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صفحات1-3:

آموزههایقرآنی؛الگویپیشرفتونجات

مسلمانان
درون
زمـان دیگـری نگرانکننـده اسـت .ی
در عصر حاضر ،وضعیت مسلمانان بـی از هـر ی
جامعۀ اسالمی از اختالفات مـذهبی و سیاسـی رنـی می د
بیـرون آن ،یعنـی دشـمنان
بـرد و
ی
اسالم ،بی

از درون ،جامعۀ اسـالمی را بـا لال هـای خطرنـار روبـهرو سـاخته اسـت.

بدین جهت ،نیازی جدی و ضروری است که عقالی جهان اسالم و دانشـمندان بـه فکـر
ارائۀ نقشۀ راه برآیند و مسلمانان را از لال های درونی و بیرونی رهایی بخشند.
دانشمندان مذاهب اسالمی این است که راهکارهای علمی و عملـی
نخستین وظیفۀ
ی

ارائه نمایند؛ زیرا جامعۀ اسالمی بی

از هر زمانی به الگوی پیشرفت نیاز دارد؛ الگویی که

در راستای تحول فکری ،اعتقادی و سیاسی ،جامعه را همسو و هماهنگ بهسوی جامعـۀ
توحیــدی ســوق دهــد .بهتــرین الگــوی مســلمانان «قــرآن کــریم» اســت« .وحــی الهــی»
َ قر

َّ

َق

مسلمانان را بـه ایـن الگـوییری فـرا میخوانـدِ  :إ َّن َهذَ ُْ قذآ ََن ِه قدذ ِ ِ ِِْ ِ ذ ِهذ َ أق َذَ ر .
َْ ق ق ق َ َ ر
َ َ قَ َ َ ق َ َق ر ر ق َ ر َ َ
ذا ْ رِْ ِِ ِذم ف َيِ قذيك قم
رسول خدا نیز میفرماینـد« :ف ِإذ ْ بست عِيكم ْ ِفذ ُ َ َُِذ ِ ِْي ِ
قر

ِباُْ قآ َِن» .این دعوت ،ما را فرا میخواند که تاریکیها و فتنهها را با نـور قـرآن بـه روشـنایی
تبدیل سازیم .وظیفۀ جهان اسالم این است که با بازیشت به کالم وحیانی ،در برنامههای

عملی خود از آن الگوییری کند؛ لراکـه کـالم الهـی ،بهتـرین نقشـۀ راه را بیـان
فکری و ی

فرموده است.

ییرالهـی،
متأسفانه برخی مسلمانان با نگاهی همراه با تعصب و جهالت و انگیزههـای ی

به افراط و تفریط یرفتار شده و آموزههای قرآنی را در تعامل با یکدیگر کنار یذاشتهاند و با
تقلیدی دیگران نشأت میییرد ،جامعۀ اسالمی را بهسوی نابودی
اندیشههایی که از افکار
ی

منبع معرفتی و الگوییری از
سوق میدهند .این در حالی است که با در اختیار
داشتن سه ی
ی

«وحی»« ،سنت» و «عقل سلیم» میتوان راه پیشرفت را بریزید و مسلمانان را از جریانها
و افکاری که جامعـۀ اسـالمی را بـه لـال

میکشـاند ،نجـات داد .در ایـن راسـتا ،همـۀ

منبـع نـورانی مـرتبط
مسلمانان موظفاند تا نخست ،سرلشمۀ معرفت خود را بـا ایـن سـه ی

سازند .روشن است که زمانی نقشۀ راه میتواند اثریذار باشد که نگاهها بـا یکـدیگر همسـو

شوند و نگاه بدبینانه به یکدیگر وجود نداشته باشد و همدیگر را خارج از دین ندانند و بلکه
با معیارهای قطعی ،که همـان ضـروریات اسـالم اسـت ،همـدیگر را در تحـتلوای خیمـۀ
اسالم ببینند.
مسلمانان باید برای رسیدن به همدلی و نجات از نگاههای بدبینانه ،توجه داشته باشند
کـه فرقــههای اسـالمی «مســلمان» هسـتند و آنهــه از جانـب یروههــای افرا ـی مطــر
منبع یادشده مخالف است؛ زیرا هر مذهبی با هر عقیده و باوری کـه دارد،
میشود ،با سه ی

لون عقیدۀ آنان برخاسته از «اجتهاد» است ،مسلمان هستند .به همـین دلیـل اسـت کـه

قرآن ،مسلمانان را به تفقه و فهم عمیق و بدون تعصب فـرا میخوانـد و روشـن اسـت کـه
بدون تفقه و اجتهاد نمی توان به این واقعیت دست پیدا کرد .در راستای تفقه ،قرآن جامعه

ق
َ َ َ ر ق َ َ ق و َ َّ ق َ َ َ َ َ َ ر ق َ
ذاونَ َعِذ ِإلث ِذم
را به اصل دیگری نیز دعوت میکند :تياونَ عِذ ْبذآ و ْ ُذََ وت تي
َو قْ ري ق َ
شـدن
همسو
راهکار
درونی،
های
لال
از
اسالمی
جامعۀ
نجات
برای
آیه
این
.

ن
و
ِ
ی
ی

مسلمانان را نشان داده است و میفرماید مسلمانان باید در درون دین بر اساس دو معیـار

تعامل منفی را از خود دور سـازند .ایـن
تعامل مثبت داشته باشند و همهنین دو
ی
با یکدیگر ی

آیه خطاب به مسلمانان میفرماید که به یکدیگر بر اساس تقوا برخورد کنیـد و بـه یکـدیگر
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نیکی نمایید و از سویی دیگر ،از یناه و دشمنی و کینهتوزی به همدیگر بپرهیزید .این آیـۀ
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شریفه نقشۀ راه را مشخص فرموده است تا درون جامعۀ اسالمی از فتنهها و تاریکیهـای
بیرون جامعه ،که نق ی مخرب دشمنان مشترر است،
ایجادشده ،به صفای قرآنی برسد و ی
شوم خود شـود .پـس
مانع
رسیدن آنها اهداف ی
ی
نتواند مسلمانان را به جان یکدیگر بیندازد و ی
دید مسلمانان
تنها ی
بیرون جامعه این است که در مرحلۀ نخست ،ی
راه لال زدایی از درون و ی

و فرقههای اسالمی اصال شود و توجه داشته باشند که همه باید برای رسیدن به جامعۀ
یر بیرونــی و نزا هــای
توحیــدی قــدم بردارنــد ،در ییــر ایــن صــورت ،دشـ ی
ـمنان تخریــب ی

حاصل درونی اجازۀ پیشرفت به مسلمانان نمیدهد؛ بلکه توانمندیهای آنان را نیز نابود
بی
ی

میکند و هریز جامعه روی پیشرفت را نخواهد دید.

اسالمی ایران تجربۀ خوبی از این نقشۀ راه دارد که سـایر کشـورهای اسـالمی و
نظام
ی

پیروان مذاهب میتوانند از آن الگو بگیرند .هرلند دشمنان بیرونی و درونی اجازه نخواهند
استمرار آن است .قرآن کریم بـرای نجـات
داد ،ولی وظیفۀ همۀ مسلمانان حفظ این راه و
ی

مشـترر مـذاهب هسـتند ،راه
دشـمنان
بیرونی جامعۀ اسـالمی کـه همـان
از لال های
ی
ی
ی
پیروان مذاهب قرار یرفته است
توجه
روشنی را بیان فرموده است که متأسفانه کمتر مورد ی
ی

توانمندی جهان اسالم را
و آن« ،دشمنشناسی» است .دشمنشناسی میتواند امکانات و
ی

دررفتن اسـتعدادها و فرصـتها جلـوییری
بهسوی هدف مشـترر هماهنـگ سـازد و از هـ
ی
دشمن مشترر،
نماید؛ لنانکه ایر فرقههای اسالمی همدیگر را دشمن بدانند و بهجای
ی
نصـیب مسـلمانان نخواهـد شـد.
خودشان را دشمن ببینند ،نتیجهای جز وضعیت موجود
ی

متأسفانه برخی یروهها با کولکترین اختالفات مذهبی ،یکدیگر را دشـمن میبیننـد و از
دشمن اصلی یافل میشوند و بـدین جهـت ،یـاه از آنـان بـهعنوان «دشـمن قریـب» یـاد
ی

عنوان دشـمنی یـاد شـود؛
میکنند .با وجود اختالفاتی که وجود دارد ،نباید از اختالفات با ی

زیرا ایر اختالف فکری یا فقهی منشأ دشمنی شود ،هریز جامعۀ اسـالمی روی همـدلی و

دوستی را نخواهد دید و در هر زمان و مکانی ،اختالف با اجتهاد پیـدا میشـود و اخـتالف
ـاه
بـهمرور موجـب دشــمنی مییـردد .حوزههــای علمـی بایــد اینیونـه اختالفــات را بـا نگـ ی
دشمنان
دانستن یکدیگر این است که
رسمیتدادن به تعدد اجتهاد بپذیرند .نتیجۀ دشمن
ی
ی
َ

ر

ر َ

خطرناکی است که قرآن میفرماید :ت َت َّ ِخَو َع ر ووِ َو َع ر َّوَ قم أ قو ِْ َياء.

سرمقاله

دوست خود بدانند و صهیونیسم را دوست ،و حزبالله را دشمن ببینند و این راه
مشترر را
ی
سردبیر
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صفحات33-31:

آیتاللهکورانی
مصاحبهبا 
از اینکه قبوول زحموت مرمودیود و در ایون مصواحبه شورکت کردیودر از حضورترالی تشوکر
میکنیم.
مدت دو قرن چیست و آیا نشوانههایی از
بهنظر شما علت پیدایش وهابیت و
تداوم آن به ِ
ِ
ِ
امول آن دیده میشود یا خیر؟
ِ

از نظر من ،وهابیت در حال زوال و سقوط است؛ زیرا عواملی که سبب قوام ،رشد و توسعۀ

وهابیت بود ،اکنون از بین رفتهاند .همۀ ما میدانیم ،همان ور که شیخ األزهر نیز آن را
بیان کرده است ،وهابیـان از اهلسـنت نیسـتند؛ بلکـه حزبـی هسـتند کـه انگلـیس آن را
خالفت عثمانی ضربه وارد کند .بنابراین ،موج و تهاجم یربـی بهسـوی
به وجود آورد تا به
ی
بالد اسالمی قوی بود و آنها بهشدت به جنـگ بـا خالفـت عثمـانی احتیـاج داشـتند و بـر

تـرین ایـن یروههـا،
همین اساس ،یروههای مختلفی را به وجود آوردنـد کـه یکـی از مهم ی

«وهابیت» بود .حمایت انگلیس از وهابیت تاکنون ادامه داشته اسـت .انن مـیبینیم کـه
همۀ اروپا مییوید که ما به عربستان اسلحه نمیفروشیم؛ ولی انگلیس مییوید ما به آنهـا
اسلحه میفروشیم تا آ نها با این اسلحه به یمن ضربه بزنند .بنابراین ،رابطۀ آنهـا همهنـان
محفوظ و برقرار است.
عجایب امر این اسـت کـه وزارت مسـتعمرات و نیـز وزارت خارجـۀ انگلـیس ،بعـد از
از
ی

اسناد آنها منتشر شود؛ ولی آنها لیزی از این
 75سال اجازه میدهد تا اسرار و مکاتبات و ی

اسناد منتشر نکردند جز در این اواخر ،که اسنادی را که دربارۀ عراق و با سالهای 3333م
تا 3383م مرتبط بود ،در  7جلد منتشر کردند.
یک نفر از آنها به من یفت که اسناد وزارت مستعمرات و وزارت خارجۀ انگلیس دربـارۀ

وهابیت ،به ور مفصل در فالن ساختمان در لندن موجود است ،ولی هیچکسـی بـه آنهـا
دسترسی ندارد.
بنـابراین بـین وهابیــت و آنهـا نامــهنگاری صـورت مییرفـت و بــین افـرادی همهــون
عبدالله فیلبی و رئیس وزرای انگلیس نامهنگاری میشـد .وی مییویـد کـه مـن آرزو دارم
عبدالعزیز بر کل مشرق زمین و همۀ بالد عربی پادشاهی کند .برای له؟ لـون هـر آنهـه
میخواستند به آنها داد.
بنابراین حمایت یربیانگلیسی از وهابیت و آلسعود ،به این دلیل است که آنها هرلـه
ً
مقابل آنها خاضعاند .آنها بـا خالفـت
در
کامال
خواستند ،وهابیت به آنها داد و وهابیان نیز
ی
عثمانی جنگیدند و با هرکس که بجنگند ،او را تکفیر میکنند.
یـروه نظـامی را
در مرتبۀ اول ،همـان یونـه کـه مطلـع هسـتید ،خالفـت عثمـانی دو ی

رهبری ابراهیم پاشا اعزام کرد و آنها را از این اعمال نهی نمود .بعـد از آن ،انگلـیس بـر
به
ی
بازیشت آنها شد.
دست عبدالعزیز سبب
ی
بازیشت آنها اصرار داشت و این دفعه به ی
ی

انن ما شاهد مرحلۀ جدیدی هستیم .انگیزهای که یربیها برای پشتیبانی و حمایـت

از وهابیت داشتند ،از بین رفته اسـت .در حـال حاضـر ،انگیـزۀ اصـلی بـرای پشـتیبانی و
حمایت از وهابیت ،نزد یهود است .در واقـع ایـن یهـود اسـت کـه حمایتکننـدۀ اصـلی از
وهابیت و عامل بقای آن است .هنگامی که خاشقهی کشته شد ،یا بهتر است بگوییم که
ً
بهوسیلۀ بنسلمان کشته شـد ،همـۀ دنیـا علیـه بنسـلمان بـود؛ ولـی نتانیـاهو شخصـا از
اسرائیل به دیدار ترامپ رفت و به او یفت که باید از او حمایت کنیم و این شخص برای مـا
مفید است؛ لون هرله خواستیم ،به ما داده است.
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دست یربیهـا مییویـد کـه فلسـطینیها امیـدی نداشـته
محمد بنسلمان دست در ی

12

باشند و اسرائیل حق دارد که از خود دفا کند و به سوریه و ایرانیهای موجود در آن حمله
کند .بنابراین ،هرله میخواستند ،بنسلمان به آنها داده است.
البـی صهیونیسـتی عـاملی
در عصر حاضـر مـا مشـاهده مـیکنیم کـه صهیونیسـم و ی

جهـت اهـداف
اساسی است که از وهابیت دفا میکند و بقای آنها را خواستار اسـت و در
ی

آنها عمل مینماید .بـه همـین دلیـل اسـت کـه مـیبینیم کنگـرۀ آمریکـا از آنهـا حمایـت
نمیکند؛ لراکه اینها به مرتبهای رسیدهاند که بهواسطۀ خشونتها ،وحشییریها و نحوۀ
تعامل آنان با زنها و ،...آبرویی برایشان باقی نمانده است .ممکن نیست فردی یربی ،که
ی
برای ارزشهای دموکراسی احترام قائل باشد ،از آنها حمایت کند.

بر همین اسـاس ،در حـال حاضـر ایـر آلسـعود حرکـت و سـیری دارد ،فقـط بـهدلیل
حمایت دولتها
حمایت یربیها»
حمایت یهود از آنهاست .حمایت یهود نیز متغیر است« .
ی
ی
ی

حمایت یهود است .حمایت یهود نیز ییـرممکن اسـت کـه
و امپراتوریهاست و انن فقط
ی
مدت وهابیت شود.
سبب بقای والنی ی

کاه

تسـلیحاتی آنهـا در حـال
جنگ آنها در یمن را مشـاهده میکنیـد کـه منـابع
انن شما ی
ی
دسـت آنهـا
است و مشکالتشان بیشتر شـده و حقـوق
جهـانی انسـانی و بشـری به ی
ی

از بین رفته است .ما باید همانند حضرت آیتالله مکارم واکن

نشان بـدهیم .ایشـان

مند مسائل وهابیتاند و تنها مرجعی هسـتند کـه اعـالم نمودنـد آمـادۀ منـاظره بـا
دیدیه ی
مفتی آنها درخواست داریم تا در مناظره حاضر شـوند تـا بـه
وهابیت میباشند .ما از شیخ و ی

فکـری صـحی و
آنها اثبات کنیم کـه وهابیـت از اهلسـنت و جماعـت نیسـتند و مبنـای
ی
دالیل زیـر ،بـه افـول وهابیـت خـوشبین
نظر من ،مـا میتـوانیم بـه ی
سالمی ندارند .انن به ی

باشیم:
ً
الف .در عمل هیچ یار و یاور قدرتمندی جز یهود برای آنها بـاقی نمانـده اسـت و قطعـا
یهود نیز بی

از لند سال نمیتواند به آنها کمک کند.

ب .بهدلیل وجود عواملی که هم از رف مسـلمانان و هـم از جانـب یربیهـا بـر ضـد
افول آنها فراوان است؛ از جملۀ این عوامل میتوان بـه
وهابیت بسیار کم هستند و عوامل ی
درییریهای داخلی بین خودشان اشاره نمود.

سیاسوی مسوئله بوود کوه آنهوا اکنوون پشوتوانی
این چیزی که شما مرمودیود بیشوتر جنبوی
ِ

سیاسی متزلزلی دارند که قابلاتکا نیست .اما در زمینی اندیشه و عقاید آنهار چنود درصود
ِ

مصاحبه با آیتالله کورانی

سیاسی یصرف ،مشاهده میکنیم که عوامل بقای
آنهاست .انن بهدلیل یک سری مسائل
ی
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از مسلمانان جهانر وهابیت را پذیرمتهاند؟

مســلمانان در سراســر عــالم هریــز بــه وهابیـت یــرای

پیــدا نخواهنــد کــرد .هیچکــدام از

مسلمانان وهابیت را قبول ندارند ،جز افراد اندکی که وهابیت آنها را تربیت کرده و بـه آنهـا
پول داده است .ایر دربارۀ عامل اعتقادی ،که مدنظر شیعه است ،سؤال کنید ،مـا اعتقـاد
داریم که حکومت ناصبی در حجاز سـاقط میشـود ،و یـک خـ سیاسـی و درییریهـای
قبیلهای ایجـاد میشـود .ایـن خـ سیاسـی قبـل از ظهـور امـام مهـدی خواهـد بـود.
مسلمانان وهابیت را دوست ندارند؛ ولی یا از آنها میترسند یا از آنها سود میبرند .افـرادی
که از آنها میترسند یا سود میبرند ،بعضی حکومتها و برخی افراد هستند.
من در جایی خواندم که وهابیت  27میلیارد دالر در مصر هزینه کرده است .به یکی از
قبـر هاشـم ،جـد
اهالی یزۀ فلسطین یفتم« :آیا موج وهابیت سبب نشد که مردم زیـارت ی
ی

بزریوار پیامبر را ترر نمایند؟» یفت« :خیر ،ایـن مسـهله نـزد مـردم فلسـطین روشـن
است که هاشم مؤمن بود .با وجود اینکه یرفهای را که قبـر هاشـم در آن قـرار دارد ،قفـل

نمودهاند ،اما همۀ مردم به هاشم اعتقاد دارند و وهابیت را قبول ندارند».
تعبیر او اینیونه بود که وهابیت در منطقهای که در آن جهل و عدمتوسعه وجود دارد،
یسترش پیدا کرده است .به همین دلیل است که آنان در افغانسـتان یسـترش داشـتهاند؛
یعنی در مکانهایی که وهابیت را بهعنوان عقیده و مذهب قبول میکنند ،جهل و تخلـف
وجود دارد .بر همین اساس است که وهابیت در هیچ مکانی همانند پاکستان و افغانستان
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موفقیتی نداشته است .لیزی که سبب رشد و یسترش وهابیت شده ،موج وهابیت است.
ً
عضو آن شـوند و از آن سـود ببرنـد ،ایـن ممکـن
مثال ایر یک ی
حزب وهابی باشد که مردم ی
است سبب رشد و یسترش آنها شود .اما بهعنوان یک عقیده و دیـن ،بـه وری کـه یفتـه
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دین سلف و یذشتگان و مـذهب اهلسـنت و جماعـت اسـت ،مـا شـاهد لنـین
شود این ی
لیزی نیستیم.

بدین ترتیبر آیا شما عقاید وهابیت و اهلسنت را از یکدیگر جدا میدانید؟

بله ،اینها با هم تفاوت دارند .یعنی تفاوتهای وهابیت با اهلسنت و جماعت ،تفاوتهایی

اساسـی آنهـا،
اساسی است .وهابیان مشبهه و مجسمه هستند .یکی دیگر از ویژییهـای
ی

سریع دیگران است .هرکس با آنها مخالفت کند ،او را تکفیر میکنند .همهنین آنها
ی
تکفیر ی

آمیز آنـان بـه
به وحشییری و قتل عالقه دارند .یکی دیگر از ویژییهای آنها نگاه تبعیض ی

زنان است.

مــن در مصــر مشــاهده کــردم کــه از عوامــل عدمپــذیرش وهابیــت ایــن بــود کــه آنهــا
مییفتند :حضرت زینب لیست؟! حضرت نفیسه لیست؟!
زندیی قبیلهای و بادیهنشینی است .زن نزد آنهـا
زمان
زن ی
زن امروزی نزد آنها همانند ی
ی
ی

اهـالی مصـر حضـرت زینـب را
نمیتواند قدیسه و محترم باشد .این در حالی است کـه
ی
بـــهعنوان مـــادر هاشـــم و ســـید الدیوان (=رئـــیس مجلـــس) 1میداننـــد و همهنـــین

حضرت نفیسه و امام حسین را بهعنوان «سید مصر» میشناسند .وقتی ایـن افـراد
شهروندان مصری ییرممکن
به حضرت زینب ایمان نداشته باشند ،تعامل با آنها برای
ی

زنان اهلبیت در مصـر بسـیار باالسـت ،بـه همـین دلیـل ،بـرای زن
است .لون مقام ی
احترام قائل هستند .شما مشاهده میکنید که بنسلمان برای اینکه رضایت یرب را کسب

کند ،زنان آوازهخوان را به عربستان میآورد؛ در حالی که وی زنـان را زنـدانی و شـکنجه و
به آنها اعتدا میکند .آنان برای زنان احترام قائل نیستند .بنابراین ،تفاوتهایی اساسی بین
وهابیت و اهلسنت وجود دارد؛ از جمله مسهلۀ تجسیم ،مسهلۀ تکفیر ،ادعای اینکـه آنهـا
ورثۀ سلف هستند؛ حکم به تکفیر اشاعره و. ...
این در حالی است که مسلمانان همگی یا از اشاعره یا از ماتریدیه یا از جعفریه هستند.
پس تفاوتهای اساسی و مهمی بین وهابیت و اهلسـنت و جماعـت موجـود اسـت .ایـن
ممکن است برضی بگویند اینکه وهابیت را روبهامول بدانیمر مطلبی ایدهآل اسوت .شوما
یک سری از مؤلفههای امول وهابیت را ذکور مرمودیودر اگور ممکون اسوت ایون مسوئله را
 .1بهعقیدۀ مصریان وقتی که حضرت زینب وارد مصر شدند ،اهلعلم به او مراجعـه میکردنـد و ایشـان در صـدر و بـاالی
مجلس مینشستند و جلسات را مدیریت میکردند؛ به همین سبب ،به وی لقـب «رئیسـةالدیوان» بـهمعنای «رئـیس مجلـس»
دادند.
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تفاوتها همهنان وجود دارند و ییرممکن است که وهابیت این اختالفها را از بین ببرد.
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بودن عقیدۀ وهابیت ذکر کنید.
بیشتر توضیح بدهید و دالیل بیشتری برای روبهامول
ِ

از ادلۀ اعتقادی این است که ما اعتقاد داریم آخرین کسی که بر حجاز حکومـت میکنـد،
حکومت آنها ساقط میشود .احادیث صحی ی اهلبیت ،که
خانوادهای ناصبی است که
ی
نایهـانی شیشـه از
حکومـت آنهـا همهـون سـقوط
ما آنها را تصدیق مـیکنیم ،مییوینـد
ی
ی
دستان شما ،ساقط میشود و یک خ سیاسی ایجاد مییردد .ایـن یکـی از دالیـل روایـی
است که به ما وعده داده شده است.
همهنین دلیل دیگر ما این است که مسلمانانی که هرله عربستان سعودی مییفـت
سخنان آنهـا یـوش فـرا دهنـد .انن ایـر
قبول میکردند ،انن دیگر دوست ندارند که به
ی

رادیو یا تلویزیون را در یکی از کشورهای اندونزی ،مصر ،مغرب ،تونس ،الجزایر و ...روشن
ً
محبوبیت سـابق را نـدارد .کسـانی کـه سـابقا
کنید و شیخی وهابی سخن بگوید ،دیگر آن
ی
میخواستند بدانند که وهابیت له مییوید ،انن دیگر نمیخواهند بدانند که وهابیت لـه
بیعی دیگری است مبنی بر اینکه هر دولتی
مییوید .دلیل دیگر ما بر این مسهله عوامل
ی
ُعمری دارد؛ مثل کمونیسم در شوروی که عمری مشخص داشت.
مسهوالن یربی مییوینـد
همهنین یفتم که عامل اساسی «یرب» است .انن برخی
ی

اشتباه کردیم که تربیت دینی و مساجد را در اروپا و آمریکا به وهابیت سـپردیم و داعـ

را

به وجود آوردیم .بنابراین مشاهده میکنید که منشأ حادثۀ  33سپتامبر و داع  ،عربستان
و وهابیت است.
آنجا یک موج عام و یک دیدیاه عقلی نزد متفکران ،سیاسـیها و تحلیـلیران وجـود
دارد که مییویند در این مسهله اشتباه کردیم ،و این دولت سعودی باید از بـین بـرود .ایـن
سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

برای ما کفایت میکند که واکن

16

زوال آنها اعتقاد داشته باشیم.
نشان دهیم و به ی

انشرابات بهوجودآمدهر چگونه است؟
داخلی وهابیت و این
این اختالمات
ِ
ِ

اختالفات شدید است .خداوند عزوجل نعمت

را بر ما فرو فرستاد و دربـارۀ یهـود فرمـود:

«میان آنان تا روز قیامت کینه و دشمنی انداختیم»﴿ .سورۀ مائده ،آیۀ .﴾31
این یک نعمت است .هر دفعه که آتشی را برای جنگ شعلهور سـاختند ،خداونـد آن را

خاموش ساخت .این سعودیها در فرهنگشان و در وضعی که دارند ،یهودی هستند.
بین وهابیت نیز دشمنی شدید است .کسی که خانوادۀ حاکم بر عربسـتان را بشناسـد،
میبیند که بین آنها کینه و دشمنی وجود دارد؛ به وری که هرکدام از آنها به خون دیگری
تشنه است و آنها دوست دارند همدیگر را بکشند.
در حال حاضر ،این معاملهای که بنسلمان با آنها انجام داد و آنها را خوار و ذلیل نمود
و اینکــه ســلمان پسـ یـر خــود را بــر آنهــا مســلط کــرد ،ســبب شــده اســت کــه آنهــا بــهدنبال

انتقامجویی از محمد بنسلمان باشند.

همۀ خانوادۀ سعود ،جز عدۀ قلیلی ،بهدنبال انتقامیرفتن از بنسلمان هستند؛ بنابراین
ً
کنـارزدن
و
او
کشـتن
بـرای
فرصـتی
انتظـار
در
قطعا
ایر انن نتوانند او را به قتل برسانند،
ی
ی
خانوادۀ سلمان از حکومت هستند.
حوال ر دادن اسوتر چوه عوواملی بوه
بهنظر شمار در کنار عوامل داخلوی کوه از درون در
ِ
ِ
جهان اسالم باید چه اقداماتی در
متولیان امر دین در
امول بیشتر وهابیت کمک میکند؟
ِ
ِ
این جهت انجام دهند؟

تبلیغات بسیار مهم است .ما باید در کشور تبلیغات را تقویت کنیم و به نقد وهابیت بپردازیم
ً
نـام وهـابی یـا مجسـمه
و نقاط ضعف وهابیت را برجسته سازیم .قبال ایر فردی آنها را بـا ی
خطاب میکرد ،بالفاصله اعتراض میکردند که اینها پیروان سـلف و اهلتوحیـد هسـتند.
اما الحمدلله ،در حال حاضر ما در تبلیغات قویتر شدهایم.
اعتقادات ایشان در شبکههای اجتماعی و ماهوارهای دست به تبلیغ
باید دربارۀ بطالن
ی
مهمی در این زمینه ایفـا

انن آنها در موضع دفا هستند .با وجود شبکههای شیعی همهون شبکۀ والیت ،مواضع
به سود ما شد و آنها در موضع دفا هستند.
به همین دلیل ایر به شبکههای وصال و صفا که معروفترین شبکههای آنها هستند
دنبال این هستند کـه بـه هـر
نگاهی بیندازید ،مشاهده خواهید نمود که برنامههای آنها به ی

مصاحبه با آیتالله کورانی

و افشایری زد .الحمدلله ،در حال حاضر شبکههای شیعی نق
ً
میکنند .قبال پنجاهشصت شبکۀ وهابی وجود داشت و آنها در موضـع هجـوم بودنـد؛ امـا
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آنهه شبکههای شیعی بیان کردهاند ،پاسخ دهند .بنابراین آنهـا در موضـع دفـا هسـتند.
الزم است که ما تبلیغاتمان را بیشتر کنیم.
فضایل آنها را بیان کنـیم،
بهعقیدۀ من ،ایر خوبیهای عقاید و کلمات اهلبیت و
ی

مسلمانان اهلسنت نیز با ما هسـتند .بایـد بیـان کنـیم
این امر خیلی به ما کمک میکند.
ی

بین اهلسنت و جماعت و وهابیت تفاوت قائل هستیم و این را بهعنوان دیـدیاه شـیعه در
رسانهها اعالم کنیم.
امول آنها شوده
در عقاید وهابیت چه مقدار عقبنشینی میبینید که نشان میدهد باعث ِ
است؟

در حال حاضر ،آنها سعی دارند مباحث مربوط به تجسیم و رابطۀ خود با انگلـیس را انکـار
کنند .آنها سعی دارند از بحث دربـارۀ آن فـرار کننـد و مایـل نیسـتند کـه دربـارۀ آن بحـث
دسـت انگلـیس ،و
نمایند .آنها بحث دربارۀ ارتبا شـان بـا انگلـیس،
دولتشـان به ی
تأسـیس ی
ی

تکفیـر اشـاعره توسـط آنهـا را دوسـت ندارنـد .آنهـا در ایـن مسـائل
همهنین بحث دربـارۀ
ی

دانستن این مسائل میتوانید به فضای لت در پالتـار،
شکستخورده هستند .شما برای
ی
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واتسآپ و برنامههای شبکههای اجتماعی مراجعه کنید .آنجا مشاهده خواهید نمـود کـه
د
مقابـل وهابیـت هسـتند و
نفع جوانان شیعه و جوانان اهلسنتی اسـت کـه در
ی
جو یالب به ی
خواهید دید که وهابیت در اقلیت است.
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پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالهشژژتم  شژژما رۀ13پژژاییز3131
صژژژژفحات33-11:تژژژژارییفر:ا ژژژژت3131/50/22:تژژژژژارییتأییژژژژد3131/51/20:


بررسیمفهوم«توحیدعبادی»ازدیدگاه
وابنتیمیه

یتاللهمصباحیزدی
آ 
*

حسینعلی ادریسی
چکیده

دعوت انبیای الهـی اسـت .مفهـوم و مصـادیق
«توحید عبادی» اصلیترین مؤلفۀ مورد
ی

عبادت در میان مسلمانان بدون اخـتالف و واضـ بـود تـا اینکـه بـا ظهـور ابنتیمیـه و
عبـادت
تفسیر جدیدش از این مفهوم ،برخی اعمال مسلمانانمانند شـفاعت و توسـل،
ی
یـف
ییرخدا شمرده شد و موجب تکف ییر آنان یردید .مفهومی که ابنتیمیـه بـهعنوان تعر ی
مقابل شـیء اسـت و وی
عبادت ارائه کرد ،معنای لغو یی عبادت ،یعنی یصرف اعت در ی
ابهام
قیودی مانند حب معبود را به آن افزود .مهمترین اشکاالت این تعریف رام 
یتوان ی

آن ،عدم جامعیت و مانعیت ،و همهنین مخالفت بـا اسـتعمالهای قرآنـی دانسـت .در
یـت
مقابل ،آیتالله مصبا بـا اسـتناد بـه اسـتعمالهای قرآنـی ،قیـد «اعتقـاد بـه الوه ی
معبود» را در مفهوم عبادت دخیل ،و اعمالی ماننـد توسـل و اسـتغاثه را ُم ع
قـر یب عبـد بـه
خداوندمیداند.

کلیدواژهها :توحید عبادی ،عبادت ،آیتالله مصبا  ،ابنتیمیه.

* سط دو حوزۀ علمیه ،دان پژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت( شعبۀ شیراز).
ایمیلAaaa137552@gmail.com :

مقدمه
زندیی بشری اسـت؛ توحیـدی
برپایی آن در نظام
اساس دعوت انبیا ،احقاق کلمۀ توحید و
ی
ی

ـادت خــدای ســبحان محقــق شــده و شــکنندۀ قیــود و مظــاهر شــرر و
کــه بهواســطۀ عبـ ی
بتپرستی است .در قرآن کریم بهصراحت به این حقیقت اشاره شده و «توحید در عبادت»

و ر
َ قر ر ق
ََ ق ق
بهعنوان مفاد دعوت تمام انبیا بیان شده اسـتَ  :و ُْ َب َيث َنا ِف َا أ َّم ٍة َّر رسذَت أ ِن عبذ و
ِْْ َه َو قج َ ن رب قَ ََّْ راغ َ
َت 0.همۀ مسلمانان در ول شبانهروز بارهـا ایـن شـعار را بیـان و در
ِ
ْ
َق ر ر 2
میکنندِ  :إهاك نيب .
عمل آن را تکرار 

انحصـار آن
مسلمانان علیریم تفاوت برداشتها از مفهوم توحید ،در توحید عبادی و
ی

مـیشـود کـه
اصـلی اخـتالف زمـانی شـرو  
عبادت برای خداوند ،اجما دارند؛ اما نقطـۀ
ی
سـوء آن،
مفهوم عبادت ،اشتباه تفسیر شده و در نتیجه ،باعث تکفیـرمیشـود و عواقـب ی

میییرد.
دامن مسلمانان را 
تفسیر این جمله که «آیا فالن
بهبیان منطقی ،اختالف در صغرای قیاس است؛ 9یعنی
ی

عمل عبادت است یا خیر؟» .تمام مسلمانان در کبرای قضیه متفقالقول هستند و عبادت
نمـیداننـد .بـرای رفـع ایـن مشـکل ،راحـتترین راه ،بازیشـت بـه معنـا و
ییرخدا را جـایز 
قرآنی کلمۀ عبادت است.
استعمال ی

«استغاثه به اولیای الهی و لب دعا» « ،لـب شـفاعت»« ،توسـل» و ...از مصـادیقی

عبـادت ییرخـدا قلمـداد شـوند و
میتوانند در زمـرۀ
یلط آنها ،
ی
تبیین ی
هستند که در صورت ی
4
هدف تقـرب بـه
زمینۀ تکفیر را به وجود بیاورند .قا بۀ مسلمانان مصادیق مذکور را جز به ی
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سـلفیان
نمیدهند؛ امـا بـا تفسـیر یلطـی کـه
تکریم اولیای الهی انجام 
خداوند سبحان و
ی
ی
مـیتـوان
تکفیری با اتکا به اندیشههای ابنتیمیه از مفهوم عبادت ارائه دادهاند ،بـهراحتی 
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 .1سورۀ نحل ،آیۀ  :77و در حقیقـت،در میـان هـر امتـی فرسـتادهای بـرانگیختیم تتـا بگویـد:د خـدا را بپرسـتید و از ـایوت
تفریبگرد بپرهیزید.
میکنیم.
 .2سورۀ فاتحه ،آیۀ  :5فقط تو را عبادت 
 .3سبحانی تبریزی،جعفر،الوهابیة في المیزان،ص.332
 .4سبحانی تبریزی،جعفر،الوهابیة بین المباني الفکریة و النتائج العملیة ،ص.33

کثیری از مسلمانان را مشرر دانست و به جنگ آنان رفت و برادرکشی به راه انداخت.
مصادیق محل بحث و تبیین
راه توضی
با این بیان ،برای ارتفا مشکل 
میتوان از دو ی
ی
مفهــوم عبــادت وارد شــد .ایــن مقالــه ،در مقــام بررسـ یـی مفهــوم توحیــد عبــادی از دیــدیاه

ابنتیمیه 0و آیتالله مصبا  2است و ابتدا به تبیین مفهوم این دو واژه میپـردازد و سـپس
میکند.
توحید عبادی و واژۀ عبادت را از منظر هر دو نفر بیان و بررسی 
دربارۀ نقد آرای ابنتیمیـه در زمینـۀ توحیـد عبـادی ،تحقیقـاتی وجـود دارد؛ همهـون
بررسی توحید عبادی از دیدیاه عالمه حلی و ابنتیمیه نوشـتۀ سـیدمحمد حسـینی
نقد و
ی
تسلیم ،توحید عبادی در قرآن و روایات با رویکرد انتقادی به نظرات ابنتیمیه نوشتۀ احمد

بررسی مفهوم عبادت از دیدیاه ابنتیمیـه نوشـتۀ عبدالمحمـد شـریفات .امـا در
اکبری ،و
ی
رابطه با تبیین دیدیاه آیتالله مصبا در زمینۀ توحید عبادی ،متأسفانه تحقیـق مسـتقلی

میتوان به کتابهای ایشان ماننـد توحیـد در قـرآن و آمـوزش
صورت نگرفته است و فقط 
عقاید رجو کرد .در باب تطبیق دیدیاه این دو نفر نیز پژوهشی صورت نگرفته است.
مفهومشناسی
از مهمترین ویژییهای تبیـین دقیـق دیـدیاهها و رسـیدن بـه نتیجـۀ صـحی  ،بیـان دقیـق
توحید عبادی ابتدا باید نظری به تعریف توحید داشت و سپس توحید عبادی را تعریف نمود.
 .0توحید

میتوان اساسیترین مفهوم در میان مسلمانان و مکتـب اسـالم دانسـت .ایـن
«توحید» را 
مصداقی خوی  ،موجب تمایز اسالم از دیگر ادیان و آیینهـا
مفهوم در یسترۀ مفهومی و
ی
 .1احمد بن عبدالحلیم (382-773ق) ،معـروف بـه ابنتیمیـه ،از معروفتـرین متفکـران اهلسـنت اسـت کـه اندیشـههای او
میتوان اولین فردی دانسـت کـه عبـادت را بهیونـهای تفسـیر کـرد کـه بـا آنهـه در میـان
پایهریز مکتبهای سلفی است .او را 
مسلمانان متداول بود ،مخالفت داشت( .عبدالحمید،صائب،ابن تیمیة؛ حیاته-عقائده،ص 75 ،33و .)37
استادان علوم قرآن در حوزۀ علمیـۀ قـم
 .2آیتالله محمدتقی مصبا یزدی،فقیهوفیلسوف و عارف معاصر شیعی است که از
ی
میشود.
شناخته 
www.mesbahyazdi.ir/node/836

بررسی مفهوم «توحید عبادی» از دیدگاه آیتالله مصباح یزدی و ابنتیمیه

یکنــد .در تبیــین مفهــوم
مفــاهیم و تعریــف آنهاســت کــه از بــه خطــا رفــتن جلــوییریم ـ 
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ْ
لغـوی لفـظ اسـت؛ زیـرا
مرحله
میشود .برای بیان دقیق تعریف ،نخستین
 
بررسی معنـای ی
ی
ً
میشوند.
معانی لغوی وضع 
معانی اصطالحی با توجه به ی
یالبا ی
«توحید» مصدر باب تفعیل از ریشۀ «وحد» است« .وحد» در لغـت بـهمعنای انفـراد 1و
منفـرد 2آمـده اسـت؛ یعنـی لیـزی کـه جـزء نـدارد .توحیـد در معنـای اصـطالحی نیـز در
کتابهای لغت ،بهمعنای ایمان به الله تعالی ذکر شده است.

