر مینویسد« :این حدیث در باالترین درجـۀ صـحت و اعتبـار
 « .1و هذا من مبالوته الناتجة في تقدیري من تسرعه في تضعیف األحادیث قبل أن یجمع طرقها و یدق النظر فیها»( .همان،
ص.)700
« .2قال ابن عباس” :وسد رسول أبواب المسجد غیر باب علی فکـان یـدخل المسـجد جنبـا ،و هـو طریقـه لـیس لـه طریـ
غیره“ ،قال ابن عباس” :و قال رسول اللـه :مـن کنـت مـواله ،فـإن مـواله علـي“»( .حـاکم نیشـابوری ،محمـد بـن عبداللـه،
المجتلرك علی الصحیحین ،ج ،7ص ،607ح.)0758
 .3امینی ،عبدالحسین ،الغلیۀ ،ج ،6ص 675تا .805

قرار دارد و از احادیث متواتر است» 0.ابنحجر هیتمی نیز مینویسد:
این حدیث صحیح اسـت و هـیچ شـبههای در آن نیسـت .فروهـی ماننـد ترمـذی،
طـرق نقـل ایـن
نسائی و احمد بن حنبل نیز آن را بـا سـند صـحیح نقـل کردهانـدِ .
حدیث بسیار زیاد استب از جمله اینکه شانزده صحابی آن را نقـل کـردهانـد .البتـه
نباید به کسانی که در صحت این حدیث شبهه وارد میکنند ،اعتنا کرد2.

شهابالدین آلوسی نیز در تفسیر خود مینویسد:
أن «م کنت مواله ِعلق مواله» متواتر يتقي أن رِول الل  قال و أمةا اللهةم وال
م وااله ُِيادة قوية اْلِناد

9

ــین
حـــدیث «مةةة کنةةةت مةةةواله ِعلةةةق مةةةواله» متـــواتر اســـت و بـــهیقین سـ ِ
رسول خدا است .سند ادامۀ آن نیز ،که رسول خـدا فرمودنـد« :خـدایا دوسـت
بدار هرکه علی را دوست دارد» ،قوی است.

مالعلی هروی نیز دربارۀ حدیث غدیر و تواتر آن میفوید:

ً
أن هذا حديث صحي ،ال مرية ِي و بل بعض الحفاظ َده متواترا إذ ِةق روايةة أحمةد
أن ِمع م النبق ثالثون صحابيا و شهدوا ب لعلى لما نوزع أيام خالِت

ب4

حــدیث غــدیر بــدون شــب صــحیح اســت ،بلکــه بعضــی از حافظــان آن را متــواتر
دانستهاندب چراکه در نقل احمد آمده است که بعد از اختالفی که در زمان خالفـت
علی [ ]دربارۀ این حدیث پیش آمد ،سی تن از اصحاب شهادت دادند که آن را
از رسول خدا شنیدهاند.

همچنین فقیه ضیاءالدین مقبلی مینویسد« :افر این حدیث صحیح و معلوم نباشد ،دیگـر
هیچیب از امور دین معلوم نیست» 1.ابنحجر عسقالنی دربارۀ حدیث غدیر مینویسد:

 .1ذهبی ،محمد بن احمد ،سیۀ أعمم النبم  ،ج ،2ص.775
 .2ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الصواعق المحۀقة ،ج ،6ص 657و .653
 .3آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعاني ،ج ،7ص.635
 .4قاری ،علی بن سلطان محمد ،مۀقاة المفاتیح شۀح مشکاة المصاتیح ،ج ،66ص.802
 .5امینی ،عبدالحسین ،الغلیۀ ،ج ،6ص.760
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري شۀح صحیح البخاري ،ج ،3ص.30

بررسی نقد ابنتیمیه بر استدالل عالمه حلی در حدیث غدیر

ُ

َ َ

َ

اما حـدیث « َم ْ ک ْن ُت َم ْوال ُه ِ َعلق َم ْوال ُه» را اشیاصـی همچـون ترمـذی و نسـائی نقـل
میکنند .این حدیث طرق بسیار زیادی دارد .ابنعقده این طـرق را در کتـابی یبجلـدی
فردآوری کرده است .بیشتر سندهای این حدیث صحیح و حسن هستند6.
ِ
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تواتر حدیث غدیر ،جای
تصریح بزرفان و
بنابراین ،با وجود
ِ
ِ
حافظان اهلسنت مبنی بر ِ

شبوشبههای باقی نمیماند که این حدیث از پیـامبر اکـرم صـادر شـده اسـتب بـهویژه
بررسی عالمه امینی ،این روایـت را  665صـحابی و  20نفـر از تابعـان ،نقـل
اینکه طب
ِ

کردهاند .وجود این تعداد از صحابی و تابعان در روایت حدیث غدیر ،شگفتانگیز است و بر
0
تواتر حدیث غدیر ،جای تعجب است کـه چگونـه
تواتر این حدیث داللت میکند .با وجود ِ
ِ

خبـر متـواتر را
ابنتیمیه این روایت را تضعیف و تکذیب میکنـدب بـهویژه آنکـه فقهـا
ِ
انکـار ِ

مساوی با تکذیب پیامبر ،و آن را کفر دانستهاندب زیرا معتقدند که خبر متواتر بهمنزلۀ خبر

مسموع از پیامبر میباشد ،و تکذیب چنین خبری در حکم تکذیب پیامبر است.

2

اشااکال دوم :اشااکال داللاای (داللتنداشااتن حاادیث غاادیر باار خالفاات حضاارت
علی)

سندی حدیث غدیر ،به موضوع داللت حدیث غدیر وارد
ابنتیمیه پس از تضعیف و تکذیب
ِ
شده است و داللت حدیث بر وصایت حضرت علی را رد میکند .وی میفوید:

این روایت بر جانشـینی علـی [ ]داللـت نـدارد و در ایـن حـدیث ،لفـظ «مـولی»
بهمعنای والیت و دوستی است ،نه والـی و زمامـداریب 9چراکـه بـین معنـای ولـی،
موال و والی تفاوت وجود دارد .فاهی والیت بـهمعنای ضـد عـداوت اسـت و فـاهی
والیت بهمعنای امارت است .حدیث غدیر بهمعنای مـواالت ،ضـد عـداوت اسـتب
زیرا پیامبر نفرمودند «م کنت والي ِعلق والي » ،بلکه ففتند «مة کنةت مةواله
ِعلى مواله» ،و در این حدیث« ،مولی» بهمعنای محبت به علی

[ ]است4.

ابنتیمیه مینویسد:
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یا این روایت از پیامبر صادر شده است یا صادر نشده است .افر از پیامبر صـادر
نشده باشد ،سینی نیست ،ولی افر ایـن روایـت از پیـامبر صـادر شـده باشـد ،بـر
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 .1امینی ،عبدالحسین ،تۀجمۀ الغلیۀ ،ترجمه :محمدتقی واحدی ،ج ،6ص 25تا .630
 « .2و تیطهة العلماء لیست بکفر بل هي بدعة و ضالل بیـالف إنکـار المتـواتر فإنـه یـؤدي إلـی تکـذیب الرسـول إذ المتـواتر
َ َ
البزدوي،
بمنزلة المسموع منه و تکذیب الرسول کفر»( .بیاری ،عبدالعزیز بن احمد ،کشف األسۀار عن أصول فخۀ اإلسمم
ج ،8ص.)575
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج الجنة النبویة ،ج ،3ص.788
 .4همان ،ص.780

خالفت او
خالفت علی [ ]داللت نمیکندب زیرا در این لفظ چیزی نیست که بر
ِ
1
داللت داشته باشد.

ً

وی اصرار دارد بر اینکه کلمۀ «مولی» در حدیث «ِم کنةت مةواله ِةإن َليةا مةواله»
بهمعنای والیت و دوستی است ،نه بهمعنای اولویت و سرپرستی.
پاسد به اشکاالت ابنتیمیه

در پاسخ به ابنتیمیه باید به این موارد اشاره کرد:
اول :انشای روایت با واژۀ «ولی» و «موال»

مراد آیۀ والیت چیست ،شب شودب
این حدیث فقط به لفظ «موال» نیامده است تا در اینکه ِ

بلکه طب نقل نسائی کلمۀ «ولی» در متن روایت آمده است که جای هیچ شبوشبههای

داللت حدیث باقی نمیفذارد .نسائی چنین روایت کرده است:
را در
ِ

إ َّن الل َ َولق ْال ُم ْؤمني َ و َو َم ْ ْ
کن ُت َولي ُ َِ َه َذا َولية ُ و ُ
الله َّةم َوال َمة ْ َو َاال ُهو َو ََةاد َمة ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ََ َاد ُاهو َو ْان ُِّ ْر َم ْ َن َ
ِّ َر ُه 2

سرپرست او هسـتم ،علـی [ ]نیـز
خداوند سرپرست مؤمنان است و هرکس من
ِ
سرپرست اوست .خدایا دوست بدار کسی کـه او را دوسـت دارد و دشـمن بـاش بـا
ِ
3
کسی که با او دشمنی ورزد.