3

البته این نکته حائز اهمیت است که لفظ «وحد» در باب تفعیل و مشتقات  ،هیچیـاه
در قرآن به کار نرفته است و قرآن کریم این اصل اساسی را با عبارتهـای دیگـری ماننـد

َّ َ
رق
َ َ
ق ْ َ ر
قا ره ََ ِْ ره أ َح  4و  قع رب ر و ِْ َه َما ْكم وم قُ ِإْ ٍه غ قي رآ ره 1بیان کرده و آن را سـرلوحۀ دعـوت

انبیا 6دانسته است.
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 .0توحید الوهی

«الوهیت» مصدر صناعی از کلمۀ «اله» است .این کلمه ،که بـر وزن یفعـال اسـت ،مصـدر

میرود 8.بق این بیان معنای «اله» در لغـت ،همـان
بهمعنای اسممفعول (مألوه) به کار 
معنای معبود است و واژۀ «الله» را میتوان مشتق از «اله» دانسـت کـه بـر معبـود خاصـی

معبـودان
داللت میکند .استعمال «اله» در قرآن ،یـاه دربـاره اللـه تعـالی بـوده و یـاه بـه
ی
مییردد که آیۀ آخر سورۀ کهف بر همین مطلب داللـت دارد .البتـه در برخـی
مشرکان باز  
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 .1رایب اصفهانی،حسین بن محمد،مفردات ألفاظ القرآن  ،ص.253
 .2فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین  ،ج ، 7ص.825
 .3ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب  ،ج ، 7ص.155
 .4سورۀ اخالص ،آیۀ  :3بگو او خدایی است یکتا.
 .5سورۀ اعراف ،آیات  37 ،75 ،5و  :25ای قوم من ،خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست.
ًد
ع ُ
ُ ْ َّ
دد ْ ْ
د ْ َّ ُ
 .6سورۀ نحل ،آیۀ   :77دو لقد دب دعث دنا في کل أ َّم ٍة َّر ُسوال أ ین ْاع ُبدوا الل دـه دو ْاجت ین ُبـوا الطغـوت؛ (و در حقیقـت،در میـان هـر امتـی
ی
فرستادهای برانگیختیم تتا بگوید:د خدا را بپرستید و از ایوت تفریبگرد بپرهیزید).
محمدتقی ،خداشناسی،ص.375

 .7مصبا یزدی،
مـیرسـند کـه
کتاب التوحید و الشرك في القرآن الکریم ،به این نتیجه 
از
52
تا
51
های
صفحه
در
سبحانی
العظمی
 .2آیتالله
ی
«اله» بهمعنای معبود نیست ،بلکه «اله» کسی است که شهون ربوبیـت ماننـد خلـق،تـدبیر،احیـاء و اماتـه را دارا باشـد .تفسـیر
«اله» به معبود ،تالیفاسدهایی را در لسان قرآن به دنبال خواهد داشت.
د د د د د د َّ د د د د ُ د د ُ
معبود خوی قرار داده؟)
هوس خوی را
ی
 .9سورۀ جاثیه ،آیۀ  :87أفرأیت م ین اتخذ یإلهه هواه؛ (پس آیا دیدی کسی را که ی

درب استعمال شده است.
در کتابهای امامیه ،از «توحید الوهی» بـه «توحیـد عبـادی» تعبیـر شـده اسـت و از
مقابل توحید ربوبی شایع شد و در میان قدمای
زمان ابنتیمیه ،استعمال توحید الوهی در
ی

متکلمــان اهلســنت ،و کتابهــایی همهــون لمعةةة اإلعتقةةاد ،المواقةة  ،المقاصةةد و
ی

مـیتـوان یفـت
العقائد النسفیة مطلبی در رابطه با توحید الوهی وجود نـدارد 2.در نتیجـه ،
مقصود ابنتیمیه از توحید الوهی همان توحید عبادی است.

9

 .3عبادت

انحصار پرست
میشود ،توحید عبادی یا الوهی بهمعنای
همان ور که در ادامه نیز اشاره 
ی

در خداوند سبحان است و آنهه موجب تغییـر در برداشـتها شـده اسـت ،تعـاریف مختلفـی

شـدن ایـن
متفکران اسالمی وجـود دارد .بـرای مشـخص
است که از واژۀ «عبادت» در بین
ی
ی
لغوی عبادت و مراد هر دو اندیشمند از این مفهوم روشن شود.
مفهوم باید معنای ی

در بــین اهللغــت دو معنــا بــرای ایــن لفــظ آورده شــده اســت 4.عــدهای ماننــد رایــب

میدانند 5و در مقابل ،دستهای دیگر ا اعت همراه
اصفهانی ،آن را نهایت خضو و تذلل 
مینویسـد« :و مين ْيبذاة
میدانند؛ مانند ازهری که بهنقل از زجاج 
با خضو را عبادت 

مـیپـذیرد 7.امـا بایـد توجـه
ف ِْغةَْ :اعة م ْخضَع» 6و ابنمنظور نیز همین معنـا را 

ٌ َّ َّ د د د د
د د
 .1سورۀ انبیا ،آیۀ  :88ل ْو کان یف ییه دما یآل دهة یإال الل ُه لف دسدتا؛ (ایر در آن دو تزمین و آسماند جز خـدا ،خـدایانی تدیگـرد وجـود
ً
داشت،قطعا تزمین و آسماند تباه میشد).

عابدی،احمد،توحید و شرک در نگاه شیعه و وهابیت ،ص.352

.2
میکنند( .همان،ص.)32
 .3در ادامه ،ایشان اشکاالتی بر استعمال لفظ «توحید االلوهیة» توسط وهابیان وارد 
 .4آیتالله سبحانی تعریف اهللغت از عبادت را تعریف بالمعنیاالعم دانسته و معتقد است ایر این تعریف صحی باشـد،بایـد
به برخی امور فاسد ملتزم شویم( .نک :سبحانی تبریزی،جعفر،الوهابیة بین المباني الفکریة و النتائج العملیة ،ص.)25
 .5رایب اصفهانی،حسین بن محمد،مفردات ألفاظ القرآن،ص.518
احمد ،تهذیب اللغة  ،ج ، 8ص.372

 .6ازهری ،محمد بن
 .7ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج،7ص.838
عبادت ییرخـدا جـایز نیسـت و عبـادت بایـد همـراه بـا شـناخت معبـود باشـد.
« .8عبادت»آخرین مرتبۀ کرن است؛ ازاینرو،
ی
میتواند برای خدا یا بندیان صورت پذیرد،ولـی «پرسـت » جـز بـرای
«ا اعت» کاری است که بق ارادۀ مطا انجام ییرد و 
اعت خود قصد ا اعت نکرده باشد؛ ماننـد کسـی کـه
ذات خدا جایز نیست .
مطیع دیگری نامید،هرلند در ا ی
میتوان کسی را ی

بررسی مفهوم «توحید عبادی» از دیدگاه آیتالله مصباح یزدی و ابنتیمیه

داشت که این دو لفظ ،مترادف نبوده و تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
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توحید عبادی از دیدگاه ابنتیمیه
برای رسیدن به معنای صحی توحید عبادی از دیدیاه ابنتیمیه ،باید ابتدا تعریف توحید را
از دیدیاه وی بررسی کرد و سپس به این نکته توجـه نمـود کـه توحیـد عبـادی در هندسـۀ
عقیدتی ابنتیمیه دارای له جایگاهی است.
ی

«توحید» لفظی است که در آثار ابنتیمیه به روشهای یونایون تعریف شده است کـه

شناختی خاص خود را دارا هستند .او یک بـار توحیـد
هرکدام از این تعاریف ،ارزش معرفت
ی
را به لوازم

مـیکنـد و
میکند 1،بار دیگر تعریف بـه ضـد 
تعریف کرده و نتیجۀ آن را ذکر 

میپـردازد 2.ایـن مفهـوم در دیـدیاه او بـه همـان
در ادامه ،به بیان مصادیق مفهوم توحید 
دانستن خدای سبحان و لوازم آن است.
متبادر میان مسلمانان ،یعنی واحد
معنای
ی
ی

9

حال پس از تعریف توحید از دیدیاه ابنتیمیه ،شایسته است جایگاه توحیـد عبـادی در

میتوان اولین کسی دانست که دست به تقسـیم توحیـد
اندیشۀ او تبیین شود .ابنتیمیه را 
میتوان او را مبتد ی این کار
زده و آن را تفصیل داده است 4.این کار ،قبل از او شایع نبود و 
مـیرود ،تقسـیم توحیـد بـه سـه قسـم
دانست 5.آنهه اکنون میان علمای سـلفیه بـه کـار 
«توحید ربوبی»« ،توحید الوهی» و «توحید اسما و صفات» است 6کـه از تقسـیم ابنتیمیـه
مـیدهـد ،آن را بـه
نشأت یرفته است 7.او در یکـی از تقسـیماتی کـه بـرای توحیـد انجـام 
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اعت شیطان نکند .با این حال ،پرست
مطیع شیطان 
خواستههای شیطان را انجام 
مینامیم،هرلند قصد ا ی
میدهد که او را ی
ً
میخواهد( .عسکری ،حسن بن عبدالله  ،الفروق في اللغة،ص.)835
حتما نیت 
د
ْ ْ
د
َّ
« .1فالتوحید ال یذي بعث الله یب یه رسله دو ان یزل یب یه کتبه ُه دو أن یعبد الله دوحـده ال شـریل ل ُـه»( .ابنتیمیـه،احمـد بـن عبـدالحلیم،
اإلستقامة ،ص.)73
 « .2فالتوحید ضد الشرك ،فإذا قام العبد بالتوحید الذي هو حق الله فعبده ال یشرك به شیها کان موحدا . ...و مـن توحیـد اللـه و
عبادته :التوکل علیه و الرجاء له و الخوف منه فهذا یخلص به العبد من الشرك .و إعطاء الناس حقوقهم و تـرك العـدوان علـیهم
یخلص به العبد من ظلمهم و من الشرك بهم»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،3ص.)57
پانوشت قبلی بیان شد.
میآید که در دو
 .3این بیان از تعاریفی بهدست 
ی
عبدالمحسن،القول السدید في الرد علی من أنکر تقسیم التوحید،ص.37

 .4بدر،عبدالرزاق بن
ّ
 .5حسن سقاف در کتابالتندید بمن عدد التوحید ،به رد تقسیمات توحید پرداخته و ریشۀ آن را بررسی کرده است.
بودن توحیـد

دردوکتابمجموعة التوحید و
 .6ابنتیمیه
ِ
کتابفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة و اإلفتاء ،به سه قسمت ی
اشاره کرده است.
عثیمین،محمد بن صال ،القول المفید علی کتاب التوحید ،ج ، 3ص 5تا .38

 .7ابن

میکند 0.از دیدیاه او ،توحید الوهی آن است
دو قسم توحید ربوبی و توحید الوهی تقسیم 
که خداوند متعال توسط بندیان عبادت شود و شرر به پرست
آن ا اعت از او و فرستادیان

او تحقق نگیرد ،که نتیجۀ

میشود عبد آنهه را انجام دهد که او دوست
است و باعث 

دارد و بدان راضی است؛ اما توحید ربوبی در آنهه خداوند تقدیر کرده و بدان رضـایت داده
اوامر او نباشد 2.توحید ربوبی در اندیشۀ سلفیانی کـه
است ،داخل 
میشود؛ یرله در میان ی
میگردد.
میکنند ،به توحید افعالیباز 
توحید را به سه قسم تقسیم 

9

مـدنظر ابنتیمیـه ،بـه بیـان اهمیـت توحیـد الـوهی یـا
توحید
قسم
پس از
ی
ی
شناخت دو ی
ی

میداند و در بیان
میپردازیم .او توحید اصلی و مناط تحقق اسالم را توحید الوهی 
عبادی 
تفاوت میان توحید الوهی با توحید ربوبی معتقد است:
متضـمن
الـوهی
آن توحیدی که خداوند بندیان را به آن امـر کـرده اسـت ،توحیـد
ی
ی
توحید ربوبی است؛ به این صورت که فقط خدا را بدون شررورزیدن به او عبـادت
4
کنند تا همۀ دین فقط برای الله شود و از ییر او نترسند و. ...

مـیشـود کـه یصـرف توحیـد ربـوبی ضـامن سـعادت و
از متن فوق این نکته برداشـت 

نشاندهندۀ اسـالم شـخص نیسـت و الزم اسـت کـه ایـن اعتقـاد ،جامـۀ عمـل بپوشـد و
مشـرکان صـدر
بهمنصۀ ظهور برسد .شاهد او بر ایـن مـدعا استشـهادی اسـت بـه عقیـدۀ
ی

اند 5.پس ،از دیدیاه او میان مصادیق ایـن دو مفهـوم،
معتقد ،و به توحید الوهی کافر بوده 
مـیتـوان اینیونـه
ارتباط عموم و خصوص مطلق جاری است .حتی از سایر عبـارات وی 
برداشــت کــرد کــه کســی کــه بــه توحیــد الــوهی ملتــزم باشــد ،الجــرم در توحیــد ربــوبی و
توحید اسما و صفات نیز به حقیقت رسیده است؛ ولی کسـی کـه در توحیـد الـوهی پـای
تیمیه،احمد بن عبدالحلیم،الفتاوى الکبرى،ج،8ص.183
 .1ابن 
 .2همان.
عثیمین،محمد بن صال ،القول المفیةد علةی کتةاب التوحیةد،

 .3کردی،فوز بنت عبداللطیف،تحقیق العبودیة،ص355؛ ابن
ج،3ص 5تا .38
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة  ،ج ، 7ص 823و .835
 .5سورۀ لقمان ،آیۀ 85؛ سورۀ مؤمنون ،آیۀ  27و 23؛ سورۀ یوسف ،آیۀ .357

بررسی مفهوم «توحید عبادی» از دیدگاه آیتالله مصباح یزدی و ابنتیمیه

میکند که آنـان بـه توحیـد ربـوبی
اسالم ،که نشان از اعتقاد آنان به الله دارد .او برداشت 

21

بلغزد ،ضمانتی بر اسالم

میتوانـد راهگشـای فهـم
وجود ندارد .توجه به این نکتۀ مهم 

علت تکفیرهایی باشد که وهابیها در قبال مسلمانان انجام میدهند.
د
سـالف او
ویم ابنتیمیه و ا
این نتیجهییری زمانی پررنگتر 
ی
میشود که بدانیم تمام هم ی

این است که نشان دهند دعوت به توحید الوهی مهمترین شاخصـۀ دعـوت انبیـا بـوده 0و
توحید ربوبی و توحید اسما و صفات ،نق

اساسی در تحقق اسـالم فـرد نـدارد .بـا وجـود

مشرکان صدر اسالم تشبیه کرد؛ کسـانی کـه
میتوان قا بۀ مسلمانان را به
این ،بهراحتی 
ی

در جنبۀ ربوبی-اعتقادی موحدند ،اما در حیطۀ عبادی-عملی دلار شرر شـده و سـزاوار

تکفیرند.
اشتباه وی در تبیین توحید عبادی منجر شـده اسـت ،انحرافـات
یکی از دالیلی که به
ی

اساسی وی در توحید اسما و صفات است 2کـه باعـث شـده او در ور ـۀ تجسـیم و تشـبیه
ی
3
مـیتوانـد
اساس هدایت دانسته 4،که 
اصل دین و ی
بیفتد .او معرفت اسما و صفات الهی را ی

اعتقــادات شــخص مســلمان در توحیــد قــرار بگیــرد .امــا او کــه در معرفــت
زیربنــای
ی

نمیتواند مرجع تطبیق مصـادیق قـرار بگیـرد 6،و
اسما و صفات الهی به خطا رفته است 1،
بررسـی بیشـتری مالحظـه شـود و
اعتقاد لنین شخصی در توحیـد الـوهی بـا
حداقل باید
ی
ی
فکری آن بررسی یردد.
زیربناهای
ی

توحید عبادی از دیدگاه آیتالله مصباح
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دانسـتن
آیتالله مصـبا توحیـد اصـیل اسـالمی را کـه بـهمعنای یگانـه شـمردن و یکتـا
ی
میدانـد کـه در لهـار حیطـۀ اعتقـادی ،عملـی،
حق تعالی است ،در لندین مرتبه جاری 
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 .1ابنتیمیه،احمد بن عبدالحلیم،الزهد و الورع و العبادة،ص.358
« .2و أما في النفي ،فنفیتم عن الله أشیاء لم ینطق بها کتاب و ال سنة ... ،و خالفتم العقول الصریحة و قلتم لیس هو بجسـم و
ال جوهر و ال متحیز و ال في جهة( .»...ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،بیان تلبیس الجهمیة  ،ج ، 7ص.)11
 .3حیدری ،سیدکمال ،التوحید عند الشیخ ابن تیمیة،ص.73
 .4ابنتیمیه،احمد بن عبدالحلیم،الفتاوى الحمویة الکبرى ،ص.335
یرفتار تجسیم شده اسـت( .نـک :حیـدری ،سـیدکمال ،التوحیةد عنةد الشةیخ ابةن تیمیةة،
 .5از دیدیاه علمای شیعه ،ابنتیمیه
ی
ً
ً
ص 33و 177؛ سبحانی تبریزی،جعفر،ابن تیمیة؛ فکرا و منهجا،ص 87و .)38
 .6کردی،فوز بنت عبداللطیف،تحقیق العبودیة،ص.23

میشوند.
نفسانی و شهودی دستهبندی 
آنهه در مراتب اعتقادی مهم است ،اعتقاد به توحید اللـه تعـالی در «وجـوب وجـود»،
«خالقیت»« ،ربوبیت تکوینی»« ،ربوبیت تشریعی» و «الوهیت» است.
رعایت این دو مورد است« :توحید در عبـادت» و «توحیـد
قوام مفهوم توحید عملی به
ی

در استعانت».

در مراتــب نفســانی بــه توحیــد در «توکــل»« ،خــوف و خشــیت»« ،رجــا» و «محبــت»
میخوریم.
بر 
در مرتبۀ آخر نیز ،که مرتبۀ شهودی است« ،توحید در وجود استقاللی» پایـه و اسـاس
است.

1

وی مفهوم توحید را یف و د
پیوسـتاری شـامل مصـادیق متفـاوت دانسـته کـه نصـاب

ییر الله بـرای پرسـت » اسـت؛
تحقق اسالم بر فرد مسلمان« ،اعتقاد به عدم
شایستگی ی
ی

2

یعنی از منظر قرآن «موحد» کسی است که افزون بر واجبالوجود ،خـالق ،رب تکـوینی و
تشریعی« ،اله و معبود» را نیز منحصر در الله تعالی بداند .البته وی نیز همانند ابنتیمیـه،
اعتقاد به الوهیت را مشتمل بر اعتقاد به اقسـام دیگـر توحیـد دانسـته اسـت .از نگـاه وی،
سر یزین

عمومیت اعتقاد به الوهیت نسبت بـه دیگـر اعتقـادات
شعار «ال إله إال الله»
ی

توحید الوهی ،مراتب کمال توحید است.

4

از منظر ابنتیمیه و آیتالله مصبا  ،توحید الوهی بهعنوان نصاب بیان شده است؛ اما
اساسی این دو دیدیاه ،کفایت اعتقاد در یکی و لزوم عمل در دیگـری اسـت.
فرق اصلی و
ی

نمیدانـد؛ امـا آیتاللـه مصـبا یصـرف
ابنتیمیه الوهیتی را که به عبودیت نرسد ،الوهیت 

محمدتقی ،خداشناسی،ص 333تا .333

 .1مصبا یزدی،
همان،ص.325

.2
اند( .نک :سـبحانی تبریـزی،جعفـر،
مرز اسالم دانسته 
اصل توحید،نبوت و معاد را ی
 .3آیتالله العظمی سبحانی اعتقاد به سه ی
جعفر ،اإلیمان و الکفر في الکتاب و السنة  ،ص.)31
مرزهاى توحید و شرک در قرآن  ،ص 33و85؛ سبحانی تبریزی ،
محمدتقی ،خداشناسی  ،ص.323

 .4مصبا یزدی،
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اســت 3.پــس مــالر تحقــق توحیــد« ،اعتقــاد بــه الوهیــت» اســت و مراتــب بــاالتر از
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اعتقاد به الوهیت را آورندۀ حکم اسالم معرفی کند.

1

البته توحید عبادی در اندیشۀ آیتالله مصبا  ،بهصورت کلی از ارکان اسالم اسـت .از
منظر وی ،با اینکه توحید الوهی در مرتبۀ عقیده و توحید عبـادی در مرتبـۀ عمـل اسـت،
بین آن دو تالزم وجود دارد؛ اما ایر کسی ییر الله تعالی را پرست

کند ،این عمل نشـان

میداند و کسی
میدهد؛ زیرا ییر الله تعالی را شایستۀ پرست  
الوهی او 
از انحراف توحید
ی
که فقط او را شایستۀ پرست

بداند ،در عمل نیـز بـه توحیـد عبـادی ملتـزم خواهـد شـد.

2

نکتهای که ارزش این دیدیاه نسـبت بـه سـایر دیـدیاهها را نشـان میدهـد ،آن اسـت کـه
پرست  ،از آن جهت که امری اختیاری است ،ریشه در عقیده دارد و کسی کـه ییرخـدا را
اعتقاد خود دلار اشتباه شده است .یعنی در مواردی امکـان دارد
میپرستد ،فیالجمله در
 
ی
الوهیت باری تعالی ،در عمل کاری کند که منجر به
که شخص مسلمان با وجود اعتقاد به
ی
ً
عبادت ییر شود؛ مثال بـهخا ر جلـب و حفـظ منـافع یـا عـواملی دیگـر ،در کارهـای خـود
ی
نمیشود ،اما
ییرخدا را شریک بداند .این کار با اینکه سبب خروج او از اسالم و تکفیر وی 
ً
میدهد و بـهعبارتی ایـن شـخص ،مرتکـب شـرر خفـی شـده
قطعا ضعف ایمانرانشان 

3
اعتقاد اوست.
آلود او نشانۀ شرر در
ی
است؛ یعنی عمل شرر ی

4

ابنتیمیه و ترریف عبادت
قبل از ورود به بحث ،ذکر این نکته حائز اهمیت است که اصلیترین مبنـای ابنتیمیـه در
خواندن قا بۀ مسـلمانان
شناخت دین ،ظاهریرایی است و همین انحراف ،او را به مشرر
ی
لغـوی
یرفتار کرده است .تعریف او از عبادت دارای رکن و قیدی جدید است که به معنـای ی
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عبادت افزوده شده است .او معتقد است در عبادت دو مؤلفه مدنظر است :نهایت خضو
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و نهایت حب .پس عبادت عملی است که از این دو امر سرلشمه یرفتـه باشـد « :قْي َب َ
ذاة
ِ
 .1همان ،ص.332
 .2همان،ص.333
 .3همان.
 .4همان.

ق ق

َ

ق

َ

ق

َ

َ

ْ َْأ رمَر َبدا َت َ ض َُّْ مين َْل َو مين ْ ْ
حب فد َت َ ض َُّْ غاهة َْل ِْه بغاهة ْ َّ
ْحبة ْ ره».

1

او در قسمت دیگر کتاب العبودیة ،تعریف دیگری از عبادت را بیان کـرده اسـت کـه بـا
یسـتردیی مقـام عبـادت اسـت.
تعریف مذکور تعـارض مفهـومی نداشـته و در مقـام بیـان
ی

مـیدانـد کـه شـامل
ابنتیمیه در مقام بیان مصادیق عبادت ،لفـظ عبـادت را اسـمجامعی 
پسـند خداونـد سـبحان
صـفت رضـایت و
اقوال و اعمالی با نی و ظـاهری اسـت کـه بـه
ی
ی
متصف شده باشند؛ در نتیجه ،جمیع اعمال عبادی مانند نماز ،زکات ،روزه ،حی ،صداقت
در یفتــار ،ادای امانــت ،نیکــی بــه پــدر و مــادر ،صــلۀ ارحــام ،وفــای بــه عقــود و عهــود،
امربهمعروف و نهیاز منکر ،جهاد با کفار و منافقان ،و احسان و نیکی نمـودن بـه همسـایه
2
شاهد این برداشت 9،پرسشی اسـت کـه از وی
میشوند.
داخل در عبادات شرعیه معرفی 
ی

در خالل بحث شده است« :ها مجَْع ْ هُ ة خا فيدا أو ت؟»

4

میداند« :و ْيباة ه َْاعة ،ذْك أنذه مذُ
او در جای دیگر ،عبادت را همان اعت 

أطاع ِْه فيْا أمآه به و فيْا نداه عنه ،فُ َثآ عباة ِْه»؛( 5عبـادت همـان اعـت اسـت،
ً
زیرا هرکس خداوند را در آنهه بدان امر و از آن نهی کرده است ،ا اعـت کنـد ،قطعـا او را
د
لغوی آن نزدیک است .این نکته مغفول نمانـد کـه
عبادت کرده است) .این معنا به تعریف ی
یدانـد کـه
نظر او ،مطلق اعت مساوی با عبادت نیست ،بلکه وی اعتی را عبادتم 
از ی
نهایـت
نهایـت خشـو و
میداند که دو عنصـر
ترر محرمات باشد ،جامع ماهیت عبادت 
ی
ی
تعریف
میشوند .با توجه به سه
مفهوم ضمنی در کنار آن در نظر یرفته 
حب ،بهعنوان دو
ی
ی

قیـود آن ،مسـتلزم
او از عبادت ،به دست 
میآید که تعریـف عبـادت از منظـر او همـراه بـا ی
ریق
میدهد و هر عملی که قصد قربت از
اعت است و این اعت به آن عمل ،درجه 
ی

مقابـل خـدا،
نهایـت خاکسـاری در
« .1عبادتی که به آن امر شده است،شامل معنای ذل و حب است .پـس عبـادت متضـمن
ی
ی
تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم،العبودیة ،ج ،3ص.)12
محبت اوست»( .ابن 
همراه با
ی
 .2همان ،ص.11
بودن آن.
 .3یعنی تعارض نداشتن با تعریف قبلی و
ی
تعریف به مصداق ی
تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم،العبودیة ،ج ، 3ص.17
 .4ابن 
تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم،اإلیمان ،ص.873
 .5ابن 
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شامل انجام واجبات و ترر محرمات شود .پس او اعت را ،کـه همـان انجـام واجبـات و
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ً
امر خدا باشد ،حتما عبادت است.
ی
امتثال ی

1

ر
بودن عنصر حب در مفهوم عبادت ،به آیۀ َ و ِم َُ َّْن ِاس َمُ ه َّ ِخَ
او برای َاثبات دخیل ی
َ
ق
َّ
ْ
ْ
َ
مُ رةون ِْْه أن َ ة هح ُّب ََن رد قم ر
َح وب ِْ ِه َو ْ َِ َهُ ََم رنَ أش ُّ رح ًّبا ِْ ِه 2استناد میکند و با قیـاس
ِ ِ
ِ
ِ

عمل مسلمانان با مشرکان ،محبت کامـل انسـان را بـرای خداونـد میدانـد .در کنـار ایـن

مطلب ،او به آیۀ  51سورۀ مائده 9و آیۀ  81سورۀ توبه 4اشاره میکنـد تـا «محبـت» را قیـد
ناپذیر عبادت نشان دهد.
ضروری و جدایی ی

5

مـیرسـیم کـه مبنـای
حال پس از بیان تعریف عبـادت از منظـر او ،بـه سـؤال اصـلی 

دانستن اعمالی مانند توسل ،استغاثه و دعا در کنار قبور لیست.
ابنتیمیه در شرر
ی

مـیآیـد کـه قصـد
بق تعاریف عبادت که از ابنتیمیه نقل شد ،ایـن نکتـه بـه دسـت 

مشروعیت کسی که مـورد ا اعـت
اعت داخل در عبادت است و با اعتقاد به حاکمیت و
ی

مقابـل
قرار یرفته ،مالزم اسـت؛ بـا وجـود ایـن ،ایـر عبـادت یـا یکـی از مصـادیق آن ،در
ی
مـییـردد؛ زیـرا ایـن عبـادت،
شخصی ییر از خدای تعالی صورت بگیرد ،مستلزم شـرر 
اعت مطا را با لوازم آن در پـی دارد و زمـانی کـه در عـرض اعـت الهـی قـرار بگیـرد،
ی
6
نتیجهای جز شرر نخواهد داشت.
در نتیجه ،تعریف عبادت به اعت در نزد ابنتیمیه ،این نتیجه را در پـی دارد کـه عمـل
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موجود
مقابل شخص و
عبادی حاکی از
ی
ی
ی
اعت معبود مانند سجده،توسل و استغاثه ،ایر در ی

10
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شریفات،
.1
دوسـتی خـدادوسـت
برابر خداهمانندهایی تبرای اود برمییزینندو آنها را همهـون
ی
 .2سورۀ بقره ،آیۀ  :375و برخی مردمدر ی
میدارند؛ ولی کسانی که ایمان آوردهاند ،محبت بیشتری به خدا دارند.
د
د د ْ
د
د
 .3سورۀ مائده ،آیۀ  :51یا أ دیها َّالذ دین دآم ُن ْوا دمن ْیر دت َّد م ْ
نکم دعن ید یین یه ف دس ْوف یأ یتي الل ُه یبق ْو ٍم ییح هـب ُه ْم دو ییح هبون ُـه؛ (ای کسـانی کـه
ی
ی
مـیدارد و آنـان
مـیآورد کـه آنـان را دوسـت 
دین خود بریردد ،بهزودی خدا یروهی تدیگـرد را 
ایمان آوردهاید ،هرکس از شما از ی
تنیزد او را دوست دارند).
اصلی این یروه ،که موجب امتیازهای ویژۀ آنها شده است،حب دو رفۀ الهی است.
شاخصۀ ی
د
د
ْ َّ ْ
د
ُْ
دد
د
کان دآب ُاؤ ْ
کم و ...أ دح َّب یإلیکم عم دن الل یه دو در ُس یول یه دو یج ده ٍاد یفي دس یب ییل یه فت در َّب ُصوا دحتی یـأ یتي الل ُـه یبـأ ْم یر یه؛
 .4سورۀ توبه ،آیۀ  :81قل یإن
(بگو ایر پدران و ...نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوستداشتنیتر است ،پس منتظر باشـید تـا خـدا فرمـان را
به اجرا درآورد).
میشود انسانهای مؤمن از حب الهی و جهاد روییردان شوند؛لذا عبادت باید همراه با حب الهی باشد.
حب اموال باعث 
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شریفات،
.5
 .6همان،ص.31

امتثال امر او صورت بگیرد و برای ییـر اللـه تعـالی باشـد ،بـه شـررمنجـر
قصد
ممکن ،به ی
ی

میداند.
میشود .این است که در مصادیق متعدد ،او مسلمانان را مشرر در توحید الوهی 

نقد ترریف ابنتیمیه

مفهومی عبادت ،که ابنتیمیه آن را انجام داده است ،موجـب ورود مصـادیق یلـط،
تبیین
ی
تکفیر مسلمانان را در پی داشته اسـت .اشـکاالتی بـه ایـن
در داخل معنای عبادت شده و
ی
رفتن ابنتیمیه
ترین آنها بررسی 
میشود .دلیل ی
اصلی به خطا ی
بیان وارد شده است که مهم ی

لغـوی عبـادت در حیطـۀ
وجـب
میتـوان
را 
ظـاهریرایی او دانسـت کـه م ی
کشـاندن معنـای ی
ی
ی

علم کالم شده است.
اصطال ی ی
 .0عدم جامریت و مانریت

تعریف ابن تیمیه تعریف دقیقی نیست؛ زیرا جامع افراد و مـانع اییـار نیسـت .ایـن تعریـف،
مواردی مانند سجدۀ حضرت یعقـوب و فرزنـدان

بـر یوسـف و سـجدۀ مالئکـه بـر

مـیشـود؛
نهایـت حـب و نهایـت خضـو اسـت ،شـامل 
قیـد
ی
آدم را ،که دارای هـر دو ی
شـدن ایـن دو شـخص از سـوی سـجدهکنندیان قائـل
در حالی که هیچکسی به عبادت
ی
میدانند .ایـن در صـورتی اسـت
عبادت الله تعالی 
نشده است ،بلکه همه آن را در راستای
ی

عبادت خداوند سبحان است.
حتی عمل به این دستور ،مطابق با
ی

0

مؤید این اشکال آن اسـت کـه مسـلمانان حتـی شـیطان را بـرای سـرپیهی از دسـتور

مـیداننـد .پـس
خداوند ،که بق تعریف ابنتیمیه بهظاهر شرر است ،مسـتحق عـذاب 
مـیشـمارد یـا
مانع این موارد نیست .مواردی مانند نماز کسی کـه نمـاز را سـبک 
تعریف او ی

نمــیشــوند؛ زیــرا دارای قیــد
عبادتهــای از روی عــادت نیــز در ایــن تعریــف داخــل 
بودن آنها اجما وجود دارد.
ی
نهایت خضو نیستند؛ علیریم اینکه بر عبادت ی

2
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نمیشمارد؛ زیرا همراه با اعتقاد به الوهیت نیست و
که آیتالله مصبا این موارد را عبادت 

11

 .0ابهام در ترریف عبادت

مصدری آن (پرستیدن) ،همراه با یـک قیـد اضـافی
در تعریف عبادت ،ابنتیمیه از معنای
ی

(حب) استفاده کرده است؛ اما دلیل قانعکنندهای برای این تقیید را بیان نکرده است .ایـر
مصدری آن است ،بازهم این قید اضافی است؛
یفته شود که مراد او از عبادت معنای اسم
ی

وجود آن بهنحو اکمل است و لنین معنـایی
لراکه مرادش از یایت ،که همان حب باشد ،ی

نمیآید.
از اسممصدر به دست 

نمیشـود؛ زیـرا بـا ایـن
البته بنا بر تعریف او ،بر هیچیک از مسلمانان عنوان شرر بار 
مـیشـوند.
موردبحث او از تعریف خـارج 
نهایت خضو  ،همۀ اعمال
نهایت حب و ی
قید ی
دو ی
ی
ً
نهایت حب را بـه تتمـیم (تعبـد محـض بـرای
دلیل این سخن آن است که اوال :ابنتیمیه ی
ً
ً
میداند 1،که قطعا تمام مسلمانان آن را برای الله تعالی در نظر دارند .ثانیا :ایـر از
معبود) 
مـییویـد کـه ع
حـب
حب او ،برای الله یا یکـی از اولیـا سـؤال شـود ،
مسلمانی دربارۀ ی
یایت ی
ع
ع
حب خداست ،نـه
ول آن است و علت
ولی خدا ،بهخا ر
حب الله تعالی است و این در ی
ً
عبادت ع
ولـی او .ثالثـا :تتمـیم مـوردنظر ابنتیمیـه دربـارۀ عبـادت اکثـر مسـلمانان صـدق
ً
نمــیکنــد؛ زیــرا از تــالزم آن بــا عبــادت آیــاه نیســتند .رابعــا :از صــحابه بیــانی دربــارۀ
تتمیم ابنتیمیه صـادر نشـده اسـت؛ پـس
ی
نهایت محبت و ارتباط آن با عبادت و همهنین ی

مخالف سیرۀ علمی
آنان نیز بهمعنای مدنظر ابنتیمیه موحد نیستند .صد البته این مطلب
ی
و عملی ابنتیمیه است؛ زیرا او فهم صحابه از سنت را ٰ
میدانـد و بـه حجیـت مطلـق
اولی 
ی
فهم سلف اعتقاد دارد.