َ ََ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ
کنت َو ِلي ُ و
در نقل دیگر نسائی چنین آمده است« :الل ُ َو ِليقو و أنا و ِلق المؤ ِم ِني و و م
َ
َِ َه َذا َولي ُ و ُ
َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ 4
الله َّم َو ِال َم ْ َواال ُهو َو ََ ِاد م َاداهو و انِّر م نِّره».
ِ

بنابراین ،از آنجا که برخی روایات ،برخی دیگر از روایـات را تفسـیر میکننـد ،افـر نقـل

نقل روایت مسند احمد به این صورت است:
5

ِم کنت مواله ِإن َليا مواله .اللهم َاد م َاداه و وال م واالهب
سرپرسـت اوسـت .خـدایا
سرپرسـت او هسـتم ،پـس علـی مـوال و
هرکه من موال و
ِ
ِ
 .1همان ،ص.786
 .2نسائی ،احمد بن شعیب ،الجنن الکبۀی ،ج ،3ص.000
 .3نسائی ،احمد بن شعیب ،فضا ل الصحاتة ،ص ،65ح.05
 .4نسائی ،احمد بن شعیب ،الجنن الکبۀی ،ج ،3ص.077
 .5ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مجنل اإلمام أحمل تن حنبل ،ج ،5ص ،556ح.62272

بررسی نقد ابنتیمیه بر استدالل عالمه حلی در حدیث غدیر

نسائی را در کنار نقل مسند احمد بگذاریم ،موضوع بهتر روشن میشود.
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در دوستی درآید.
دشمن بدار هرکه با علی دشمنی ورزد ،و دوست بدار آنکه با او از ِ

قراردادن این دو روایت نتیجه میفیریم که کلمۀ «موال» و «ولیه» داللت بر
کنار هم
ِ
با ِ

خالفت و جانشینی دارد ،نه بر محبت و دوستیب بنابراین ،افر کسی تشکیب نماید کـه در
وجـود «ولـی»
این حدیث شریف« ،موال» بهمعنای «ولی» یا «اولی» نیست ،بهطور مسـلم
ِ
در نقل دوم ،جایی برای این تشکیب باقی نمیفذارد.

1

دوم :تدبیر پیامبر در تعیین خلیفه

سـوزان حجـاز
بیابـان
معنا ندارد که انسان عاقلی مانند پیامبر اکرم جمعیت زیـادی را در
ِ
ِ

جمع کند و آنفاه بگوید علی را دوست داشته باشید یا اینکـه بگویـد یـار و یـاور علـی

ِ
باشیدب زیرا دوستداشتن و یاریکردن اختصـاص بـه علـی بـن ابیطالـب نـدارد و هـر
مسلمانی موظف است دیگر مسـلمانان را دوسـت داشـته باشـد .بـهویژه آنکـه طبـ نقـل

عمـر
مسلم 2،احمد بن حنبـل و نسـائی ،پیـامبر در مـاجرای غـدیر خـم روزهـای
پایـانی ِ
ِ
خویش را میفذراندند و حضرت اعالم فرمودند که بهزودی دعوت حـ را لبیـب خواهنـد
ففت .بنابراین ،مردمی که این خبر اندوهبار و اضطرابآور را میشنوند ،انتظار داشـتند کـه
عطوفت پیومبر اکرم به امت نیز انتظـاری
پیامبر تکلیف آینده را روشن کند .از درایت و
ِ

تعیین تکلیف آینده نمیرودب چنانکه خلیفۀ اول و خلیفۀ دوم در هنگام مـرگ تکلیـف
جز ِ
کردن علـی بـن ابیطالـب
آینده را روشن کردند .در چنین حالی ،لزوم دوستی یـا یـاری ِ

جانشین آن حضرت ،چقدر بیجا،
بهعنوان یب شهروند مسلمان ،نه بهعنوان رهبر مردم و
ِ
نسنجیده و بیمقدار خواهد بود!

9
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مبانی ابنتیمیه «حجیت فهم سلف» است .وی معتقد است ،سلف در علم ،عمل،
یکی از ِ
 .1حسینی میالنی ،سیدعلی ،نگابی ته حلیث غلیۀ ،ص.83
ُ َ َ َ
َ
ُ
َ ْ َ ُ ًّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َّ
َّ
َ
اللهْ یوما ِف َینا خ ِطیباِ ،بم ْاء یدعی خما بین مکة و الم ِدین ِة فح ِمد الله و أثنی عل ِیه ،و وعظ و ذکـر ،ثـم قـال” :أمـا
« .2ق َام َر ُسول
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ ََ َ
َ َّ ُ َ َّ َ َ َ َ
َ ُ ُ َ ِّ َ َ َ َ
َْ ُ
ْ
َّ ُ ُ َ َ ُ
الله ِف ِیه ْال ُه َـدی َو ُّالن ُ
ـور
یکم ثقل
یبَ ،و أنا ت ِارك ِف
یوشك أن یأ ِتي رسول ربي فأ ِج
ین :أولهم ُا کتاب ِ
بعد ُ ،أال أیها الناس ف ِإنما أنا بش ٌر ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
ُ
َ
َّ
َ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ ْ ْ
کـر ُ
الله َو َرغ َب ِف ِیه ،ث َّـم قـالَ ”:و أ ْهـل َب ِیتـي أذ ُ
کم اللـه ِفـي أ ْه ِـل َب ِیتـي،
اب ِ
اب َ ِ
الله ،و استم ِ ُس َکوا ِب ِه“ .فحث َعلی کت ِ
ُف َیذوا ِبکت ِ
کم َ
ُ َ
الله في أ ْهل َبیتي ،أذ ُکر ُ
الله ِفي أ ْه ِل َب ِیتي“»( .نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مجلم ،ج ،0ص.)6237
أذ ُکرکم ِ
ِ ِ
 .3جوادی آملی ،عبدالله ،شمیم والیت ،ص 786تا .787

ایمان ،عقـل ،دیـن ،بیـان و عبـادت بـر خلـف برتـری دارنـد و بنـابراین «فهـم سـلف» بـر
«فهم خلف» ترجیح دارد 1.با توجه به این مبنای ابنتیمیـه میفـوییم کـه فهـم صـحابه،
َ
تابعان تابعان از حدیث غدیر ،معنای امامت و رهبری بوده است و افر به اشـعاری
تابعان و ِ
که شعرای بزرگ در توصیف واقعۀ غدیر سرودهاند ،توجه شود ،بهخوبی نشان میدهـد کـه

امامـت مسـلمانان را فهمیـده
سلف از عبارت «م کنت مواله ِهذا َلةق مةواله» ،معنـای
ِ

بودند .عالمه امینی در کتاب الغلیۀ اشعار زیادی را از سلف نقل کرده است کـه در اینجـا

بهاختصار چند مورد را ذکر میکنیم:

حضرت علی در جواب نامۀ معاویه مینویسد:
ُّ
رِول الل يوم غدير خم

و أوجع لق واليت َلينم

2

و در روز غدیر خم ،رسول خدا والیت خود بر شما را ،بر من واجب کرد.

حسان بن ثابت ،که در حادثۀ غدیر حضور داشت ،بعد از واقعۀ غدیر از پیامبر خواست
تا شعری بسراید و ایشان اینفونه سرودند:
ُّ
ِقال ل قم يا َلق ِإننق

رضيتك م بعدي اماما و هاديا

9

پس به او ففت یا علی ،برخیز .همانا من تو را بعـد از خـود بـهعنوان امـام و راهنمـا
پسندیدم.

قیس بن سعد بن عباده انصاری نیز اینچنین سروده است:
و َلق إمامنا و إمام

لسوانا أتى ب التنُيل

يوم قال النبق :م کنت موال

ِهذا مواله خطع جليل

4

فرمود« :هرکس من موالی اویم ،این موالی اوست» ،امر مهمی است.

وصایت»
چنانکه از سرودههای سلف پیداست ،فهم سلف از این روایت« ،امامت» و «
ِ

مبانی ابنتیمیه باید برای او حجت باشد.
حضرت علی بوده است و طب
ِ

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،ماموع الفتاوی ،ج ،0ص.652
 .2امینی ،عبدالحسین ،الغلیۀ ،ج ،8ص.822
 .3طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتااج ،ج ،6ص.663
 .4امینی ،عبدالحسین ،الغلیۀ ،ج ،8ص 822و 823ب کراجکی ،محمد بن علی ،کنز الفوا ل ،ج ،8ص.33

بررسی نقد ابنتیمیه بر استدالل عالمه حلی در حدیث غدیر

امام همه است که کتاب الهی آن را آورد .روزی که پیومبر
و علی [ ]امام ما و ِ
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نتیسه
حدیث غـدیر در منـابع معتبـر اهلسـنت آمـده اسـت و بهصـراحت بـر وصـایت و خالفـت
حضرت علی داللت دارد .ابنتیمیه با این استدالل که این حدیث در صحیحین نیامـده
صحت این حدیث تشکیب کـرده اسـت .ایـن در حـالی اسـت کـه اوال :صـحت
است ،در
ِ
ذکرنشـدن حـدیثی در کتـاب
حدیث ،فقط از طری کتب صحیحین ثابـت نمیشـود تـا بـا
ِ

بررسی سندی
ضعف آن روایت حکم شودب بلکه صحت روایت از طری
بیاری و مسلم ،به ِ
ِ

بررسی سندی که برای با حدیث غدیر انجام شده است،
و داللی ثابت میشود .ثانیا :طب
ِ

این حدیث بنا بر تحقی البانی ،از طرق میتلف و بنـا بـر شـرط شـییین صـحیح اسـت.
ثالثا :حاکم نیشابوری نیز روایت غدیر را بنا بر شرط شییین صحیح دانسته است .رابعـا:
بسیاری از محدثان و علمای اهلسنت روایت غدیر را متواتر دانسته و به تواتر ایـن حـدیث
حکم کردهاند .خامسا :نسائی حدیث غـدیر را افـزون بـر واژۀ «مـولی» بـا واژۀ «ولیـه» نیـز
قراردادن این روایت در کنار روایت مسند احمد ،که از واژۀ «مـولی»
روایت کرده است که با
ِ

استفاده شده است ،مشیص میشود که مراد پیـامبر وصـایت بـوده اسـت ،نـه محبـت.
سلف امت نیز از روایت غدیر «وصایت» را فهمیدهاند و بر طب مبنای ابنتیمیـه،
سادساِ :
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«فهم سلف» حجت است و باید مورد توجه قرار فیرد.