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

بودن محبت در عبادت ،به آیاتی استناد کرده است که این آیـات
او برای ی
اثبات دخیل ی
ً
تخصصا از موضو بحث خارجاند؛ زیرا محبت از لوازم اعتقاد است و آیۀ  375سورۀ بقره،

12

میکنـد .حـال آیـا لیـزی کـه
مشرکان را نه بهخا ر محبت ،بلکه بهعلت تشریک مؤاخذه 
ً
لـوازم
الزمۀ یک تعریف اسـت ،بایـد حتمـا ی
جـزء ارکـان آن بـه حسـاب بیایـد؟ خیـر ،بلکـه ی

د
د دد د
محبـة ْالقلـب للبشـر علـی د دب دقـات دأ د
« .1لفظ ْالع دب داد ُم دت دضمن للمحبة دم دع الذل د
کانت َّ
حـدها العالقـة ف ُه دـو تعلـق
کما تقدم و یلهذا
ی
َّ
ْ
ْ
د
ْ
ْ
ْ ْ
القلب بالمحبوب َّثم الصبابة دو ُه دو انصباب القلب یإل ییه َّثم الغرام دو ُه دو الحب الال یزم َّثم ال یعشـق دو آخـر ال دم درا یتـب ُه دـو التتمـیم دو ُه دـو
َّ
الت دع هبد للمحبوب و المتیم المعبود و تیم الله عبد الله»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،أمراض القلب و شفاءها ،ص.)35

ً
ً
اصل تعریف به حسـاب میآیـد.
از
خارج
معموال
و
نیست
تعریف
آن
رکن
لزوما
یک تعریف
ی
ً
متکلمـان اهلسـنت ،ا ـالق محبـت بـر خـدا
نکتۀ دیگر این اسـت کـه اساسـا در میـان
ی
ً
1
میدانند.
مورد اختالف واقع شده است و یالبا آن را دمجاز یا استعاره 
 .3توهم عبادت استقاللی

شـرر عبـادی بیـان کـرده اسـت ،اعمـالی
تمام مواردی که ابنتیمیـه بـهعنوان مصـادیق ی
نمیییرنـد؛ زیـرا اعمـالی هسـتند کـه
هستند که زیرمجموعۀ مصادیق عمل مشرکانه قرار 

ول عبادت خداوند سبحان) صورت یرفتهاند ،و مسلم است
بهعنوان حب لله تعالی (در ی

عرض عبادت خداوند سبحان) شرر است ،نه حب للـه .او در حـالی
که حب مع الله (در ی
عبادت ییر پنداشته است که فقط برای تقرب بـه خداونـد سـبحان
این اعمال را بهعنوان
ی

واقع شده 
اند.

نبودن مطلق خضوع
 .4عبادت
ِ

ایر فرض کنیم عبادت به اعت و خضو و تذلل تفسیر شود ،بازهم همـۀ ایـن تعـاریف،

تعریف بالمعنیاالعم است؛ زیرا آنهه واض است آن است که بـهنحو مطلـق ،بـر تـذلل و
نمیشود و این مطلب ،از آیات قرآنی 2،که اعت در آنها بـه کـار
اعت «عبادت» ا الق 
میخوریم که معنای خضو را
یرله در برخی استعمالهای لفظ عبادت ،به مواردی بر 
دارا هستند ،اما باید توجه داشت که این استعمالها ،تابع معنای لغوی هسـتند و به یصـرف
ً
اصطالحی کلمه را از آن برداشـت کـرد .مـثال در
نمیتوان معنای حقیقی و
لند استعمال 
ی
َ
آیۀ َ ف َُ راَْ َأ رن قؤم رُ ْ َب َش َآ هُ م قثِ َنا َو َق قَ رم رد َْا ْ َنا َعاب ر َ
ون 4،یصرف پیروی و تکـریم باعـث شـده
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
حقیقی این ریشه ،خضو همـراه بـا
است که از ریشۀ « بد» استفاده شود؛ یرله معنای
ی
دلیل این عدول از معنای حقیقی به معنای لغوی ،ایـن اسـت کـه
اعتقاد به الوهیت است .ی
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میآید.
رفته است ،به دست 

3

11

جزء مشرکان نبودهاند.
 
میدانیم در قرآن بنیاسرائیل ی

1

عبادت از دیدگاه آیتالله مصباح
است .رویکـرد اول را

آیتالله مصبا در کتابهای خود به دو بیان عبادت را تعریف کرده
میتوان رویکردی تفسیریکالمی ،و رویکرد دوم را بهنوعی اخالقیعرفانی دانسـت .ابتـدا
 
میکنیم.
تفسیری او را نقل و بررسی 
رویکرد
ی

او در کتاب خداشناسی ،ابتدا با نقل تعاریفی که تفاسـیر المنةار و آالء الةرحمن دربـارۀ

میپردازد .وی اصـل
عبادت ارائه کردهاند ،به نکتهای مهم و اساسی دربارۀ مفهوم عبادت 
مقابل شخصی» اسـت ،پذیرفتـه؛ امـا در کنـار
عبادت را که بهمعنای «خضو و خشو در
ی

مینویسـد« :بـه ور قطـع ،هـر خضـوعی را
این مفهوم ،یک قید مهم را مدنظر دارد .وی 
الوهیـت کسـی همـراه
نمیتوان عبادت یفت؛ بلکه عبادت عملی است کـه بـا اعتقـاد بـه
 
ی
ـرف
باشد» 2.الزمۀ این بیان آن است که ایر عملی برای احترام به لیزی یا شخصـی از
ی
عبادت اصطالحی
الوهیت آن شخص اعتقاد نداشته باشد،
مکلف صورت پذیرد ،اما او به
ی
ی

بوسیدن حجراالسود و کعبه ،و همهنین احترام به قبور اولیای الهی،
محقق نمیشود .در
ی

تعظـیم
نمـیشـود .تکـریم و
الوهیت هیچکـدام وجـود نـدارد ،شـرکی واقـع 
لون اعتقاد به
ی
ی
الوهیت آنـان ارتبـا ی نـدارد؛ لـذا ایـن
شیعیان بهدلیل مقام معصومان است و با عبادت و
ی
ع
انسان موحد به خدای متعال است .حد جامع میان این تکـریم و آن تقبیـل،
اعمال مقرب ی
عدماعتقاد به الوهیت و استقالل است.
در قرآن کریم نیز خداوند متعال به سـجدۀ مالئکـه بـر آدم دسـتور مـیدهـد و حتـی

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

به ور ضمنی آن را تأیید کرده و متمرد از این دستور را تا ابـد از رحمـت خـوی

14

بـه دور نگـه

َ
َ ق رقَ قَ َ
ذج ر وق َ
كب َآ َو َ
َة َ َف َس َ
الئكذة قس ر
َذان م َ
ذج ر وق إ َّت إ قبِ َ
ذيَ أ َبذ َو قسذ َ َ
ذُ
 
میدارد :و ِإذ قِنا ِِْْ ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ق
نهایـت خضـو و سـجده بـرای
كاف ِآ َهُ 9.در حـالی کـه ایـر ایـن عمـل ،کـه بیانکننـدۀ
ْ ِ
ی

 .1سبحانی تبریزی،جعفر،التوحید و الشرك في القرآن الکریم  ،ص.17
محمدتقی ،خداشناسی،ص.832

 .2مصبا یزدی،
 .3سورۀ بقره ،آیۀ  :71و لون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید،پس بهجز ابلـیس ،کـه سـر بـاز زد و کبـر ورزیـد و از
کافران شد ،تهمهد به سجده افتادند.

ً
نمـیکـرد .از ایـن امـر
میبود ،قطعا خداوند سـبحان بـه آن امـر 
ییر الله تعالی است ،شرر 
نهایت خضو را به همراه داشته باشد ،ولی از رف الله تعالی امر
در 

مییابیم که ایر عملی ،ی
1
الوهیت ییر الله تعالی همراه آن احترام نباشد ،شرر بـه حسـاب نمیآیـد،
شود و اعتقاد به
ی
افتـادن خـانوادۀ
عین توحید است .مثال دیگر در این رابطـه ،بـه سـجده
ی
بلکه ا اعت از آن ،ی

نمیکند.
مورد قبل تفاوتی 
مقابل ایشان است که در وجهاستدالل ،با ی
حضرت یوسف در ی

2

میکننـد« :ایـر کسـی
زدن بحث عبادت با توحید ،این ور بیان 
ایشان در ادامه با یره ی
ً
معتقد باشد که در عالم کسی ییرخدا هست که مستقال مالک یکی از شهون انسانی است
دست اوست و در برابر او کاری بکند که مقتضای این مملوکیت باشـد ،ایـن
و اختیارش به ی
شخص مشرر در عبادت است».

3

میتوان یفت که ایشان با توجه به نصوص قرآنی ،عملی را
در پایان تحلیل معنای اول 
میدانند که «خضو همراه با اعتقاد بـه الوهیـت و اسـتقالل در تـأثیر» باشـد و از
عبادت 
دیــدیاه ایشــان خضــو در مقابـ یـل اولیــای الهــی بــهدلیل تقربشــان ،مقـ عـرب انســان بــه
عبادت اوست ،نه عملی شررآلود.
خدای متعال و
ی
اما رویکرد دقیقتر ایشـان ،دیـدیاه اخالقـی در بـاب عبـادت و ع
مقربهـای انسـان بـه

حقیقـی خـود امـری تشـکیکی و ذومراتـب
نیز باشد 4.از دیدیاه ایشان ،عبـادت در مفهـوم
ی

است .اولین مرحلـۀ آن ایـن اسـت کـه انسـان ،فـانی در ارادۀ الهـی یـردد و بـهعبارتی بـه

زندیی
بندیی خود عمل کند؛ یعنی مانند یک مملور در هیچیک از شهون
اصلی
ی
ی
مقتضای ی
اصلی علمای امامیه در تعریف عبادت ،همین قید است.
 .1رویکرد ی
«فالخضو حتی لو لم یکـن کثیـرا اذا کـان مقرونـا باإلعتقـاد الخـاص فهـو عبـاد »( .سـبحانی تبریـزی،جعفـر،الوهابیةة فةي
المیزان ،ص.)323
«العباد هي الخضو عن اعتقاد بألوهیة المعبود و ربوبیته و استقالله في فعله»( .سبحانی تبریـزی،جعفـر،التوحیةد و الشةرك
في القرآن الکریم ،ص.)33
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 .2مصبا یزدی،
همان ،ص.832

.3
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 .4مصبا یزدی،
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انانیـت
خدای متعال است .از نظر ایشان ،عبادت در ایـن سـاحت ،هـر لیـزی اسـت کـه
ی
خودپرستی او را از بین ببرد و در عین حال ،اقرار به ربوبیت خدای متعال
انسانی را نفی و
ی

11

خودش برای خودش اصالتی قائل نباشد .در این صورت ،انسان حقیقت عبـادت را انجـام
میشود .اما در مراتب باالتر ،شخص با استمرار همین دیدیاه بـه
داده است و عبد حقیقی 
نمیکند و هر اتفاقی که رخ دهـد آن
میرسد که دیگر هیچلیزی برای خود اراده 
نقطهای 
میدهد.
را از رف خدا میداند و بدان تسلیم شده و به قضای الهی رضایت 

1

میکنند که انسـان همـۀ کارهـای
ایشان در تفسیر این رویکرد ،عبادت را این ور معنا 
اختیاری خود را به انگیزۀ ا اعت از خداوند و برای رضای او انجام دهـد و هـر عملـی کـه
ی
مـیرود 2.همـان یونـه کـه مشـخص اسـت،
لنین مالکی را دارا باشد ،عبادت بـه شـمار 

تفسیری عبـادت تغـایری
اخالقی ایشان به مسهلۀ عبادت ،با تعریف کالمی
رویکرد عرفانی
ی
ی
ندارد و برداشتی از آن مفهوم محسوب میشود.

نتیجه
حقانیـت
با توجه به بررسیهای صورتیرفته ،دیدیاه ابنتیمیه دارای اشکاالتی اسـت کـه
ی
میدانـد؛ در صـورتی کـه
مطلق خضو بههمراه حب را عبادت 
میبرد .او
آن را زیر سؤال 
ی

مخالف استعمالهای قرآنی است و تعاریفی که او از عبادت بیـان کـرده ،دارای
این بیان،
ی
یـرفتن اشـکالهای مطر شـده و
ابهام است و شـرایط تعریـف صـحی را نـدارد .نادیـده
ی

کردن ایـن تعریـف ،موجـب آسـیبهای فراوانـی اسـت کـه اکنـون جوامـع
صحی فرض ی
اســالمی بــه آن یرفتــار شــده و تکفیــر مســلمانان را در پــی خواهــد داشــت .در مقابــل،

دارابودن خضو و خشو  ،برخاسـته
میداند که عالوه بر
آیتالله مصبا عملی را عبادت 
ی
میتوان آن را
از اعتقاد به الوهیت معبود باشد .این برداشت با آیات قرآن هماهنگ است و 
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 .1آیتالله العظمی جوادی آملی معتقد است که ی
مووةوعی قةرآن
میماند( .نک :جوادی آملی ،عبدالله،تفسةیر
معرفت اوست که باقی 
میشود و فقط
انسان پس از مرگ قطع 
ی
ق
کریم،ج،7ص.)315
 .2مصبا یزدی،محمدتقی،بهسوى او ،ص 71و .75
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بررسیدیدگاهدیوبندیهدرمسئلۀتوسلبه
پیامبراکرم
*

علیاصغر کاملی
چکیده

در این مقاله ،دربارۀ این موضو بحث میشود که از نگاه علمای دیوبندی ،آیا میتوان
به پیامبر اکرم متوسل شـد و ایشـان را نـزد خـدا واسـطۀ فـیض قـرار داد یـا خیـر.
بیشتر دیوبندیها ،از جواز توسل به پیـامبر اکـرم و
بسیاری از مسلمانان ،از جمله
ی

قراردادن ایشان نزد خداوند دفا کرده و به شبهات واردشده نیز پاسخ دادهاند .در
شفیع
ی
این میان ،هرلند تعدادی از آنان تحتتأثیر افکار ظاهریرایان و وهابیـت ،برخـی انـوا

توسل و شفاعت را مورد شبهه و انکار قرار دادهاند ،ولی یالب علمـای دیوبنـدی توسـل
به پیامبر اکرم را جایز شمردهاند و نهتنها توسل به ایشان را قبول دارند ،بلکـه آن را
یکی از وسایل مهم در تقرب به خداوند میدانند.
کلیدواژهها :توسل به پیامبر ،دیوبندیه ،شفاعت ،توسـل بـه جـاه ،توسـل بـه مقـام،
توسل به حق.

* دان پژوه سط لهار مرکز تخصصی شیعهشناسی و دان آموختۀ مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلAliasgharkamali@gmail.com :

مقدمه
سنت حنفیمذهب به وجود آمده ،یرای
یکی از یرای های مهمی که بین اهل ی

دیوبندیه
به وجود

خاستگاه آن شبهقارۀ هند است ،از حدود دویست سال پی
است .این یروه ،که
ی
احنـاف اهلســنت هسـتند کــه یکـی از یفـ دـرق عقـلیرا در مــذاهب اربعــۀ
آمـد .دیوبندیــه از
ی
اهلسنت به شمار میآیند که با مرور زمان ،بـه نقـلیرایی یـرای پیـدا کـرده و در برخـی
مسائل اعتقادی و احکامی ،از سلفیان متأثر شدهاند .بـهعنوان نمونـه ،میتـوان بـه بحـث
بزریان دینی اشاره کرد.
توسل به پیامبر اکرم و
ی

شـرق
اهمیت انتخاب این موضو زمانی روشن میشـود کـه بـدانیم اکثـر اهل ی
سـنت ی
بهتر آنان ،بـه مبـانی و
ایران اسالمی «دیوبندیمذهب» هستند و الزم است برای
ی
ی
شناخت ی

منابع آنها رجو شود و دربـارۀ ایـن موضـو تحقیقـات بیشـتری انجـام پـذیرد کـه دیـدیاه

دیوبندیها در مسهلۀ توسل لیست و آیا هر توسلی را شرر یا بدعت میدانند یا خیر؛ تا بـا
مقابل شبهات وهابیت بایستیم و از نفوذ این عقیدۀ انحرافـی در بـین
این روش بتوانیم در
ی

مسلمانان جلوییری کنیم.

محققان علوم اسالمی انجام شده است که بهعنوان
در این زمینه ،نگارشهایی توسط
ی

نمونه میتوانیم به کتاب بیست و هفت پرسشوپاسخ در ارتباط با توسل و ارتباط با خةدا،

و همهنین کتاب دیدهها و دریافتها نوشتۀ حسـین رجبـی اشـاره کـرد .در ایـن تحقیـق،
خاص آن ،در دیوبندیه مورد بحث قرار یرفته کـه همـان توسـل بـه وجـود
توسل بهمعنای ی

مقدس پیامبر است .این همان مسهلهای است که امروزه مورد اختالف واقع شده کـه
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در این تحقیق ،ما در یپی این مطلب هستیم که دریابیم دیدیاه دیوبندیه دربارۀ توسل به

ذات ،دعا ،جاه ،و حق پیامبر لگونه است و آیا دیوبندیه توسل به پیامبر در زمـان
ممات ایشان را قبول دارند یا خیر ،و ایر قبول دارند محدودۀ آن کجاست.
حیات و ی

مرنای توسل
«توسل» در لغت از بـاب تفعـل و از ریشـۀ «وسـل» اسـت .جـوهری در الصةحا مییویـد
«وسیله» آن لیـزی اسـت کـه بهواسـطۀ آن ،بـه ْ
ییـر تقـرب جسـته میشـود 1.همهنـین
فراهیدی بیان میکند که «وسیله» یعنی عملی که بهواسطۀ آن ،به خدا یا شخصی نزدیک
شویم 2.صاحب لسان العرب نیز بر همین عقیده است 3.پس میتوان یفت «توسل» یعنی
لیزی که انسان بهوسیلۀ آن ،به خداوند نزدیک شود.
دیوبندیه
دهلی هند است .بعـد از پیـروزی انگلسـتان بـر جنـب
«دیوبند» بخشی از شهر
ی
سهارنپور ی

نوان
اسالمی در هند ،شیخ محمد قاسم نانوتوی با کمک شیخ رشید احمد ینگوهی بـهع ی
معنوی آن ،در این بخ مدرسهای شبانهروزی بهنام «دارالعلوم» در سـال 3827ق
حامی
ی
ی
تأسیس کرد.

4

دارالعلوم دیوبند ،هدف از تأسیس این مدرسـه را
شیخ محمد قاسم نانوتوی ،بنیانیذار
ی

لحـاظ
وجودآوردن نسلی دانست که از نظر رنـگ و نـژاد «هنـدی» ،و از
آموزش مردم و به
ی
ی
ی
5
اعتقادی «مسلمان» باشند و با تفکرات اسالمی رشد یابند.
ْ
اعتقادات ماتریدیمذهب ،و در ْ
فقه حنفیمذهب هستند و ایرله تمـام
دیوبندیها در
ُ
د
ُ ُ
شتیه» را ریقۀ خـود قـرار دادهانـد و بـه ُـرق
رق صوفیه را قبول دارند ،ولی ریقۀ «ل ی
نقشبندیه ،قادریه و سهروردیه ارادت دارند .دیوبنـدیها در اصـول عقایـد ،از شـیخ محمـد

 .1جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحا  ،ج ،5مادۀ «وسل».
 .2فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج ،3ص ،832ذیل مادۀ «وسل».
 .3ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،33ص ،381ذیل مادۀ «وسل».
 .4نقوی ،سید علی محمد ،تحقیقاتی دربارۀ هند ،ج ،5مقالۀ «جهات فرهنگی هند در حال حاضر» ،ص.35
 .5جهنی ،مانع بن حماد ،الموسوعة المیسرة في األدیان و المذاهب و األحزاب المعاصرة ،ج ،3ص.735
 .6بنوری ،محمد یوسف ،مسلک علماء دیوبند ،ص5؛ قاسمی ،شوکتعلی« ،الجامعة تعقد حفله اللترحیب بالضـیف الکـریم»،
مجلة الداعي ،شمارۀ  ،2شعبان 3173ق.

بررسی دیدگاه دیوبندیه در مسئلۀ توسل به پیامبر اکرم

قاسم نانوتوی و در فرو  ،از شیخ رشید احمد ینگوهی تقلید میکنند.
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اقسام توسل
کلـی
با رجو به کتابهای معتبر علمای دیوبندیـه ،بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه دیـدیاه ی
سنت دیوبندی دربارۀ توسل ،به این صورت است که آنها اصـل توسـل بـه ذات ،جـاه،
اهل ی
مقام ،حق و دعای پیامبر را جایز میداننـد و ایـن نـو از توسـلها را ماننـد توسـل بـه
اعمال صال میدانند .در ادامه به این موارد اشاره میشود.
ی
تقسیمبندیهای یونایونی از توسل از رف علمای دیوبند وارد شده اسـت؛ بنـابراین،
بندی جـامعی
برای اینکه بتوانیم تمام دیدیاهها را در این خصوص به دست آوریم ،تقسـیم ی

ارائه شده و دیدیاهها در ذیل آن بیان شده است.
 .0توسل به ذات پیامبر

حق لطفی
نظر علمای دیوبندیه در این زمینه آن است که ایر شخصی یرفتار ،خداوند را به ی

که از رف خداوند بر بندهای از بندیان

جاری میشود و به شرافت ،بزریی و کرامتی که

خداوند به شخصی عنایت میکند ،قسم دهد و اینیونه بیان کند که «خداوندا ،به همـان
برکت همـان لطـف و
مقدار لطف و رحمتی که به فالن شخص دادی ،مشکل مرا نیـز بـه ی

عـین توسـل بـه اعمـال صـال جـایز اسـت و در
رحمت حل کـن» ،ایـن توسـل بـه ذات ،ی
1

صحیح بخارى و احادیث صحی نیز وارد شده است.
د
جال د
ندهری این نو از توسـل را «توسـل بـه ذات» میدانـد و بـرای اثبـات
میبینیم که
صـحت ایـن نــو از توسـل ،آن را عـین توســل بـه اعمـال صــال معرفـی میکنـد و جــایز
میشمارد.

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

حمدالله داجوی ،استاد مدرسۀ علمیۀ سهارنپور ،در کتـاب البصةائر لمنکةر التوسةل
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بأهةةل المقةةابر ،دیــدیاه خــود دربــارۀ جــواز توســل را مطــر میکنــد .وی معتقــد اســت
توسل به ذات دو صورت دارد:
 .0توسل قبل از ومات :این توسل بهدلیل روایت عمـر از انـس ،کـه در زمـان قحطـی بـه
د
جال د
ندهری ،خیر محمد ،خیر الفتاوى ،ج ،3ص.333
.1

عباس بن عبدالمطلب در پیشگاه خداوند متوسل شد ،جایز است 1.البته شاید در اینجا کسی
اشکال کند که همین روایت دلیل بر عدمجواز توسل به امـوات ،لـه پیـامبر اکـرم و لـه
خـود عمـر بـه پیـامبر متوسـل
ییر از ایشان است؛ لراکه ایر توسل به اموات جایز بود ،ی

میشد ،نه به عموی ایشان .داجوی در مقام جواب به این اشکال مقدر برآمده و مییوید:
تالزمی بین مقدم و تالی وجـود نـدارد و از جـواز توسـل بـه شخصـی بعـد از وفـات
پیامبر ،عدمجواز توسل به پیامبر الزم نمیآید؛ بلکه این دو ،جایز هسـتند:
هم توسل به زندیان و هم توسل به اموات .عمر نیز به یکی از ایـن دو جـایز عمـل
سخن مستشکل را قبول کنیم ،پس توسل بـه اعمـال صـال
کرده است و ایر این
ی
نیز جایز نیست؛ لراکه عمر به آنها متوسل نشـد .ایـن همـان قاعـدهای اسـت کـه
مییوید« :اثبات شیء نفی ماعداه نمیکند» .در اینجا عمر توسـل بـه حـی کـرده،
ولی در توسل به میت ساکت است ،که لنین امری دلیـل بـر عـدمجواز نمیشـود.
ً
ثانیا :این توسل به عباس ،توسـل بـه پیـامبر اسـت؛ لـون عمـر یفـت توسـل
میکنیم بهسوی تو بهواسطۀ عموی ع
نبی تو ،و این بـهخا ر قرابـت بـه نبـی مکـرم
2
اسالم است.

 .0توسل برد از ومات :داجوی این توسل را به دو قسم تقسیم میکند:
الف .توسل به انبیا :این توسل جایز است؛ لراکه قرآن میفرماید:

َ
ق ق َّ ر َ و َ َ َ ر ق َ ر ق َ ق ر ق َ ق ر َ َ
َن َعِ
َ و ْ َّْا َجا َء ره قم َ َ اب ِمُ ِعن ِ ِْ ِه مص ق ِْْا ميدم و َانَ ِمُ قبا هس ف ِ ح
َ َ ق َ ر َّ َ َ ق
َّ َ َ َ َ َّ َ َ ر ق َ َ ر َ
َ 3
كاف ِآ هُ.
ْ َِهُ َف رآو فِْا جاءهم ما ع َآفَ َف رآو ِب ِه فِينة ِْ ِه عِ ْ ِ

یهودیان بنیقریظه ،قبل از مبعـث و حتـی قبـل از
آلوسی در تفسیرش نقل میکند که
ی

میدادند 4که در جنگ پیروز شوند و پیـروز هـم میشـدند .لـون پیـامبر نیـز از لنـین
کاری نهی نکردند ،پس این کار جایز است و همهنین روایت عایشه در زمـان قحطـی نیـز
 .1داجوی ،حمدالله جان ،البصائر لمنکر التوسل بأهل المقابر ،ص.77
 .2همان ،ص.73
 .3سورۀ بقره ،آیۀ .23
خود ایشان قسم دهند.
 .4لراکه هنوز پیامبر اکرم متولد نشده بودند تا آنان به ی

بررسی دیدگاه دیوبندیه در مسئلۀ توسل به پیامبر اکرم

دشمنان خود تـورات را حاضـر میکردنـد و نـام
مقابل
والدت پیامبر ،برای پیروزی در
ی
ی
ی
ع
پیــامبر را میآوردنــد و دســت روی آن مییذاشــتند و خــدا را بــهحق پیــامبر قســم
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جواز این نو از توسل است؛ لراکه عایشه یفت« :دریههای از قبر پیامبر بـه
دلیل بر ی
آسمان باز کنید تا خداوند باران عطا کند».

1

علمای دیوبند برای اثبات جواز توسل ،به روایت ترمـذی دربـارۀ ابوایـوب انصـاری نیـز
استناد کردهاند .آمده است که ابوایوب انصاری در آخرین یزوهای که در قسطنطنیه انجام
داد ،وفات یافت و در همانجا دفن شد و مردم نیز بـه قبـر او تبـرر میجسـتند و استسـقا
2
ذات اولیاســت؛ پــس بــه ریق ٰ
اولی
میکردنــد .همــین امــر ،دلیــل بــر جــواز توســل بــه ی
ذات پیامبر ،که مقربترین شخص نزد خداوند متعـال اسـت ،جـایز خواهـد
توسل به ی
بود.

همهنین خلیل احمد سهارنپوری در کتاب المهند علی المفند مییوید:
ـالحان اولیــا و شــهیدان و
ـایخ مــا ،توســل در دعاهــا بــه انبیــا و صـ ی
نــزد مــا و مشـ ی
لگـونگی دعـا
راستگویان ،خواه در حال حیات و خواه پس از مرگ ،جـایز اسـت و
ی
اینیونه است که بگوید« :خدایا ،بهواسطۀ فالنی به تو متوسل میشـوم تـا دعـای
3
مرا اجابت و خواستۀ مرا برآورده سازی».

ارزش فراوانـی
شاه عبدالعزیز دهلـوی ،کـه علمـای دیوبنـد بـرای دیـدیاههای ایشـان ی

تفسیر خود ،توسل به اولیایی را که از دنیا رفتهانـد ،جـایز و نـافع دانسـته
قائلاند ،در کتاب
ی

است.

4

عبدالرحمن سربازی در ترجمۀ خود از کتاب المهند علی المفند مییوید:
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نزد ما توسل به انبیا ،صدیقان ،شـهدا و اولیـا ،لـه در حـال حیـات و لـه در حـال
ممات ،به این صورت جایز است که یفته شود« :پروردیارا ،من بهسوی تو به فالن
5
بزریوار توسل میکنم که دعای مرا مستجاب کنی».
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 .1داجوی ،حمدالله جان ،البصائر لمنکر التوسل بأهل المقابر ،ص.72
 .2خازن ،علی بن محمد ،تفسیر الخازن ،ص.333
« .3عندنا و عند مشایخنا یجوز التوسل في الدعوات باألنبیاء و الصالحین من األولیاء و الشهداء و الصدیقین في حیـاتهم و بعـد
وفاتهم بأن یقول في دعائه اللهم إني أتوسل إلیل بفالن أن تجیب دعوتي و قضی حاجتي إلی ییر ذلل کما صر به شـیخنا و
موالنا الشاه محمد إسحاق الدهلوي و بینه في فتـاواه شـیخنا و موالنـا رشـید احمـد الکنکـوهي»( .سـهارنپوری ،خلیـل احمـد،
المهند علی المفند ،ص.)73
 .4دهلوی ،شاه عبدالعزیز ،تفسیر فتح العزیز ،ص 55و .335
ّ
 .5سهارنپوری ،خلیل احمد ،عقاید اهلسنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت ،ترجمه :عبدالرحمن سربازی ،ص .83

جواز توسل به ذات دارد.
این سخن نشان از اعتقاد علمای دیوبند به ی
محمدتقی عثمانی در شر ی خود بر صحیح مسلم مینویسد:

یکی دیگر از اقسام توسل آن است که شخصی بـهخا ر عالقـه و محبتـی کـه بـه
شخصــی دارد ،خداونــد را بخوانــد بــهخا یر اینکــه آن شــخص نــزد خداونــد دارای
مقامی است تکه توسل به ذات استد و این همان توسل به اعمال صال است تو
جواز آن اجما داریم .لون کسی کـه
حکم توسل به اعمال صالحه را داردد که بر ی
عبد تو» لیزی از این سـخن
مییوید« :خدایا ،من به تو متوسل میشوم بهواسطۀ ی
اراده نمیکند مگر اینکه مییوید« :من به این عبد صال محبت دارم ،و به فضـل
او ،و محبتی که تـو بـه او داری ،اعتقـاد دارم .پـس مـن بهواسـطۀ عالقـه بـه عبـد
صالحت ،رحمت تو را بهسوی خود میخوانم» که این صحی است؛ اما توسـل بـه
حب پیامبر یا به حب صحابه ،اقرب به تواضع اسـت و ایـن نـو توسـل نیـز در
1
سنت ثابت شده است.

در اینجا ،ایرله محمدتقی عثمانی توسل به ذات را بـه توسـل بـه محبـت و لیزهـای
دیگر ارجا میدهد ،ولی در نهایت اصل موضو را میپذیرد و آن را تأیید میکند.
اشرف علی تهـانوی ،یکـی دیگـر از بزریـان دیوبندیـه ،در کتـاب خـود اینیونـه سـخن
مییوید:
به خدا سویند میخورم ،احدی بر سـر قبـر شـریف پیـامبر نرفتـه ،مگـر اینکـه
شکست جبران شده و نقص بر رف یشته و هـیچ مضـطری بـه او پنـاه نبـرده،
عائـل
مگر آنکه با امنیت بازیشته و آرزویـ بـه یـأس مبـدل نشـده اسـت ،و هـیچ ی

حوایی او بر رف شده و. ...
فقیری نزد قبرش حاضر نشده ،مگر اینکه ی

2

زمـان
پیامبر را جایز دانستهاند؛ له این توسل در حال ی
حیات پیامبر باشد و له در ی
ممات ایشان.
ی
اما در بین علمای دیوبندی ،برخی با جواز توسل به پیامبر اکرم مخالف هسـتند و
 .1قنبرزهی ،خدانظر ،محمود الفتاوى ،فتاوای دار العلوم زاهدان ،ج ،7ص.835
 .2تهانوی ،اشرفعلی ،نشر الطیب في ذکر النبي الحبیب ،ص 318؛ بهنقل از :فرمانیان ،مهدی و محمد مصطفایی« ،توسل
از دیدیاه دیوبندیه» ،مجلۀ پژوهشهاى اعتقادىکالمی ،شمارۀ  ،38ص.385
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از مطالب بیانشده از علمای دیوبنـدی بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه آنـان توسـل بـه
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زبـان
نقـد
آن را جایز نمیدانند ،که در ادامه به این موارد اشاره مییردد و ی
سـخنان آنهـا از ی
ی
دیگر علمای دیوبندی بیان خواهد شد.
مخالفت برخی دیوبندیه با توسل

یکی از افرادی که با توسل به انبیا و اولیای الهی مخالفت کرده ،انورشاه کشمیری اسـت.
او با توسل به افرادی که از دنیا رفتهاند ،مخالفت کرده و فقط توسل به افعال و همین ور
اشخاصی را جایز میداند که زنده باشند .وی افزوده است که ابنتیمیـه حتـی ایـن نـو از
1
اعتقاد ابنتیمیه ،فقط توسل به افعال جایز اسـت،
توسل به افراد را نیز قبول ندارد؛ زیرا به ی

نه به اشخاص .این یعنی کسی حق ندارد به اسمای اولیای الهـی متوسـل شـود ،لـه آن
نیـک آنـان را واسـطۀ
افراد زنده باشند و له از دنیا رفته باشند ،بلکه فقط میتواند کارهای ی

ناقص خود قرار دهد.
پذیرش کارهای ی

2

محمد عمر سربازی نیز در کتاب شمشةیر رب ّةران بةر اشةراک و بةدعات دوران ،بـر ایـن

وات اولیـای زنـده جـایز اسـت 3.میتـوان فهمیـد منظـور
عقیده است که فقط توسل بـه ذ ی

ممات ایشان جایز نیست.
ایشان این است که توسل به اولیا در حال ی

سخن انورشاه کشمیری و محمد عمر سـربازی نشـان از تـأثیر تفکـر ابنتیمیـه بـر
این
ی

دیدیاههای برخی دیوبندیها در مسهلۀ توسل دارد.

فـان توسـل ،تهـانوی ،کـه جایگـاه واالیـی نـزد دیوبندیـه دارد و بـه
در ی
نقد دیدیاه مخال ی
ُ
األ َّ
فکران وی از جمله انورشـاه کشـمیری در
هم
و
تیمیه
ابن
اعتقاد
است،
معروف
ه
م
حکیم
ی
ی
نادرست آنهـا دانسـته و
ندانستن توسل به اشخاص را برخالف سنت ،و ناشی از فهم
جایز
ی
ی
سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

معتقد است فرقی میان توسل به اشخاص ،له زنده و له مرده ،با توسل بـه افعـال وجـود
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ندارد .وی اینیونه دلیل میآورد که حقیقت توسل بـه افعـال ایـن اسـت کـه ایـر شـخص
عمـل آن
فضـل ی
مییویدِْ « :دم فيا ْ ََ بفضا ْيْذا ْفالنذ » ایـن یعنـی خـدایا ،به ی
 .1کشمیری ،انورشاه ،فیض البار علی صحیح البخار  ،باب تحویل الرداء في اإلستسقاء ،ج ،8ص.137
 .2ندوی ،محمد رحمتالله ،أشرف علي التهانو حکیم األمة ،ص.318
 .3نقشبندی ،محمد عمر ،شمشیر رب ّران بر اشراک و بدعات دوران ،فصل اقسام توسل ،ص.37

شخص حاجت مرا برآورده کن؛ لون آن عمل نزد تو محبوبیـت دارد ،و معنـای توسـل بـه
محبوب توست و تو بر کسی کـه
اشخاص این است که یفته شود« :خدایا ،این مرد صال
ی

قرابتی بـا بنـدیان محبوبـت داشـته باشـد ،وعـدۀ نـزول رحمـت دادهای .مـا نیـز بهسـبب
ُحسن اعتقاد و محبت به بندۀ صالحت با او قرابت داریم .پس از تو میخواهیم که ما را نیز
مشمول آن رحمتت بگردانی» 1.تهانوی میافزاید:
ایر من در زمان ابنتیمیه بودم یا او در زمان من میبود ،با احترام به او مـییفتم:
« یا شیخنا ،حقیقت توسل به اعمال لیست؟ توسل به اعیان له فرقی با توسل بـه
اعمال دارد؟ در توسل به اعیان ،له فرقی بین شخص زنده و شخص مرده وجـود
دارد؟»

وی در نهایت مییوید:
حقیقت توسل ،هیچیاه توسل به
یقین دارم ایر شیخ ،امروز زنده بود ،با پیبردن به
ی
2
اعیان را به ور مطلق منع نمیکرد.

قلبی او به بحث توسل دارد.
این
ی
سخنان تهانوی نشان از اعتقاد عمیق و ی

یکی دیگر از علمای دیوبنـدی کـه بـه جـواز توسـل بـه پیـامبر اکـرم عقیـده دارد،
د
مخالفان توسل مییوید« :ایر توسـل ،بـا آیـۀ  یإ َّیـاك
حمدالله داجوی است .ایشان در نقد
ی
د ْ ُ ُ َّ د
اك دن ْس دتع ُ
ین منافات داشته باشد ،کما اینکه منکران این حرف را یفتهانـد ،در ایـن
نعبد یوإی
ی
صورت فرقی بین زنده و مرده نیست؛ حال آنکه توسل به شخص زنده را کسی انکار نکرده
است».