140

کتابنامه
 .6قرآن کریم.
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پژوهشنامۀ نقد وهابیت؛ سراج منیرر سرال هفرتم  شرمارۀ   82زمسرتان
6931
صفحات649 -647 :

عالمان منتقد سلفیه

شهابالدین احمد قسطالنی
*

ابوعباس شهابالدین احمد بن محمد بن ابیبکر بن عبدالملب قسطالنی قتیبی مصری،
معروف به قسطالنی ،در  68ذیالقعدۀ سال 256ق در مصر متولد شد و در سـال 387ق
در شهر قاهره از دنیا رفت.
زندگی علمی
اعلم علمای مصر در عصر خود به شمار میرفت .او حافظ قرآن کریم ،و در
«قسطالنی» ِ
حــدیث و قرائــت و وعــظ بینظیــر بــود 0.وی کــه در مصــر متولــد شــده بــود ،در همانجــا

قرآن کریم« ،الشاطبیة»« 2،الجزریة» 9و «البهجة الوردیة» 4را حفـظ نمـود .قسـطالنی در
شـنیدن موعظـههای
جامع العمری به وعظ و موعظه میپرداخت و افراد زیادی نیز بـرای
ِ
وی جمع میشدند 1.از وی بهعنوان «محدث»« ،فقیه»« ،مورخ» و «مقرء» نیـز نـام بـرده

* پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلmh.heydari1394@chmail.ir :
 .1مدرس ،محمدعلی ،ریحانة األدب ،ج ،7ص.052
« .2الشــاطبیة» یــا «حــرز األمــاني و وجــه التهــاني فــي القــراءات الســبع» منظومــهای اســت کــه در آن ،قاســم بــن فیــرة
متواتر قرآن را به نظم درآورده است.
بن خلف شاطبی رعینی قرائتهای هفتفانۀ
ِ
« .3الجزریة» یا «المقدمة فیما یجب علی القاري أن یعلمه» سرودۀ شـمسالدین محمـد بـن محمـد جـزری ،دربـارۀ تجویـد و
قرائت است.
 .4منظومۀ «البهجة الوردیة» تألیف عمر بن وردی ،و مشتمل بر فقه شافعی است.
 .5ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شذرات الذبب في أخبار من ذبب ،ج ،65ص673ب شوکانی ،محمد بن علی ،البرلر الطرالع،
ج ،6ص.35

شده است 0.او در مباحث میتلفی همچون حدیث ،سیرۀ نبوی ،علم قرائت و تجوید ،آثار
تـرین آنهــا میتــوان بــه إرشرراد الجرراري
متعـددی از خــود بــاقی فذاشــته اســت کــه از مهم ِ

لشۀح صحیح البخاري و همچنین الموابب الللنیة في المنح المحملیة اشاره کرد.

2

استادان قسطالنی
ازهـری
قسطالنی از بزرفان متعددی همچون ابنحجر عسقالنی ،سیاوی ،شاوی ،خالد
ِ
نحوی ،محمد بن عبدالدائم بذالی ،فیر مقسمی ،جالل البکری ،نجم بن فهد ،عمر بن
قاسم انصاری نشار ،عبدالونی هیثمی ،زین عبدالدائم ،شهاب العبادی ،برهان عجلـونی
و زینب ابنة الشوبکی کسب علم نمود.

9

شافرد وی نیـز ابوالبرکـات غـزی 4،فقیـه شـافعیمذهب و متیصـص در
معروفترین
ِ

اصول و تفسیر و حدیث است.

رویکردهای مذهبی وی و تقابل او با اندیشۀ سلفیت
ــرو فقـــه شـــافعی بـــود 1و رویکـــردی صـــوفیانه داشـــت 6.وی در کتـــاب
قســـطالنی پیـ ِ

عقایـد او را
الموابب الللنیرة ترالمنح المحملیرة بهشـدت بـه ابنتیمیـه میتـازد و افکـار و
ِ

مــورد هجمــه قــرار میدهــد 7.او زیــارت قبــر پیــامبر اکــرم را از بــاارزشترین تقربهــا و

امیدوارکننـدهترین عبادتهــا دانســته اسـت و آن را مســیری بــرای رسـیدن بــه عــالیترین
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ـار آن ،میالفــت بــا خــدا ،رســول خــدا و علمــا را در پــی دارد.
درجــات میدانــد کــه انکـ ِ
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 .1کحاله ،عمر رضا ،معام المؤلفین ،ج ،8ص25ب غزی ،محمد بن محمد ،الکواکب الجا ۀة ،ج ،6ص.682
 .2سرکیس ،یوسف الیان ،معام المطبوعات العۀتیة و َّ
المعۀتة ،ج ،8ص6566ب زرکلی ،خیرالدین ،األعمم ،ج ،6ص.878
 .3شوکانی ،محمد بن علی ،البلر الطالع ،ج ،6ص658ب غزی ،محمد بن محمد ،الکواکب الجرا ۀة ،ج ،6ص683ب سـیاوی،
محمد بن عبدالرحمن ،الضو الممع ،ج ،8ص 657و .650
 .4غزی ،محمد بن محمد ،الکواکب الجا ۀة ،ج ،6ص.683
 .5سیاوی ،محمد بن عبدالرحمن ،الضو الممع ،ج ،8ص657ب ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شذرات الذبب في أخبرار مرن
ذبب ،ج ،65ص.673
 . 6زرقانی ،محمد بن عبدالباقی ،شرح العالمة الزرقاني علی المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة ،ج ،6ص.7
ترین آنها ،شرح زرقانی است( .نب :همان ،ص.)3
 .7علمای اهلسنت شرحهای متعددی بر این کتاب نوشتهاند که معروف ِ
 « .8اعلم أن زیارة قبره الشریف من أعظم القربات ،و أرجی الطاعات ،و السبیل إلی أعلی الدرجات ،و من اعتقـد غیـر هـذا فقـد
انیلع من ربقه اإلسالم ،و خالف الله و رسوله و جماعة العلماء األعالم»( .قسطالنی ،احمد بن محمد ،الموابب الللنیة ترالمنح

توبیخ ابنتیمیه ،دراینباره مینویسد:
قسطالنی ضمن ِ

ابنتیمیه در اینجا کالم زشت و عجیبی دارد که متضمن منع سفر برای زیارت قبـر
عمل زیـارت موجـب قـرب بـه
شریف پیامبر است .همچنین وی معتقد است که ِ
خداونــد نمــیشــود ،بلکــه ضــد آن اســتب لــذا شــیخ تقیالــدین ســبکی در کتــاب
0
شفا الجقام آن را رد کرده ،و دلهای مؤمنان را شفا داده است.

برخالف عقیدۀ ابنتیمیه و پیروانش ،قسطالنی استواثه و طلب شـفاعت از پیـامبر را
برای زائران جایز میداند و مینویسد« :برای زائر شایسـته اسـت کـه زیـاد دعـا و تضـرع و
استواثه و توسل به پیامبر داشته باشد و از ایشـان شـفاعت طلـب کنـد» 2.وی اسـتواثه و
طلب شفاعت و توسل به پیامبر را در همۀ حاالت جایز و ممکـن میدانـد 9.او همچنـین
توسل به جاه پیامبر را جایز میداند و مینویسد« :توسل به جاه شـریف پیـامبر و طلـب
آوردن
شفاعت از جایگاه بلندمرتبۀ ایشان ،وسیلهای برای رسیدن به مقامات بلند و بهدست ِ
4
خواستههاست و پناهگاه روز غم و اندوه است».
آثار قسطالنی
قسطالنی آثار متعددی را در زمینههای میتلفی همچون حدیث ،تجوید ،قرائـت و سـیره،
از خود به یادفار فذاشته است که در این قسمت به برخی از آنها اشاره میشود:
 إرشاد الجاري في شۀح صحیح البخاريب اإلسعاد في تلخیص اإلرشادب إمتاع األسماع و األتصارب

شهابالدین احمد قسطالنی

المحملیة ،ج ،7ص.)523
« .1و للشیخ تقي الدین بن تیمیة هنا کالم شنیع عجیب یتضمن منع شـد الرحـال للزیـارة النبویـة المحمدیـة ،و انـه لـیس مـن
القرب بل بضد ذلك ،و رد علیه الشیخ تقي الدین السبکي في شفا الجقام فشفی صدور المؤمنین»( .همان ،ص.)535
« .2و ینبوي للزائر أن یکثر من الدعاء و التضرع و اإلستواثة و التشفع و التوسل به»( .همان ،ص.)750
« .3ثم إن کال من اإلستواثة و التوسل و التشفع و التوجه بالنبي- کما ذکره في تحقیق النصۀة و مصباح الظرمم -واقـع فـي
کل حال ،قبل خ لقه و بعد خلقه ،في مدة حیاته فـي الـدنیا و بعـد موتـه فـي مـدة البـرزخ ،و بعـد البعـث فـي عرصـات القیامـة».
(همان ،ص.)755
 « .4و التوسل بجاهه الشریف و التشفع بقدره المنیف ،فهو الوسیلة إلی نیل المعالي و اقتناص المـرام ،و المفـزع یـوم الجـزع».
(همان ،ص.)753
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 األنوار المضیئة في شۀح البۀدةب رسالة في الۀتع المایبب تحفة الجامع و القاري تختم صحیح البخاريب الۀوض الزابۀ في مناقب الشیخ عبلالقادرب زبۀ الۀیاضب نزبة األتۀار في مناقب الشیخ أتي العباس أحمل الحۀارب العقود الجنیة في شۀح مقلمة الازریة في القۀا اتب الآللي الجنیةب یقظة ذوي اإلعتبار في موعظة أبل اإلعتبار و غیۀ ذلكب نفا ف األنفاس في الصحبة و اللباسب فتح المواببي في مناقب الشاطبيب لوامع األنوار في األوعیة و األذکارب -منهاج اإلتتهاج لشۀح الاامع الصحیح لمجلم تن الحااجب
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 -الموابب الللنیة تالمنح المحملیة.
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 .1بودادی ،اسماعیل ،هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار ُ
المصنفین ،ج ،6ص.673

کتابنامه
 .6ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،تحقی  :محمـود ارنـاؤوط،
دمش  :دار ابن کثیر6057 ،ق.
ب
 .8بودادی ،اسماعیل ،هدیة العاارفین أساماء الماؤلفین و آثاار المصانفین ،بیـروت :دار إحیـاء
التراث العربي ،بیتا.
 .7زرقــانی ،محمــد بــن عبــدالباقی ،شاارح العالمااة الزرقاااني علاای المواهااب اللدنیااة بااالمنح
.0
.5
.7
.3

المحمدیة ،بیجا :دار الکتب العلمیة ،چا اول6063 ،ق.
زرکلــی ،خیرالــدین ،اوعااالم؛ قاااموس تااراجم وشااهر الرجااال و النساااء ماان العاارب و
المستعربین و ب
المستشرقین ،بیجا :دار العلم للمالیین ،چا پانزدهم8558 ،م.
سیاوی ،محمد بـن عبـدالرحمن ،الضاوء الالماع؛ وهال القارن التاساع ،بیـروت :منشـورات
دار مکتبة الحیاة ،بیتا.
َّ
سرکیس ،یوسف الیان ،معسم المطبوعات العربیة و المعربة ،مصر :مطبعة سرکیس ،بیتا.
شوکانی ،محمد بن علی ،البدر الطالع؛ بمحاسن من بعد القرن السابع ،بیروت :دار المعرفة،
بیتا.