3

مورداستناد علمای دیوبندیه برای جواز توسل
روایت
ِ

بزریـان دیوبنـد آن را در
دلیل دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،روایتی است که بعضـی
ی

تأیید توسل ذکر کردهاند و آن روایت ،روایت عثمان بن حنیف است .ترمذی در مسند خود

این روایت را از عثمان بن حنیف اینیونه نقل میکند:
 .1ندوی ،محمد رحمتالله ،أشرف علي التهانو حکیم األمة ،ص.318
 .2همان ،ص.317
 .3داجوی ،حمدالله جان ،البصائر لمنکر التوسل بأهل المقابر ،ص.317

بررسی دیدگاه دیوبندیه در مسئلۀ توسل به پیامبر اکرم

وی با استناد به تشابه توسل به زندیان ،توسل به اموات را نیز جایز میشمارد.
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يحس َ
ذُ رو رض َ
ذَء ره َو
ِإن ِشْت صب قآت فدَ خيآ ْك .قال فاةعه .قال فأم َآه أن ه َضذأ ف ِ
َ
َ
َّ و َ َ ر
َ
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َ
ه ق رع ََ ِب َدَ ْ ُّ َع ِاء ِْ رد َّم ِإن أ قسأْك َو أ َت ََ َّج ره ِإْيك ِب َن ِبيك رم َح َّْ ٍ ن ِب و ْآحْة.

در این روایت آمده است:

مردی برای رفع یرفتاری نزد عثمان بن عفان ،خلیفۀ سـوم ،رفتوآمـد میکـرد؛ ولـی
عثمان به وی توجه نمیکرد .آن شخص به عثمـان بـن حنیـف یالیـه کـرد .عثمـان بـن
خواندن نماز ،به رسول اکـرم
حنیف به وی یفت« :وضو بگیر و به مسجد برو و پس از
ی

متوسل شـو و بگـو” :خـدایا ،حاجـت خـود را از تـو میخـواهم و بهوسـیلۀ پیـامبرت بـه تـو
روی آوردهام .ای محمد ،من بهوسیلۀ تـو بـه خـدا روی آوردهام تـا حـاجتم بـرآورده شـود“.
آنیاه حاجت خود را ذکر کـن» .آن شـخص بـه توصـیۀ عثمـان بـن حنیـف عمـل کـرد و
منزل عثمان بـه وی افتـاد ،او را
به ی
رف منزل خلیفۀ سوم حرکت کرد .وقتی ی
لشم ی
دربان ی
با احترام نزد عثمان برد و عثمان او را نزد خود نشاند و مشکل

را بر رف کرد .او از منزل

عثمان بن عفان خارج شد و نزد عثمان بن حنیف رفت .داستان را برای او نقـل کـرد و از
وی تشکر نمود .عثمان بن حنیف یفـت« :بـه خـدا سـویند ،ایـن توسـل را از پـی ی خـود
نگفــتم ،بلکــه نــزد پیــامبر بــودم کــه نابینــایی آمــد و از حضــرت تقاضــای دعــا کــرد.
برکت این توسل ،شفا یافـت و بینـا
رسول خدا این توسل را به او آموخت و مرد نابینا به ی

شد».

2

ابنحنبل نیز این روایت را در مسند خود نقل کرده 3و ترمذی نیـز بـر ایـن امـر تصـری
نموده که این روایت حسن و صحی است 4.همهنین محمد عمر سربازی این حدیث را در
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کتاب خود بیان میکند و در ادامه مییوید« :از این روایت جواز توسل به ذوات و اشخاص
ی
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بعد از وفات نیز ثابت میشود».

5

 .1ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترمذ  ،ج ،5ص.569
 .2برانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الصغیر ،ج ،3ص.757
 .3ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،4ص.138
 .4ترمذی ،محمد بن عیسی ،سنن الترمذ  ،ج ،5ص.569
 .5سربازی ،محمد عمر ،توسل و نداى غیرالله ،ص.73

ایــن روایــت یکــی از صــری ترین روایــات در اثبــات جــواز توســل بــه امــوات بــهویژه
سـنت دیوبنـدی
پیامبر اکرم محسوب میشود که مورد تأیید بسـیاری از علمـای اهل ی
است و برای اثبات جواز توسل به اموات به آن استناد میکنند.

 .0توسل به جاه و مقام پیامبر
با مراجعه به کتابهای دیوبندیه ،این نتیجه به دست میآید که توسل بـه جـاه پیـامبر

ییـر پیـامبر نیـز اشـکالی نـدارد ،بـه ایـن شـرط کـه
نزد خداوند جایز است و توسل به ی
جـاه ی

شخص توسلکننده به جاه برای آن شخص نزد خداوند قائل باشد.

1

جواب این سؤال که «هریاه برای ما مشکلی پی
در کتاب محمود الفتاوى در ی

آید ،ما

دوستی فالن بـزرگ ،مشـکل مـا را حـل کـن و نـذر
دعا میکنیم که ای خدا ،به شرافت و
ی

میکنیم که یک رأس یوسفند ذب کنیم .آیا این کار جایز است؟» پاسخ داده شده است:

دوستی بزریان به این نیت باشد که «خدایا ،من به فضل
ایر توسل در دعا به شرافت و
ی

محبوبیت این شخص در نزد تو معتقد هستم و بنا بر محبتی که به او داری،
و صالحیت و
ی
رحمت تو را میخواهم» ،این نو وسیله جـایز اسـت .امـا ایـر یـرض فاسـدی داشـته
من
ی
ً
باشد ،مثال این عقیده را داشته باشد که «هریاه من به شـرف و جـاه فـالن بـزرگ ،از خـدا
لیزی بخواهم ،بر خدا واجب است که خواستۀ مرا برآورده سازد» ،با ایـن یـرض ،دعـا بـه
شرافت و جاه حرام است و ایر این هدف را ندارد ،جایز است .اما لونکـه دعاخواسـتن بـه
شرافت و جاه بزریان احتمال ایراض فاسد را دارد ،فقها آن را مکروه دانستهاند.

2

کراهت آن ارائه میکنند ،به اصل بحث جواز توسل ربطی ندارد و از باب سـد ذرایـع اسـت
که افراد ناآیاه به یناه نیفتند ،ویرنه اصل توسل به اموات را جایز میدانند.
تهانوی نیز در کتاب خود به این مطلب اشاره میکند و مییوید:
برکت یک مخلوق ،از جمله پیامبر را جایز دانسـته
جمهور علما
خواندن خداوند به ی
ی
 .1داجوی ،حمدالله جان ،البصائر لمنکر التوسل بأهل المقابر ،ص.12
 .2قنبرزهی ،خدانظر ،محمود الفتاوى ،فتاوای دار العلوم زاهدان ،ج ،7ص.822

بررسی دیدگاه دیوبندیه در مسئلۀ توسل به پیامبر اکرم

پس با توجه به این فتوا میتوان جواز توسل به اموات را استنباط کرد؛ ولی دلیلی که بر
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خـود مخلـوق نیسـت ،بلکـه سـؤال و
و یفتهاند که توسل،
خواندن مخلوقان و استغاثه بـه ی
ی

درخواست از خداوند است ،بـه جـاه و مقـام آن شـخص .ایـن توسـل بـه آن معناسـت کـه

عمل فالن عبد نزد تو مقبـول و مرضـی
شخص به خداوند مییوید« :خدایا ،فالن عبد یا ی

خـود
تلبس ما یا بـهخا ر ی
عمل وی داریم؛ که ی
است و ما نیز تلبس و تعلق به آن شخص یا ی
شخص عامل .تو وعدۀ رحمت دادهای به کسی که بـه آن
عمل است یا بهخا یر محبت به
ی
1

متلبس شود و ما نیز آن رحمت را از تو درخواست میکنیم».
ً
ایرله محمد عمر سربازی نیز صریحا جواز توسل به جاه و حرمت پیامبر اکـرم را
ً
حرمت
جاه نبی و به
بیان نمیکند ،ولی اجماال آن را تأیید مینماید و مییوید که توسل به ی
ی
2
توان آن را دارد که بتوان آن را سنت دانست.
نبی و ولی ،سنت نیست ،ولی ی
ِّ

 .3توسل به حق پیامبر

ً
این یقسم از توسل در کلمات علمای دیوبندیه بسیار کم است و معموال آنـان بـه ایـن یقسـم

سخن برخـی
نپرداختهاند و آن را ذیل بحث جاه و مقام آوردهاند؛ ولی برای نمونه ،در اینجا
ی
ع
علمای دیوبندیه که به توسل به حق پیامبر تصـری کردهانـد ،ذکـر مـیکنیم .یکـی از
علمای دیوبندی کالمی در این زمینه دارد که بهصورت مختصر بیان میشود .محمـدتقی

عثمانی مییوید:
دعا بهوسیلۀ حق یا جاه دو احتمال دارد :یکی اینکه به این مطلب معتقد باشد کـه
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اسـتجابت ایـن دعـا واجـب اسـت؛ کـه ایـن
ذکر این حق یا جاه ،بر خداوند
ی
هنگام ی
اعتقاد حرام است .دیگر اینکـه معتقـد باشـد کـه شخصـی کـه بـه او توسـل شـده،
ع
مقام او ،ایـن توسـل
مرتبهای نزد خداوند دارد که توسلکننده بهوسیلۀ حب به او یا ی
3
را انجام داده؛ که لنین اعتقادی جایز است.

10

در این زمینه ،کالمی نیز از محمد عمر سربازی در کتاب شمشةیر رب ّةران بةر اشةراک و
بدعات دوران ذکر شده است که در قسمت توسل به جاه پیامبر اکرم بیان شد.
 .1تهانوی ،اشرفعلی ،بوادر النوادر ،ص.357
 .2نقشبندی ،محمد عمر ،شمشیر رب ّران بر اشراک و بدعات دوران ،فصل اقسام توسل ،ص.37
 .3قنبرزهی ،خدانظر ،محمود الفتاوى ،فتاوای دار العلوم زاهدان ،ج ،7ص.835

 .4توسل به پیامبر در حال حیات و در عالم برز

یکی از مواردی که بر سر آن اختالف شده است ،توسل به پیـامبر در حیـات یـا بعـد از
ممات ایشان اسـت کـه برخـی هـر دو را قبـول دارنـد؛ ولـی برخـی دیوبنـدیها توسـل بـه
ی
ممات ایشان را جایز نمیدانند.
پیامبر در زمان ی

سنت دیوبندیه را لنین بیان میکند
محمد عمر سربازی دیدیاه تعدادی از
بزریان اهل ی
ی

که استعانت و استمداد نزد محققان بر دو قسم است:

اول اینکه بنا بر حکمت خداوند ،در بعضی امـور اسـتمداد مخلـوقی از مخلـوقی دیگـر
ً
مجاز است؛ مثال بیماری برای معالجۀ خود به دکتر مراجعـه میکنـد و از او دارو میییـرد،
یا اینکه فرد مظلومی ،از دادیاه علیه فردی ظالم داوری میجویـد .ایـن نـو اسـتمداد ،از
همه جایز است و کسی آن را منکر نیست.
ً
نزول باران
دوم اینکه اموری که مستقال مخصوص خداوند هستند ،مانند ی
دادن اوالد ،ی

شفادادن مریض ،ایر کسی در این امور از ییرخدا بهصورت مستقل استمداد بطلبد ،این
یا
ی

استمداد کفر است؛ ولی ایر آن شخص را مظهر قدرت خداوند بدانـد و بـرای همـین از او

استمداد بطلبد ،این دور از عرفان نیست و در شر نیز جایز است و انبیا و اولیای الهی نیز
ً
از این نو استعانتها انجام دادهاند و در حقیقت ،لنین لیـزی اصـال اسـتعانت بـه ییـر
نیست؛ بلکه استعانت به خداوند است.

1

پــس می تــوان نتیجــه یرفــت کــه در دیــدیاه دیوبندیــه ،توســل بــه افــراد ،بــهویژه
ندانیم ،نهتنها اشکالی ندارد بلکه این ریقتی عارفانه برای نزدیکی به خداوند است.

عثمانی تهانوی ذیل حدیث ابوایوب انصاری 2مییوید:
در همین موضو  ،ظفر احمد
ی
 .1سربازی ،محمد عمر ،توسل و نداى غیرالله ،ص 41و 42؛ بهنقل از :دهلـوی ،شـاه عبـدالعزیز ،تفسةیر فةتح العزیةز ،سـورۀ
فاتحه.
« .2جاء أبو ایوب األنصاري یرید أن یسلم علی رسول الله فجاء مروان و هو کذلل فأخذ برقبته فقال هـل تـدري مـا تصـنع
فقال قد دریت إني لم آت الحجر و ال الخدر ولکني جهت رسول الله سمعت رسول الله یقول :ال تبکوا علی الـدین مـا
ولیه أهله و لکن ابکوا علی الدیني إذا ولیه ییر أهله»( .ابنعساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق ،ج ،53ص.)855

بررسی دیدگاه دیوبندیه در مسئلۀ توسل به پیامبر اکرم

قراردادن این افراد باشد و آنها را مسـتقل در عمـل
پیامبر اکرم ،ایر بهصورت واسطه
ی

11

موضــع اســتدالل از آن حــدیث کــالم ابوایــوب انصــاری اســت کــه یفــت« :جْذذت

رسَل ِْه و ْم َت ْحجآ»؛ (نزد رسول اللـه آمـدم و نـزد سـنگ نیامـدهام) .تایـن
کـالم
یعنی وی قائل است که پیامبر له در حال حیات و له ممات قدرت داردد .ایـن ی
حدیث «مُ ز رن بي وفات فكانْا ز رن ف حيات » تأیید میکند .بـا توجـه بـه
انصاری را
ی
َ
َّ َ َ ق َّ َ قَ
َ َ ق َ قَ ق َ ر
َل ِإت ِْيَاع ِب ِإذ ِن ِْ ِه و ْذَ
این حدیث ،قول خداوند نیز که میفرماید :و ما أرسِنا ِمُ رس ٍ

َقَ َ
َّ
َ َّ ر ق ق َ َ ر َ ق ر َ ر ق َ ر َ ق َ ق َ
ر َ ر َّ َ
اس غف رآو ِْ َه َو قس غف َآ ْ رد رم َّْآ رسَل ْ ََ َج و ِْ َذه ت ََّ بذا َر ِحيْذا
أندم ِإذ ظَِْ أنفسدم جاءوك ف

1

ممـات ایشـان فرقـی
روشن میشود که خداوند نیز بـین زمـان حیـات پیـامبر و زمـان
ی

خـود پیـامبر
نمییذارد و زمانی که کسی نزد قبر ایشان بیاید مثل کسی است که نـزد ی

ی
آمده است .پس کدام مؤمن راضی میشود نزد پیامبر نیاید ،در حالی که قـدرت دارد؛

دادن جان و رو ؟! له کسی برای آمدن نزد پیامبر بـار سـفر نمیبنـدد؛
ولو به ازدست ی

در حالی که میداند پیامبر در قبرش زنده است و کسی که نزد قبرش آمده ،بهتحقیق
نزد پیامبر آمده است؟!

2

از دیگر شخصیتهای مهـم دیوبندیـه ،محـدث دهلـوی اسـت .دیـدیاه وی در بحـث
توسل این است که کتاب و سنت مملو از اخبار و آثـاری هسـتند کـه بـر وجـود علـم بـرای
منکران دین آن را انکار نمیکند و بعضـی
اموات داللت میکنند و کسی ییر از جاهالن و
ی
فقها استمداد به اهلقبور را منکر شدهاند .وی دربارۀ توسل به دعا مییوید:

کالم منکرانی که معتقدند اموات در برزخ قدرت ندارند تا فرد متوسل را مدد کنند بلکه
از ایــن کــار ممنــو شــدهاند و مشــغول احــوال خودشــان هســتند ،کالمــی با ــل اســت؛
بهخصوص در حق مقربان به خداوند و دوستان خدا که دارای قرب و منزلت نزد او هستند
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و بر شفاعت و دعا و لب حاجت قدرت دارند همان یونه که این قدرت در قیامت خواهـد

12

برکت ایـن
مانع این توسل به دریاه خداوند شود که بنده بگویـد بـه ی
بود و هیچلیز نمیتواند ی

بندۀ مکرم و مقرب که رحمت کرده بهخا ر اکرام و لطفی که بـه او داری حاجـت مـرا نیـز
 .1سورۀ نساء ،آیۀ .71
 .2تهانوی ،ظفر احمد ،إعالن السنن ،ج ،1١ص.538

شـفاعت مـرا از
برآورده کن یا اینکه آن بندۀ مقرب را ندا میکند و مییوید ای بنـدۀ خـدا،
ی
خدا بخواه و قضا کن حاجت مرا که ُمعطی و مسهول خداوند است و این بنده فقط واسـطه
است و قادر و فاعل و متصرف نیست ،مگر وجود خداوند متعال.

1

همهنین از فحوای کالم محمد عمر سربازی ذیل حدیث عثمان بن عفـان نیـز ثابـت
میشود که وقتی توسـل بـه ذات پیـامبر جـایز باشـد ،بـه ریق ٰ
اولی توسـل بـه دعـای
پیامبر نیز جایز است.

2

 .5توسل به اعمال صالح

یکی از مواردی که همۀ یف درق اسالمی آن را قبول دارند ،توسـل بـه اعمـال صـال اسـت کـه

مبنای بسیاری از توسلهایی است که دیوبندیها قبول دارند و توسلهای خود را به این نو

از توسل باز مییردانند؛ به همین منظور ،به ور خالصه توضیحی دراینباره ذکر میکنیم:
دیوبندیه معتقد است این نو از توسل ،در قرآن و حـدیث وارد شـده و نـزد اجمـا ی امـت،
جــایز و بلکــه احســن و افضــل اســت 3و شــکی در جــواز آن وجــود نــدارد؛ لراکــه آیــۀ قــرآن

َ َ َّ َ َ ر َّ ر َّ َ َ ق َ ر َ ق َ َ
ذيِ َة َو َجاهذ ر و ِفذ َسذبيِه َْ َي َِّ ق
كذم
يذه َْ ِس
ِ ِِ
میفرماید :ها أهدا ْ َِهُ َمنَ تَُ ِْه و ب غَ ِإْ ِ
ِ
رق ر َ 4
تف ِِحَن.
قَ ر َ قَ َ َ
مفسران در تفسیر این آیه فرمودهاند که منظور از  ب غَ ِإْ ِيه َْ ِسيِة اعمال صـال

روایت متفقعلیه ،همۀ امت اسالمی بر این قسم از توسـل
و قائل شده است که بنا بر این ی

اتفاقنظر دارند.

6

 .1دهلوی ،عبدالحق ،أشعة اللمعات ،ج ،7ص.731
 .2سربازی ،محمد عمر ،توسل و نداى غیرالله ،ص.73
 .3همان ،ص.82
 .4سورۀ مائده ،آیۀ .75
 .5داجوی ،حمدالله جان ،البصائر لمنکر التوسل بأهل المقابر ،ص.75
 .6نقشبندی ،محمد عمر ،شمشیر رب ّران بر اشراک و بدعات دوران ،فصل اقسام توسل ،ص.35

بررسی دیدگاه دیوبندیه در مسئلۀ توسل به پیامبر اکرم

روایت آن سه شخصی را که در یار بودند و هرکدام
است .بخاری نیز در کتاب صحی ی خود ی
برای نجاتیافتن ،به یکی از اعمال صال خود متوسل میشدند ،ذکر کرده 5و محمد عمر
سربازی نیز در کتاب شمشیر رب ّران بر اشراک و بدعات دوران به همین روایت استناد کرده

11

دیدیاه بسیاری از علمای دیوبند در بحث توسل است؛ ولـی بـهعلت
این آیه محل آرا و
ی
اتفـاق همـۀ یف دـرق اسـالمی حتـی وهابیـت قـرار دارد ،از
اینکه توسل به اعمال صال مورد ی
ا الۀ کالم در این زمینه خودداری میکنیم.
نتیجه
از نظر یالب علمای دیوبند توسل به ذات ،جاه ،مقام ،دعا و حـق پیـامبر جـایز اسـت.
برزخـی پیـامبران و سـایر مـردم ،امـری مسـلم و انکارناپـذیر اسـت؛
نزد ایشـان حیـات
ی

زندیی پیامبران و حتی اولیای الهی ،قبل و
همان ور که بهیفتۀ برخی از آنان ،میان
ی
دنیوی خـوی
بعد از رحلتشان تفاوتی وجود ندارد و آنها به همان حیات
ی

ادامـه میدهنـد،

تکلفات آن .برخالف وهابیان ،بسیاری از دیوبندیها تعداد زیادی از
منتها بدون تکالیف و
ی
اعتقاد ابنتیمیه و همفکران
انوا توسل را جایز میدانند و
ی

ندانسـتن توسـل بـه
در جـایز
ی

نادرست او قلمداد میکنند و قائلاند که توسل بـه
برخالف سنت ،و ناشی از فهم
اعیان را
ی
ی
ذات ،جاه ،مقام ،حق و دعای پیامبر جایز است و این نـو توسـل را باعـث اسـتجابت

دعا و قرب الیالله میدانند .البته جا دارد که دربارۀ دیدیاه علمای دیوبندیه در بارۀ جواز یـا
عدمجواز توسل به ییر از پیامبر اکرم نیز تحقیقاتی انجام ییـرد و مشـخص شـود کـه
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نظر آنان در این خصوص لیست.
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بررسیتأثیراتاندیشۀابنتیمیهبرعملکرد
ِ
سلفیۀجهادی
*

علیاکرب لطفی
چکیده

سلفیۀ جهادی جریانی نوظهور در جامعۀ اسالمی است که بر اثر فهم نادرست از معارف
پیشبرد اهداف خود ،به فتاوای ابنتیمیـه
ناب اسالمی ایجاد شده است .این یروه برای
ی

استناد می کنند تا با ارائۀ تفسیری خاص از این فتواها رفتارهای خـود را توجیـه نماینـد.
ً
دانسـتن
رفتاری ایشان است .3 :منحصر
ترین این استنادها عمدتا در لهار حوزۀ
ی
ی
مهم ی
هدایتگری بهواسـطۀ شمشـیر و قتـال؛  .8قتـل مسـلمانان و افـراد ییرنظـامی بهبهانـۀ
تترس؛  .7رفتارهای ناهنجار و شیوههای ییرمتعارف در قتل اسیران جنگی؛  .1مقابله
رفتار خود
با حاکمان ممالک اسالمی بهعنوان اصلیترین دشمن .تکفیریها این لهار ی

را بهواسطۀ فتواهای ابنتیمیه ،که از او بهعنوان شیخالمجاهدین یـاد میکننـد ،انجـام
میدهند .در این مقاله ،بـا روش توصـیفیتحلیلی و بـا تکیـه بـر کتـاب ،سـنت و کـالم
بزریان فریقین ،این اندیشه و عملکرد بررسی خواهد شد.
ی

کلیدواژهها :سلفیۀ جهادی ،ابنتیمیه ،افکار و ریشهها ،آثار و پیامدها.

* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلLotfi43271@gmal.com :

مقدمه
فرهنگـی فعـال در جامعـۀ اسـالمی ،از
شناخت جریانها و یروههـای فکـری ،سیاسـی و
ی

وظایف مسلمانان است .از سویی دیگر ،شناخت صحی یروهها متوقف بر علم به آموزهها

عقاید آن یروه است و عقاید هر یروهی زمانی میتواند اعتبار داشته باشد کـه بـا قـرآن،
و ی
ســنت و مالرهــای عقــل فطــری هماهنــگ باشــد .یکــی از جریانهــای نوظهــور در

بیشـتر اندیشـههای خـود را بـر پایـۀ فتـاوای
ممالک اسالمی «سلفیۀ جهادی» است کـه
ی

ابنتیمیه استوار نموده است؛ ازاینرو ،باید اندیشه و آموزههای آن بر کتاب و سنت عرضـه
شود و بدون اعتنا به فتواهای یک شخص خاص ،میزان صحت و تطابق این آموزههـا بـا
معارف اسالمی معلوم یردد.
آنهــه امــروزه در جامعــۀ اســالمی مشــاهده میشــود ،رفتارهــای ناهنجــار یروهــی
مخالفان خود است که این رفتارها را با بهرهبرداری
تحتعنوان سلفیۀ جهادی در مقابله با
ی

رحمـانی
از اندیشۀ ابنتیمیه ،به دین منتسب مینمایند .این امر موجب شده است تا لهرۀ
ی
د
اسالم در عالم مخدوش شود و معاندان این عملکردهای یلط را بهعنوان معارف اسالمی
معرفــی کننــد .ازایــنرو ،ضــرورت ایجــاب میکنــد رفتارهــای یلـ یـط ایــن یــروه و همهنــین

مستندات آنها برای این رفتارها شناخته شود و بهصورت دقیـق نقـد یـردد .ایـن یـروه بـه
ی
کشتار افراد بییناه بهبهانۀ هدایتگری ،تبیین توحید و تترس اقدام میکننـد ،و همهنـین
اسیران جنگی و قتال بـا حاکمـان ممالـک اسـالمی دارنـد کـه
رفتارهای زشتی در کشتار
ی

مستند به فتواهای ابنتیمیه است .با توجه به اینکه کتاب یا مقالـهای دربـارۀ اسـتنادهای
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اهداف آنها نگاشته نشـده اسـت ،ضـرورت
سلفیۀ جهادی به فتواهای ابنتیمیه در پیشبرد
ی

18

علمـی آن از
ایجاب میکند ضمن بیان استنادهای ایشان به فتواهای ابنتیمیـه ،بـه نقـد
ی

بزریان فریقین پرداخته شود .در این مقاله ،ضـمن بیـان اسـتنادهای
کتاب ،سنت و کالم
ی

سلفیۀ جهادی به فتواهای ابنتیمیه ،به نقد آن پرداخته شده است.

ابنتیمیه

تقیالدین ابوعباس احمد بن عبدالحلیم ابنتیمیه در سـال 773ق در حـران متولـد شـد؛

0

کسی که تفکر سلفیت را نظاممند و مدون نمود و در آرا و اندیشۀ خود به سلف بسیار تکیـه
میکرد .ازاینرو ،میتوان او را بهعنوان تنظیمکنندۀ مکتب سلفیت دانست؛ لراکه تا قبـل
از وی کسی به این اندازه به این تفکرات دامن نزده بود و بـه همـین دلیـل ،او را بـهعنوان
پیشوای سلفیت خواندند 2و حتی برخی سـلفیها از او بـهعنوان پـدر بیـداری اسـالمی یـاد
میکنند 9.همهنین لنان وی بر تفکـر افرا یـی سـلفی متکـی بـود کـه برخـی منتقـدان
معتقدند که در دورههای اخیر ،کسی بهاندازۀ او به اسالم ضرر نرسانده است.

4

ییری اولین یروههای سلفیۀ جهادی که منجر به قتل انـور سـادات شـد،
بعد از شکل ی

تکفیری ابنتیمیه دانستند؛ تا جایی
تأثیرپذیری قاتالن از اندیشۀ
عامل این جنایت را
ی
ی
برخی ی
که برخی مطر کردند که ابنتیمیه عامل قتل انور سادات بود 1.محمد عماره 6نیز تصری

دارد« :بیشترین استناد جهادیها به اندیشۀ ابنتیمیه است؛ ازاینرو ،میتوان وی را اولین
متفکر این یروهها دانست».

7

استنادهای سلفیی جهادی به متواهای ابنتیمیه
تأثیرپذیری ایشان از
با مراجعه به آثار و همهنین مشاهدۀ عملکرد سلفیۀ جهادی میتوان
ی

اندیشۀ ابنتیمیه را در لهار حوزه بیان کرد:
 .0قتالي تنها راه هدایتگری

َ َ
 .1ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،ج ،2ص.313
 .2نبهانی ،یوسف بن اسماعیل ،شواهد الحق في اإلستغاثة بسید الخلق ،ص.17
 .3سمهوری ،رائد ،نقد الخطاب السلفي ،ص.35
 .4کوثری ،محمد زاهد ،اإلشفاق علی أحکام الطالق ،ص.73
 .5سید احمد ،رفعت ،القرآن و السی  ،ص335؛ سید احمد ،رفعت ،تنظیمات الغضب اإلسالمي في السبعینیات ،ص25
 .6وی فــردی روشــنفکر و دانشــمندی اســالمی ،و همهنــین محقــق و عضــو جمعیــت تحقیقــات و پژوه هــای اســالمی در
األزهر قاهره است.
دانشگاه
ی
 .7عماره ،محمد ،الفریضة الغائبة جزور و حوار ،ص.3

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

از جمله استنادهای سلفیۀ جهادی به کالم ابنتیمیه این است که قتال بـا مخالفـان تنهـا

19

راه هدایت آنان است .ازاینرو ،لنـین اعتقـادی مسـتند بـه فتواهـای ابنتیمیـه اسـت کـه
مطر کرده است:
ظاهری اسـالم کـه
 .3جهاد با هر یروهی که به اسالم منتسب باشد ،اما از برخی احکام
ی

بهتواتر به ما رسیده است ،سرپیهی کند ،واجب است؛ تا اینکه تمام دین برای خدا باشد.

0

« .8فاُْ ال و جب ح هكَن ْ هُ َِه ِْه و ح ت تكَن ف نة»؛( 2پـس قتـال واجـب
است تا اینکه دین برای خدا شود و هیچ فتنهای باقی نماند).
تکفیریها این فتواهای ابنتیمیه را مستندی برای کشتارهای خود قـرار دادهانـد و بـا
ندادن تمام احکام الهی و بهبهانـۀ
استناد به این فتواها،
مسلمانان بییناه را بهخا ر انجام ی
ی
هدایت آنان میکشند 9.آنان حتی قائلاند که حکم ایـن دسـته از مسـلمانان همـان حکـم
ی
خوارج است.

4

1
(پایداری دیـن
ابنتیمیه تصری کرده است« :قَ ْ هُ بك اب هد ِ و سيف هنصآ»؛
ی

به کتابی است که هدایتگر است و شمشیری کـه یاریدهنـده اسـت) .سـلفیۀ تکفیـری بـا
استناد به این فتوا ،قائلاند که نجات جامعه ،تنها با جهاد (قتـال) محقـق میشـود و ایـن
رضایت خداوند و بهترین راه در انتشار دین است؛ 6ازاینرو ،هرکسی میخواهد
راه مورد
تنها ی
ی

مبلغ توحید الهی باشد ،باید در این مسیر (قتال) قدم بردارد 7.تا جایی که عبدالله عزام در
این باب تصری دارد« :این دین بهواسطۀ شمشیر برای ما آمده است ،نشـر ایـن دیـن نیـز
یرو شمشیر است و ایر شمشیر را از این دین جدا
بهواسطۀ شمشیر است ،بقای آن نیز در ی
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کنیم ،دین نابود میشود».
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8

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،82ص.752
 « .2أیة ائفة انتسبت إلی اإلسالم و امتنعت عن بعض شرائعه الظاهر المتواتر  ،فإنه یجـب جهادهـا باتفـاق المسـلمین حتـی
یکون الدین کله لله»( .همان ،ج ،82ص.)558
 .3جماعت اسالمی مصر ،حتمیة المواجهة ،ص.73
 .4همان.
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،35ص.37
 .6مقدسی ،ابومحمد و عاصم برقاوی ،التوحید و الجهاد عنوان التمیز ،ص.8
 .7همان.
« .8هذا الدین جاء بالسیف و قام بالسیف و یبقی بالسیف و یضیع إذا ضا السیف»( .عزام ،عبدالله ،ذکریات فلسطین ،ص.)85

بررسی و نقد

سلفیۀ تکفیری با تکیه بر این فتاوای ابنتیمیه ،تنها راه هدایت جامعه و دعوت همگان به
کشـتار انسـانهای بیینـاه زیـادی
توحید را «قتال» دانستهاند؛ ازاینرو با این اندیشه ،بـه
ی

خالف دیدیاه ایشان معلوم
اقدام کردهاند .این در حالی است که با مراجعه به کتاب و سنت
ی

میشود؛ لراکه نه تنها برای انحصار هدایتگری بر کشتار مخالفـان ،مسـتندی در کتـاب و
سنت وجود ندارد ،بلکه با اهـداف اسـالم نیـز مخـالف اسـت .بـا مراجعـه بـه کتـاب الهـی
پذیرش دین را رد کرده اسـت .بنـابراین ،بـه
بهخوبی نمایان میشود که قرآن مبدأ اجبار در ی
برخی از این موارد اشاره میکنیم:

َ
ُّ
َََق َ
َِ رد قذم َ
ذت رتكذآ ره َّْن َ
آیوی اولَ  :و َْ قَ َش َاء َر ُّبك َ ََم َُ َم قُ ِفذ قأ ق
ذاس َح َّ ذ
ن
أ
ف
أ
ذا
يي
ْ
ج
ِ
ر
ِ
ِ
ِ
ر
هكَنَ رم قؤمن َ
يُ؛( 0ایر پروردیار تو بخواهـد ،همـۀ کسـانی کـه روی زمـین هسـتند ایمـان
ِِ

میآورند .آیا تو مردم را بهاجبار وادار میکنی که ایمان بیاورند؟)

آنیونه که در آیه مشاهده میشود ،نوعی استفهام انکاری خطاب به پیامبر وجود
دارد که ای پیامبر ،مردم را بهاجبار و بهاکراه وادار به پذیرش دین نکن.

2

زمخشری ذیل این آیه تصری دارد« :معنای آیه این است که ای پیامبر ،تنها خداونـد
توان و قدرت بر اکراه دارد و تو این حق و قدرت را نداری که بر پذیرش اسالم اکراه کنی».
ابنکثیر نیز ذیل این آیه ،اکراه در پذیرش اسالم را رد نموده است.

9

4

َ ق
قَ
و َ َّ
ق ر
1
دیـن خـدا ا کـراه و
پـذیرش
(در
؛
آیوی دوم :ت ِإَ َآ َه ِف ْ ِهُ ق ت َب َّي َُ ُّْآش ِم َُ ْغ و
ی

پذیرش دین را نفی مینماید.
این آیه نیز بهصراحت اکراه و اجبار در ی

ابنکثیر ،که آرای او موردپذیرش سلفیان است ،ذیل این آیه تصری دارد:
این آیه دربارۀ یکی از انصار ،از بنیسالم بن عوف ،بـهنام الحصـینی نـازل شـد کـه
 .1سورۀ یونس ،آیۀ .33
 .2قرضاوی ،یوسف ،فقه الجهاد ،ج ،3ص.577
 .3زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف ،ج ،8ص.737
 .4ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،1ص.832
 .5سورۀ بقره ،آیۀ .857

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

اجباری نیست .بهتحقیق هدایت از یمراهی مشخص شده است).

61

فرزند نصرانی بود .پیامبر خطاب به وی فرمودند« :آنان را به پذیرش
دارای دو ی
0
اسالم مجبور نکن» و خداوند این آیه را نازل فرمود.

بری نیز ذیل آیه تصری میکند:
این آیه دربارۀ برخی زنان انصار نازل شده که فرزندانشان زنـده نمیماندنـد و اینـان
نذر کردند که ایر فرزندانشان زنده بمانند ،آنان را یهودی کنند .بعد از اینکه اسـالم
آمد ،آنان یفتند« :ایر بخواهید ،آنان را به پـذیرش اسـالم مجبـور مـیکنیم» .آیـه
2
نازل شد و از اجبار در پذیرش اسالم منع کرد.

ق َ ق
آیی سوم  :قة رع إ َْ َسبيا َر وبك ب قاْح َ
كْ ِة َو ْ َْ قَ ِعِ ِة ْ َح َس َذن ِة؛( 9دعـوت کـن بهسـوی
ِ ِ
ِ
ِ ِ
پروردیارت ،با حکمت و موعظۀ حسنه).

هدایتگری صحی را بـه پیـامبر متـذکر
این آیه یکی دیگر از آیاتی است که ریقۀ
ی
میشود .مفسران ذیل این آیه تصری دارند که این آیه دلیلی است بر اینکـه تنـدی و رفتـار
ناشایست در هدایتگری مقبول نیست.

4

مخالفت صـری دارد؛ لـون در روایتـی از
بهعالوه ،این عملکرد با سیرۀ پیامبر نیز
ی

َّ َ ر ق ر
ذت رأ َت وْ َذم َصذاْ َ
وجود پیامبر
یرامی اسالم ذکر شده کـه ایشـان فرمودنـدِ « :إنْذا ب ِيث ِ
ِ
ی
ق َق َ
أخال ِق (مكار أخالق)»؛( 1فقط مبعوث شدهام که اخالق خوب و ارزشهـای اخالقـی

را کامل کنم).

این روایت در منابع معتبر متعـددی از اهلسـنت وارد شـده اسـت و حـدیثدانانی همهـون
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البانی آن را صحی دانستهاند 6.حاکم نیشابوری نیز بهشرط مسلم آن را صحی دانسته است.
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7

ً
ً
« .1نزلت في رجل من األنصار من بني سالم بن عوف ،یقال له الحصیني ،کان لـه ابنـان نصـرانیان و کـان هـو رجـال مسـلما،
فقال للنبي :أال استکرههما»( .ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،3ص.)727
 .2بری ،محمد بن جریر ،جامع البیان في تأویل القرآن ،ج ،5ص.153
 .3سورۀ نحل ،آیۀ .385
 .4ثعلبی ،احمد بن محمد ،الکش و البیان عةن تفسةیر القةرآن ،ج ،7ص58؛ زمخشـری ،محمـود بـن عمـر ،الکشةاف ،ج،8
ص711؛ کرجی قصاب ،احمد ،النکت الدالة علی البیان في أنواع العلوم و األحکام ،ج ،8ص.355
ف
المصةن فةي األحادیة و ارثةار،
 .5بخاری ،محمد بن اسماعیل ،األدب المفرد ،ص351؛ ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد،
ج ،7ص781؛ حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرك علی الصحیحین ،ج ،8ص875؛ ابنحنبل ،احمـد بـن محمـد،
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،31ص.537
 .6البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادی الصحیحة ،ج ،3ص.338
 .7حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرك علی الصحیحین ،ج ،8ص.735

با توجه به این روایت شریف ،سیرۀ پیامبر در برخورد بـا مـردم -لـه مسـلمان لـه
کافر -متکی بر اخالق حسنه بوده؛ مگر کافرانی کـه بـا اسـالم و ایشـان عنـاد و دشـمنی
داشتهاند ،که برخورد پیامبر با این افراد تند بود؛ البته نه از باب کفرشان ،بلکه بهخا ر
دشمن بودنشان.
عالوه بر این ،آنهه امروزه سلفیان جهادی انجـام میدهنـد ،نـهتنها قتـال بـا کـافران
معاند با اسالم نیست ،بلکه کشتار مسلمانان بییناهی است که به شهادتین اقرار دارنـد و
مخالفت صری با سیرۀ پیامبر دارد؛ زیرا بنا بر آنهه در منابع معتبر اهلسنت
در واقع،
ی
وارد شده است ،ایشان فرمودند:

َ ر
ر
َّ
َ
اس َح َّ رهُ رََْ َت إ َْ َه إ َّت َِّْ رذهَ ،فذإ َذ َق راْ َ
أم قآ رت أ قن أ َقات َا َّْن َ
َهذاَ ،و َصذِ قَ َصذال َت َناَ ،و
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ق ر
ق ََ َ َ ََ ر َ َ َ َ ََ ق َ ر َ ق َ َ َ َ ر ر ق َ َ ق َ رر ق 0
قس َ ُ َبَِ ِقبِ نا ،و ذبحَ ذ ِبيح نا ،فُ حآمت عِينا ِةماؤهم و أمَ ْدم؛
دستور داده شدم بر اینکه با مردم قتال کنم تا زمانی که بگویند« :ت إْه إت ِْه».