 .2غزی ،محمـد بـن محمـد ،الکواکاب الساائرة؛ بأعیاان المائاة العاشارة ،بیـروت :دار الکتـب
العلمیة6062 ،ق.
 .3قسطالنی ،احمد بن محمد ،المواهب اللدنیة باالمنح المحمدیاة ،قـاهره :المکتبـة التوفیقیـة،
بیتا.
 .65کحاله ،عمر رضا ،معسم المؤلفین ،بیروت :مکتبة المثنی ،بیتا.
 .66مــدرس ،محمــدعلی ،ریحانااة اودبب فــي تــراجم المعــروفین بالکنیــة و اللقــب ،تهــران :خیــام،
چا چهارم6730 ،ش.

شهابالدین احمد قسطالنی
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پژوهشنامۀ نقد وهابیت؛ سراج منیرر سرال هفرتم  شرمارۀ   82زمسرتان
6931
صفحات643 -619 :

سلسله گزارشهایی از آثار اهلسنت در نقد افکار وهابیت ()32

گزارشی از کتاب «تبرك الصحابة بآثار رسول الله
و بیان فضله العظیم»
*

معرفی کتاب
کتاب تبۀك الصحاتة تآثار رسول الله از آثار مهمـی اسـت کـه در پاسـخ بـه «نقـد تبـرس»
نگاشته شده و در آن به ذکر تبرسجوییهایی میپـردازد کـه در صـدر اسـالم انجـام شـده
است .این کتاب از شش فصل تشکیل شده است که مؤلف ،فصل اول را به تبرسجویی و
ابــراز محبــت بــه رســول خــدا توســط صــحابه اختصــاص داده ،و در فصــل دوم نی ـز از
کفشهایی که از آن حضرت بر جـای مانـده سـین ففتـه اسـت .نویسـندۀ ایـن کتـاب در
مسلمانان نیستین در حفظ آثار رسول خدا را یادآور شده ،و
زیاد
فصل سوم ،دقت بسیار ِ
ِ
آثـار باقیمانـده از
فصل چهارم را نیز به ذکر برخی نقاطی اختصاص داده است که در آنها ِ
ـب
ـویی صــحابه ،در قالـ ِ
آن حضــرت نگهــداری میشــود .وی در فصــل پــنجم ،از تبــرسجـ ِ
سر پیامبر یاد کرده ،و در فصل ششم ،مقام و فضیلتهایی را که قـرآن
ِ
بوسیدن دست و ِ
برای آن حضرت ذکر نموده ،جمعآوری کرده است .مؤلف در خاتمه نیز چند قصیده را کـه

در وصف رسول الله سروده شده است ،معرفـی نمـوده و در  83صـفحۀ آخـر کتـاب نیـز
تصاویر اشیای باقیمانده از حضرت را درج کرده است.
کتـاب مزبــور را انتشـارات «دار المنهــاج» در جـدۀ عربســتان ،بـه ســال 6077ق و در
* کارشناسی ارشد نقد سلفیت و وهابیت.

 880صفحه به چا رسانده است.
معرفی مؤلف
محمدطاهر بن عبدالقادر بن محمود کردی مکی در سال 6786ق ،در شهر مکه چشم به
ُ
جهان فشود .همان طور که از شهرتش پیداست ،وی اصالتا کرد و متعل به اربیل است.
وی در جوانی به تحصیل در زادفاه خود پرداختب ولـی بعـد از مـدتی تحصـیل را در قـاهره
ادامه داد و پس از بازفشت ،در شهر جده ساکن شد .وی اهل هنر نیز بود و خطی خـوش
داشتب لذا از او به خطاط نیز یاد میشود .سـرانجام ،او در ابتـدای قـرن پـانزدهم قمـری
چشم از جهان فرو بست.
وی در طول زندفیاش سـه اسـتاد معـروف داشـت :عبـدالعزیز رفـاعی ترکـی ،محمـد
ابراهیم افندی و شیخ علی بدری.
آثاری از وی بر جای مانده استب همچون:
 .1تاریخ القۀآن و غۀا ب رسمه و حکمهب
 .8التاریخ القویم لمکة و تیت الله الکۀیمب
 .7إرشاد الزمۀة لمناسك الحج و العمۀةب
 .0األدعیة المختارةب
 .5أدتیات الشاي و القهوةب
 .6تحفة العباد في حقوق الزوجین و الولل و األوالدب
 .3التفجیۀ المکيب
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 .2تاریخ الخط العۀتي و آداته.
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« .1محمد طاهر کردی» ،سایت ویکیفقه ،آدرس:
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%87
%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C

کتاب چا شده و چا نشـده بـرای
حال مؤلف نوشته شده است ،حدود  05عنوان ِ
در مقدمهای که در همین کتاب دربارۀ شرح ِ
وی نام بردهاند( .کردی ،محمدطاهر ،تبۀك الصحاتة تآثار رسول الله ،ص 83تا .)83

دیباچۀ کتاب
علمی «دار المنهاج» بر این کتاب نوشـته اسـت ،تبـرس را
در ابتدا ،در مقدمهای که لجنۀ ِ

بزرفداشت افراد معرفی میکند کـه هرچـه عمیـ تر باشـد ،نشـاندهنـدۀ شـدت
تعظیم و
ِ

مسـلمانان صـدر اسـالم ،دسـت کسـی را کـه
فرد تبرسکننده استب بهفونهای کـه
عالقۀ ِ
ِ
لمس دست و بدن رسول خدا متبرس شده بود ،میبوسیدند .همچنـین بعـد از
بهواسطۀ ِ

تارییی بوسۀ آن حضرت بر حجراالسود ،چنین نتیجه میفیرد که با توجه بـه
ذکر جریان
ِ

مطلـوب شـرع
اینکه یقینا مقام پیامبر از آن سنگ باالتر است ،تبرسجویی از ایشان نیـز
ِ
خواهد بود.

ـارییی مربــوط بــه زمــان
در مقدمــهای کــه خــود مؤلــف مینویســد ،بــا ذکــر واقع ـۀ تـ
ِ

فذاشتن مسیحیان به اشـیای
المقتدیلله ،خلیفۀ عباسی در سال 776ق ،مبنی بر احترام
ِ
برجامانده از حضرت عیسی ،چنین نتیجـه میفیـرد کـه تبـرسجـویی از بزرفـان امـری
تارییی است و ربطی به دین و فرهنگی خاص ندارد .ضمن اینکه وی بیان میکند عمل و
اجماع صحابه و وجود روایات صحیح ،دال بر مشروعیت تبرس است .آنفاه او با ذکر
بلکه
ِ

دو واقعۀ تارییی ،بر ادعای خود صحه میفذارد:

کردن صف مسلمانان
 .6در جنگ بدر ،هنگامی که رسول خدا با وسیلهای به منظم ِ

میپرداختند ،شیصی بهنام «سواد» را که از صف جلوتر رفته بود ،بـا آن وسـیله بـه عقـب
راندند و سواد ادعا کرد که از ایـن حرکـت ،رنجـور شـده و خواهـان قصـاص اسـت! وقتـی
پیامبر بدن خود را برای قصاص برهنه کردند ،وی بدن ایشان را تبرکا بوسید.
 .8در جریان صلح حدیبیه مشرکان دیدند که مسلمانان اجازه ندادند حتی یب قطره از

فصل اول :تبرکات صحابه
جـویی صــحابه بـه آثــار
ایـن فصـل ،کــه طـوالنیترین
ِ
فصـل ایــن کتـاب اسـت ،بــه تبـرس ِ
پیامبر خدا اختصاص یافته است که در چند بیش بحث میشود:
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آب وضوی رسول خدا بر زمین بریزد ،و این حاکی از شدت عالقه به ایشان بود.
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 .6تبرس به آب وضوی رسول خداب
 .8تبرس به موی آن حضرتب
خوری ایشانب
 .7تبرسجویی از قدح و ظرف آب ِ
 .0تبرسجویی در صورتهای دیگرب

بدن آن جناب با آن برخورد کرده استب
 .5تبرس به آنچه ِ

جویی معاویه به آثار آن حضرتب
 .7تبرس ِ

 .3ماجرای کعب بن زهیر و جامۀ رسول خداب
 .2نتیجهفیری از آنچه فذشتب
جویی مالب بن انسب
○ .تبرس ِ

جویی عبدالله بن عمرب
 .65تبرس ِ

خواندن پیامبر در منزل اصحاب بهنیت تبرسب
 .66نماز
ِ
 .68محبت صحابه به رسول خداب

 .67معنای حدیث «اإلیمان یارز في المدینة»ب
 .60ذکر نکتهای مهم.
نتیجۀ بسیار مهمی که نویسنده در ابتدای بحث میفیرد ،این است کـه رسـول خـدا

تمام این تبرسجوییها را میدیدند و هرفز اصحاب را از این کار نهی نمیکردند و بلکـه بـا
سکوت خود بر آن صحه میفذاشتند و این امر ،دلیلی بر جواز این عمل است .سـپس وی
به ذکر شواهد تارییی میپردازد.
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بیش اول ،که عنوان «تبرسجویی از آب وضـوی ایشـان» را دارد ،فقـط بـه آب وضـو

152

دهـان ایشـان میباشـد،
منحصر نیست و مثال روایاتی را نیز که در بارۀ تبـرسجـویی از آب
ِ

آورده است .در روایت اول ،ابوموسی اشعری میفوید که رسول خـدا در ظرفـی دسـت و

صورت خود را شستند و به او و بالل امر فرمودند که از ِآب آن ظرف ،که به صورت ایشـان
ِ
متبرس شده بود ،بنوشند .همچنین روایت دیگری در همین راستا میفویـد کـه صـحابه از

دهان آن حضرت نیز تبرس میجستند .نویسنده روایت بعدی را از سائب بن یزید نقـل
آب ِ

سـر سـائب را
میکند که خالهاش از
ِ
بیماری سائب نزد رسول خدا شکوه برد و ایشان نیز ِ
مسح نمودند و باقیماندۀ آب وضویشان را به او نوشانیدند.