نماز ما را بخوانند ،رو به قبلۀ ما عبـادت کننـد،
پس زمانی که این را بگویند ،همان ی
مثل ذبیحۀ ما ذب نمایند ،پس برای ما جان و مال او محترم است.

آنهه امروز در ممالـک اسـالمی دیـده میشـود ،ایـن اسـت کـه تکفیریهـا افـرادی را
میکشند که به این روایت شریف ملتزم هستند.
 .0جواز قتل مسلمانانی که در حالت تترس هستند

از جمله مسائلی که در بین مذاهب اسالمی بهصورت اجمـالی مـورد پـذیرش واقـع شـده،

مقابـل ایشـان بـرای دفـا از
قـراردادن جـان یـا امـوال دشـمن در
مقابله با کفار بهواسطۀ
ی
ی
خوی

2
مال مسلمانی
است .در اصطال  ،تترس تعریف شده است به اینکه دشمن جان یا ی

مسلمانی را در هنگام جنگ با وی ،بهعنوان پوش

مقابل او قرار دهد.
در
ی

9

 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخار  ،ج ،3ص32؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،3ص.57
 .2ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،7ص.78
 .3فهداوی ،ساجده ،التترس و أحکامه في الفقه اإلسالمي ،ص.877

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

خاص آن است.
تترس و احکام ی
ُ
بردن ترفنـدی در
در لغت« ،تترس» از مصـدر «تـرس» یرفتـه شـده و بـهمعنای بـهکار ی
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یکی دیگر از مـواردی کـه سـلفیۀ تکفیـری در عملکـرد خـود تکیـۀ زیـادی بـر فتـوای
ابنتیمیه دارند ،مسهلۀ تترس است .ابنتیمیه دربارۀ جواز قتـال مسـلمانانی کـه در حالـت
تترس در دست کفار هستند ،تصری میکند:
و ق تفق ْيِْاء عِ أن جيش ْكفار إذ ت آسَ بُْ عن هم مُ أسآَ ْْسذِْيُ

و خيف عِ ْْسِْيُ ْضآر إذ ْم هُاتَِ فإندم هُاتَِن و إن أفض ذْك إْذ ق ذا
0

ْْسِْيُ َْهُ ت آسَ بدم؛
اسـیران مسـلمانی کـه در
علما اتفاقنظر دارند بر اینکه ایر لشـگر کفـار بهواسـطۀ
ی
ترس آن برود که ایر این کفـار کشـته نشـوند ،مسـلمانان
اختیار دارد ،تترس کند و ی
شـدن
متضرر یردند ،پس آن کفار کشته میشوند؛ هرلند این امـر موجـب کشـته
ی
اسیرانی یردد که در دست کفار هستند.

سلفیان جهادی با تکیه بر این فتوای ابنتیمیه ،بهبهانـۀ اینکـه در حـال حاضـر افـراد
ییرنظامی در حالت تترس هستند و دشمن از آنها بهعنوان سپر و پناه استفاده کرده است،
اقدام به بمبیذاری در مراکز عمومی میکنند و بهواسطۀ آن ،انسانهای بیینـاه اعـم از
مســلمان و ییرمســلمان را بــه قتــل میرســانند .ابومصــعب ســوری ،از رهبــران فکــری و
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عملیاتی سلفیۀ جهادی ،در این باب تصری دارد:
ی
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کـردن بمـب در مراکـز عمـومی کـه افـراد ییرمسـل در آنجـا
از من دربارۀ منفجر
ی
هستند و حتی برخی از آنها نماز میخوانند و اذان از مساجدشان پخـ مییـردد،
جواب این سؤال مییویم« :در ایـن مراکـز ،بـه لنـد دلیـل
سؤال میشود .من در ی
قتال واجب است ... .و دیگر اینکه قول ابنتیمیه که یفت” :علما اتفاقنظر دارنـد
بر اینکه ایر لشـگر کفـار اسـیرانی را از مسـلمانان بـهعنوان سـپر خـود قـرار دهـد،
در صورتی که احتمال آن برود که ایر این کفار کشته نشـوند ،خطـر بزریـی بـرای
لشگر این کفار حمله شـود؛ هرلنـد ایـن
اسالم خواهند بود ،در این صورت باید به
ی
شدن اسیرانی یردد که در دست کفار هستند“ .پـس بنـا بـر ایـن
امر موجب کشته ی
ادله ،قتال در این مراکز جایز شمرده شده است».

2

ایمن الظواهری نیز با تکیه بر این فتوای ابنتیمیه ،بـه جـواز قتـل مسـلمانان اسـیر در
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،82ص.517
 .2ابومصعب سوری ،عمر عبدالحکیم ،دعوة المقاومة اإلسالمیة العالمیة ،ص.3357

دست کفار حکم کرده است.

0

ازاینرو ،سلفیۀ تکفیری قائلاند که ایرله بهواسطۀ انفجارهـایی کـه امـروزه در امـاکن
عمومی انجام میدهند ،افراد بییناه زیادی کشته میشوند ،ولی بنا بر فتوای ابنتیمیـه،
که قتل ُم ع
تترس 2را جایز دانسته ،این کشـتار جـایز اسـت و افـراد کشتهشـده نیـز در حکـم
شهید هستند.

9

بررسی و نقد

جواز قتل ُم ع
تترس در شرایطی خاص جایز شمرده شده است؛ اما سلفیۀ جهادی با تکیه بـر
فتوای ابنتیمیه دربارۀ تترس ،به کشتار افراد بییناه در قالب انتحاری و بمبیذاری اقدام
عملکرد تکفیریها در کشتار انسانهای بیینـاه بهبهانـۀ تتـرس،
میکنند؛ حال آنکه این
ی
بزریان اهلسـنت اسـت .بـرای نمونـه ،بـه برخـی از ایـن مـوارد اشـاره
مخالف با فتواهای
ی

میکنیم:

الف .مالک بن انا :از مالک بن انس دربارۀ کفاری که در دریـا هسـتند و عـدهای از
مسلمانان را نیز به اسارت یرفتهاند ،سؤال شد که آیا میتوان بهسوی آنـان آتـ

انـداخت

در حالی که این مسلمانان نزد آنـان هسـتند؟ وی جـواب داد ایـن کـار تـا زمـانی کـه ایـن
اسیران نزد آنان هستند ،جایز نیست.
ت .غزالی :وی نیز قتل ُم ع
نکشـتن ایـن
تترس را جایز ندانسته ،و قائل است که هرلند
ی
1
افراد اسیر کشته شوند.
ضرر رزمندیان اسالم باشد ،بازهم جایز نیست ی
افراد به ی
کشتن افراد اسیرشده در دست کافران را جایز دانستهاند ،فقـط در
حتی کسانی نیز که
ی
4

 .1الظواهری ،ایمن ،رسالة في تبرئة أمة القلم و السی من منقصة تهمة الخور و الضع  ،ص.72
سپر انسانی در لشگر دشمن از آنان استفاده میشود.
 .2مسلمانانی که بهعنوان ی
 .3حسان ،عبدالحکیم ،حکم العملیات اإلستشهادیة ،ص.13
 .4مالک بن انس ،المدونة ،ج ،3ص.538
 .5یزالی ،محمد بن محمد ،الوسیط في المذهب ،ج ،3ص.87
 .6عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،شرائع اإلسالم ،ص872؛ نووی ،یحیی بن شرف ،رووةة الطةالبین و عمةدة المفتةین ،ج،35
ص811؛ ابنقدامه ،عبدالله بن احمد ،المغني ،ج ،3ص.822

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

حالت جنگ و در معرکۀ نبرد ،به لنین جوازی قائل شدهاند ،نه در خارج از زمـان جنـگ؛

6
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کشتن افراد بییناه در
برخالف آنهه امروزه یروههای تکفیری انجام میدهند و به
درست
ی
ی

ییرمعرکۀ جنگ اقدام میکنند.

البته باید یفت سلفیۀ جهادی از این فتـوای ابنتیمیـه سوءبرداشـت دارنـد؛ لراکـه بـا
سلفیان تکفیری آشکار مییردد .بدین دلیل کـه ابنتیمیـه
بدفهمی
مراجعه به فتوای وی،
ی
ی
تترس را با شرایطی خاص بیان میکند که عبارتاند از:

 .3وجود حالت اضطرار و فقدان راهی دیگر برای خالصی از دشمنان.
همهنین وی در جایی دیگر بهصراحت آورده است:
ْم هْكُ ةف ْضآر عُ ْْسِْيُ إت بْا هفض إْ ق ا

تفق ْفُداء عِ أنه م
أوْْك رْْ آس بدم جاز ذْك؛

0

قتـل
فقها اتفاقنظر دارند بر اینکـه ایـر دفـع ضـرر از مسـلمانان ،تنهـا در صـورت ی
ُ ع
قتل آنان جایز است.
متترسان امکان داشته باشد ،در این صورت ی

این در حالی است که سلفیان جهادی این شرایط بیانشده از سوی ابنتیمیه را نادیده
یرفتهاند و بهبهانۀ تترس ،به کشتار افراد بییناه اقدام میکنند.
 .8وجود حالت تترس در مقابله با کفار محارب.

2

این در حالی است که سلفیۀ تکفیـری ،حتـی کسـانی را کـه شـهادتین مییوینـد و بـه
دشمن خود پنداشتهاند و بهبهانۀ مقابله با آنان ،انسـانهای بیینـاه
اسالم پایبند هستند،
ی
زیادی را با تمسک بر تترس میکشند.

غیرمترارب اسیران جنگی
.3کشتار
ِ
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از جمله اقداماتی که سلفیۀ جهادی انجـام میدهنـد ،اسـتفاده از شـیوههای نامتعـارف در
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سوزاندن خلبان اردنی ،متنی
تکفیری داع  ،قبل از
قتل اسیران جنگی است .افراد یروه
ی
ی
از فتوای ابنتیمیه را خواندند که وی مییوید:
یرفتن حـق خـود میتواننـد مثلـه کننـد .البتـه
مثلهکردن حق آنهاست و آنان برای
ی
میتوانند صبر کنند و مثله نکنند و این صبر ،افضل از مثلهکردن است .صـبرکردن
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،85ص.58
 .2همان ،ج ،8ص.58

در جایی افضل است که مثلـهکردن عـاملی بـرای افـزای جهـاد ،و عـاملی بـرای
کردن دیگران باعـث
عقوبت
ی
متقابل ایشان نشود؛ ولی ایر مثلهکردن و قطعهقطعه ی
ی
برپـایی
هدایت آنها بهسوی ایمان و دوری از دشمن شود ،این کار ،جهاد مشرو و
ی
ی
0
حدود خداوند است.

تکفیریها با تکیه بر این فتوای ابنتیمیه قائلاند که لون خلبان اردنـی بـه بمبـاران و
زدن مسلمانان کرده ،باید به همان شیوه (سوزاندن) وی را به قتل برسانند.
آت
ی

2

بررسی و نقد

عملکـرد
سوزاندن خلبان اردنی ،فتوای ابنتیمیه بود .در جـواب ایـن
مستند تکفیریها در
ی
ی
آنان باید یفت:
 .3با مراجعه بـه کتابهـای ابنتیمیـه مشـاهده میشـود کـه ایـن فتـوا در هیچیـک از
کتابهای وی نیامده است و فقط ابنمفل در کتاب الفةروع ،ایـن مطلـب را بـه ابنتیمیـه
نسبت داده است.

9

رفتـار سـلفیۀ جهـادی
صحت
 .8عالوه بر فرض
ی
ی
استناد ایـن فتـوا بـه ابنتیمیـه ،ایـن ی

قبال اسیران شده است تا جایی کـه
ی
مخالف قرآن است؛ لراکه در قرآن سفارش زیادی در ی

میفرماید:

َ
ر
َق ر
رر ر َ
هكم وم َُ َأ قس َآَ إن َه قي َِم ِْْ ر
َ ها أ ُّه َدا َّْنب ُّ رقا وْ َ
ذَبك قم خ قيذآ ره قذؤ ِتك قم
ِ
ق
ذ
ف
ه
ه
أ
ف
ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َر
ر َ ر ق َ ر
َ
4
خ قيآ وم َّْا أ ِخَ ِمنك قم َو َهغ ِف قآ ْك قم َو ِْ ره غفَر َّر ِحيم؛

 « .1إن المثلة حق لهم ،فلهم فعلها لالستیفاء و أخذ الثأر ،و لهم ترکها ،و الصبر أفضل ،و هذا حیث ال یکون في التمثیـل بهـم
ً
زیاد في الجهاد ،و ال یکون نکاال لهم عن نظیرها ،فأما إذا کان في التمثیل الشائع ً
دعـاء لهـم إلـی اإلیمـان أو زجـرا لهـم عـن
العدوان ،فإنه هنا من باب إقامة الحدود و الجهاد المشرو »( .ابنمفل  ،محمد ،الفروع ،ج ،35ص875؛ ابنتیمیـه ،احمـد بـن
عبدالحلیم ،المستدرك علی مجموع الفتاوى ،ج ،7ص.)887
« .2إلی أي فتوی استند "داع " الحراق الکساسبة...و ما هي رسائله؟» ،سایت النهار 1 ،شباط 8535م ،آدرس:
https://www.annahar.com/article/211531

 .3ابنمفل  ،محمد ،الفروع ،ج ،35ص.875
 .4سورۀ انفال ،آیۀ .35

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

ای پیامبر ،به اسیرانی کـه در دسـت شـما هسـتند بگـو« :ایـر خـدا در دلهایتـان
ارزانی شما خواهد داشـت و
نشانی از ایمان ببیند ،بهتر از آنهه از شما یرفته شده ،ی
شما را خواهد آمرزید ،و خدا آمرزنده و مهربان است».
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برخورد خـوب بـا آنهـا را از مسـلمانان
اکراه اسیران بر قبول اسالم،
قرآن ضمن بیان عدم ی
ی

َ
َ
ق ر َ َّ
َن َْ َيا َ َعِ رح وب ِه ِم قسذكينا َو ه ِ يْذا َو أ ِسذيآ  2،از
خواستار است 0.همهنین در آیـۀ هَ ِيْ

کسانی که یذای خود را به اسیر میدهند ،تجلیل کرده و آن را احترام نموده است 9.ابنکثیر

ذیل این آیه با تکیه بر روایتی از ابنعباس تصری میکند« :همۀ اسیرانی که خداوند بر رأفت
و مهربانی با آنان تأکید دارد ،از کفار بودند» 4.سیو ی نیـز ذیـل ایـن آیـه همـین اسـتدالل را
آورده و از قول قتاده نقل کرده است« :همانا این تأکید نسـبت بـه اسـیران کـافر اسـت؛ پـس
به خدا قسم ،ایر مسلمانی نزد ما اسیر باشد ،بیشتر از این کفار حق دارد».
این در حالی است که امروزه میبینیم یروه داع

1

بدترین برخوردها را با اسـیرانی دارد

که همگی اقرارکننده به شهادتین هستند و نماز میخوانند.
قر بی نیز در تفسیر این آیه آورده است:
آنهه از آیات قرآن استفاده میشود ،این است که دربـارۀ اسـیر ،خداونـد مـا را بـین
دو امر مخیر قرار داده اسـت :یـا او را بـا منـت آزاد کنـیم و در مقابـل لیـزی اخـذ
آزادی وی فدیه یرفته شود .حکم دیگری ییـر از ایـن دو بیـان
نکنیم ،یا در
مقابل ی
ی
نشده است .همان یونه که در روایتی از انـس بـن مالـک نقـل شـده اسـت کـه در
دستگیری عباس یروهی از انصار نزد پیامبر آمدند و عـرض
جنگ بدر ،بعد از
ی
کردنــد« :یــا رســول اللــه ،اجــازه بدهیــد مــا فدیــۀ پسـ یـر خواهرمــان ،عبــاس بــن
عبــدالمطلب ،را بــدهیم و او را آزاد کنیــد» و پیــامبر نیــز در جــواب فرمودنــد:
6
«آزادش کنید و در مقابل ،فدیهای نیز پرداخته نشود».

زدن اسـیر را مـردود شـمردهاند؛ ازایـنرو ،دیـدیاه
بزریان اهلسنت آت
عالوه بر این،
ی
ی

برخی از ایشان را بیان میکنیم:
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الف .ابنقدامه مقدسوی :او تصری میکند« :لنانهه بر دشمن سـیطره یـافتی و او را
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 .1عوده ،سلمان ،مجموع مقاالت الشیخ سلمان العودة ،ص.33
 .2سورۀ انسان ،آیۀ .2
 .3مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،83ص.155
 .4ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،2ص.835
 .5سیو ی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ،ج ،2ص.733
د َّ ً
د َّ
َّ
دد ُ
دْدُ
دْ
َّ د د د
د َّ ْ د ْ د ْ ْ
 « .6دحدث یني أن ُس ْب ُن دم یالل در یضي الل ُه دع ْن ُه :أن یر دجاال یم دن األ ن دص یار ْاستأذنوا در ُسول الل یه ،فقالوا :یـا در ُسـول الل یـه ،ائـذن فل دنت ُـرك
ُ
د
دد د ددد د
ْ ْ د د َّ
اس یفد داء ُه ،فقال :ال تد ُعون یم ْن دها ید ْر ده ًما»( .بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخار  ،ج ،1ص.)73
یالب ین أخ یتنا عب ٍ

سوزاندن او را ندارید ،و این مسهلهای است کـه علمـای دیـن دربـارۀ آن
حق
ی
اسیر کردی ،ی

اتفاقنظر دارند».

0

ت .ابنحجر عسقالنی :وی نیز این عمل را مذموم شمرده و در این باب تصری کرده
است« :این عمل مورد تأیید نیست؛ لراکه عمر و ابنعباس و ییر ایـن دو از صـحابه ،از
این عمل نهی نمودهاند .پس نمیتوان در صورت یلبه بر دشمن ،وی را سوزاند».

2

صــحت انتســاب ،ایــن فتــوا بــا ســیرۀ نبــی اکــرم مخالفــت دارد.
 .7بــر فــرض
ی

پیامبر یرامی اسالم نیز دربارۀ برخورد با اسیران تأکیداتی داشتند که از باب نمونه بـه
برخی از آنها اشاره میشود:
الف .ایشان در یکی از سریههایی که افراد را بهمقابله با یکی از مخالفان میفرستادند،

ق َ َ قرق رَ َ ق
ذاق ر رِ ر
َه َو
وقتی افراد از ایشان جدا شدند ،آنها را صدا زدنـد و فرمودنـدِ « :إن وجذ تم فالنذا ف
َّ
َ
ر َ َ و
ت رت قح ِآق رَه ،ف ِإ َّن ره ت َهيَ رب ِب َّاْن ِار ِإت َر ُّب َّْن ِار»؛ (ایر به فالنی دست یافتیـد ،او را بکشـید و او

عذاب نمیکند ،مگر خداوند).

را نسوزانید ،همانا کسی بهواسطۀ آت

این روایت در منابع معتبری همهون سنن أبي داوود 9،مسند اإلمام أحمد بن حنبل،

4

المصن  1و المعجم الکبیر وارد شده است 6.شارحان حدیث از جمله البانی ،این روایات را
صحی دانسته و آن را قبول کردهاند.

7

ت .همهنین روایت دیگـری از پیـامبر یرامـی اسـالم در منـابع معتبـر اهلسـنت
دربارۀ منع از سوزاندن اسیر وارد شده است که ایشان فرمودند:

 .1ابنقدامه ،عبدالله بن احمد ،المغني ،ج ،3ص.827
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البار شر صحیح البخار  ،ج ،7ص.355
 .3سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن أبي داوود ،ج ،7ص.51
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،85ص.183
 .5صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصن  ،ج ،5ص.831
 .6برانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،ج ،7ص.352
 .7البانی ،محمد ناصرالدین ،صحیح و وعی سنن أبي داوود ،ج ،3ص.8
 .8بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخار  ،ج ،1ص.73

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی
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هنگامی که یاران پیامبر میخواستند خارج شوند ،پیامبر فرمودنـد« :مـن
به شما امر کـردم کـه فالنـی و فالنـی را بسـوزانید ،همانـا تنهـا خداونـد اسـت کـه
بهواسطۀ آت میسوزاند .پس ایر این دو را یافتید ،آنها را بکشید».

سوزاندن هیچیـک
شوکانی ذیل این روایت بهصراحت بیان میکند« :بنا بر این روایت،
ی

از بندیان خداوند ،له مشرر و له ییرمشرر ،جایز نیست و حتی ایر به بـاالترین حـد از
شرر نیز رسیده باشد ،نمیتوان وی را سوزاند».

0

ج .همهنین با مطالعۀ سیرۀ پیامبر درمییابیم که ایشان نهتنها اسیران جنگـی را
نمیسوزاندند ،بلکه ی جنگهـای متعـددی کـه بـا کفـار داشـتند ،تنهـا در مـوارد کمـی
فراوان آنها برای اسالم بـوده
دلیل آن نیز سوءسابقۀ افراد و خطر
ی
لند اسیر را کشتهاند که ی

است 2.سیرۀ ایشان ترحم در حق افراد بود؛ تا جایی که وقتی ثمامة بن اثال ،رئیس قبیلـۀ
بنیحنیفه ،اسیر شد ،نزد او رفتنـد و فرمودنـد« :ای ثمامـه ،حالـت لطـور اسـت؟» او در
جواب یفـت« :ایـر مـرا بکشـی کسـی را کشـتهای کـه خـون

حرمـت دارد و انتقـام او را

خواهند یرفت و ایـر آزادم کنـی بـر مـن منـت یذاشـتهای و سپاسـگزار تـو خـواهم بـود».
پیامبر روز بعد نیز همین سؤال را از وی پرسیدند و ثمامه همان پاسخ را داد .روز سـوم
نیز پیامبر همین سؤال را از او پرسیدند و او همان پاسخ را ارائه کـرد .در ایـن هنگـام،
پیامبر فرمودند« :وی را آزاد کنید» .پس او را آزاد کردند .ثمامه نیز بعد از آزادی یسل
کرد و مسلمان شد 9.همهنین پیامبر بعد از جنگ بدر ،عدهای را با منت ،برخـی را بـا
آموزش خواندن و نوشتن بـه
قبال ی
دریافت فدیه ،و لنانهه کسی اموالی نداشت ،وی را در ی

فرزندان مسلمانان ،آزاد کردند 4.ازایـنرو ،برخـی مفسـران قائلانـد کـه دربـارۀ اسـیر ،تنهـا
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یرفتن فدیه او را رهـا کنـیم ،و
دو حالت متصور است :یا با منت او را آزاد نماییم یا اینکه با
ی

10

حالت سومی وجود ندارد.

1

 .1شوکانی ،محمد بن علی ،سیل الجرار المتدفق علی حدائق األزهار ،ص.357
 .2عوده ،سلمان ،مجموع مقاالت الشیخ سلمان العودة ،ص.33
 .3بخــاری ،محمــد بــن اســماعیل ،صةةحیح البخةةار  ،ج ،5ص335؛ نیشــابوری ،مســلم بــن حجــاج ،صةةحیح مسةةلم ،ج،7
ص.3723
 .4صابونی ،محمدعلی ،روائع البیان ،ج ،8ص.155
 .5ابنرشد ،محمد ،بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ،ج ،8ص317؛ قطب ،سید ،في ظالل القرآن ،ج ،7ص.7827

حاکمان ممالک اسالمی
 .4برخورد با
ِ

از مهمترین مواردی که سلفیۀ جهادی به فتاوای ابنتیمیه استناد دارند ،بحـث خـروج بـر

عمل خـود را در سـایۀ فتواهـای ابنتیمیـه
ی
حاکمان ممالک اسالمی است .تکفیریها این ی

انجام میدهند و با توجه به کالم وی ،برای این اقدام خود دو دلیل ارائه میکنند:

حاکمان ممالک اسالمی همانند تاتار هستند که ابنتیمیه آنان را کامر دانسته است
الف.
ِ

حکـم وی دربـارۀ ایشـان را بـه
تکفیریها با استناد به قول ابنتیمیـه دربـارۀ تاتـار ،همـان ی

حاکمان تاتار فتوا داده است:
حاکمان ممالک اسالمی سرایت میدهند .ابنتیمیه دربارۀ
ی
ی
ر
قَ ر َ َ َ ر َ ق ر
ذانَ َم ذ َ َذْ ذك َنذذاطُ َ
َفإ َّنذ رذه هجذ ر
يُ
ذب ِق َ ذذاْ رد قم ( ْ ذذار) َح َّ ذ هِ َِمذذَ شذذآ ِئيه و ِإن َذ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ َ ر ق َ َ َ َ
0
يُ َب قيض ش َآ ِئ ِي ِه؛
يُ و مِ َِ ِم
ت
اة
د
اْش
ِب
ِ

باید ضد تاتار (حاکمان مغول) با اینکه مسـلمان هسـتند قیـام کـرد تـا بـه شـریعت
ملتزم شوند.

حاکمان ممالک اسالمی دانسـته
بارز این فتوای ابنتیمیه را
ی
سلفیۀ جهادی ،مصداق ی

2

ظواهر اسالم را انجـام میدادنـد ،امـا
و قائلاند که این قول ابنتیمیه در حالی بود که تاتار
ی
امروزی ممالک اسالمی ظواهر اسـالم را
حاکمان
التزام به شریعت نداشتند ،در حالی که
ی
ی

حقانیـت خـروج بـر
نیز انجام نمیدهند 9.ازاینرو ،آنان معتقدند که ذرهای شکوشبهه در
ی

حاکمـان
حکـم
حاکمان ممالک اسالمی وجود نـدارد؛ لراکـه بنـا بـر تصـری ی ابنتیمیـه ،ی
ی
ی
ممالک اسالمی روشن است .ابنتیمیه بیان کرده است« :و هَ مْا ت أعِم فيه خالفا بذيُ
ْيِْاء»؛( 4مقابله با تاتار از اموری است که هیچ اختالفی بین علما دربارۀ آن نمیبینم).
حاکمـان ممالـک اسـالمی،
یکی دیگر از استنادهای سلفیۀ تکفیـری در بحـث خـروج بـر
ی

استناد به فتوایی از ابنتیمیه است دربارۀ جواز خروج بر حاکمان بهخا ر قوانینی که ایشان
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،82ص.558
 .2نجدی ،ابوقتاده ،تحذیر البریة من خطر االنصیاع للقوانین الووعیة ،ص.13
 .3مرکز شرعی جماعت جهاد ،جهاد الطواغیت سنة ربانیة ال تتبدل ،ص.83
 .4نفیسی ،عبدالله ،اإلسالم و الخروج علی الحکام ،ص.1

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

وضع قانون میکنندي پا بنا بر متوای ابنتیمیه کامر هستند
ت .حاکمان
ِ

11

وضع میکنند .مهمترین فتواهای ابنتیمیه در این باب عبارتاند از:
الف .وی ذیل آیۀ مُ ْم هحكم بْا نَل ِْه فدذَ َذافآ تصـری میکنـد« :و إلنسذان
م

حِا ْحآ ْْجْ عِيه أو حآ ْحالل ْْجْ عِيه أو ب ل ْشآع ْْجْذ عِيذه َذان

حرمـت آن
َافآ باتفاق ْفُداء»؛( 0و انسان هر زمانی که حرامی را حالل کند که همـه بـر
ی

شرعی
حلیت آن اجما دارند ،یا اینکه حکم
اجما دارند ،یا حاللی را حرام کند که همه بر ی
ی
اتفاق فقها کافر است).
اجماعی را عوض کند ،به ی
ت .وی تصری کرده است« :فُْ س حا أن هحكم بيُ ْناس بْا هآ ه هَ ع ت مُ غيذآ
تباع ْْا أنَل ِْه فدَ َافآ»؛( 2ایر کسی بخواهد بدون تبعیت از آنهه خدا نازل کرده ،بین
مردم به آنهه خود حالل میداند حکم کند ،پس کافر است).
حاکمـان ممالـک اسـالمی
سلفیۀ تکفیری ذیل این فتوای ابنتیمیه ،به جواز خروج بر
ی

بـارز ایـن فتواهـای
حکم صـادر کـرده و قائلانـد کـه
ی
حاکمـان ممالـک اسـالمی مصـداق ی

ابنتیمیه هستند؛ پس خروج بر آنان واجب است.

9

بررسی و نقد

تکفیریها برای مشروعیتبخشی به اقـدامات خـود و اقنـا اذهـان عمـومی ،بـه فتـاوای
ابنتیمیــه اســتناد کردهانــد و قائلانــد کــه بنــا بــر نظــر ابنتیمیــه ،کســی کــه حکــم بــه
ییر ما انزل الله داشته باشد ،کافر و مستحق مرگ است و ایـن همـان لیـزی اسـت کـه
حاکمان ممالک اسالمی دیده میشود .این در حالی است که ابنتیمیه ذیل ایـن
امروزه از
ی
حلیت ییر ما انزل الله قائل شود ،کـافر اسـت .بـهبیان
آیه تصری کرده است کسی که به ی

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

مصداق ایـن
بودن امری داده شود که در شریعت وارد نشده،
ی
دیگر ،اینکه فتوای بر حالل ی

12

حاکمان ممالک اسـالمی بـه ایـن امـر قائـل نیسـتند کـه
آیه است؛ 4اما امروزه هیچیک از
ی

قطعی خداوند ،حرام باشد.
حالل
ی
ی

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،7ص.873
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،5ص.375
 .3عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهاد؛ الفریضة الغائبة ،ص.7
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،7ص.873

با تکیه بر آیات قرآن میتوان شـرایطی را بـرای تکفیـر حاکمـان بـهخا ر وضـع قـانون
تحقق این شرایط ،میتوان به کفر ایشان حکم کرد .این
صورت
استخراج نمود که تنها در
ی
ی
شرایط عبارتاند از:

ر
بـرخالف آن فتـوا دهـدَ  0.و َج َحذ و ِب َدذا َو
 .3حاکم با علـم قطعـی بـه حکـم شـرعی،
ی
ر
ر ق
َر
َ
قس َ يُ َن ق َدا أ قنف رس رد قم ظِْا َو رعِ ًَّ ؛( 2با آنکه در دل به آن یقین آورده بودند ،ولی از روی سـتم

و برتریجویی انکارش کردند).
 .8حاکم حرام قطعی را حالل بشـمارد یـا اینکـه حـالل قطعـی را حـرام بدانـد .برخـی

َ َ ق َ ق َ ق ر ق َ َ ق َ َ َّ ر َ ر َ َ
ذك ره رذم قْ َكذاف رآ َ
ون 9مـراد از حکـم بـه
مفسران ذیل آیۀ ومُ ْم هحكم ِبْذا أنذَل ِْذه فأوْ ِْ
ِ

حرام الهی بیان نمودهاند؛ لراکه در ییـر ایـن صـورت،
ییر ما انزل الله را حالل
دانستن ی
ی

الزم میآید تمام کسانی که معصیت الهـی را انجـام میدهنـد ،خـارج از شـریعت دانسـته
شوند؛ لون در واقع ،به ییر ما انزل الله عمل میکنند 4.ابنکثیر نیز قائل است« :کسـی
شرعی قطعی و محکم را که بر پیامبر یرامی اسالم نازل شده اسـت ،بـا علـم
که امور
ی
ترر کند ،دلار کفر یردیده است» 1.عالوه بر این ،رشید رضا قائل است که کسی بر بق

ظاهر این آیه (کفر بهواسطۀ عمل
ظاهر این آیه حکم نداده و حتی احدی به حکم بر بق
ی
ی
به ییر ما انزل الله) قائل نشده است.

6

حکم ییرخدا را با حکم خداوند مساوی بداند .همان یونه که در خداوند قرآن
 .7حاکم ی

َ َ ر ق ْ َ
میفرماید :فال َت قج َيَِ ِِْ ِه أن َ ة .

7

 .1آلریس ،عبدالعزیز ،تبدید کواش العنید في تکفیره لدولة التوحید ،ص.15
 .2سورۀ نمل ،آیۀ .31
 .9سوره مائده ،آیۀ .11
 .4ابنحزم ،علی بن احمد ،الفصل في الملل و األهواء و النحل ،ج ،7ص.375
 .5ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة ،ج ،37ص.373
 .6رشید رضا ،محمد ،تفسیر القرآن الحکیم ،ج ،7ص.375
 .7آلریس ،عبدالعزیز ،تبدید کواش العنید في تکفیره لدولة التوحید ،ص15

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

 .1حاکم حکم ییرخدا را بر حکم خـدا برتـری بدهـد .همـان یونـه کـه در قـرآن آمـده

11

استَ  :م قُ َأ قح َس رُ م َُ ِْْه رح قكْا وْ َُ قَ رهَق رن َ
َن.
ٍ ِ
ِ
ِ

0

حاکمـان
ایرهم قوانین وضعی را حکم به ییر ما انـزل اللـه بـدانیم ،بـازهم نمیتـوان
ی
خارج از شـریعت دانسـت؛ لراکـه هـم در روایـات
ممالک اسالمی را بهواسطۀ آن ،کافر و ی
َ

ر

َ َ َّ َ ر َ

ق َ

آمده و هم مفسران ذیل آیـۀ َ و َم قُ ْ قم َه قحك قم ب َْا أ قن ََل ِْ ره فأوْْ َك ره رم ْكاف رآ َ
ون مـراد از کفـر
ِ
ِ
ِ

در این آیه را «کفر اصغر» دانستهاند که به خروج از دین منجـر نمیشـود 2.ابنعبـاس نیـز

ذیل این آیه مییویدْ« :يَ بكفآ هنُا عُ ِْْة»؛( 9مراد از کفر در آیه ،کفـری نیسـت کـه
باعث خروج از اسالم باشد) .مفسران قائلاند که تنها در صورتی که شخص برای تمـرد و
کفـر وی
مقابله با فرمان خداوند ،به آنهه در شر وارد شده است عمـل نکنـد ،منجـر بـه ی

مییردد.

4

از رفی ،اهلسنت شرط خروج بر حاکم را «کفر بوا » 1دانستهاند؛ اما اثبات کفر بوا
باید با تحقق شرو ی باشد .ابنعثیمین در این باب تصری دارد که از اموری که در خـروج
مرتکب
بر حاکم مطر خواهد بود این است که بنا بر روایت عباد بن صامت 6،ایر حاکم
ی
شرایط آن که عبارتاند از:
کفر بوا یردد ،خروج بر او جایز است .البته با تحقق
ی
دیدن کفر حاکم حصول علم قطعی برای شخص است.
 .3در روایت ،مراد از ی
لشم خوی
 .8شخص باید به ی

عمل حاکم را ببیند و اخبار دیگران در این باب حجت

نیست.