دسـت ایشـان را
در روایـت چهـارم ،میفویـد کـه مـردم بـا تجمـع در نـزد آن حضـرت،
ِ

راوی پیشـین (ابوجحیفـه)
میفرفتند و بر
ِ
صورت خود میکشیدند .حدیث بعدی نیز که از ِ
نقل شده است ،روایت میکند که رسول خدا در نقطهای به نام «هاجره» وضو میفرفتند
و مردم از آب وضوی ایشان تبرس میجستند.
همان راوی نقل میکنـد مـردم را دیـده اسـت کـه مشـتاقانه بـهسـمت آب وضـوی آن
حضرت رفتند و کسی که دستش به ایشان اصابت نمیکرد ،از آب وضوی کسی که به آن
حضرت برخورد کرده بود ،تبرس میجست.
تمامی این روایات از بیاری نقل شده است.
ِ

1

نویسنده بیش «تبرسجویی به موی رسول خـدا »را بـا ایـن روایـت آغـاز میکنـد کـه

شیصی موی آن حضرت را میتراشید و مردم موها را برمیداشـتندب بهفونـهای کـه حتـی
یب موی ایشان بر زمین نیفتاد.
روایت دیگری نیز ابوطلحه را اولین کسی میداند که به موی ایشان تبرس جسته است.
بازهم در چند روایت دیگر آمده است که ابوطلحه نصف موهای تراشیدهشدۀ رسول خدا

دستور آن حضرت ،آن را میان مردم تقسیم کرده است .روایتی نیز ففته اسـت
را فرفته و به
ِ

چین
که چند مو از موهای جلوی سر ایشان ،به خالد بن ولید رسید .او این موها را در عرق ِ
خود نهاده بود و در هیچ جنگی با این عرقچین حاضر نشد ،مگـر آنکـه پیـروزی نصـیبش

شد .در یکی از جنگها نیز که این عرقچین از سرش افتاد ،خود را به سیتی انـداخت تـا

بیفتد».

ـاب ْاسـت ْع َمال َف ْضـل َو ُضـوء َّالنـاس ،ج ،6ص ،602ح635ب َب ُ
َ ُ
ـاب
 .1نب :بیاری،
ِ
محمد بـن اسـماعیل ،صرحیح البخراري ،ب َ َّ ِ ِ
ِ
ـن َو ُضــوء َّالنبـ ِّـي ،ج ،6ص ،603ح633ب َبـ ُ
ْ
ِّ
ُ ْ
ـاب ِصــف ِة الن ِبــي ،ج ،7ص ،83ح7633ب همــان بــاب ،ج ،7ص،77
ِ
الشــر ِب ِمـ ْ ُ ْ ِ
ْ َ
َ
َ
ح7636ب َب ُ
اب الق َّب ِة الح ْم َر ِاء ِمن أد ْم ،ج ،3ص ،632ح.5636
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آوردن
جواب سایر صحابه که از ِ
توانست آن را به دست بیاورد .او در ِ
حرص او برای بهدست ِ
دست مشـرکان
آن ابراز تعجب کرده بودند ،ففت« :خوش نداشتم موهای رسول خدا به ِ
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حدیث دیگری از ابنسیرین روایت شده است که چند تار موی رسول خـدا از طریـ
داشتن ایـن چنـد تـار مـو ،بـرایش از
خود ابنسیرین میفوید که
انس به وی رسیده استِ .
ِ
کل دنیا باارزشتر است.
داشتن ِ

در روایتی نیز از عبدالله بن موهب نقل شده است خانوادهاش از او خواستند کـه ظـرف

خوری رسول خدا را از امسلمه امانت بگیرد .او نیز آن را فرفت و در آن چند تار مـوی
آب ِ
دادن
قرمز دید .هرکس اظهار بیماری میکرد ،ظرفی پیش امسلمه میفرستاد و او بـا قـرار ِ
شستن آنها در آن ظرف ،مردم را به موی رسول خدا متبرس میکـرد و آنهـا
آن چند مو و
ِ
نوشیدن آن آب ،بهبود مییافتند.
نیز با
ِ

زیـر
حتی ادعا شده است ابوایوب در حالی به خاس سپرده شد که موی آن حضرت در ِ
قبـر
عرق ایشان را با خود داشت و پس از ِ
زبانش بود .انس نیز کمی از ِ
مـرگ وی ،آن را در ِ
او فذاشتند.
مناسـبت دفـن آورده شـده،
در روایت دیگری که مربوط به موی ایشان نیست ولـی بـه
ِ

پیراهن آن حضرت را بر ِتن دخترشـان زینـب،
مطرح فردیده که رسول خدا دستور دادند
ِ

که رحلت نموده بود ،تبرکا بهعنوان کفن بپوشانند.

نویسنده بازهم به تبرسجویی به مو بازمیفردد و روایتی از احمد بن حنبل مـیآورد کـه
وصیت کرده بود هنگام دفن ،سه تار مویی را که از رسول خدا به وی رسیده بود ،یکی را
در چشم راست ،دیگری را در چشم چپ ،و سومی را در دهانش قرار دهند.
مؤلف روایت دیگری را که مربوط به مو نیست ،میآورد« :ابوایـوب بـه پیـامبر عرضـه
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داشت :برایم غذایی فرستاده بودی که جای انگشتت در آن بود و مـن هـم انگشـتم را در
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همانجا قرار میدادم».
خـوری رسـول خـدا »اسـت .نویسـنده
بیش بعدی ،در بارۀ «تبرسجویی به ظـرف آب
ِ

روایتــی از امثابــت آورده اســت کــه او ظرفــی را کــه آن حضــرت در آن آب نوشــیده بودنــد،

صاحب ریاض الصالحین چنین توضیح میدهـد کـه امثابـت آن را بـدین خـاطر
شکست.
ِ
دهان آن حضرت را نگه دارد و به آن تبرس جوید.
شکست که جای ِ

از عبدالله بن سالم نیز روایت شده که به ابوبرده ففته است« :آیا میخواهی در ظرفـی
که پیامبر در آن آب خوردهاند ،به تو آب بدهم؟»
نویسنده حدیثی از سهل بن سعد میآورد که به رسول خدا در ظرفی آب داد و بعـدها
نیز از باب تبرس ،با آن به اصحاب آب میداده تـا اینکـه عمـر بـن عبـدالعزیز آن را هدیـه
خواسته و او نیز آن را تقدیم نموده است.
انس نیز ظرف آبی را که با آن ،بارها به رسول خدا آب و شربت داده است ،به صحابه
میداد تا با آن تبرس جویند.
ُ
کردی از جابر نقل کرده است که جابر با آن حضرت ،در منطقهای بودند و بـرای وضـو
آب کافی نداشتند .حضرت دستشان را در ظرف آب بردند و آب از الی انگشتهای ایشان
میجوشیدب به طوری که به همۀ آنها ،هـم بـرای نوشـیدن و هـم بـرای وضـو آب رسـید.
آن موقع ،آنها چهار هزار نفر بودند.
آخر این بیش را از انس میآورد که ففته است وقتی رسول خدا نمـاز صـبح را
روایت ِ

دست خود را در
میخواندند ،مردم مدینه با ظرفهایشان نزد ایشان میآمدند و آن حضرت ِ
آن ظرفها داخل میکردند.

نویسندۀ کتاب بیش بعدی را به «تبرکات متفرقه» اختصاص داده است ،ولی فقـط از
جـویی امایمـن بـه
یب موضوع ،آنهم در قالب چندین روایت بحث نموده ،و آنهم تبرس ِ

آن حضرت است .او ادعا کرده است وقتی رسول خدا متوجه این مطلب شدند ،فرمودنـد
که با این کار ،امایمن از بیماریها دور شده است.
مؤلف ،بیش دیگری را به «تبرسجویی از اشیایی» اختصاص داده که به بـدن ایشـان
دوختــهشــده آورد و یکــی از اصــحاب در همــان مجلــس ،آن لبــاس را مطالبــه کــرد و
رسول خدا با اینکه خودشان به آن نیاز داشتند ،از آنجـا کـه ایشـان دسـت رد بـه سـینۀ
کسی نمیزدند ،لباس را به آن صحابی دادند .او وقتی با مالمت دیگر اصحاب مواجه شد،
َ
ففـــت کـــه قصـــد داشـــته اســـت ایـــن لبـــاس را تبرکـــا کفـــن خـــود قـــرار دهـــد .وی
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اصـابت کـرده اســت .وی از بیـاری روایتـی نقــل میکنـد کـه زنــی بـرای حضـرت لباســی
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عبدالرحمن بن عوف بود.
از اسما نیز نقل شده است« :رسول خدا جبهای داشتند کـه عایشـه آن را تـا هنگـام
مرگ با خود داشت ،و وقتی از دنیا رفت ،من آن را فرفتم».
جویی معاویـه» اسـت کـه هنگـام فـوت ،بـه پسـرش چنـین
بیش بعدی در بارۀ «تبرس ِ

وصیت کرد:

در سفری با رسول خدا بودم که پیراهن خود را بر من پوشـانیدند و تـاکنون فقـط
یب بار آن را پوشیدهام .همچنین مو و ناخن ایشان را نیـز بـه همـراه دارم .پسـرم،
دهان من بگذار.
وقتی از دنیا رفتم ،آنها را بر صورت و ِ

در بیش «لباس نبی و کعب بن زهیر» ،نویسنده چنین میفوید:

کعب از شاعران جاهلیت بود که در ِذم اسالم ،شعرهایی سروده و رسـول خـدا را
وسـاطت دوسـتش،
رنجانیده بود .آن حضرت نیز دستور به قتل وی دادندب ولی بـه
ِ
که تازهمسلمان و در مدینه بود ،به نزد ایشان آمد و امان فرفت .در محضر پیامبر
شعری در وصف ایشان سرود و آن حضرت لباس خود را به وی هدیه دادند .او این
لباس را تا آخر عمر داشت و با اینکه معاویه حاضر بود بهای فزافی بابت آن بدهد،
لباس را به وی نداد تا اینکه درفذشت ،و وراث وی آن را به معاویه فروختند.

از امسلیم نیز آورده است که عرق رسول خدا را بهعنوان تبـرس برداشـت و وقتـی آن
حضرت متوجه عمل وی شدند ،آن را تأیید فرمودند.
بعد از ذکر این روایات ،میفوید چه ُبعدی دارد که صحابه اینقدر به آن حضرت تبـرس
اذان
بجویند؟ آنها رسول خدا را از خودشان و فرزندانشان بیشتر دوست داشـتند و وقتـی ِ
بالل را بعد از رحلت آن حضرت شنیدند ،در مدینه هیچکس نماند ،مگر اینکه صدای فریه
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در بیش بعدی ،که «ادب مالب» نامیده شده است ،نمونـههایی از احتـرام مالـب بـه
رسول خدا را ذکر میکندب مثال وی علیرغم پیری و ضـعف ،هرفـز در مدینـه بـر مرکـب
حامـل پیکـر شـریف رسـول خـدا بـوده اسـت ،یـا مـثال هرفـاه
سوار نشدب چراکـه مدینـه
ِ

میخواست از آن حضرت حدیثی نقل کند ،وضو میفزارد و با هیبت مینشسـت و حـدیث
ایشان را ذکر میکرد تا به احادیـث ایشـان بـیاحترامـی نشـود .در بـارۀ احتـرام بیـاری بـه

رسول خدا نیز ففته است وی به ازای هر حدیثی که نقل میکرد ،غسل کرده و دو رکعت
نماز به جا آورده است.
در بیش بعدی ،که به «تتبعات ابنعمر» نامفذاری شده است ،از عالقۀ شدید وی به
رسول خدا ففته میشود و اینکه هرفاه ابنعمر آن حضرت را یاد مینمود ،میفریست ،و
در هرجا که ایشان نماز خوانده بودند ،نمـاز میخوانـد ،و در ایـام حـج در هـر نقطـهای کـه
پیامبر توقف کرده بودند ،توقف میکرد.
عملکرد ابنعمر دفاع نماید ،به ذکر شاهدمثالی از جریـان معـراج
آنفاه برای اینکه از
ِ

میپردازد که وقتـی رسـول خـدا و جبرئیـل از محـل تکلـم خـدا بـا حضـرت موسـی و
محل تولد حضرت عیسی میفذشتند ،در آنجا مکانها نماز میفزارد.

در بیش بعدی ،عادت پسندیدهای را از صحابه نقل میکند که آنها رسول خدا را به
منزلشان دعوت میکردند که آن حضرت در آنجا نمازی بیوانند تا آنها آن قسمت از منزل
را بهعنوان مصال برفزینند.
در بیش دیگر ،چند حدیث از آن بزرفوار میآورد تا نشان دهد ،تبرکات صحابه از محبت
بسیار به آن حضرت ناشی میشود و ایشان بر دیگـران فـرض دانسـته اسـت کـه ایشـان را از
خودشان ،قومشان ،خانوادهشان ،مالشان و همۀ مردم بیشتر دوست بدارندب بنابراین ،صحابه
با این تبرسجوییها ،محبت خود را نشان داده و به حدیث ایشان عمل کردهاند .کسـانی هـم
اقصانقاط دنیا خود را با مشقت به مدینه میرسانند و بـه زیـارت آن جنـاب
که در سفر حج ،از
ِ

میروند ،در حقیقت به فرمایش رسول خدا جامۀ عمل پوشانیدهاند.

سین خود در بیش ساب  ،به تعریف عبـارت «اإلیمـان یـارز فـي
نویسنده در راستای
ِ

«ایمان به مدینه پناه میآوردب آنفونه که مار به النهاش پناه میبرد» .آنفاه چنین نتیجـه
میفیرد که مسلمانان نیز با همین نیت به زیـارت رسـول خـدا میآینـد و بـه ایشـان پنـاه
میبرند.
ُ
ردی مکی به ذکر نکتـهای نفـیس پرداختـه ،و آنهـم ایـن
آخر فصل اول ،ک ِ
در بیش ِ
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المدینة» در بیش بعدی میپردازد .به روایت بیـاری و مسـلم ،رسـول خـدا فرمودهانـد:
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است که با توجه به اینکه پیامبر فرمودهاند که قبـر مـن نبایـد بـت قـرار فیـرد ،علـیرغم
ائران آن حضرت ،هرفز در طول تاریخ شنیده و نوشته نشـده اسـت کـه کسـی قبـر
کثرت ز ِ
ایشان را پرستیده باشد .در حالی که شوق مسـلمانان در طـول تـاریخ بـه مـزار آن جنـاب،
مانند شوق تشنه به آب فوارا بوده است ،هیچکس قبر ایشان را عبـادت و پرسـتش نکـرده
است .مانند حجراالسود که با اینکه مورد احترام همۀ مسلمانان و حتی بتپرستان جاهلی
نیز بوده است ،در طول تاریخ ،هیچکس آن را نپرستیده ،ولی همگـان آن را بوسـیده و بـه
آن تبرس جستهاند.
فصل دوم :کف

های رسول خدا

بررسی کفشهای رسول خدا اختصاص داده
نویسندۀ این کتاب ،فصل دوم را به بحث و
ِ

داخل فصل انسـجام خاصـی
است .این مبحث نه ربط چندانی به تبرس دارد ،و نه
ِ
مطالب ِ
دارند .ابتدا کتاب دیگرش را که در بـارۀ مقـام ابـراهیم و جـای پـای آن حضـرت اسـت،

بررسی مشی رسول خدا میپردازد و میفوید« :ایشان لبـاس
معرفی میکند ،و سپس به
ِ

بلنــدی میپوشــیدند کــه کفشهایش ـان معلــوم نمیشــد ،در راهرفــتن اعتــدال را رعایــت

میکردند ،از کفشهای پوستی استفاده میکردنـد ،و پاهایشـان سـیت بـود» .از مهـدی،
خلیفۀ عباسی ،نیز قضیهای تارییی نقل میکند که کسی بههمراه یب جفت کفـش نـزد
وی رفت و ادعا کرد اینها برای رسول خدا هستند .مهدی آنها را بوسید ،بر چشم فذاشت
و در ازای آنها ،ده هزار درهم به شـیص پرداخـت کـرد .وقتـی وی رفـت ،خلیفـه ففـت:
«میدانستم اینها کفش رسول خدا نیستندب ولی نیواستم نزد مردم ،بهعنـوان شیصـی
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آنفاه به بررسی طول و عرض و شکل کفش آن جنـاب میپـردازدب مـثال اینکـه طـول
کفش ایشان یب وجب و چهار انگشت بود .سپس با ترسیم شـکلهایی فرضـی از جـای
پای ایشان و ذکـر اشـعاری در منقبـت آن حضـرت ،عقیـدۀ خـود را مبنـی بـر مشـروعیت
تبرسجویی به جای پای ایشان و همچنین آثار و کفشهای آن بزرفوار ،کـه ادعـا شـده تـا

امروز نیز باقی مانده است ،نشان میدهد.
داستانی از کفشهای آن حضرت بهنقل از تاودی ،از شارحان صحیح تخاری ،رسیده
است که میفوید:
کفش ایشان را دیدهام و به صورتم کشـیدهام .ایـن کفـش،
من در اندلس یب لنگه ِ
بزرفان ما طلب کرد .آنها
شاه وقت ،آن را بهاجبار از
یب لنگۀ دیگر هم داشت که ِ
ِ
کنار آن لنگهکفش ،نامهای
یب لنگه را حفظ کردند و یب لنگه را فرستادند .اآلن ِ
اسامی افرادی است که این کفش را دیدهاند.
از
ِ

ُ
کردی فصل دوم را با ذکر واقعهای تارییی در بارۀ منبر رسول خدا خاتمه میدهد:
هارون قصد داشت منبر ایشان را با جواهر تزیین کند که مالـب بـن انـس ضـمن
کـردن مـردم از آثـار
کار تو ،محـروم
ِ
نهی او از این کار ،ففت« :آیا نمیبینی که این ِ
رسول خداست؟»

فصل سوم :شدت محافظت مسلمانان صدر اسالم از آثار پیامبر
در این قسمت ،آثار برجایمانده از دوران ساب را به دو دسته تقسیم میکند:
دساتۀ اول :چیزهایی که فقـط بـه درد مـوزه میخورنـد و هـیچ قداسـتی ندارنـدب مثـل
سنگنوشتهها و سفالینههایی که از دوران باستان بر جای مانده است.
دستۀ دوم :چیزهایی که به رسول خدا منتسب هستند و مردم نه از باب آثار باستانی،
شیء متبرس ،به آنها عالقهمند هستند.
بلکه بهعنوان ِ
آنفاه برای تقویت این نظریه ،مثالهایی را تکرار مینماید که سابقا برای ابراز محبـت
صحابه به آن حضرت ذکر شد.