 . 7فعل او کفر صری باشد؛ به این معنا که احتمال تأویل در عمـل وی وجـود نداشـته
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 .1همان.
 .2ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،لقاء الباب المفتو  ،ص.83
 .3بری ،محمد بن جریر ،جامع البیان في تأویل القرآن ،ج ،35ص.755
 .4ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،زاد المسیر في علم التفسیر ،ج ،3ص557؛ بـری ،محمـد بـن جریـر ،جةامع البیةان فةي
تأویل القرآن ،ج ،35ص.752
 .5کفر صریحی که قابلیت تأویل ندارد.
« .6فقال :دعانا رسول الله فبایعناه؛ فکان فیما أخذ علینا أن بایعنا علی السمع و الطاعة في منشـطنا و مکرهنـا و عسـرنا و
ً ً
یسرنا ،و أثر علینا و أال نناز األمر أهله قال :إال أن تروا کفرا بواحا عندکم من الله فیه برهان»( .بخاری ،محمد بن اسـماعیل،
صحیح البخار  ،ج ،3ص.)13

خـود او جـزمآور اسـت و دیگـران
 .1تحقق علم قطعی برای هر شخصـی ،تنهـا بـرای ی

علم او اعتماد کنند.
نمیتوانند به ی
ً
 .5بعد از تحقق شرایط ،خروج بر حاکم در صورتی است کـه اوال :قـدرت بـر مقابلـه بـا
ً
حاکم را داشته باشـد؛ ثانیـا :مصـلحت عامـۀ مسـلمانان و دیـن را در نظـر داشـته باشـد و
برخالف مصلحت مسلمانان باشد ،باید از آن روییردان شد.
لنانهه این عمل
ی

0

ابنحجر عسقالنی نیز ذیل روایت عباد بن صامت ،مراد از «کفر بوا » را کفر ظاهر و

آشکاری میداند که شخص اذعان بر آن دارد و یک ضروری را انکار نمایـد 2.وی در بیـان
حجت آشـکار و قطعـی اعـم از
معنای «عن َم مُ ِْه فيه بآهان» تصری میکند که مراد،
ی

کتاب و سنت است که امکان تأویل در آن نباشد؛ ازایـنرو ،ایـر بتـوان عمـل حـاکم را بـه
9
تأویل بردُ ،مجاز به تکفیر وی نیستیم.
عالوه بر این ،امکـان دارد ایـن حکمـی کـه حـاکم صـادر کـرده و تصـور شـده کـه بـه

جهل وی به احکام حقیقی بوده است.
ییر ما انزل الله بوده ،بهخا ر ی

4

نتیجه
ـذیری آنــان از فتواهــای
بــا بررسـ یـی صــورتپذیرفته در آثــار ســلفیۀ جهــادی ،میــزان تأثیرپـ ی

سـلفیان تکفیـری بـه آرای
ابنتیمیه بهخوبی معلـوم میشـود .مهمتـرین اسـتنادهایی کـه
ی
ابنتیمیه دارند و در سایۀ فتاوای وی اهداف خود را پی

میبرند ،در لهار مورد است کـه

با استفاده از کتاب ،سنت و فتاوای فقهای مذاهب نقد یردید و روشن شد که عقیدۀ آنـان

حاکمان ممالک اسالمی» .همهنین معلـوم شـد
اسیران جنگی» و «برخورد با
ییرمتعارف
ی
ی

کـردن لهـرۀ
که نهتنها انتشار اسالم بهواسطۀ شمشیر امکان نـدارد ،بلکـه بـه مخـدوش
ی
 .1ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،لقاء الباب المفتو  ،ص.83
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح البار في شر الصحیح البخار  ،ج ،37ص.2
 .3همان ،ج ،37ص.3
 .4سدالن ،صال بن یانم ،وجوب تطبیق الشریعة اإلسالمیة في کل عصر ،ص.335

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

بزریان مذاهب است« :قتـال؛ تنهـا
مخالف صری کتاب ،سنت و فتاوای
دربارۀ این موارد
ی
ی
راه هدایت جامعه و دعوت به توحید»« ،جواز قتال مسـلمانان در حالـت تتـرس»« ،کشـتار

11

رحمانی اسالم نیز منجر مییردد .همهنین تکفیریها با استناد به فتوای ابنتیمیه ،اسیر
ی

مستحق ذب دانستهاند؛ در حالی که با مراجعه به آثار ابنتیمیـه معلـوم شـد وی لنـین
را
ی
فتوایی نـدارد؛ بلکـه دیگـران ایـن فتـوا را بـه او نسـبت دادهانـد .عـالوه بـر ایـن ،عملکـرد
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ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،المصنف مس األحادیث و اآلثار ،تحقیق :کمال یوسف حـوت،
ریاض :مکتبة الرشد ،لاپ اول3153 ،ق.
ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،المسوتدرك علوی مجمووع متواوی شوی اإلسوالم ،تحقیـق:
محمد بن عبدالرحمن بن قاسم ،بیجا :بینا ،لاپ اول3132 ،ق.
ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجمووع الفتواوی ،تحقیـق :عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم،
مدینه :مجمع الملل فهد3137 ،ق.

.5

ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویوةي موس نقوال کوالم الشویرة القدریوة،
تحقیـق :محمـد رشـاد ســالم ،عربسـتان :جامعـة اإلمـام محمــد بـن سـعود اإلسـالمیة ،لــاپ اول،
3157ق.
ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علـی ،زاد المسویر موس علوم التفسویر ،تحقیـق :مهـدی عبـدالرزاق،
بیروت :دار الکتاب العربي ،لاپ اول3188 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،متح الباري شرح صحیح البخواري ،بیـروت :دار المعرفـة،
لاپ اول3733 ،ق.
ابنحزم ،علی بن احمد ،الفصل مس الملل و األهواء و النحل ،قاهره :مکتبة الخانجي ،بیتا.

.3

ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقیـق :شـعیب ارنـؤوط و دیگـران،
بیجا :مؤسسة الرسالة ،لاپ اول3183 ،ق.
ابنرشد ،محمد ،بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ،قاهره :دار الحدیث3185 ،ق.
ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،لقاء البوات المفتووح ،دروس صـوتیة قـام بتفریغهـا موقـع الشـبکة
اإلسالمیة ،آدرس:

.8

.7

.1

.7

.3

.2

.35
.33

.38

ابنعماد ،عبدالحی بن احمد ،شذرات الذهب مس أخبار من ذهب ،تحقیـق :محمـود ارنـؤوط،
دمشق :دار ابن کثیر ،لاپ اول3157 ،ق.
ابنقدامه ،عبدالله بن احمد ،المغنس ،مصر :مکتبة القاهر  ،لاپ اول3722 ،ق.

.31

ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة ،تحقیـق :علـی شـیری ،بیـروت :دار إحیـاء التـراث
العربي ،لاپ اول3152 ،ق.

.35

ابنکثیر ،اسـماعیل بـن عمـر ،تفسویر القورآن الرظویم ،تحقیـق :محمـد حسـین شـمسالدین،
بیروت :دار الکتب العلمیة ،لاپ اول3133 ،ق.

.37

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

http://www.islamweb.net

11

.37

.33
.32

ابنمفل  ،محمد ،الفروع ،تحقیق :عبدالله بن عبدالمحسن ترکی ،بیجا :دار الرسـالة ،لـاپ اول،
3181ق.
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان الررت ،بیروت :دار صادر ،لاپ سوم3131 ،ق.
ابومصعب سوری ،عمر عبدالحکیم ،دعووة المقاوموة اإلسوالمیة الرالمیوة ،سـایت آرشـیو منبـر
التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://www.tawhed.ws

.33

آلریس ،عبدالعزیز ،تبدید کواشف الرنید مس تکفیره لدولة التوحید ،مصر :دار اإلمام أحمـد،
لاپ اول3182 ،ق.

.85

البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الصوحیحة ،ریـاض :مکتبـة المعـارف ،لـاپ اول،
3135ق.
البانی ،محمد ناصرالدین ،صحیح و ضریف سونن أبوس داوود ،اسـکندریه :مرکـز نـور اإلسـالم
ألبحاث القرآن و السنة ،بیتا.
بخــاری ،محمــد بــن اســماعیل ،األدت المفوورد ،تعلیــق :محمــد ناصــرالدین البــانی ،ریــاض:
مکتبة المعارف لاپ اول3133 ،ق.
بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،تحقیق :محمد زهیر بن ناصر ،بیجـا :دار ـوق
النجا  ،لاپ اول3188 ،ق.
ثعلبی ،احمد بن محمد ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،تحقیـق :ابومحمـد بـن عاشـور و

.83

.88

.87

.81

.85

نظیر ساعدی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربي ،لاپ اول3188 ،ق.
جماعت اسالمی مصر ،حتمیة المواجهة ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://www.tawhed.ws

.87

.83

حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المسوتدرك علوی الصوحیحین ،تعلیـق :محمـد بـن احمـد
ذهبی ،تحقیق :مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،لاپ اول3133 ،ق.
حسان ،عبدالحکیم ،حکم الرملیات اإلستشهادیة ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

http://www.tawhed.ws

18

.82

.83

.75

رشید رضا ،محمد ،تفسیر القرآن الحکیم ،مصـر :الهیهـة المصـریة العامـة للکتـاب ،لـاپ اول،
3335م.
زمخشری ،محمود بن عمـر ،الکشوابي عون حقواعق غووامال التنزیول ،بیـروت :دار الکتـاب
العربي ،لاپ سوم3153 ،ق.
سجســتانی ،ســلیمان بــن اشــعث ،سوونن أبووس داوود ،تحقیــق :محمــد محییالــدین عبدالحمیــد،

.73

.78
.77
.71

.75

بیروت :المکتبة العصریة ،بیتا.
ســدالن ،صــال بــن یــانم ،وجوووت تطبیووق الشووریرة اإلسووالمیة مووس کوول عصوور ،ریــاض:
دار بلنسیة ،لاپ اول3133 ،ق.
سمهوری ،رائد ،نقد الخطات السلفس ،بیروت :وی للنشر و االعالم ،لاپ اول8535 ،م.
سید احمد ،رفعت ،القرآن و السیف ،بیجا :بینا ،بیتا.
سید احمد ،رفعت ،تنظیمات الغضب اإلسالمس مس السبرینیات ،مصر :مکتبة مدبولي ،لـاپ
اول3332 ،م.
سیو ی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور مس التفسیر بالم ثور ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.

.77

شوکانی ،محمد بن علی ،سیل الجرار المتدمق علی حوداعق األزهوار ،بیجـا :دار ابـن حـزم،
لاپ اول ،بیتا.
صابونی ،محمدعلی ،رواعع البیان ،بیروت :مؤسسة مناهل العرفان ،لاپ سوم3155 ،ق.
صنعانی ،عبدالرزاق بن همام ،المصنف ،تحقیق :حبیبالرحمن اعظمی ،هند :المجلـس العلمـي،
لاپ دوم3157 ،ق.
برانی ،سلیمان بن احمد ،المرجم الکبیر ،تحقیق :حمدی بن عبدالمجید سلفی ،قاهره :مکتبة
ابن تیمیة ،لاپ دوم ،بیتا.
بری ،محمد بن جریر ،جامع البیان مس ت ویل القرآن ،تحقیـق :احمـد محمـد شـاکر ،بیجـا:
مؤسسة الرسالة ،لاپ اول3185 ،ق.

.13

الظواهری ،ایمن ،رسالة مس تبرعة أمة القلم و السیف من منقصة تهمة الخور و الضورف،
سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

.73
.72

.73

.15

http://www.tawhed.ws
.18

عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهادي الفریضة الغاعبة ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://www.tawhed.ws

http://www.tawhed.ws
.11

عالمه حلی ،حسن بن یوسـف ،شوراعع اإلسوالمي موس مسواعل الحوالل و الحورام ،تحقیـق:

.15

صادق شیرازی ،تهران :انتشارات استقالل ،لاپ سوم3153 ،ق.
عماره ،محمد ،الفریضة الغاعبة جزور و حوار ،مصر :نهضة مصر ،لاپ اول8553 ،م.
عوده ،سلمان ،مجموع مقاالت الشی سلمان الرودة ،سایت اإلسالم الیوم ،آدرس:

.17

http://www.islamtoday.net

بررسی تأثیرات اندیشۀ ابنتیمیه بر عملکرد سلفیۀ جهادی

.17

عزام ،عبدالله ،ذکریات ملسطین ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

19

.13

.12

.13
.55

یزالی ،محمـد بـن محمـد ،الوسوی موس الموذهب ،تحقیـق :محمـد محمـود ابـراهیم ،قـاهره:
دار السالم ،لاپ اول3133 ،ق.
فهداوی ،ساجده ،التترس و أحکامه مس الفقه اإلسالمس ،بغـداد :دانشـگاه بغـداد ،لـاپ اول،
8552م.
قرضاوی ،یوسف ،مقه الجهاد ،ترجمه :ابراهیم ساعدی ،تهران :احسان ،لاپ اول3737 ،ش.
قطب ،سید ،مس ظالل القرآن ،تحقیق :ابوزید وصفی عاشور ،قاهره :دار العلوم ،بیتا.

.53

کرجی قصاب ،احمد ،النکت الدالة علی البیان مس أنواع الرلووم و األحکوام ،تحقیـق :علـی
بن یازی تویجری ،بیجا :دار القیم ،لاپ اول3181 ،ق.

.58

کوثری ،محمد زاهد ،اإلشفاق علی أحکام الطالق ،مصر :مکتبة األزهریة ،لاپ اول3135 ،ق.
مالک بن انس ،المدونة ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،لاپ اول3135 ،ق.
مرکز شرعی جماعت جهاد ،جهاد الطواغیت سنة ربانیة ال تتبدل ،سایت آرشیو منبر التوحیـد و
الجهاد ،آدرس:

.57
.51

http://www.tawhed.ws
.55

مقدسی ،ابومحمد و عاصم برقاوی ،التوحید و الجهاد عنوان التمیز ،سایت آرشیو منبر التوحیـد
و الجهاد ،آدرس:
http://www.tawhed.ws

.57

مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،لاپ دهم3733 ،ش.

.53

نبهانی ،یوسف بن اسماعیل ،شواهد الحق مس اإلستغاثة بسید الخلق ،بیجا :بینا ،بیتا.
نجدی ،ابوقتاده ،تحذیر البریة من خطور االنصویاع للقووانین الوضوریة ،سـایت آرشـیو منبـر
التوحید و الجهاد ،آدرس:

.52

http://www.tawhed.ws
.53

نفیسی ،عبدالله ،اإلسالم و الخروج علی الحکام ،سایت آرشیو منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

http://www.tawhed.ws

80

.75

نووی ،یحیی بن شرف ،روضوة الطوالبین و عمودة المفتوین ،تحقیـق :زهیـر شـاوی  ،بیـروت:
المکتب اإلسالمي ،لاپ سوم3138 ،ق.

.73

نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـروت :دار إحیـاء
التراث العربي ،بیروت ،بیتا.

سایت
62. https://www.annahar.com/

پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالهشژژتم  شژژما رۀ13پژژاییز3131
صژژژفحات13-35:تژژژژارییفر:ا ژژژت3131/51/35:تژژژژژارییتأییژژژژد3131/50/51:



ابنتیمیهدربارۀرؤیتخداوند
یدیدگاه 
بررس 
ِ
*

مصطفی مهاجر

چکیده

یکی از مباحث مهم کالمی در بین یف دـرق اهلسـنت «رؤیـت خداونـد بـا لشـم» اسـت.

دربـارۀ عــدمرؤیت خداونــد بـا لشــم در ایــن دنیــا ،اتفـاقنظر وجــود دارد و فقــط دربــارۀ
پیامبر اختالفنظر است ،که بعضی نصوص رؤیت را برای ایشـان اثبـات میکنـد.
اما دربارۀ مسهلۀ رؤیت خداوند در قیامت ،میان یف درق اهلسنت اختالفنظر وجـود دارد.
شـدن خداونـد در آخـرت معتقـد اسـت و آن را محصـول
قطعی دیده
ابنتیمیه به وقو
ی
ی

ظاهر آیات ،نصوص متواتر و عقیدۀ سلف قلمـداد میکنـد .ایـن در حـالی
دلیل عقلی،
ی
بودن خداوند است
است که بق
براهین عقلی ،لنین امری مستلزم مادی و جسمانی ی
ی

میـان
و برخی آیات و احادیث نیز رؤیت خداوند را انکار و ابطال میکنند ،و همهنین در ی
سـخنان آنهـا
سلف صال ی پیامبر افرادی همهون حضرت علی وجود دارند که
ی
نشدن پروردیار داللت دارد.
بر دیده
ی

کلیدواژهها :ابنتیمیه ،اهلسنت ،رؤیت خداوند.

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

مقدمه
ـان فرقــههای اســالمی
ـال کالمــی کــه از دیربــاز در میــان متکلمـ ی
یکــی از مباحــث پرجنجـ ی

روایـات
محل بحث و اختالف فراوان بـوده ،بحـث «رؤیـت خداونـد» اسـت .آیـات قـرآن و
ی
معصومان بهخوبی نشان میدهد که این مسهله از همان ابتدا مورد پرس بوده است.
ییری یروههای مختلف کالمی،
مسهلۀ رؤیت خداوند در قرن سوم و لهارم ،پس از شکل ی

اعتقادی هر فرقه مورد توجه قرار یرفـت و بعضـی آن را
بهعنوان یکی از مهمترین مسائل
ی
پذیرفتند.

سلف امت،
در قرن هشتم ،ابنتیمیه ،پایهیذار
فکری وهابیت ،مدعی شد که به ی
اعتقاد ی
ی

مسلمانان مذاهب لهاریانـه ،خداونـد در آخـرت بـا لشـم ظـاهر دیـده
پیشوایان و جمهور
ی

0
زعم خـود بـا ذکـر
جهت
شدن خداوند ،در ی
میشود و ی
مقابل انسان است .او به ی
جهت دیده ی
ی

سلف امت ،رؤیـت را اثبـات میکنـد .در ایـن نوشـتار ،ابتـدا
دالیل عقلی و نقلی و اجما از ی

سـخنان وی را
بیان محل نزا  ،بـه ذکـر مهمتـرین دالیـل ابنتیمیـه میپـردازیم و
ی
ضمن ی
بررسی و نقد خواهیم کرد.

محل نزاع
رؤیت قلبی و ادرار
لشم سر» بوده و ی
محل نزا در مسهلۀ رؤیت« ،رؤیت خداوند متعال با ی

وجـود آن بـه اثبـات
اصـل
ی
ی
حضوری خداوند متعال از محل نزا خارج است .در حقیقت ،ی
منکر آن نیست.
نیازی ندارد؛ زیرا از میان مسلمانان کسی ی
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رؤیت خداوند با لشـم از حیـث امکـان و وقـو ی آن در دنیـا و در آخـرت ،بـه دو بحـث
تقسیم میشود:

82

پیشوایان آنها ،بر «عدمرؤیت خداوند با
سلف امت و
ابنتیمیه معتقد است که بهاجما ی ی
ی
لشــم در ایــن دنیــا» اتفــاقنظر وجــود دارد؛ لراکــه پیــامبر فرمودهانــد« :هــیچکس
 « .1أما إثبات رؤیة الله تعالی باألبصار في انخر فهو قول سلف األمة و أئمتها ،و جماهیر المسلمین من أهل المذاهب األربعـة
و ییرها .و قد تواترت فیه األحادیث عن النبي عند علماء الحدیث ،و جمهور القائلین بالرؤیـة یقولـون :یـری عیانـا مواجهـة،
کما هو المعروف بالعقل»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،7ص.)713

0
شدن خداونـد در دنیـا قائـل
پرودیارش را نمیبیند تا از دنیا برود» .ازاینرو ،کسی به دیده ی

علت
نیست و فقط عدهای وقو ی آن را برای پیامبر اکرم در معراج یا خواب پذیرفتهاند .ی
بیان نزا در رؤیت خداوند توسط پیـامبر ،بـهدلیل سـخن عایشـه و ابنعبـاس اسـت.
ی
2
ُ
نکر ایـن رؤیـت اسـت و از رفـی دیگـر ،ابنعبـاس ایـن رؤیـت را
از یک رف ،عایشه م ی
1
عبارت «رَه بفؤ ةه مآتيُ» 4را برای پیامبر نقل میکند.
میپذیرد 9و
ی
به نظر میرسد ابنتیمیه به «عدمرؤیت خداوند توسط پیامبر در این دنیـا» معتقـد

شده است .او مییوید نهتنها هیچ دلیلی وجود ندارد که پیامبر خداوند را دیده باشـند،
نفی رؤیت وجود دارد 6.او بین کـالم عایشـه و ابنعبـاس جمـع
بلکه
ی
نصوص صحیحی بر ی

جمع
میکند و مینویسد که بعضی صحابه مانند ابوذر این تفصیل را بیـان کردهانـد و وجـه ی
7
لشم سر.
آن این است که پیامبر خداوند را با قلبشان دیدهاند ،نه با ی
ابنتیمیه بر این باور است که مؤمن پروردیارش را در خواب بهصـورتهای یونـایون و
بهاندازۀ ایمان

میبیند؛ بهیونهای که ایر ایمان

صورت زیبـایی
صحی باشد ،خدا را در
ی

بررسی دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ رؤیت خداوند

« .1أجمع ”سلف األمة و أئمتها“ علی أن المؤمنین یرون اللـه بأبصـارهم فـي انخـر و أجمعـوا علـی أنهـم ال یرونـه فـي الـدنیا
بأبصارهم و لم یتنازعوا إال في النبي .و ثبت عنه في الصحی أنه قال” :و اعلموا أن أحدا منکم لن یری ربه حتی یمـوت“».
(ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،7ص.)538
 ...« .2عن مسروق ،قال :کنت متکها عند عائشة ،فقالت :یا أبا عائشة ،ثالث مـن تکلـم بواحـد مـنهن فقـد أعظـم علـی اللـه
الفریة ،قلت :ما هن؟ قالت :من زعم أن محمدا رأی ربه فقد أعظم علی الله الفریة ،قال :و کنت متکها فجلسـت ،فقلـت:
یا أم المؤمنین ،أنظریني و ال تعجلینی ،ألم یقل الله عزوجل :و لقد رآه باألفق المبین ،و لقد رآه نزلة أخری؟ فقالـت :أنـا
أول هذه األمة سأل عن ذلل رسول الله ،فقال” :إنما هو جبریل ،لم أره علی صورته التي خلق علیها ییر هـاتین المـرتین،
رأیته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بین السماء إلی األرض“ ،فقالت :أو لم تسمع أن اللـه یقـول :ال تدرکـه األبصـار و
هو یدرك األبصار و هو اللطیف الخبیر ،أو لم تسمع أن الله یقول :و ما کان لبشر أن یکلمه الله إال وحیـا أو مـن وراء حجـاب
أو یرسل رسوال فیوحی بإذنه ما یشاء إنه علی حکیم؟ ،قالت :و من زعم أن رسول الله( .»...نیشابوری ،مسلم بن حجـاج،
صحیح مسلم ،ج ،3ص.)353
 ...« .3عن عکرمة ،عن ابن عباس ،قال :رأی محمد ربه ،قلت :ألیس الله یقـول :ال تدرکـه األبصـار و هـو یـدرر األبصـار
قال :ویحل ،ذاك إذا تجلی بنوره الذي هو نوره ،و قد رأی محمد ربه مرتین»( .ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،سةنن الترمةذ ،
ج ،5ص.)812
 .4نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،3ص.352
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،8ص.875
 .6همان ،ج ،7ص.553
 « .7و قد صر أبوذر بمثل هذا فقال رآه بقلبه و لم یره بعینه بهذا یمکن الجمـع بـین قـول ابـن عبـاس و عائشـة»( .ابنتیمیـه،
احمد بن عبدالحلیم ،بیان تلبیس الجهمیة ،ج ،3ص.)333
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ناقص باشد ،خدا را متناسب با ایمان

می بیند ،و ایر ایمان

میبیند .یاهی بعضی مردم

خدا را در بیداری رؤیت میکنند؛ همانند آنهه در خواب برای فـردی کـه خـواب اسـت رخ
میدهد .پس او خدا را با قلب

میبیند؛ مانند آنهه فرد خواب ،در خواب میبیند.

0

مسلمانان مذاهب لهاریانه
جمهور
سلف امت ،پیشوایان و
ابنتیمیه مییوید به ی
اعتقاد ی
ی
ی

نبوی متواتر ،خداوند در آخرت با لشم ظـاهر از روبـهرو دیـده
و همهنین بر اساس روایات ی

جمهـور
میشود؛ لنانکه عقل نیز به آن حکم میکند 2.وی معتقد است که بق دیـدیاه
ی
سلف ،هرکس رؤیت خداوند در روز قیامت را منکر شود ،کافر اسـت و ایـر ایـن حقیقـت را
شرایع یذشـته توضـی
نمیدانسته ،برای او توضی داده میشود تا بفهمد؛ همان ور که ی

انکار رؤیت اصرار ورزید ،کافر است .وی بیان
داده میشود .او مییوید ایر لنین فردی بر ی

میکند احادیث فراوان و معتبری در این زمینـه وجـود دارد و بسـیاری از مصـنفان در ایـن
زمینه کتاب نوشتهاند.

9

دالیـل
در این مقاله ،رؤیت پروردیار در آخرت مورد بحث اسـت ،کـه در ادامـه بـه ذکـر
ی
ابنتیمیه پرداخته میشود.
دالیل ابنتیمیه دربارۀ رؤیت پروردگار
ابنتیمیه برای رؤیت خداوند در آخرت ،بـه دالیـل عقلـی و نقلـی تمسـک کـرده اسـت کـه
عبارتاند از:
 .0دلیل عقلی
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یکی از دالیل عقلی دربارۀ رؤیت خداوند ،که اشاعره آن را در کتابهای خود ذکر کردهاند،

84

رف
به «دلیلالوجود» معروف است و آنهم این است که هر موجودی قابلرؤیت است و یص ی
رؤیت آنهاست .بنابراین لـون خداونـد موجـود اسـت و الزمـۀ
مقتضی
وجود اشیاء،
امکان ی
ی
ی
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،7ص.735
 .2همان ،ج ،7ص713؛ ج ،7ص.538
 .3همان ،ج ،7ص.127

دیده شدن

ً
دیدن او عقال ممکن است.
امر محالی مانند حدوث و تشبیه نیست ،پس ی

0

مهمترین سخن ابنتیمیه در استدالل عقلی بر رؤیت خداونـد« ،دلیـلالوجود» اسـت.
قائالن عدمرؤیت مییوید:
وی در ابتدا خطاب به
ی

کلمـات
رؤیت حق را اثبات میکنند ،ایرله ممکن اسـت در برخـی
ی
کسانیکه جواز ی
ً
ً
خود دلار خطا شده باشند ،ولی در عین حال ،عقال و نقال به حقیقـت نزدیکترنـد
ً
ً
2
اعتقاد شما به عدمرؤیت ،عقال و نقال آشکار است.
اشتباه
و خطای
ی
ی

سپس او به بحث تفصیلی میپردازد و مییوید:

کلیۀ اشـیاء و امـور بـر دو یونهانـد :برخـی از آنهـا رؤیـت میشـوند و برخـی رؤیـت
نمیشـوند .آنهـه موجـب تفـاوت میـان مرئـی و ییرمرئـی میشـود ،امـری عـدمی
به شمار نمیآید؛ زیرا «رؤیت» امری وجودی است و مرئی نیـز در زمـرۀ موجـودات
9
خواهد بود.

در ادامه ،وی بیان میکند:
آنهه در هستی ،وجودش کاملتر است ،برای مرئـی بـودن شایسـتهتر اسـت و بـه
امکـان مرئـی شـدن در آن نیسـت ،از حیـث وجـود و هسـتی
همین جهت ،آنهـه
ی
ضعیفتر است .ازاینرو ،میتوان یفت اجسام سخت و یلیظ برای مرئی واقعشدن
شایستهتر از هوا خواهند بـود؛ لنانکـه روشـنایی نیـز بـرای مرئـی بـودن بـهمراتب
شایستهتر از تاریکی است.

4

شدن پروردیار بیان میکند و مینویسد:
واقعی خود را دربارۀ دیده ی
او در پایان عقیدۀ ی
لون واجبالوجود از حیث وجود ،کاملترین موجودات و دورترین اشیاء نسبت بـه

ر
 .1اشعری ،علی بن اسماعیل ،الل َمع في الرد علةی أهةل الزیة و البةدع ،ص73؛ فخـر رازی ،محمـد بـن عمـر ،األربعةین فةي
أصول الدین ،ص 323و .335
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،8ص.783
 .3همان ،ص.773
 .4همان ،ص.778
 .5همان.

بررسی دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ رؤیت خداوند

نیستی است ،لذا برای مرئی بودن شایستهترین موجودات به شمار میآید .ایر مـا
رؤیت او را ندارد ،نه اینکـه
لشمان ما
او را نمیبینیم ،به این علت است که
توانایی ی
ی
ی
رؤیت او فینفسه ممتنع باشد؛ مانند نـور خورشـید کـه اسـتحقاق رؤیـت بـی از
ی
1
جمیع اشیاء است.

81

آثار هستی است .او معتقد
خالصۀ سخن ابنتیمیه آن است که مرئی بودن ،از لوازم و ی

است هر اندازه «وجود» کاملتر باشد ،برای مرئی واقعشدن شایستهتر خواهد بود و لـون
خداوند کاملترین موجود است ،پس برای مرئی بـودن نیـز از همـۀ موجـودات شایسـتهتر
است.
نقد دلیل عقلی ابنتیمیه
بررسی و ِ
ِ

عقلی قائالن به رؤیـت
بودن ی
با اینکه عقل بر محال ی
رؤیت واجبالوجود حکم میکند ،ادلۀ ی

پروردیار نیز دارای اشکالهایی است که حتی فخـر رازی بـا اینکـه اشـعریمذهب اسـت،

0
عقلی ابنتیمیه،
عقیده دارد که
امکان ی
ی
رؤیت خداوند با ادلۀ عقلی ثابت نمیشود .لذا دلیل ی

که به دلیلالوجود معروف است ،عالوه بر اینکه علمایی مثل عالمه حلی 3 ،اشکال بر آن
محققان اشاعره نظیر فخر رازی نیـز 38 ،اشـکال بـرای آن ذکـر
مطر کردهاند 2و برخی
ی
9
تـرین
نمودهاند .ازاینرو ،به دلیلالوجود ،نقدهای متعددی وارد است که در ادامه ،به مهم ی
آنها اشاره میشود.

الووف .یکــی از مهمتــرین اشــکالهای دلیــلالوجود ایــن اســت کــه بیــان میکنــد هــر
ـت
موجـودی قابلرؤیــت اسـت؛ حــال آنکـه بســیاری از موجـودات نــامرئی هسـتند و قابلیـ ی
دیده شدن ندارند؛ مانند رو  ،عقل ،وجدان ،ادرار ،صـداها ،رایحـهها 4یـا امـور نفسـانی
ً
قابلیت دیده شدن ندارند.
نظیر اراده ،کراهت و علم .لراکه مثال رایحهها موجودند ،ولی
ی
ی
بنابراین« ،وجود» یکی از شرایط رؤیت است ،نه علت تامه برای رؤیت؛ لذا قاعدۀ فـوق
که هر موجودی را قابلرؤیت میداند ،نقض میشود؛ لذا خدای سـبحان نیـز وجـود دارد،
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َ
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ر

َ

ر

َ

ولی قابلرؤیت نیست :ت رت ق ِرَ ره أ قب َص رار َو ره ََ ره ق ِرك أ قب َصار.
ت .دومین اشکال ،این است که قاعدۀ دلیلالوجود بیان میدارد که الزمۀ دیده شد ین
 .1فخر رازی ،محمد بن عمر ،األربعین في أصول الدین ،ص.337
 .2عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،کش المراد في شر تجرید اإلعتقاد ،ص.53
 .3فخر رازی ،محمد بن عمر ،األربعین في أصول الدین ،ص 335تا .335
 .4خلیلی ،احمد بن دح دمد ،الحق الدام  ،ص.77
 .5سورۀ انعام ،آیۀ .357

1

خداوند امر محالی ماننـد حـدوث و تشـبیه نیسـت .ایـن در حـالی اسـت کـه ایـر رؤیـت را
پذیرفتیم ،الزم میآید تقابل را هم بپذیریم؛ لراکه رؤیت بدون تقابل امکانپذیر نیست و تا
تقابل میان لشم و مرئی انجام نگیرد ،دیدن امکانپذیر نخواهـد بـود ،و الزمـۀ تقابـل نیـز
دد
حکم عقل ،ابتدا بایـد شـرایط رؤیـت ،ماننـد
جسم یا عرض بودن است .بهعبارت دیگر ،به ی
قراریرفتن رائی و مرئی ،تحقق پیدا کند؛ حال آنکه این شـرایط دربـارۀ خداونـد
لزوم مقابل
ی
ی
تجسیم خداوند خواهد بود.
محقق نمیشود؛ زیرا الزمۀ این شرایط تشبیه یا
ی

0

ابنتیمیه نیز خود به این حقیقت معتـرف اسـت و مینویسـد کـه بنـا بـر ُحکـم عقـل و

شدن خداوند در سـوی مقابـل اسـت 2.وی
جمهور
همهنین
قائالن به رؤیت ،ی
جهت دیده ی
ی
ی
بیان میکند فساد سخن کسی که بگویـد خداونـد بـدون جهـت و بـدون اینکـه در مقابـل
جمهور عقال بسیار مشخص است.
باشد ،دیده میشود ،نزد وایف امت و
ی
ً
پـذیرش تقابـل،
لذا از نظر ابنتیمیه ،رؤیت بدون تقابل ،عقال ممکـن نیسـت و الزمـۀ
ی
9

تشبیه پروردیار است.
تجسیم و
ی

پذیرش دلیلالوجود ،باید او را متصف به امور
فرض ی
ج .سومین اشکال این است که بر ی

محالی همهون دارای مکـان بـودن نمـاییم و او را محـدود کنـیم؛ در حـالی کـه خداونـد
محدود نیست و متصف به عوارض نمیشود.

4

د .آخرین اشکال نیز این است که ایر رؤیت را بپذیریم با دو حالت مواجهیم .ایر رؤیت
رؤیت بعضـی از او
بودن خداوند است و ایر ی
بر همۀ ی
ذات خدا واقع شود ،الزمهاش محدود ی

بودن خداوند خواهد بود.
صورت پذیرد ،الزمهاش مرکب ی

1

 .0دالیل نقلی

 .1حمصی رازی ،سدیدالدین ،ر
الم قنقذ من التقلید ،ج ،3ص.383
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،7ص.713
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،37ص.21
 .4خلیلی ،احمد بن دح دمد ،الحق الدام  ،ص.77
 .5سبحانی تبریزی ،جعفر ،اإللهیات ،ج ،8ص.383

بررسی دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ رؤیت خداوند

ابن تیمیه برای اثبات رؤیت خداوند ،به آیات و روایات نیز تمسک کرده است که در ادامه به
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ترین آنها پرداخته میشود.
ذکر مهم ی
الف .قوت بصر

ذات حـق در دنیـا و
رؤیت پروردیـار ایـن اسـت کـه
دیـدن ی
یکی از سخنان ابنتیمیه دربارۀ ی
ی

ندیـدن
آخرت ،فینفسه ممتنع نیست .او معتقـد اسـت بـق مفـاد آیـات و روایـات ،علـت
ی
ضعف بصری دارد ،ولی در قیامـت ،انسـانها از قـو یت
خداوند در دنیا ،آن است که انسان ی
بصری برخوردار میشوند و خداوند را مشاهده خواهند کرد .وی مینویسد:
ترین موجودات و دورترین اشیاء به نیسـتی
لون واجبالوجود ،از حیث وجود کامل ی

است ،لذا برای مرئی بودن ،شایستهترین موجودات به شـمار میآیـد .ایـر مـا او را
رؤیـت
لشمان ما
نمیبینیم به این علت است که
رؤیت او را ندارد ،نه اینکه ی
توانایی ی
ی
ی
او فینفسه ممتنع باشد؛ مانند نور خورشـید کـه اسـتحقاق رؤیـت بـی از جمیـع
اشیاء است .لذا پیامبر رؤیت خداوند را به خورشید و ماه تشبیه کرده و فرمـوده
است« :پروردیارتان را میبینید ،همان یونه که ماه و خورشید را میبینید» .در این
مثال ،رؤیت خداوند به رؤیت خورشید تشبیه شـده اسـت؛ یعنـی ایـر لشـم قـدرت
دیدن نور خورشید را ندارد ،این عجز مربوط به لشم و رؤیت بصـری اسـت ،ویرنـه
ی
مرئی ،که خورشید است ،هیچیونه اشکالی ندارد .ازاینرو ،در آخرت خداوند رؤیـت
بصری را تقویت میکند و انسان میتواند پروردیارش را ببیند.

0

علت عـدمرؤیت خداونـد در ایـن جهـان،
در ادامه ،ابنتیمیه برای بیان و تثبیت اینکه ی

ضعف بصر بشری است ،به آیۀ  317سورۀ اعراف متمسک میشود که حضرت موسی
ی

ی
تجلی خداوند بر کوه ،مدهوش به زمین افتاد و لون به هوش آمد ،عرض کرد:
در هنگام ی

«خداوندا ،تو منزهی از اینکه با لشم تو را ببینم .من بهسوی تو بازیشـتم و مـن نخسـتین
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مؤمنانم» .ابنتیمیه اضافه میکند که «نخستین مؤمنانم» یعنی نخستین کسی هستم که
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ایمان آوردم به اینکه انسان زنده نمیتواند تو را ببیند تا وقتی که از دنیا برود؛ لراکه انسـان
زنده عاجز از دیدن تو است.
وی در دیگر نوشتههای

2

ندیـدن خداونـد در دنیـا ،حجـابی
نیز بیان میکند که منشـأ
ی

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،8ص.778
 .2همان ،ص.777

است که بشر دارد ،ویرنه ذات خداوند در دنیا قابلرؤیت است.

0

بررسی و نقد این دلیل

مدعی آن است ،یا با توجه به روایت نبوی است ،کـه در بحـث
ضعف بصری ،که ابنتیمیه
ی
روایات مورد بررسی و نقد قرار میییرد ،یا با توجه به آیۀ  317سورۀ اعراف است.
َ

َ قَ ر ق

وی از قسمت آخر آیۀ مزبور که میفرماید  :رت قب رت إْ قي َك َوأ َنذا أ َّول ْ رْ قذؤمن َ
يُ ،اسـتفاده
ِِ
ِ
ی

َ
َ َ
َ َ ر
کرده است که «أ َنا أ َّول َم قُ ََم َُ أ َّن ره ت َهآ ك أ َح ِف ْ ُّ قنيا» .این در حالی است که:
ً

اوال :این تفسیر برخالف آن لیزی است که از ابنعباس در تفسیر این آیـه ذکـر شـده

است 2.آمده است:
ح ثن ْْثن قال ،ح ثنا عب ِْه بُ صاْ قال ،ح ثن مياوهذة ،عذُ عِذ  ،عذُ
بُ عباس قَْه« :قال سبحانك تبت إْيك و أنا أول ْْؤمنيُ» ،هَُل« :أنا أول مذُ
9

هؤمُ أنه ت هآ ك ش ء مُ خُِك»؛
یعنی من اولین کسی هستم که ایمان میآورم بر اینکه هیچکدام از مخلوقـات ،تـو
را نمیبینند.

ازاینرو ،برخی مفسران بزرگ اهلسنت بیان کردهاندَ « :و َأ َنا َأ َّو رل قْ رْ قؤمن َ
يُ بأنك ْسذت
ِِ
ی

بْآئ ْ و ت م رك بش ء مُ ْحَ س»؛( 4من اولین کسی هستم که ایمان میآورم به اینکـه
تو مرئی نیستی و با هیچیک از حواس درر نمیشوی).
ران دیگر نیز از این آیه استحالۀ رؤیت پروردیار را استفاده کردهاند.
مفس ی

1

ً

ثانیا :بق تصری آیۀ شریفه ،خداوند به حضرت موسی میفرمایـدْ :ذُ تآ نذ .