در این فصل ،بهصورت لیستوار نام شهرهایی را ذکر کرده است که اشیایی از آن حضرت
نگهـداری مـوی ایشـان در آسـتانه،
در آنها نگهداری میشودب از باب مثـال ،میتـوان بـه
ِ
دمش و طرابلس ،و برخی از آثار آن حضرت در قاهره اشاره کرد.

بـزرگ قبطیـان ،و تصـویر
متن نامۀ آن حضرت به مقـوقسِ ،
در بیش بعدی ،تصویر و ِ
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فصل چهارم :شهرهایی که در آنها آثار رسول خدا بر جای مانده است
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خاتم ایشان ،که متأسفانه امروزه بهعنوان عالمت «داعش» شـناخته میشـود ،درج شـده
ِ

است .در خاتمۀ این فصل نیـز بـه برخـی اشـیای مقدسـی کـه در مـوزۀ آسـتانه نگهـداری
میشوند ،اشاره شده است.
فصل پنسم :بوسۀ اصحاب بر دست ،سر و پای رسول خدا
مؤلف اشاره میکند که عرب جاهلی با «بوسیدن» بیگانه بود و اطفال را نمیبوسیدب ولی با
ظهور اسالم و مشاهدۀ اخالق عظیم رسول خدا ،شیفتۀ آن جناب شد .اصحاب همیشه
ایشان را میبوسیدند و این را نه صرفا عملـی احساسـی ،بلکـه عملـی شـرعی بـه حسـاب
میآوردند و آن حضرت هم آنها را نهی نمیکردند.
مـردم
آنفاه به قصۀ عداس در طائف میپردازد کـه وقتـی رسـول خـدا بـرای ارشـاد ِ
راهی آن دیار فردیده و با برخورد ناهنجار آنها مواجه شده بودند ،عداس ،غالمـی از
طائف ِ

پیـامبر
نینوا ،در بیرون از شهر از ایشـان پـذیرایی کـرد و هنگـامی کـه متوجـه شـد ایشـان
ِ
پیامبر نینوا ،حضرت یونس ،را میشناسد ،شیفتۀ ایشان شـد و دسـت و پـای
خداست و
ِ

آن حضرت را بوسید.

مردم اهلمشرق
بعد به جریان بنیعبدالقیس میپردازد که رسول خدا آنها را
بهترین ِ
ِ

افراد این قوم نزد آن حضرت رسیدند ،دست ایشان را میبوسـیدند.
دانستند و هنگامی که ِ
در ادامه ،واقعهای تارییی مـیآورد کـه در آن ،در حـالی کـه رسـول خـدا بـر روی منبـر

بودند ،عمر بن خطاب بر پای ایشان بوسه زده است .سپس به سایر صحابه میپردازد کـه
مثال طلحة بن براء در کودکی بر پای ایشان ،ابنعمر بر دست ایشان ،و ابوبزه بر دسـت و
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پا و ِ
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دسـت افـراد
یدن
بوسیدن دسـت ،بـه بیـان حکـم
مناسبت ذکر
آنفاه به
ِ
ِ
شـرعی بوسـ ِ
ِ
ِ

دیگری غیر از رسول خدا میپردازد .او با ذکر مثالهایی همچون بوسـۀ آن حضـرت بـر
امام حسن و بوسۀ ایشان بر پسرشان ابراهیم ،نتیجه میفیرد:
افر بوسه بهنیت محبت باشد و آن فرد نیز صـالح باشـد ،نـهتنهـا اشـکالی نـدارد بلکـه

ـیص
مســتحب نیــز اســت .امــا افــر آن فــرد انســانی قدرتمنــد و ثروتمنــد باشــد و نیــت شـ ِ
دست بوس نیز از ایـن کـار ،مقاصـد دنیـوی باشـد ،شـدیدالکراهه و بلکـه غیرجـایز اسـت.
رحلت رسول خدا بر صورت ایشان بوسه
بوسیدن میت نیز جایز استب چون ابوبکر بعد از ِ
ِ

مهمان تازهرسیده ،رجحـان شـرعی داردب بـهدلیـل اینکـه آن
بوسیدن
زده است .همچنین
ِ
ِ
جناب ،زید بن حارثه را بعد از بازفشت به مدینه ،بوسیدند .ولی در غیر از این موارد ،بوسـه

کراهت دارد.
نویسنده ،خاتمۀ ایـن فصـل را بـه پاسـخ بـه ایـن سـؤال اختصـاص داده اسـت« :چـرا
علیرغم اینهمه شواهد تارییی بر بوسۀ اصحاب بـر رسـول خـدا ،ایـن عمـل رسـمیت
عمومی مسلمانان تبدیل نشد؟»
نیافت و به عادت
ِ

وی در پاسخ ،دلیل آن را دو امر میداند :یکی اینکه پیامبر بسیار اهلتواضع بودند و

حد عادی ،خود را در معرض
این حیا و تواضع شدید ،مانع از این میشد که ایشان بیش از ِ
ْ
اعراب آن زمان بود که کال با بوسیدن
غرور
فطری ِ
ِ
بوسۀ افراد قرار دهند ،و دلیل دیگر نیز ِ
بیگانه بودند.
فصل ششم :فضایلی که قرآن برای رسول خدا نام برده است
در این فصل نیز نویسنده در  85فقره به ذکر مقاماتی میپردازد که قرآن برای آن حضـرت
بر شمرده است .از جمله اینکه :خدا نام ایشان را رفیع نموده ،بر ما واجب کرده اسـت کـه
در هر نمازی به رسالت ایشان شهادت دهیم و بر ایشان صـلوات بفرسـتیم ،ایشـان دارای

هدف او از ذکـر ایـن فصـل ،ایـن اسـت کـه بفهمانـد کسـی کـه از آن حضـرت تبـرس
ِ

میجوید ،شیفتۀ صفات شریفی است که قرآن برای ایشان بر شمرده استب پس نهتنها به
شرس و بدعت نیفتاده بلکه کار بسیار نیکی هم انجام داده است.

گزارشی از «تبرك الصحابة بآثار رسول الله ...

قـرین
اخالق عظیمی است ،خداوند ایشان را از فزنـد مـردم حفـظ کـرده ،اطاعـت از او را ِ
تسلیم ایشان و بر قضاوت او خاضع باشـیم،
اطاعت از خود قرار داده ،بر ما فرض کرده که
ِ
نبوت در ایشان ختم شده است و صفات زیبای دیگر.
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بودن آن بزرفوار را یادآور شده است .وی ابتدا
در بیش دوم،
ِ
صاحب وسیله و شفاعت ِ

آورده است که مسلم از رسول خدا نقل میکند« :وقتی مؤذن اذان میفوید ،شما نیز آن
را تکرار کنید ،بر من صلوات بفرستید و مرا بهعنوان وسیلهای برای خـدا بیوانیـدب در ایـن
صورت شما را شفاعت خواهم کرد».
بزرفان اهلسنت در مدح آن حضـرت وارد شـده
در ادامه ،با نقل سینانی که از برخی
ِ

است ،ادعا میکند که میتوان رسول خدا را بر سایر انبیا برتری دادب چـون خـدا فرمـوده
است« :ما برخی رسوالن را بر برخی دیگر برتری دادیم» 1.بنابراین ،هیچ اشکالی ندارد کـه
ما نیز بهتبعیت از قرآن کریم ،حضرت محمد را از سایر پیامبران برتر بدانیم .روایتی نیـز
که از ایشان نقل شده است مبنی بر اینکـه «مـرا بـر سـایر انبیـا برتـری ندهیـد» ،یـا حمـل
افضـلیت خـویش
میشود بر اینکه ایشان هنگـامی ایـن سـین را فرمودهانـد کـه علـم بـه
ِ
تواضع ایشان است.
نداشته ،یا نشاندهندۀ
ِ

خاتمه
خاتمۀ این کتاب نیز از انسجام خاصی برخوردار نیست و در قسمتی ،رسول خدا را مـدح
میکند ،در قسمتی ،از عمر بن خطاب روایت میآورد ،و در قسمتی دیگـر نیـز ،حـدیثی را
تفضـیل آن حضـرت بـر سـایر انبیـا ،)دوبـاره توضـیح
که در فصل پیشین ففته شد (عـدم
ِ

تنقیص طرف مقابل باشد ،یقینا
میدهد و میفوید« :افر تفضیل انبیا بر یکدیگر بهمعنای
ِ

ترفیع مقام خاتماالنبیا را داشـته
حرام استب ولی افر مستلزم تنقیص نباشد و فقط قصد ِ
باشیم ،عملی پسندیده است».
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اشعاری را که خود نیز سروده ،به آنها ضمیمه میکند.

ارزیابی
ُ
در این کتاب ،محمدطاهر کردی نهایت سعی خود را به کـار فرفتـه تـا اثبـات کنـد عالقـۀ
ُ َ َّ ْ
َ
ْ َ
 .1سورۀ بقره ،آیۀ ِ  :857تلك ُّالر ُسل فضلنا َب ْعض ُه ْم َعلی َب ْعا.

امروزۀ اهلسنت به رسول خدا ،حاصل محبت دیروز صحابه بـه ایشـان اسـت ،و بـهح
رساندن این امر داشته است .این کتاب در مقایسه بـا آثـار مشـابه در
توفی خوبی در بهثمر
ِ
بندی مناســب و مــتن روان ،از
ایــن زمینــه ،از جــامعیتی نســبی برخــوردار اســت و دســته ِ

مزیتهای آن به شمار میرود.