نفـی ابـد بـه کـار مـیرود« ،لـن ترانـي» نـص در ایـن اسـت کـه
از آنجا کـه «لـن» بـرای ی
حضرت موسی ، له در دنیا و له در آخرت ،هریز خداوند را نخواهد دید ،و همین امـر،
بررسی دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ رؤیت خداوند

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح ،ج ،7ص.733
 .2سیو ی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور فةي التفسةیر بالمةأثور ،ج ،7ص385؛ ابنکثیـر ،اسـماعیل بـن عمـر ،تفسةیر
القرآن العظیم ،ج ،7ص.181
 .3بری ،محمد بن جریر ،جامع البیان في تأویل القرآن ،ج ،37ص.357
 .4زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف ،ج ،8ص.355
 .5جصاص ،احمد بن علی ،أحکام القرآن ،ج ،7ص.17
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0
نفـی ابـد اسـتعمال
دلیل بر استحالۀ رؤیت خداوند است .یکی از ی
دالیل اینکه «لن» برای ی

َّ َ
ر
َّ َّ َ َ ق ر َ
ون ِْ ِذه ْذُ
میشود،
دیگر قرآن است؛ لنانکه میفرمایدِ  :إن ْ ِذَهُ تذ عَن ِمذُ ة ِ
آیات ی
ق
َ
َ
َ رر ق ر
ر 2
هخَُِ ذ َبابا َو ْ َِ قج َ َْ ريَ ْه.

نفی ابـد باشـد؛ ویرنـه
از آیۀ فوق ،زمانی عجز مطلق استفاده میشود که «لن» ،برای ی

الزم میآید که آیه دلار تخصیص شود.

9

ت .روایات رؤیت

رؤیـت پروردیـار را در
زعم او،
مـدلول آنهـا ی
یکی از ادلۀ ابنتیمیه ،روایات نبوی است کـه بـه ی
ی
قیامت ثابت میکند 4.وی مدعی است که تواتر روایات نبوی بـر ایـن اسـت کـه خداونـد در

لشم ظاهر ،از روبهرو دیده میشـود؛ 1لنانکـه از پیـامبر نقـل شـده اسـت:
آخرت با ی

«إنكم س آون ربكم َْا تآون ْشَْ و ُْْآ ت تضارون ف رؤه ذه»؛( 6شـما پروردیارتـان را
خواهید دید؛ همان ور که این ماه و خورشید را مشاهده میکنید ،بهیونهای که شکی در
رؤیت او نخواهید داشت).
ی
بررسی و نقد این دلیل
ً
7
رؤیت خداونــد در
اوال :در مقابــل روایــات رؤیــت خداونــد ،روایــات فراوانــی دربــارۀ عــدم ی

ی
کتابهای شیعه و اهلسنت وجود دارد .از جمله احادیثی که در کتب اهلسنت ذکر شده
است ،احادیث ذیل است:
 .3در معتبرترین کتابهای اهلسنت روایتی از عبدالله بـن قـیس اشـعری ذکـر شـده

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

است که پیامبر فرمودنـد« :ما بيُ َُْ و بيُ أن هنِآو إْ ربدذم تبذارك و تيذاْ  ،إت

90

 .1قاضی عبدالجبار بن احمد ،شر األصول الخمسة ،ص333؛ سقاف ،حسن بن علی ،مسئلة الرؤیة ،ص.33

 .2سورۀ حی ،آیۀ .37
 .3سقاف ،حسن بن علی ،مسئلة الرؤیة ،ص.33
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،7ص.127
 .5همان ،ج ،7ص.713
 .6همان ،ج ،37ص.21
 .7قاضی عبدالجبار بن احمد ،شر األصول الخمسة ،ص.325

رة ء ْكبآهاء عِ وجدذه فذ جنذة عذ ن»؛( 0در جنـت عـدن ،بـین قـوم و بـین اینکـه بـه
پروردیارشان بنگرند ،لیزی نیست؛ مگر ردای کبریای خداوندی که بر وجه اوست).
رؤیت خداوند است؛ لون کبریا از صـفات
نفی ی
برخی معتقدند که این روایت ،صری در ی

ربوبیت اوست؛ بنابراین ،حتی یک لحظـه هـم از خداونـد جداشـدنی
ذاتی خداوند و الزمۀ
ی
ی
نیست.

2

روایی اهلسـنت ،روایتـی از ابوموسـی اشـعری
 .8در کتاب صحیح مسلم و دیگر کتب ی

میان آنها ایستادند و پنی کلمه فرمودند ،که یکی از
نقل شده است که پیامبر ا کرم در ی
لشم هیچیک از خلق
آنها این بود که « ی

به او نمیرسد».

9

رؤیت خداوند توسط پیـامبر اکـرم سـؤال کـرد .عایشـه
 .7مسروق از عایشه دربارۀ ی

یفت« :موی بدنم از لیزی که یفتی سیخ شد» .مسروق مییوید« :یفـتم مهلـت بـده ،و
سپس این آیه را خواندمَُ َْ  :ذ ق َر َأَ م ق
ذُ َهذات َر وبذه قْ ق
كب َذآَ .»عایشـه یفـت« :لـه فکـر
ِ ِ
ِ

کردی؟ او جبرئیل بوده است .هرکس بگویـد محمـد پروردیـارش را دیـده اسـت ،درو

بزریی یفته است».

4

ً

لحاظ سندی ضـعیف هسـتند 1.برخـی معتقدنـد کـه ایرلـه ایـن
ثانیا:
روایات رؤیت به ی
ی

بررسی دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ رؤیت خداوند

 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخار  ،ج ،7ص315؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،3ص.377
 .2خلیلی ،احمد بن دح دمد ،الحق الدام  ،ص.35
« .3عن أبي موسی ،قال :قام فینا رسول الله بخمس کلمـات ،فقـال” :إن اللـه عزوجـل ال ینـام ،و ال ینبغـي لـه أن ینـام،
یخفض القسط و یرفعه ،یرفع إلیه عمل اللیل قبل عمـل النهـار ،و عمـل النهـار قبـل عمـل اللیـل ،حجابـه النـور -و فـي روایـة
أبي بکر :النار -لو کشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه»( .نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسةلم،
ج ،3ص373؛ ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبةل ،ج ،78ص155؛ ابنماجـه ،محمـد بـن یزیـد ،سةنن
ابن ماجة ،ج ،3ص.)35
« .4عن الشعبي ،قال :لقی ابن عباس کعبا بعرفة فسأله عن شیء فکبر حتی جاوبته الجبال ،فقال ابن عباس :إنا بنو هاشـم،
فقال کعب :إن الله قسم رؤیته و کالمه بین محمد و موسی ،فکلم موسی مرتین ،و رآه محمد مرتین.
قال مسروق :فدخلت علی عائشة ،فقلت :هل رأی محمد ربه؟ فقالت :لقد تکلمت بشیء قف له شعري ،قلـت :رویـدا ثـم
ً
قرأت لقد رأی من آیات ربه الکبری ،قالت :أین یذهب بل؟ إنما هو جبریل ،من أخبـرك أن محمـدا رأی ربـه ،أو کـتم شـیها
مما أمر به ،أو یعلم الخمس التي قال الله تعالی إن اللـه عنـده علـم السـاعة و ینـزل الغیـث فقـد أعظـم الفریـة ،ولکنـه رأی
جبریل ،لم یره في صورته إال مرتین :مر عند سدر المنتهی ،و مر في جیاد لـه سـت مائـة جنـا قـد سـد األفـق»( .ترمـذی،
محمد بن عیسی ،سنن الترمذ  ،ج ،5ص 813و .)812
 .5قاضی عبدالجبار بن احمد ،شر األصول الخمسة ،ص.325

91

آحـاد
روایات در کتب صحا ذکر شده است ،ولی هم از اسرائیلیات هستند و هم از اخبـار ی
صحت سند ایـن دسـته از روایـات قائـل
مورد عن محسوب میشوند 0.بر فرض اینکه به
ی
ً
شویم ،نهایتا خبر واحد خواهند بود که نمیتواند در باب اصول و عقاید مـورد اسـتناد قـرار
بگیرد؛ لراکه در عقاید ،قطع و یقین مالر است.

2

ً

مخالف حکـم عقـل هسـتند ،نمیتواننـد قابلاسـتناد
دلیل اینکه
ثالثوا:
ی
ی
روایات رؤیت به ی

تشبیه پروردیار هستند 9.ازایـنرو ،برخـی بـرای
متضمن محذوراتی همهون
باشند؛ لراکه
ی
ی
ً
آنها تأویالتی ذکر کردهاند .مثال یفتهاند کـه «سذ آون ربكذم هذَ ُْيامذة» بـهمعنای علـم
است ،یعنی «س يَِْن ربكم هَ ُْيامة»؛ لنانکه در قرآن نیز رؤیت بـهمعنای علـم ذکـر
ََ

َ َ

َ

ق

ق
ق َ َ َ َ َ ُّ
حاب ْ ِفيا.
شده است؛ مانند أ ْم تآ َيف فيا ر بك ِبأص ِ

4

ج .اجماع

سلف امت
یکی از دالیلی که ابنتیمیه دربارۀ رؤیت پروردیار در آخرت بیان میکند ،اجما ی ی
1
سلف امت ،پیشـوایان
و
پیشوایان آنها در مسهلۀ رؤیت است .وی مدعی است که به ی
اعتقاد ی
ی
6
لشم ظاهر دیده میشود.
مسلمانان
جمهور
و
مذاهب لهاریانه ،خداوند در آخرت با ی
ی
ی
ی
بررسی و نقد این دلیل

سـلف امـت و پیشـوایان ،بـر رؤیـت پروردیـار اسـت،
ی
ابنتیمیه بر این باور است کـه اجمـا ی
سلف صال ی نبی مکرم اسالم،
در حالی که این ادعا
ی
برخالف حقیقت است؛ لراکه در ی
نفی رؤیت خداوند
افرادی مانند حضرت علی و صدیقۀ اهره حضور داشتند که به ی
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 .1سقاف ،حسن بن علی ،مسئلة الرؤیة ،ص.3
« .2إن ص هذا الخبر و سلم ،فأکبر ما فیه أن یکون خبرا مـن أخبـار انحـاد ،و خبـر الواحـد ممـا ال یقتضـي العلـم ،و مسـألتنا
ریقها القطع و الثبات ،و إذا صحت هذه الجملة بطل ما یتعلقون به»( .قاضی عبدالجبار بن احمد ،شةر األصةول الخمسةة،
ص.)325
 .3همان.
 .4همان ،ص.323
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،7ص.538
 .6همان ،ج ،7ص.713

حضرت علی در سخنان خوی

رؤیـت خداونـد را نفـی کردهانـد .ایشـان در
هریونه ی

شـدن خداونـد پرسـید ،اینلنـین
امکـان دیـده
پاسخ به دعلب یمانی ،که از ایشان دربارۀ
ی
ی
پاسخ دادند:

[قال عِ « ]:أفأعب مذا ت أرَ؟» فُذال ةعِذب« :و َيذف تذآ ه؟» قذال« :ت تذآ ه
ْييَن بْشاه

ْييان ،وْكُ ت رَه ْيَُل بحُائق إلهْان ،قآهب مُ أشياء ،غيآ

مالمَ ،بيي مندا غيآ مباهُ ْدا ،م كِم ت بآوهة ،مآه ت بدْة ،صان ت بجارحذة،

َْيف ت هَصف باْخفاء ،بصيآ ت هَصذف بحاسذة ،رحذيم ت هَصذف باْآقذة ،تينذَ

َْجَه ْيِْ ه و تجا َُِْب مُ مخاف ه»؛

0

تحضرت علی فرمودند:د «آیا کسی را که ندیدهام ،عبادت کـنم؟» پـس دعلـب
لشـم سـر نمیتـوان
پرسید« :لگونه خدا را دیدهای؟» حضرت فرمودند« :او را با
ی
دید؛ بلکه او را به حقایق ایمان باید درر کرد .او به اشیاء نزدیک است ،ولی لمـس
نمیشود .بیناست؛ ولی بـه حـواس وصـف نمیشـود .رحـیم اسـت؛ ولـی بـه رقـت
متصف نیست و قلبها از ترس او هراسان است».

ابن ابیالحدید نیز در شر این خطبۀ حضرت مینویسد کـه خداونـد دیـده نمیشـود؛
ذات پروردیار صحی نیست.
رؤیت ی
لراکه ی

2

همهنین از حضرت علی نقل شده است که دربارۀ خداوند فرمودهاند« :إنه ت ت رَه

ْشَ ه  ،و ت تحَهه ْْشاه  ،و ت تذآ ه ْنذَ ظآ ،و ت تحجبذه ْسذَ تآ»؛( 9حـواس او را درر
نمیکنند و لشمها او را در بر نمیییرنـد و دیـدیان او را نمیبیننـد و امـری بـر او مخفـی
نمیماند).
یا اینکه از آن حضرت نقل شده استْ « :حْ ِْه ْْيآوف مُ غيذآ رؤهذة»؛( 4سـپاس
همهنین ایشان فرمودهانـد« :و ِْذاهآ ت بآؤهذة ،و ْبذاطُ ت بَِافذة»؛( 1خـدایی کـه

 .1عرباوی ،عمر ،کتاب التوحید؛ المسمی بةالتخلي عن التقلید و التحلي باألصل المفید ،ص.13
 .2ابن ابیالحدید ،عبدالحمید بن هبةالله ،شر نهج البالغة ،ج ،35ص.77
 .3یزالی ،محمد ،عقیدة المسلم ،ص.17
 .4ابنحمدون ،محمد بن حسن ،التذکرة الحمدونیة ،ج ،7ص.815
 .5همان ،ص.813

بررسی دیدگاه ابنتیمیه دربارۀ رؤیت خداوند

راه دیده شدن معروف است).
ییر ی
خدایی را که از ی
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آشکار است ،نه با دیده شدن).
رؤیـت خداونـد وجـود دارد؛
نفـی ی
در سخنان حضرت زهـرا نیـز سـخنانی مبنـی بـر ی

لنانکه ایشان میفرمایند:

حارت أبصار ةون ْنِآ إْيك ،فِم تآك عيُ ف خبآ عنك َيف أنت و َيذف َنذت.

ت نيِم ِْدم َيف عِْ ك ،غيآ أنا نيِم أنك ح ْ قيَ  ،ت تأخَك سنة و ت نذَ ْ ،ذم
0

هن ه إْيك نِآ ،و ْم ه رَك بصآ؛
لشمی تو را ندیده تا از تـو خبـر دهـد کـه لگونـهای و لگونـه بـودهای .خداونـدا،
لگونگی عظمت تو را نمیدانیم ،ییر از اینکه مـیدانیم تـو زنـده و پابرجـا هسـتی.
ی
نظر بهسوی تو منتهی نمیشود و لشمی تو را درر نمیکند.

عالوه بر این ،افراد زیادی از سـلف بـه عـدمرؤیت پروردیـار معتقـد هسـتند؛ لنانکـه
شیخ احمد بن دح دمد خلیلی مینویسد:
رؤیـت خداونـد در دنیـا و آخـرت اعتقـاد
اصحاب ما ،یعنی اباضیه ،بر محال
بـودن ی
ی
دارند؛ لنانکه معتزله ،جهمیه ،زیدیه و امامیـه بـر ایـن عقیـده هسـتند .همهنـین
برخی متکلمان مانند امـام جصـاص در کتـاب أحکةام القةرآن ،یـا امـام یزالـی در
سـلف ایـن امـت نیـز روایتـی
بعضی کتب  ،به عدمرؤیت خداوند اعتقـاد دارنـد .از ی
2
دربارۀ عدمرؤیت پروردیار به رق متعدد نقل شده است.

نتیجه
ابنتیمیــه رؤیــت خداونــد در قیامــت را بــهعنوان امــری قطعــی ذکــر کــرده اســت .وی بــه
پیروان اشاعره نیـز ایـن مسـهله را
دلیلی عقلی در این باب تمسک کرده بود که حتی برخی
ی

پنـدار وی مسـتفاد از آیـات و روایـات اسـت،
نقد کردهاند .از جمله
ی
سخنان ابنتیمیه ،که به ی
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روایات نبوی در بحث رؤیت
تواتر
ی
قوت ی
ی
رؤیت بصری در قیامت است .وی همهنین ادعای ی
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روایـات کثیـری کـه عـدمرؤیت را
را دارد؛ حال آنکه این روایات عالوه بر ضعیف بودن ،بـا
ی

سلف امت را نیز بهعنوان دلیـل بـر رؤیـت ذکـر
ثابت میکند ،در تعارض است .وی اجما ی ی
سلف صال ی پیامبر مورد نقض قرار یرفت.
کرده ،که با توجه به
سخنان ی
ی
 .1ابن عبد ربه ،احمد بن محمد ،العقد الفرید ،ج ،1ص.373
 .2خلیلی ،احمد بن دح دمد ،الحق الدام  ،ص.78
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کالمابنتیمیهدربارۀحدیث«من

بررسی
َ
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نيوأح َّ
هذینوأباهماوأمهماکانمعي
ب 
أحب
َ

َ

یومالقیامة»
فيدرجتي 
*

مرتضی مختاری
چکیده

بیـت پیـامبر اکـرم وارد شـده ،حـدیث « دمـن
یکی از احادیثی که دربارۀ فضیلت اهل ی
د
ـب هـ دـذین و ُ
أحبنــي و دأحـ َّ
ـوم د
أباهمــا و َّأمهمــا کــان معــي فــي درجتــي یـ د
َّ
القیامــة» اســت.
مادر آنـان را دوسـت
پیامبر اکرم میفرمایند« :کسی که من و حسنین و پدر و ی

سـند
بدارد ،در قیامت با من در یک درجه خواهد بود» .ابنتیمیه ایرادهـایی بـر منبـع و ی
ضـعف کتـاب فضةائل الصةحابة بـهعنوان منبـع ایـن
این حدیث مطـر کـرده اسـت « .ی

نشدن این حدیث توسط احمد بن حنبـل»« ،وجـود احادیـث ضـعیف در
حدیث»« ،نقل ی
سند این حدیث» ایرادهایی هستند که ابنتیمیه مطر نمـوده
مسند أحمد» ،و «ضعف ی

اســت .بــر اســاس بررســیهای صــورتیرفته ،ایرادهــای ابنتیمیــه وارد نیســت .اهــم
ً
پاسخهایی که در این زمینه ارائه شده ،این است که اوال :این حدیث در منابع مختلفـی
ً
خود مسند أحمد آمده است .ثانیا :ایرله این حدیث از زیادات قطیعـی اسـت،
از جمله ی
ً
راویـان
احادیث وی نزد عموم اهلسنت مقبول است .ثالثـا:
اما قطیعی فردی معتبر ،و
ی
ی

صحت سند این حدیث به اثبات رسید.
سند یکبهیک مورد بررسی قرار یرفت و
ی
کلیدواژهها :حدیث دمن أحبني ،ابنتیمیه ،فضایل اهلبیت ،مسند أحمد بن حنبـل،
زیادات قطیعی.

* کارشناسی ارشد مؤسسۀ امام صادق و دان آموختۀ مؤسسه دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلmortazamokhtari@gmail.com :

مقدمه
رفتـاری
مانند بسیاری از جوامع دیگر ،در جامعۀ اسالمی نیز افرادی وجود دارند که الگوی
ی
بیـت پیـامبر اکـرم از افـرادی هسـتند کـه از ویژییهـای
دیگران قـرار میییرنـد .اهل ی

منحصربهفردی برخوردارنـد کـه ایـن ویژییهـا انسـان را برمیانگیـزد تـا آنـان را بـهعنوان
رفتـــار خـــود بریزینـــد .ایـــن ویژییهـــا و فضـــایل در کـــالم
الگـــویی مناســـب بـــرای
ی
بیــت
نبــی مکــرم اســالم قابلمشــاهده اســت .از احــادیثی کــه در فضــیلت اهل ی
َ َّ َ
هَهُ و ر
أباهْا و َّأمدْا َ
پیامبر اکرم وارد شده ،حدیث « َمُ َّ
َذان ميذ فذ
أحبن و أحب
ی

َ
َ
بیـت خـود
ةرج هَ ُْيامة» است .پیامبر اکرم در ایـن حـدیث ،بـرای محبـت اهل ی

ارزش واالیی را بیان میدارند؛ بهیونهای که میفرمایند« :در قیامت ،لنین کسی همدرجۀ

فضایل اهلبیت را زیـر سـؤال میبـرد ،ایـن
من خواهد بود» .ابنتیمیه ،که بسیاری از
ی
سند این حدیث مطر کـرده اسـت.
فضیلت را نیز از قلم نینداخته و ایرادهایی را بر منبع و ی

فضایل اهلبیت و خدشههای بهناحق به این فضـایل ،افـراد را یمـراه
از آنجا که انکار
ی
کرده و از تبعیت از اولیای الهی باز میدارد ،پاسخ بـه اینیونـه ایرادهـای ناصـواب امـری
ضروری است .ایرله بر کتاب منهاج السةنة النبویةة ،نوشـتۀ ابنتیمیـه ،نقـدهای خـوبی
خصوص اشکالهایی که بر این حدیث مطر شده ،پاسخی پیدا
نوشته شده است ،اما در
ی
نشد؛ لذا بر آن شدیم تا بهصورتی شیوا و متقن ،اشـکاالت ابنتیمیـه را دربـارۀ ایـن حـدیث
کردن کالم عالمه حلی دربـارۀ ایـن حـدیث،
پاسخ بگوییم .در این مختصر ،پس از مطر
ی

ایرادهای ابنتیمیه بر این حدیث در قالب لهار اشکال مطر  ،و هریـک بهصـورت مجـزا
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پاسخ داده شده است.
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بیان عالمه حلی
افضلیت امام علی ،بـه احـادیثی اسـتناد میکنـد کـه از جملـۀ
عالمه حلی برای اثبات
ی
آنها ،احادیثی است که بهیفتۀ عالمه ،جمهور علمـا آن را نقـل کردهانـد .ایـن احادیـث بـر

وجوب محبت علی و پیروی از ایشان داللت دارد 1.در یکی از این روایات ،که عالمه آن
دست امام حسن و امـام حسـین
را از مسند أحمد نقل کرده است ،پیامبر اکرم ی

مادر ایـن دو را دوسـت بـدارد ،در
را یرفتهاند و میفرمایند« :هرکس من و این دو و پدر و ی
بهشت ،همراه من و همدرجۀ من خواهد بود» 2.ابنتیمیه بر این حدیث اشـکاالتی مطـر

کرده است که در ادامه بیان میشود.
اشکاالت ابنتیمیه بر کالم عالمه حلی
ابنتیمیه بر این فرمای ی عالمه اشکاالتی مطر کرده است که عبارت است از:
 .3این روایت در کتاب فضائل الصحابة آمده است و لون در این کتاب روایات ضعیف
و جعلی وجود دارد ،اعتباری ندارد.

3
4

 .8این روایت از احمد بن حنبل نیست؛ بلکه از زیادات قطیعی است.
1

اتفاق اهلمعرفت روایات موضوعه وجود دارد.
 .7در مسند أحمد ،به ی

َ
بررسی کالم ابنتیمیه دربارۀ حدیث « َمن َّ
أحبني و َأح َّب هذین ...

« .1الحادي عشر :ما رواه الجمهور من وجوب محبته و مواالته .روی أحمد بن حنبـل فـي مسـنده :أن رسـول اللـه أخـذه
بیده حسن و حسین ،و قال :من أحبني و أحب هذین و أباهما و أمهما ،کـان معـي فـي درجتـي یـوم القیامـة»( .عالمـه حلـی،
حسن بن یوسف ،منهاج الکرامة ،ج ،38ص.)37
 .2ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بةن حنبةل ،ج ،2ص18؛ خـوارزمی ،موفـق بـن احمـد ،المناقةب ،ص119؛
ابنحنبل ،احمد بن محمد ،فضائل الصحابة ألحمد بن حنبةل ،ج ،2ص693؛ ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،سةنن الترمةذ ،
ج ،6ص9١؛ خطیـب بغــدادی ،احمــد بــن علــی ،تةاریخ بغةةداد ،ج ،35ص723؛ مقدســی ،محمــد ،األحادیة المختةةارة ،ج،8
ص11؛ ابنجزری ،محمد بن محمد ،مناقب األسد الغالب علی بن أبي طالةب البةن الجةزر  ،ص31؛ ابنمغـازلی ،علـی بـن
محمد ،مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ،ص177؛ اصفهانی مدینی ،ابوموسـی ،کتةاب اللطةائ مةن علةوم المعةارف،
ص275؛ ابناثیر ،مبارر بن محمد ،جامع األصول في أحادی الرسول ،ج ،3ص7357 ،353؛ برانی ،سلیمان بـن احمـد،
المعجم الصغیر ،ج ،8ص377؛ برانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،ج ،7ص55؛ وسی ،حسن بـن علـی ،مجلسةان
من أمالي نظام الملك ،ص13؛ آجـری ،محمـد ،الشةریعة لججةر  ،ج ،5ص8353؛ ابـن ابیشـری  ،عبـدالرحمن بـن احمـد،
األحادی المائة الشریحیة ،ص53؛ خطیب بوشنجی ،عفیـف بـن محمـد ،المنظةوم و المنثةور مةن الحةدی  ،ص35؛ سـلفی،
ْ
ابو ــاهر ،الثةةامن عشةةر مةةن المشةةیخة البغدادیةةة ألبةةي طةةاهر السةةلفي ،ص1؛ ییطریفــی جرجــانی ،محمــد بــن محمــد ،جةةزء
ابن الغطری ص33؛ دوالبی رازی ،محمد ،الذریة الطاهرة النبویة ،ص385؛ انصاری ،عبدالله بن محمـد ،طبقةات المحةدثین
بأصبهان و الواردین علیها ،ج ،1ص25؛ اصفهانی ،ابونعیم ،تاریخ أصبهان ،ج ،3ص877؛ خطیـب بغـدادی ،احمـد بـن علـی،
تاریخ بغداد و ذیوله ،ج ،37ص823؛ ج ،87ص757؛ ابنعساکر ،علی بن حسن ،تاریخ دمشق ،ج ،37ص337؛ ابناثیر ،علـی
بن محمد ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،ج ،7ص753؛ سیو ی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الفتح الکبیر فةي وةم الزیةادة إلةی
الجامع الصغیر ،ج ،7ص.313
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،3ص.733
 .4همان ،ص.155
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 .1این روایت ضعیف است و احمد بن حنبل آن را برای بیان ضعف

2

نقل کرده است.

پس از آنکه اشـکاالت ابنتیمیـه بـه ور اجمـالی بیـان شـد ،در ادامـه هریـک از ایـن
اشکاالت توضی و پاسخ داده خواهد شد.
اشکال اول
اول مطر شده توسط ابنتیمیه ،مربوط به منبعی است کـه عالمـه روایـت را از آن
اشکال ی
نقل کرده است .بهیفتۀ ابنتیمیه ،عالمه این روایـت را از کتـاب فضةائل الصةحابة نوشـتۀ
احمد بن حنبل نقل کرده است؛ در حالی که این کتاب از اعتبار بـاالیی برخـوردار نیسـت.
وی مییوید:
احمد دو کتاب مشهور دارد :یکی مسند و دیگری فضةائل الصةحابة .احمـد در مسةند
احادیثی را که از نظر او بهیونهای ضعف داشته یا مرسل بـوده ،ذکـر نکـرده اسـت؛ امـا در
کتاب فضائل الصحابة همۀ این احادیث را ذکر کرده است و وجـود ایـن حـدیث در کتـاب
صحت آن نیست.
فضائل الصحابة ،دلیل بر
ی

در ادامه ،وی به شیعیان نسبتهایی ناروا میدهد و یاه آنان را به کذب متهم میکند.

مسةند اوسـت و
وی مییوید شیعیان یمان میکنند هر آنهه از احمد نقل شده ،در کتاب
ق
کتاب مسند ،کتابهـای دیگـری نیـز دارد؛ لـذا لیزهـایی را بـه
نمیدانند که احمد ییر از ی

مسند أحمد نسبت میدهند که در آن یافت نمیشود .او بهعنوان نمونه ،بـه ابنبطریـق 3و
4
بدون آنکه به نقلی اشتباه از آنان اشاره نماید.
صاحبالطرائف اشاره میکند؛ ی
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 .1همان.
 .2همان.
ْ ْ
« .3یحیی بن حسن بن حسین بن علی بن محمد بن بطریق حلی اسـدی ربعـی معـروف بـه یابن یبطریـق (755-587ق) فقیـه،
اثـر اوسـت»( .نـک« :یحیـی بـن
متکلم ،محدث و ادیب امامی در قرن ششم هجری قمری است .کتاب العمةدة مشـهورترین ی
بطریق» ،سایت ویکیشیعه).
َّ
ّ
َْ َ َ
ذاه قب الطوائ اثری کالمی-حدیثی از سـید علـی بـن ـاووس حسـینی حلـی (م 771ق) در اثبـات
« .4الطرائ في مع قرف قة م ق
مخالفان آنهاست»( .همان).
امامت ائمه و حقانیت مذهب شیعۀ اثناعشری و رد
ی

پاس اشکال اول
اشکال بیاساس را بر عالمه مطر میکند که با انـدر بررسـی در
ابنتیمیه در حالی این
ی
نقد مخالفـان لنـان بـر
کتاب مسند أحمد میتوانست این حدیث را بیابد .یاهی تعصب در ی

شخص یالب میشود که سبب میشود واضحات را نیز نبیند یا آنها را دیـده و انکـار کنـد.
این روایت ،که به اهمیت محبت و مودت اهلبیت پرداختـه اسـت ،در منـابع مختلفـی

از جمله مسند أحمد بن حنبل آمده است 1.نتیجه آنکه با توجـه بـه وجـود ایـن حـدیث در
اعتبار این کتاب ،این اشکال بیاساس اسـت
اعتراف ابنتیمیه بر
مسند أحمد بن حنبل و
ی
ی
تـوجهی ابنتیمیـه نشــأت میییـرد .از آنجـا کــه
و ایـر خوشبینانـه قضـاوت کنــیم ،از بی
ی

ابنتیمیه دربارۀ اتهامی که به ابنبطریق و صاحبالطرائف نسبت داده است ،شاهدی ارائه
فرض اینکه اتهـامی کـه ابنتیمیـه بـه ایـن
نمیکند ،نمیتوانیم قضاوتی داشته باشیم .بر ی

دو فــرد نســبت میدهــد ،صــحی باشــد و بپــذیریم کــه آنــان اشــتباه در نقــل داشــتهاند،
دادن آن به تمام شیعیان کاری خطا و ادعایی بیدلیل است.
سرایت ی
اشکال دوم
از جمله ایرادهای ابنتیمیه بر عالمه ،این است که کتاب مسند أحمد مطـالبی دارد کـه از
خود احمد آنهـا را بیـان
زیادات قطیعی و عبدالله بن احمد ،فرزند احمد بن حنبل ،است و ی

نکرده است .وی این حدیث را نیز از این زیادات میداند و مییوید ایـن حـدیث از زیـادات
2

جعفر نقل کرده است.
پاس اشکال دوم

اشکال ابنتیمیه از دقتهایی است که ثمرهای بر آن مترتب نیست و شاید بتوان یفت
این
ی
مراد عالمه را نفهمیده است .هـدف عالمـه از بیـان ایـن روایـت ایـن اسـت کـه
که ایشان ی

« .1عن علي بن حسین ،عن أبیه ،عن جده ،أن رسول الله أخذ بید حسـن و حسـین فقـال :مـن أحبنـي و أحـب هـذین ،و
أباهما و أمهما کان معي في درجتي یوم القیامة»( .ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،8ص.)32
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،3ص.155

َ
بررسی کالم ابنتیمیه دربارۀ حدیث « َمن َّ
أحبني و َأح َّب هذین ...

قطیعی است که آن را از نصر بن علی جهضمی ،از علی بن جعفر ،از برادرش موسـی بـن
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حدیثی اهلسنت نیز این حدیث آمده است و از جملـۀ ایـن منـابع،
معتبر
منابع
ی
ی
بفهماند در ی

زیـادات
خود احمد نقـل کـرده باشـد و خـواه از
ی
کتاب مسند أحمد است .خواه این حدیث را ی
کسی باشد که نزد اهلسنت ثقه و مورداعتماد اسـت .اینیونـه دقتهـا تـأثیری در نتیجـۀ
خود
بحث ندارند و نمونههای آن در میان اهلسنت ،فراوان دیده میشود .بهعنوان نمونه ،ی
1
ابنتیمیــه در همــین حــدیث مییویــد« :ایــن حــدیث در مسةةند أحمةةد نیامــده اســت»،
در حالی که دیدیم این حدیث در این کتاب ذکر شده است .همهنـین وی بیـان میکنـد:
زوائد عبدالله احمـد اسـت 2.همهنـین
«این حدیث از زوائد قطیعی است» ،در حالی که از ی
مبارکفوری ،شـار کتـاب سةنن الترمةذ  ،همـین حـدیث را بـه احمـد نسـبت میدهـد و

3
عبارت مبارکفوری یفتـه
روش ابنتیمیه ،باید بهخا ر این
ی
مییوید« :أخآجه أحْ » .بق ی

بزریان اهلسنت ،به جهـل مـتهم
شود که این حدیث را احمد نگفته و از زوائد است و او و
ی
ً
شوند .این در حالی است که با ذکر این مقدمه روشن شد که این امکـان وجـود دارد اصـال

معتبـر
منـابع
مـراد عالمـه،
ابنتیمیه
ی
مقصـود عالمـه را نفهمیـده باشـد .ی
ی
ی
وجـود روایـت در ی
اهلسنت است؛ اعم از اینکه از زوائد باشد یا از احادیثی که از خود احمد نقل شـده اسـت.
پس از بیان این مقدمه ،به اشکال ابنتیمیه دو پاسخ داده میشود:
ً

اوال :این حدیث فقـط در مسةند أحمةد نیامـده اسـت ،بلکـه بسـیاری از اهلسـنت آن را نقـل
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 .1همان.
 .2هریاه یفته شود «حدثنا عبدالله» ،و سپس حدیث از کسی ییر از احمد نقل شود ،از زوائـد عبداللـه بـن احمـد اسـت .بـرای
یذاری مسند اإلمام أحمد بن حنبل بـا حاشـیۀ شـعیب ارنـؤوط مراجعـه کـرد .شـعیب ارنـؤوط در
راحتی کار ،میتوان به عالمت ی
ی
حدیثی خود با عالمتی که در کنار این حدیث یذاشته ،فهمانده است که این حدیث از زوائد عبدالله بـوده و در صـفحۀ
موسوعۀ
ی
 313از جلد اول ،این رمزیذاری را بیان کرده است.
 .3مبارکفوری ،محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم ،تحفة األحوذ شر جامع الترمذ  ،ج ،35ص.7377 ،377
 .4ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بةن حنبةل ،ج ،2ص18؛ خـوارزمی ،موفـق بـن احمـد ،المناقةب ،ص119؛
ابنحنبل ،احمد بن محمد ،فضائل الصحابة ألحمد بن حنبةل ،ج ،2ص693؛ ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،سةنن الترمةذ ،
ج ،6ص9١؛ خطیــب بغــدادی ،احمــد بــن علــی ،تةةاریخ بغةةداد ،ج ،15ص389؛ مقدســی ،محمــد بــن عبدالواحــد ،األحادیة
المختارة ،ج ،2ص44؛ ابنجـزری ،محمـد بـن محمـد ،مناقةب األسةد الغالةب علةی بةن أبةي طالةب البةن الجةزر  ،ص74؛
ابنمغازلی ،علی بن محمد ،مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ،ص433؛ اصفهانی مـدینی ،ابوموسـی ،کتةاب اللطةائ
من علوم المعارف ،ص865؛ ابناثیر ،مبارر بن محمد ،جامع األصول في أحادی الرسةول ،ج ،9ص67١6 ،157؛ برانـی،

ً

ثانیا :ابنتیمیه به له دلیلی مییوید که هر آنهه از خود احمد نیست ،ضـعیف اسـت؟
شاید فرزنـد احمـد یـا قطیعـی حـدیث صـحیحی را بـه مسةند أحمةد افـزوده باشـند .بـرای
شدن بحث بـه بیـان برخـی اقـوال بزریـان دربـارۀ عبداللـه بـن احمـد و قطیعـی
روشنتر ی

میپردازیم:

الف .قطیری در میزان جرح و تردیل

بزریان اهلسنت دربارۀ قطیعی عباراتی دارند که در ادامه ،به برخی از آنها اشاره میکنیم:
ی

خودیخود راستگو و موردقبول است .در آخر عمر تغییـر
 .3ابنحجر عسقالنی« :او به ی

زمان خود است».
کمی داشت و ابنصال دربارۀ او یفته است که او پرروایتترین اهل ی

1

 .8خطیب بغدادی« :وی دارای احادیث فراوان است» 2.او در جای دیگری مییویـد:

«کسی را ندیدیم که در نقل روایت از او خودداری کند یا به روایت او احتجاج نکند».
 .7دارقطنی« :او ثقه ،زاهد و قدیم است و شنیدم که مستجابالدعوه است».

3

4

نقـل روایـت از او خـودداری کنـد یـا بـه روایـت او
 .1ابنثابت« :کسی را ندیدیم کـه در ی

احتجاج نکند».

5

استاد مـن
 .5ابوعبدالله حاکم« :وی ثقه و موردا مینان است .احواالت او نیکوست و ی


َ
بررسی کالم ابنتیمیه دربارۀ حدیث « َمن َّ
أحبني و َأح َّب هذین ...