گزارشی از «تبرك الصحابة بآثار رسول الله ...
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ملخص المقاالت
ّ
التطور للسلفیة فی الکویت
سیر
ُ
َ
الکویت تعد الیوم من الدول التی تعرف بالسلفیین بتواجدهم الفاعل فی الصعید الدولی.
قام هذا المقال بمنهج توصیفی -تحلیلی بدراسـة تکـون التیـار السـلفی فـی الکویـت و
توسعته ،التحوالت و ورود االفکار السیاسیة فی بینهم و تبدیلهم بالمعارضین للحکومة.
الفرضیة هی أن هذا التیار فی البدایة ظهر فی عداد حمـاة الحکومـة ،و أمسـکوا بزمـام
القدرة بدعم من قبل السعودیة ،حتی تبدلوا بأقوی الجماعات المعارضة فـی الدولـة بعـد
التحریر فی الکویت ،و فی أعقـاب الشـرائط الحدیثـة .السـیطرة و اإلشـراف علـی التیـار
السلفی الناشط السیاسی ،فی داخل الکویت و خارجها ،صار الیوم المهمة الرئیسیة فی
المحافظة علی الثبات و األمن .الماهیة ال ستبدادیة فـی حکومـة الکویـت ،تسـتدعی
التمتــع مــن المیــالفین کاللیبرالیـة و الشــیعة واســتیدامهم للســیطرة علــی دور التیــار
السلفی و إلخضاعهم و التقلیل من ظووط جماعاتهم.
الکلمات المفتاحیة :الکویت ،السلفی ،عبدالرحمن عبدالیال  ،السلفیة.

دراسة تطبیقة حول مفهوم اإلیمان و اإلسالم
من وجهة نظر الوهابیة و علماء الفریقین
قد اعتقد المسلمون ،مستوحیین من الکتاب و سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ،أن
اإلنسان یعتبر مسلما و ُیحکم علیـه باإلسـالم إذا أقـر بالشـهادتین (اإلقـرار بالتوحیـد و
رسالة النبی األ کرم) .کذلك بعد اإلقرار باللسان ،یصبح مؤمنا باإلعتقاد من ظهر القلـب
دون أی مدخلی ـة للعمــل بالواجبــات فــی مفهــوم اإلیمــان .الیعتبــر الوهــابیون هــاتین
الشهادتین کافیة ل سالم و َیرون أن العمل من أجـزاء اإلیمـان و شـرائطه .و بالتوسـعة
فی مفهوم العبادة یعتبرون المسلمین مشرکین و مرتـدین اذا قـاموا بأعمـال کالتوسـل و
الذبح و السؤال من أولیاء الله و ما الی ذلك .یتناول هذا المقال تقـدیم آراء العلمـاء مـن
الشیعة و السنة و تطبی تلـب اآلراء علـی السـیرة النبویـة و القـرآن الکـریم ،مسـتهدفا

َ
اثبات أن بعا األعمال کالتوسل و النـذر الییـل بإیمـان األشـیاص و أن الشـهادتین
یسبب حرمة نفس اإلنسان و أنه الیمکن تکفیـر َمـن یقـر بالتوحیـد و النبـوة بـداعی أن
اعماله شرس.
الکلمات المفتاحیة :اإلیمان ،اإلسالم ،الشهادتین ،العبادة ،الوهابیة.

دراسة المعیار فی البدعة من وجهة نظر
ابن تیمیة
البدعة من األمور المنهی عنها فی الدین و ُیعد أهل البدع من الضالینُ .یسـتفاد بعـا
المعاییر حول البدعة من ُالرؤی المشـهورة عنـد العلمـاء .تمثـل المعـاییر دورا هامـا فـی
َ
تعیین المصادی البدعیة و کون العمل بدعیا أو غیربـدعی .و لـذلك ،التبیـین الصـحیح
لهذه الضوابط ،لها أهمیة کبیرة .هناس ثالثة ضوابط للبدعة ،مطروحة من قبل العلماء،
و یمکن استنتاج هذه الثالثة من کلمات ابن تیمیةب و المهم أنـه أخطـأ ابـن تیمیـة فـی
تبیین هذه الضوابط .تطرق هذا المقـال الـی تبیـین الضـوابط و أخطـاء ابـن تیمیـة فـی
الظوابط البدعیة ،مشیرا الی أهم إشکالیاته فی مفهوم العبادة و کون السلف معیـارا فـی
تعیین البدعة و تطبی السنة الترکیة علی مصادی الترك.
الکلمات المفتاحیة :البدعة ،ابن تیمیة ،معیار البدعة ،السنة الترکیة.

نقد وجهة نظر ابن تیمیة فی احتفال
بمولد النبی
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االحتفال بمولد النبی صلی الله علیه و آله من التقالید السائدة فی المجتمـع االسـالمی
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و کثیر من المسلمین یشارکون فی هذه الحفلة ،منفقین أمواال إعظاما و تکریما لمولده.
قام ابن تیمیة الحرانی بالمیالفة ضد هـذه التقالیـد و الحفـالت بتفسـیره الیـاص مـن
السنة و البدعة ،معتقدا أن هذه األفعال بدعة ،نظرا لعدم تجویزه من قبـل النبـی صـلی
الله علیه و آله و عدم اهتمام السلف بأداء هـذه التقالیـد مـع وجـود المقتضـی و فقـدان
المانع ،و بلغ الی تکفیر َمن أهتم بإقامة هذا النوع من الحفالت و عدهم من ُ
المبدعین.

ولکن بالترکیز علی اآلیات و المصادر الروائیة المعتبرة ،یتضـح أن مـا ادعـاه ابـن تیمیـة
الأساس له .اآلیات التی تعد النبی صلی الله علیه و آلـه رحمـة للعـالمین و تحثنـا علـی
الشکر و السرور بواسطة هـذه الرحمـة ،و کـذلك الروایـات المعتبـرة کلهـا تـدل علـی أن
الفرح و السرور بسبب مولد النبـی أمـر حسـن و مطلـوب ،مثـل روایـة صـوم النبـی یـوم
اإلثنین ،التیفیف من عذاب أبی لهب بواسطة عت ثویبة حـین إخبـاره بمولـد النبـی و
ُ
روایة صوم یوم العاشوراء ،التی تثبت کون العمل شرعیا .أضف الی ذلـك رؤی العلمـاء و
سیرتهم الذاتیة فی مر الزمن ،التی قد استقرت علی اهتمامهم باإلحتفال بمولـد النبـی،
و مقاالتهم العدیدة التی دونت فی مشروعیة الحفالت.
الکلمات المفتاحیة :ابن تیمیة ،مولد النبی ،النبی ،البدعة ،حفلة میالد.

دراسة مقارنة بین وجهة نظر ابن تیمیة و بین
اهل السنة فی زیارة النساء للقبور
قد استفید جواز زیارة النساء للقبور ،من الروایات النبویة و سیرة أصحاب النبی صلی الله
علیه و آله .و علماء أهل السنة صرحوا بجوازها ،ولکن ابن تیمیة أفتی بحرمتها اسـتنادا
الی روایات تدل علی اللعنة علی النساء الزائرات .علی الرغم من أن أسناد هذه الروایات
ضعیفة ،ولکن ابن تیمیة یدافع عنها .إضـافة الـی ذلـك أنـه قـام بطـرح اشـکالیات فـی
مدلول الروایات المسوغة لزیارة للنساء ،التی سیبحث عنها فی هذا التحقی .
علماء أهل السنة ،عند مواجهة الیالف بین هذه الروایات ،قاموا بـالجمع بینهـا ،خالفـا
البن تیمیة ،و بالنتیجة قالوا بجواز الزیارة للنساء .إنهم قد تمسکوا بسیرة السیدة الزهراء
سالم الله علیها فی زیارتها لقبر الحمزة ،والروایـات المرویـة عـن العائشـة بالنسـبة الـی
جواز الزیارة للنساء ،وکذا الیبر المحکی عن النبی صلی اللـه علیـه و آلـه بالنسـبة الـی
کیفیة زیارة اهل القبور و تعلیمها ،و الروایات العدیدة األخری فی هذا المجال.
الکلمات المفتاحیة :زیارة النساء ،زیارة القبور ،ابن تیمیة ،،اهل السنة ،نقد الواهبیة.
ملخص المقاالت
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دراسة نقد ابن تیمیة فی حدیث الغدیر علی ما
استدل به العالمة الحلی
حدیث الودیر ،روایة جاءت فی جمیع المآخذ الروائیة للمذاهب اإلسـالمیة .تـدل الروایـة
علی واقعة حدثت فی صحراء الودیر .عرف النبی صلی اللـه علیـه و آلـه نائبـه فـی هـذه
الواقعة .و قد أثبت العالمة الحلی وصایة االمام علی علیه السالم فی الوـدیر ،باالسـتناد
الی اآلیات و الروایات .و علی الرغم من ذلب قام ابن تیمیة بتضعیفها و تکذیبها ،مدعیا
أن هــذه الروایـة بمــا التکــن فــی الصــحیحین ،فإنهــا ضــعیفة .و الحــال أن الحــاکم
النیشابوری و ناصر الدین األلبانی ،صححا روایة الودیر علی شرط الشییین .بناءا علـی
ذلب ،أن الروایة من حیث السند فی أعلی مراتب الصحة ،و من حیث الداللة ،صـریحة
فی وصایة اإلمام علی علیه السالمب و ذلك أن اللوویین صـرحوا بـأن المـراد مـن کلمـة
«مولی» هی األولویة .أیضا ُ
جمع الناس من قبل النبی فی أرض جافة قائال «مـن کنـت
مواله فهذا علی مواله» فی أواخر عمره الشریف ،من القرائن العقلیة التی تدل بالصراحة
علی الوصایة و الیالفـة ،ال علـی المحبـةب ألن محبـة المسـلمین ،کالواجـب علـیهم،
التحتاج الی النصیحة .تطرق هذا المقال الی دراسة کتب الفریقین ،نظرا الـی السـند و
ِّ
الداللة و القرائن القطعیة فی اآلیات و الروایـات ،مقـدما هـذه النتیجـة الـی القـار  ،أن
رأی العالمة الحلی مصاب.
الکلمااات المفتاحیااة :حــدیث الوــدیر ،العالم ـة الحلــی ،ابــن تیمی ـة ،تصــحیح الحــاکم
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النیشابوری علی حدیث الودیر ،تواتر حدیث الودیر ،منهاج الکرامة ،منهاج السنة.
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