سلیمان بن احمد ،المعجم الصغیر ،ج ،2ص163؛ برانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الصةغیر ،ج ،3ص5١؛ وسـی ،حسـن
بــن علــی ،مجلسةةان مةةن أمةةالي نظةةام الملةةك ،ص49؛ آجــری ،محمــد ،الشةةریعة لججةةر  ،ج ،5ص2151؛ ابــن ابیشــری ،
عبدالرحمن بن احمـد ،األحادیة المائةة الشةریحیة ،ص51؛ خطیـب بوشـنجی ،عفیـف بـن محمـد ،المنظةوم و المنثةور مةن
ْ
الحدی  ،ص7١؛ سلفی ،ابو اهر ،الثامن عشر من المشیخة البغدادیة ألبي طاهر السلفي ،ص4؛ ییطریفـی جرجـانی ،محمـد
بن محمد ،جزء ابن الغطری  ،ص77؛ دوالبی رازی ،محمد ،الذریة الطاهرة النبویةة ،ص12١؛ انصـاری ،عبداللـه بـن محمـد،
طبقات المحدثین بأصبهان و الواردین علیها ،ج ،4ص8١؛ اصفهانی ،ابونعیم ،تاریخ أصبهان ،ج ،1ص233؛ خطیب بغدادی،
احمــد بــن علــی ،تةةاریخ بغةةداد و ذیولةةه ،ج ،13ص289؛ ج ،23ص3١6؛ ابنعســاکر ،علــی بــن حســن ،تةةاریخ دمشةةق ،ج،13
ص196؛ ابناثیر ،علی بن محمد ،أسد الغابة فةي معرفةة الصةحابة ،ج ،3ص6١7؛ سـیو ی ،عبـدالرحمن بـن ابیبکـر ،الفةتح
الکبیر في وم الزیادة إلی الجامع الصغیر ،ج ،3ص.141
« .1صدوق في نفسه مقبول ،تغیر قلیال ،ورد قول ابن الصال  ،و قال :کان أسند أهل زمانه»( .ابنحجر عسـقالنی ،احمـد بـن
علی ،لسان المیزان ،ج ،3ص.)132
 ...« .2کثیر الحدیث»( .خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،ج ،5ص.)337
 .3همان.
 .4سلمی ،ابو عبدالرحمن ،سؤاالت السلمي للدارقطني ،ص.33
 .5ابن ابییعلی ،محمد ،طبقات الحنابلة ،ج ،8ص.3
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در حدیث است».

1

 .7ذهبی« :او در زمان خود کسی بود که در عراق یکهتاز حدیث بود».

2

عالم به حدیث بود .همهنین کسـی بـود کـه در زمـان خـود در عـراق
 .3زرکلی« :وی ی

یکهتاز حدیث بود».

3

بیانگر جایگاه واالی قطیعی در
بزریان اهلسنت دربارۀ با قطیعی است که
عبارات
این
ی
ی
ی

زیـادات قطیعـی اسـت ،تضـعیف
میان آنان است؛ لذا نمیتوان حدیثی را بهبهانۀ اینکـه از
ی

کرد؛ بهویژه اینکه این حدیث از ریقی ییر از ریق قطیعی نیز نقل شده است.
ت .عبدالله بن احمد در میزان جرح و تردیل

بزریان اهلسنت دربارۀ عبدالله بن احمد عباراتی دارند که در ادامه ،به برخی از آنها اشاره
ی

میشود:

پدر خود ،استوانهای است و خود بهتنهایی
 .3ابواحمد بن عدی جرجانی« :او بهواسطۀ ی

نیز در علم دارای جایگاه است .او علـم پـدرش را در مسـندی کـه از او شـنید ،زنـده کـرد؛
4

بهویژه قبل از اینکه پدرش مسند خود را برای کسی دیگر بخواند».
د
 .8ابوالحسین بن منـادی« :در عـالم کسـی بـی از او از پـدرش حـدیث نقـل نکـرده
اسـتادان مـا بـه شـناخت
بزریـان
است» 5.وی همهنین بیان میکند« :دائم میبینیم که
ی
ی
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6

« .1ثقة ،مأمون ،حسن حاله ،شیخي»( .خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،ج ،5ص.)337
« .2کان مسند العراق في زمانه»( .ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،ج ،2ص.)828
« .3عالم بالحدیث ،کان مسند العراق في عصره»( .زرکلی ،خیرالدین ،األعالم ،ج ،3ص.)353
 « .4نبل بأبیه ،و له في نفسه محل في العلم ،أحیا علم أبیه من مسنده الذي قرأه علیه أبوه خصوصا قبل أن یقرأه علـی ییـره».
(جرجانی ،عبدالله بن عدی ،الکامل في وعفاء الرجال ،ج ،3ص871؛ ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،سةیر أعةالم النةبالء ج،35
ص.)538
« .5لم یکن في الـدنیا أحـد أروی عـن أبیـه منـه»( .خطیـب بغـدادی ،احمـد بـن علـی ،تةاریخ بغةداد ،ج ،33ص38؛ سـبکی،
عبدالوهاب بن علی ،طبقات الشافعیة الکبرى ،ج ،8ص78؛ مزی ،یوسف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال في أسماء الرجةال،
ج ،31ص.)835
« .6و ما زلنا نری أکابر شیوخنا یشهدون له بمعرفة الرجال و علل الحدیث»( .خطیـب بغـدادی ،احمـد بـن علـی ،تةاریخ بغةداد
ج ،33ص38؛ مزی ،یوسف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال في أسماء الرجال ،ج ،31ص835؛ ابنمفل  ،ابراهیم بن محمـد،
المقصد األرشد ،ج ،8ص.)3

 .7احمد بن حنبل« :او دارای علم بسیار است» 1.وی در جای دیگر بیان میکند« :او
ـردن حــدیث اشــتباه نمیکنــد» 2.همهنــین در جــای دیگــری
در علــم حــدیث یــا حفظکـ ی

میافزاید« :در موارد زیادی آنهه را فراموش کرده بودم ،به من یادآوری میکرد».
 .1احمد بن محمد خالل« :او مردی صال  ،راستگو و بسیار باحیا بود».
 .5ابن ابیحاتم رازی« :او فردی راستگو و موردا مینان بود».
 .7ابنحجر عسقالنی« :او ثقه است».

3

4

5

6

 .3خطیب بغدادی« :او فردی موردا مینان ،محکم و فهیم است».

7

تاز حدیث در بغـداد اسـت»« 8.او شخصـی
 .2ذهبی« :او امام ،حافظ ،نقدکننده و یکه ی

خویشتندار ،دیندار ،راستگو ،دارای حدیث ،دارای پیرو و آیاه به علم رجال است».
 .3هیثمی« :او ثقه ،امام و حجت است».

9

1١

بزریان اهلسنت نقل شد ،آشکار میشود که ابنتیمیـه نمیتوانـد
با این عباراتی که از
ی

بهعنوان ایراد بر مسند أحمد و روایاتی که در آن است ،بگوید که عبدالله بـن احمـد در آن
بزریان اهلسنت ،زیادات او
زیادات دارد؛ لراکه با توجه به جایگاه واالی عبدالله در میان
ی

ارزش آن حدیث نمیکاهد.
معتبر است و یصرف اینکه حدیثی از
ی
زیادات او باشد ،ذرهای از ی

َ
بررسی کالم ابنتیمیه دربارۀ حدیث « َمن َّ
أحبني و َأح َّب هذین ...

« .1قد وعی علما کثیرا»( .نوری ،ابوالمعا ی و احمد عبدالرزاق عید و محمود محمد خلیل ،موسوعة أقةوال اإلمةام أحمةد فةي
الجر و التعدیل ،ج ،1ص38؛ ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النةبالء ،ج ،35ص535؛ مـزی ،یوسـف بـن عبـدالرحمن،
تهذیب الکمال في أسماء الرجال ،ج ،31ص.)823
« .2محظوظ من علم الحدیث ،أو من حفظ الحدیث»( .ابنمبرد ،یوسف بن حسن ،بحر الدم ،ص.)21
« .3ال یکاد یذاکرني إال بما ال أحفـظ»( .خطیـب بغـدادی ،احمـد بـن علـی ،تةاریخ بغةداد ج33ص38؛ ابننقطـه ،محمـد بـن
عبدالغنی ،التقیید ،ص733؛ ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،35ص.)533
« .4کان رجال صالحا ،صادق اللهجة ،کثیر الحیاء»( .ابن ابییعلی ،محمد ،طبقات الحنابلة ،ج ،3ص327؛ مزی ،یوسـف بـن
د
عبدالرحمن ،تهذیب الکمال في أسماء الرجال ،ج ،31ص833؛ بکجری مصریُ ،مغلطای بن قلیچ ،إکمال تهذیب الکمال في
أسماء الرجال ،ج ،3ص.)873
 .5ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن ،الجر و التعدیل ،ج ،5ص.3
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،ص.8357
« .7کان ثقة ثبتا فهما»( .خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،ج ،33ص.)38
« .8اإلمام الحافظ الناقد ،محدث بغداد»( .ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،35ص.)553
« .9کان صینا دینا صادقا ،صاحب حدیث و اتبا  ،و بصر بالرجال»( .همان ،ص.)537
 .1١منصوری ،نایف بن صال  ،إرشاد القاصي و الداني إلی تراجم شیوخ الطبراني ،ص.773

101

اشکال سوم
بیت پیامبر اکرم را بیـان مـیدارد ،تمـام
ابنتیمیه برای رد این حدیث که فضیلت اهل ی
توان خود را به کار بسته است؛ لذا در ایـن اشـکال تـالش میکنـد تـا منبـع روایـت ،یعنـی

اتفاق اهلمعرفت ،در مسند احمةد احادیـث
مسند أحمد را زیر سؤال ببرد .او مییوید« :به ی
موضوعه وجود دارد».

1

پاس اشکال سوم
احادیث مسند أحمد را موضو میداند و
ابنتیمیه خیلی راحت این حدیث و برخی دیگر از
ی
اتفاق اهلمعرفت نسبت میدهد .این در حالی است که دربارۀ مسند أحمد
این سخن را به ی

سه دیدیاه وجود دارد:

2

احادیث آن را تلقی به قبول کردهاند.
دستی اول :کسانی هستند که تمام
ی

دسوتی دوم :کســانی هســتند کــه مسةةند أحمةةد را خــالی از احادیــث جعلــی میداننــد و
منکر وجود احادیث ضعیف در این کتاب نیستند.
در عین حال ،ی

احادیـث مسةند أحمةد را ضـعیف
دستی سووم :افرادی هسـتند کـه نـهتنها بسـیاری از
ی

میدانند ،بلکه برخی از آنها را جعلی و ساختگی نیز میدانند.

ابوموسی مدینی از کسانی است که مسند أحمد را تلقـی بـه قبـول میکنـد 3.ابنحجـر
مییوید« :ایرله در کتاب مسند أحمد احادیث ضعیف هـم وجـود دارد ،ولـی هیچیـک از
ف
احادیث آن موضوعه نیست» .وی کتابی بهنام القول المسدد في الذب عن مسةند اإلمةام
ی
بودن آنها مطر شـده اسـت،
أحمد نوشته است و در آن تمام احادیثی را که ادعای جعلی ی
سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31
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الذیل الممهد نوشته و در آن ،از کتاب مسند أحمةد دفـا میکنـد .سـیو ی مییویـد کـه
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،3ص.155
 .2ابو زهو ،محمد ،الحدی و المحدثون ،ص.738
 .3همان؛ لحیدان ،دخیل بن صال  ،زیادات القطیعي علی مسند اإلمام أحمد ،ص338؛ اصـفهانی مـدینی ،ابوموسـی ،کتةاب
اللطائ من علوم المعارف ،ص37؛ حسینی دمشقی ،محمد بن علی ،من له روایة في مسند أحمد ،ص.3
ف
 .4ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،القول المسدد في الذب عن مسند اإلمام أحمد ،ص.7

ضــعیف مسةةند أحمةةد ،مقبــول و
احادیــث
احادیــث احمــد مقبــول اســت و همــۀ
تمــام
ی
ی
ی

قریب به حسن است 1.هیثمی نیز مسند أحمد را صحی ترین مسانید میداند.

2

آیا «اهلسنت» ابوموسی مدینی ،ابنحجر ،سیو ی و هیثمی را اهلمعرفت نمیدانند
یا اینکه ابنتیمیه ادعای یزافی مطر کرده است؟
مسند خود مییوید« :این کتاب را نوشتم تا امـام مـردم در
خود احمد بن حنبل دربارۀ ی
ی

هنگام اختالف در سنت پیامبر باشد» 3.وی مسند را از بین هفتصد هزار حدیث نوشته
دیانت آنان برای او ثابـت بـوده اسـت.
است و در آن فقط از کسانی نقل کرده که صدق و ی

4

کتاب احمد را خدشهدار میکند ،بلکه
با این همه ،لگونه است که ابنتیمیه نهتنها
اعتبار ی
ی

روایات جعلی در آن را اجماعی میداند؟
وجود
ی
اشکال چهارم

اشکال دیگری که ابنتیمیه بر این حدیث وارد میکند ،این است که مییوید« :بر فـرض
وجـوب عمـل بـه حـدیث
موجـب صـحت و
اینکه احمـد ایـن حـدیث را نقـل کـرده باشـد،
ی
ی
ضعف آن را برساند».
نمیشود؛ لراکه او در موارد زیادی روایت ضعیفی را نقل میکند تا ی

5

ابنتیمیه معتقد است که این حدیث نیز از احادیثی است که ابنحنبـل آن را نقـل کـرده تـا
ضعف آن را برساند.

برابـر حـق
اشکال ابنتیمیه همانند سایر حرفهای او ،حکایت از عجز و
این
ی
ناتوانی او در ی
ی
 1سیو ی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،جامع األحادی  ،ج ،3ص 5و7؛ شوکانی ،محمد بن علی ،نیل األوطار ،ج ،3ص.88
 .2شوکانی ،محمد بن علی ،نیل األوطار ،ج ،3ص.88
« .3عملت هذا الکتاب إماما إذا أختلف الناس في سنة رسـول اللـه رجـع إلیـه»( .اصـفهانی مـدینی ،ابوموسـی ،خصةائ
مسند اإلمام أحمد ،ص31؛ ابن ابییعلی ،محمد ،طبقات الحنابلةة ،ج ،3ص321؛ ابننقطـه ،محمـد بـن عبـدالغنی ،التقییةد،
ص373؛ سبکی ،عبدالوهاب بن علی ،طبقات الشافعیة الکبرى ،ج ،8ص73؛ حسینی دمشقی ،محمد بن علی ،من له روایةة
في مسند أحمد ،ص.)3
 .4اصفهانی مدینی ،ابوموسی ،خصائ مسند اإلمام أحمد ،ص.31
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،3ص.155

َ
بررسی کالم ابنتیمیه دربارۀ حدیث « َمن َّ
أحبني و َأح َّب هذین ...

پاس اشکال چهارم
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بودن این اشکال نیز روشن شود در پنی محور به پاسخگویی به
دارد .برای اینکه بیاساس ی

این ایراد میپردازیم:
محور اول

درست است که در مسند أحمد احادیث ضعیف نیز وجود دارد ،امـا اینکـه ادعـا کنیـد ایـن
ضعف آن را بیان کنـد ،ادعـایی
حدیث ،از احادیث ضعیف است و احمد آن را بیان کرده تا ی

بیدلیل است.
محور دوم

ضـعف آن را بیـان نکـرده و
ضعف آن را بیان کند ،پس لرا
ی
ایر احمد این حدیث را آورده تا ی
آن را مسکوت یذاشته است؟

محور سوم

سـند ایـن حـدیث اعتـراف کـرده و بـر ایـن مطلـب
برخی
بودن ی
بزریان اهلسنت به معتبر ی
ی
تصری نمودهاند .در ذیل به بیان برخی از آنان میپردازیم:
1

 .3مقدسی« :سند این حدیث نیکو است».

2

 .8ابنجزری« :این حدیث دارای سندی نیکو است».

 .7مبارکفوری ،شار ی سنن الترمةذ « :ایـن حـدیث نیکوسـت کـه یـک ریـق دارد و
3
احمد آن را نقل کرده است».
ترمذی ذیل این حدیث یفته که این حدیث یریب اسـت؛ امـا مـیدانیم کـه یرابـت یـا
بزریان علم حـدیث ،یرابـت میتوانـد بـا
ضعف حدیث نمیشود ،بلکه بهیفتۀ
تفرد،
موجب ی
ی
ی

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

صحی یا حسن بودن جمع شود.
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4

 .1مقدسی ،محمد بن عبدالواحد ،األحادی المختارة ،ج ،8ص.11
 .2ابنجزری ،محمد بن محمد ،مناقب األسد الغالب علی بن أبي طالب البن الجزر  ،ص.33
د د د ٌ د د ٌ د ٌ دْ
د ُ
یب دو أخ در دج ُه أ ْح دمد»( .مبارکفوری ،محمـد عبـدالرحمن بـن عبـدالرحیم ،تحفةة األحةوذ شةر جةامع
« .3هذا ح یدیث حسن ی یر
الترمذ  ،ج ،35ص.)7377 ،377
َّ
« .4أن التفرد ال یعني بالضرور الضعف بل قد یعني الصـحة»( .داودی ،یوسـف بـن جـوده ،مةنهج اإلمةام الةدارقطني فةي نقةد
الحدی في کتاب العلل ،ص.)827

 .1احمد شاکر در تعلیقهای که بر مسند أحمد دارد« :این حدیث حسن است».

1

محور چهارم

ایرله همین مقدار نیز برای پاسخ بـه ابنتیمیـه و اعتباربخشـیدن بـه ایـن حـدیث کـافی
سند این حـدیث
است ،ولی برای ا مینان بیشتر ،به
بررسی سند حدیث خواهیم پرداخت .ی
ی

در مسند أحمد بدین شر

است« :ح ثنا عب ِْه ،ح ثن نصآ بذُ عِذ أزةِ ،أخبآنذ عِذ بذُ

جيفآ بُ محْ بُ عِ بُ ْحسيُ بُ عِ  ،ح ثن أخ مَس بُ جيفآ ،عُ أبيه جيفآ بذُ محْذ  ،عذُ
أبيه ،عُ عِ بُ حسيُ ،عُ أبيه ،عُ ج

ه».

2

 .0عبدالله بن احمد

ابنحجر عسقالنی« :او ثقه است».

3

خطیب بغدادی« :وی فردی مورداعتماد ،محکم و فهیم است».

4

 .0نصر بن علی ازدی

د
ابوحاتم رازی« :او ثقه است .وی از فالس مورداعتمادتر و دارای حافظۀ بهتر است».

ابنحجر عسقالنی« :او فردی مورداعتماد و محکم است».
ذهبی« :او حافظ ،عالمه و مورداعتماد است».

5

6

7

راویان کتابهای بخاری و مسلم است.
باید توجه داشت که وی از ی

1

َ
بررسی کالم ابنتیمیه دربارۀ حدیث « َمن َّ
أحبني و َأح َّب هذین ...


دد
ْ
د
ْ
د ُ
َّ د د د ْ د د ْ
« دو د
د ُ د
یـه یب دمـا
بال
الحکم
من
ذکره
ا
م
ـح ی
حسن یعند د التفرد م ْردود بل الصواب أن ْ دما انفـرد یب دتص ی
یح یه فیتبـع بالکشـف عنـه و یحکـم عل ی
ع َّ د ْ ی
د د
َّ ْ ُ د ع
ْیق دتضی دحاله من الصحة أو الحسن أو ْ
الضعف و علی ذ یلل عمل األ یئمة المتأخرین»( .زرکشی ،محمد بن عبداللـه ،النکةت علةی
ی
مقدمة ابن الصال  ،ج ،3ص.)887
ً
«قد یطلق بعضهم الشاذ علی مجرد التفرد -کما تقدم -لکن األشهر أن بینهما فروقا ،و هي .3 :أن الفرد مجرد تفرد لیس عـن
مخالفة ،بخالف الشـاذ .8 .أن فـي الفـرد الصـحی و الحسـن و الضـعیف ،بخـالف الشـاذ»( .سـلیمانی مـأربی ،مصـطفی بـن
اسماعیل ،الجواهر السلیمانیة علی المنظومة البیقونیة ،ص.)858
 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،3ص.138
 .2همان ،ج ،8ص.32
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،ص.835
 .4خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،ج ،33ص.38
« .5أوثق من الفالس و أحفظ»( .ذهبی ،محمد بن احمد ،تذکرة الحفاظ ،ج ،8ص.)33
« .6ثقة ثبت»( .ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،ص.)573
 .7ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء ،ج ،3ص.553
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 .3علی بن جرفر

ابنحجر عسقالنی مییوید« :او موردقبول است».

2

 .4موسی بن جرفر

ابوحاتم رازی« :وی ثقه ،راستگو و امامی از ائمۀ مسلمانان است».
ابنحجر عسقالنی« :او شخصی راستگو و عابد است».

3

4

 .5جرفر بن محمد

مانند او سؤال نمیشود».
ابوحاتم رازی« :او فردی مورداعتماد است و از ی

ابوحنیفه« :کسی را از جعفر بن محمد فقیهتر ندیدم».

5

6

ابنحجر عسقالنی« :او فردی راستگو ،فقیه و امام است».

7

ذهبــی« :او فــردی موردا مینــان و راســتگو اســت .شــیعیان بــه او درو میبندنــد و
ً
8
لیزهایی را به او نسبت میدهند که او اصال آنها را نشنیده است».
راویان کتاب صحیح مسلم است.
باید توجه داشت که ایشان از ی

9

 .6محمد بن علی الباقر

ابنحجر عسقالنی« :او فردی موردا مینان و دارای فضیلت است».
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 .1نرمافزار جوامعالکلم.
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،ص.733
 .3ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان اإلعتدال في نقد الرجال ،ج ،1ص853؛ ابن ابیحاتم ،عبدالرحمن ،الجر و التعدیل ،ج،2
ص.373
 .4ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،ص.555
 .5ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان اإلعتدال في نقةد الرجةال ،ج ،3ص135؛ ابـن ابیحـاتم ،عبـدالرحمن ،الجةر و التعةدیل،
ج ،8ص.123
 .6ذهبی ،محمد بن احمد ،سةیر أعةالم النةبالء ،ج ،7ص771؛ مـزی ،یوسـف بـن عبـدالرحمن ،تهةذیب الکمةال فةي أسةماء
الرجال ،ج ،5ص33؛ عینی ،بدرالدین ،مغاني األخیار في شر أسامي رجال معاني ارثار ،ج ،3ص.357
 .7ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،ص.313
« .8ثقة صدوق ،کذبت عنه الرافضة و نسبت إلیه أشیاء لم یسـمع بهـا»( .ذهبـی ،محمـد بـن احمـد ،تةاریخ اإلسةالم و وفیةات
المشاهیر و األعالم ،ج ،7ص.)277
 .9نرمافزار جوامعالکلم.
 .1١ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،ص.133

راویان کتابهای بخاری و مسلم است.
همهنین ایشان از ی

1

 .7علی بن حسین

ابنحجــر عســقالنی« :او فــردی موردا مینــان ،محکــم ،فقیــه ،عابــد ،بافضــیلت و
شناختهشده است».

2

راویان کتابهای بخاری و مسلم است.
ایشان نیز از ی

3

 .8حسین بن علی و علی بن ابیطالب

مبـانی اهلسـنت ،بـه توثیـق
این دو بزریوار از صحابۀ پیامبر هستند و بر اسـاس
ی

نیازی ندارند.
محور پنجم

ضـعف آن را جبـران میکننـد .ایـن
ضعف این حدیث ،مؤیداتی وجـود دارنـد کـه
ی
فرض ی
بر ی
مؤیدات را در دو محور بیان میکنیم:

 .0ت یید مضمون حدیث با احادیث دیگر

وجوب محبت به اهلبیت را ثابـت کننـد و ابنتیمیـه بـا
بیان این حدیث میخواهد ی
عالمه با ی

این ایرادهای خود ،آن را انکار میکند؛ یافـل از آنکـه ایـن امـر بـا مؤیـدات محکمـی کـه دارد،
انکارشدنی نیست .از جملۀ این مؤیدات این است که در روایات فراوانی پیامبر به محبت بـه
خود او این اسـت کـه روایتـی کـه بـا روایـات
این احادیث میبندد؟ این در حالی است که مبنای ی
ُ
ُ
دیگر تقویت شود ،حتی ایر راویان از فساق و فجار باشند ،موردپذیرش اسـت 4.ممکـن اسـت
انکار اینیونه روایات بهخا ر دشمنی بـا شـیعه باشـد؛ کمـا اینکـه ابنحجـر مییویـد« :یـاهی

 .1نرمافزار جوامعالکلم.
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تقریب التهذیب ،ص.155
 .3نرمافزار جوامعالکلم.
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،32ص.87

َ
بررسی کالم ابنتیمیه دربارۀ حدیث « َمن َّ
أحبني و َأح َّب هذین ...

اهلبیت امر کردهاند و بر این مطلب تصری دارند .لگونه ابنتیمیه لشـم خـود را بـر همـۀ
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ابنتیمیه در رد عالمه بهقدری زیادهروی کرده که موجـب تنقـیص علـی تد شـده اسـت».

1

بردن احادیث بهخا ر دشمنی بـا شـیعه لیـز جدیـدی نیسـت .متوکـل نیـز وقتـی ایـن
زیرسؤال ی

زدن او
حدیث را از نصر بن علی شنید ،دسـتور داد تـا او را  3555ضـربه شـالق بزننـد .شـالق ی

ادامه داشت تـا زمـانی کـه بـه متوکـل یفتنـد« :نصـر از اهلسـنت اسـت» 2.روایـات متعـددی
مضمون این حدیث را تقویت میکند که به برخی از آنان اشاره میشود:
ی

« .3خدایا من او را دوست دارم؛ پس دوست بدار او را و دوست بدار هرکه او را دوسـت
3

میدارد».

« .8من با هرکس که با او دشمنی کند ،دشمن هستم و هرکه با او دوسـت باشـد بـا او
دوست هستم».

4

بغض آنان
« .7هرکه حسن و حسین تد را دوست بدارد ،مرا دوست داشته ،و هرکه ی

را داشته باشد ،بغض من را داشته است».

5

« .1هرکه من موالی او هستم ،علی موالی او است».

6
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« .5هرکه مرا دوست دارد ،باید حسن و حسین تد را دوست بدارد».
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7

« .1کم من مبالغة لتوهین کالم الرافضي ادته أحیانا إلی تنقـیص علـي( .»ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد بـن علـی ،لسةان
المیزان ،ج ،7ص.)785
« .2قال أبو عبد الرحمن :لما حدث بهذا الحدیث نصر بن علي أمر المتوکل بضربه ألف سوط ،فکلمه جعفر بـن عبـد الواحـد و جعـل
یقول :هذا الرجل من أهل السنة و لم یزل به حتی ترکه»( .خطیب بغدادی ،احمد بن علـی ،تةاریخ بغةداد ،ج ،35ص723؛ سـلفی،
ابو اهر ،الثامن عشر من المشیخة البغدادیة ألبي طاهر السلفي ،ج ،33ص3؛ اتیوبی ،محمد بن علی بن آدم ،ذخیرة العقبةی فةي
شر المجتبی ،ج ،5ص157؛ اتیوبی ،محمد بن علی بن آدم ،مشارق األنوار الوهاجة و مطالع األسرار البهاجة ،ج ،3ص.)323
« .3اللهم إني أحبه فأحبه ،و أحب من یحبـه»( .ابنمغـازلی ،علـی بـن محمـد ،مناقةب أمیةر المةؤمنین علةي بةن أبةي طالةب،
ص.)132 ،171
دد د ْ ٌ د ْ د د د ْ د ْ ٌ د ْ د د
ف
د
ْ
« .4أنا حرب یلمن حاربکم ،و یسلم یلمن سالمکم»( .ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،الکتاب المصن فةي األحادیة و ارثةار،
ج ،7ص.)732
« .5من أحبهمـا فقـد أحبنـي ،و مـن أبغضـهما فقـد أبغضـني»( .ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسةند اإلمةام أحمةد بةن حنبةل ،ج،37
ص.)875
« .6من کنت مواله فعلي مواله»( .همان ،ج ،72ص.)337
د ْ د د َّ د ْ َّ د
ـب دهــذ یین»( .نســائی ،احمــد بــن شــعیب ،السةةنن الکبةةرى ،ج ،3ص732؛ ابنحبــان ،محمــد ،صةةحیح
یحـ
« .7مــن أحب ینــي فل ی
ابةةن حبةةان ،ج ،35ص183؛ برانــی ،ســلیمان بــن احمــد ،المعجةةم الکبیةةر ،ج ،7ص13؛ متقــی هنــدی ،علــی بــن حســام،
کنز العمال ،ج ،38ص.)383

 .0روایات متواتر مبنی بر «المرء مع من أحبه»

روایات زیادی با این مضمون وجود دارد که مییوید« :انسان با کسی همراه است که او را
دوست میدارد» 1.این روایات مضـمون حـدیث موردبحـث را تأییـد میکنـد؛ لراکـه در آن
مـادر آنهـا را دوسـت
حدیث ،پیامبر فرموده بودند« :کسی که من و حسـنین و پـدر و ی

2
حدیث « ْْآء م مذُ أحبذه»
بدارد ،در بهشت با من خواهد بود» .بهیفتۀ شعیب ارنؤوط،
ی
ُ
4
شرط شیخین صحی است 3،بلکه ُرق آن به حد تواتر میرسد.
نهتنها به ی

نتیجه
لزوم محبت داشتن به اهلبیت به حدیثی اسـتناد نمـود
عالمه حلی در ادعای خود بر ی
مادر آنان را دوسـت
که در آن ،پیامبر فرموده بودند« :کسی که من و حسنین و پدر و ی
بدارد ،در بهشت با من و همدرجۀ من خواهد بود» .ابنتیمیه برای رد این ادعـای عالمـه،

لهار اشکال مطر کرد؛ اما با بررسیهایی که انجام شـد دریـافتیم کـه هیچکـدام از ایـن
اشکالها وارد ن یستند .ایرادی که بر عالمه یرفته شده بود ،ایـن اسـت کـه ایـن حـدیث از
خود احمد بن حنبل نسبت داده اسـت .بعیـد
ی
زیادات مسند أحمد بوده ولی عالمه آن را به ی
مراد عالمه در این یاسناد ،یصرف بیان وجود ایـن حـدیث در مسةند أحمةد باشـد،
نیست که ی
اعم از اینکه از زیادات باشد یا نباشد؛ کما اینکه افراد دیگری ماننـد مبـارکفوری ،نویسـندۀ

لـزوم
واالیی برخوردارند؛ لذا
ی
زیادات آنان از اعتبـار حـدیث نمیکاهـد و ادعـای عالمـه بـر ی
 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخار  ،ج ،2ص73؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صةحیح مسةلم ،ج ،1ص8578
و 8571؛ سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن أبةي داود ،ج ،1ص777؛ ترمـذی ،محمـد بـن عیسـی ،سةنن الترمةذ  ،ج،1
ص337؛ نسائی ،احمـد بـن شـعیب ،السةنن الکبةرى ،ج ،35ص33؛ ابنحبـان ،محمـد ،صةحیح ابةن حبةان ،ج ،3ص753؛
ف
المصةن فةي
دارمی ،عبدالله بـن عبـدالرحمن ،سةنن الةدارمي ،ج ،7ص327؛ ابـن ابیشـیبه ،عبداللـه بـن محمـد ،الکتةاب
األحادی و ارثار ،ج ،3ص.557
 .2وی یکی از بزریان اهلسنت است که بر کتاب مسند اإلمام أحمد بن حنبل تحقیق نوشته است.
 .3ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،7ص.853
 .4همان ،ج ،8ص.32

َ
بررسی کالم ابنتیمیه دربارۀ حدیث « َمن َّ
أحبني و َأح َّب هذین ...

بزریـان
بررسـی کـالم
کتاب تحفة األحوذ  ،نیز این مطلب را به احمد نسبت دادهانـد .بـا
ی
ی
اهلسنت دربارۀ قطیعی و عبدالله بن احمد دریافتیم که این دو ،نزد اهلسنت از جایگـاه
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ـدیث
محبــت بــه اهلبیــت صــحی اســت و هیچیــک از اشــکالهای ابنتیمیــه بــر حـ ی
مورداستدالل عالمه ،وارد نیست.
ی
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پژژژوهشنام ژۀنقژژدوهابیژژت؛س ژراجمنیژژرسژژالهشژژتم  شژژما رۀ13پژژاییز3131
صژژژفحات323-303:تژژژارییفر:ا ژژژت3131/55/51:تژژژژارییتأییژژژد3131/51/33:


توحید و شرک از دیدگاه ابنتیمیه
*

رضا پورعلی رسخه دیزج
چکیده

تأثیرپذیری وهابیان و سلفیان از افکار ابنتیمیه در مسهلۀ توحید و شـرر ،و
با توجه به
ی

بررسـی دیـدیاه ابنتیمیـه
خوانـدن سـایر مسـلمانان،
در نتیجه ،اقدام ایشان به مشرر
ی
ی

دراینباره ضروری است .ازاینرو ،مقالۀ پـی ی رو بررسـی و نقـد دیـدیاه ابنتیمیـه دربـارۀ
توحید و شرر را موضو ی خود ساخته و به بحث در این مسهله پرداختـه اسـت .در ایـن
مقاله ،ابتدا اقسام توحید از دیدیاه ابنتیمیه بررسی شد و روشن یردید که وی توحیـد را

ــکال «اســـتقرایی و
سه یقســـمی دانســـته و تقسـ ی
ــیم ارائهشـــده توســـط او بـــا ســـه اشـ ی
اجتهــادی بــودن»« ،تکیهداشــتن بــر اســتقرای نــاقص» و «فاقــد ثمــرۀ عملــی بــودن»

روبهروست .آنیاه دیدیاه وی دربارۀ هریک از اقسام سهیانۀ توحید مورد بررسـی و نقـد
ً
قرار یرفـت و روشـن شـد کـه اوال :الزمـۀ دیـدیاه وی در «توحیـد در اسـما و صـفات»
ً
جســمانیت خداونــد ســبحان اســت .ثانیــا :دیــدیاه او دربــارۀ
تجســیم و اعتقــاد بــه
ی
اشــکال «خلــط میــان مفهــوم درب و خــالق» و نیــز
«توحیــد در ربوبیــت» نیــز بــا دو
ی
بودن مشرکان در حوزۀ ربوبیت» مواجه اسـت.
«عدمصحت ادعای وی مبنی بر موحد ی
ً
ثالثا :ادعای او مبنی بر امکان «مشرر بودن در حوزۀ الوهیت» با وجود «موحد بودن

ـین او از رابطــۀ حــاکم میــان «توحیــد در ربوبیــت» و
در حــوزۀ ربوبیــت» ،بـ
ی
ـرخالف تبیـ ی
«توحید در الوهیت» است.

کلیدواژهها :ابنتیمیـه ،اقسـام توحیـد ،توحیـد در اسـما و صـفات ،توحیـد در ربوبیـت،
توحید در الوهیت ،شرر در ربوبیت ،شرر در الوهیت.

* کارشناسی ارشد کالم اسالمی ،دان پژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت و دانشجوی کارشناسـی ارشـد رشـتۀ
علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم.

مقدمه
مورداهتمام
مباحث
توحید و شرر و اینکه «موحد» کیست و «مشرر» له کسی است ،از
ی
ی
ادیان آسمانی است .اسالم نیز به این مسهله توجه ویژهای داشته و آیـات متعـدد قـرآن بـه
اهمیت بیشتری مییابد که یروههای متعدد
بحث دربارۀ آن پرداختهاند .این مسهله زمانی
ی

ـانی خــاص از توحیــد و شــرر ،دایــرۀ توحیــد را
ســلفی و وهــابی بــا ارائــۀ تقســیمها و معـ ی

بسیار محدود کرده و شرر را در جغرافیای یستردهتری مطر میسازند؛ در نتیجه ،اکثـر
ْ
موحدان «مشرر» معرفی میشوند و قتال با آنـان مبـا مییـردد .از آنجـا کـه تفاسـیر و
تفسـیر ابنتیمیـه دارد،
تقسیمهای ارائهشده از توحید توسـط سـلفیان ،ریشـه در تقسـیم و
ی
بررسی دیدیاه وی دراینباره بسیار ضروری اسـت .بایـد دیـد وی لـه تعریـف و تفسـیری از
ی
توحید و شرر داشته و له اقسامی برای آن قائل است ،و اینکه ایـن تعریـف و تقسـیم تـا

له اندازه با آموزههای اسالم سازیاری دارد و له نقـدهایی بـر آن وارد اسـت .ازایـنرو ،در
مقالۀ پی ی رو اقسام توحید و نیـز تعریـف هـر یقسـم ،از دیـدیاه ابنتیمیـه مطـر یردیـده و
مورد بررسی و نقد قرار میییرد.
اندیشۀ سلفیت و وهابیت در حوزۀ توحید و شرر موردتوجه پژوهشگران بوده و در آثار
نوشتهشده دراینباره ،کموبی

به اندیشه و دیدیاههای ابنتیمیه نیز توجه شده است .امـا

بررسی عقاید ابنتیمیه در مسهلۀ توحید و شرر اختصاص نیافته
تاکنون هیچ پژوهشی به
ی

و پژوهشی جامع و کامل دراینباره ارائه نشده است؛ پژوهشـی کـه در آن زوایـای مختلـف
دقیـق اندیشـۀ وی ،بـه
تبیـین
بحث از منظر ابنتیمیه مورد بررسـی قـرار یرفتـه و ضـمن
ی
ی
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کالم او نیز اشاره شود .نوشتۀ پی ی رو اولـین اثـری اسـت کـه بـه ایـن
اشکاالت موجود در ی
موضو اختصاص یافته و مشتمل بر نکاتی است که در پژوه های قبلی مورد توجه قرار
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نگرفته است.
ُ ُ
بأضـدادها ،اشـیا
از آنجا که توحید و شرر ضد همدیگرند و بق قاعدۀ تعرف األشیاء
ی

نقد توحید» ،بررسی و نقد شرر
بهواسطۀ اضدادشان شناخته میشوند ،در واقع «بررسی و ی
ضمن
نیز است؛ بنابراین در این مقاله ،بحث مستقلی دربارۀ شرر مطر نشده است و در ی

بحث از توحید ،به بحث دربارۀ شرر نیز پرداخته خواهد شد.
اقسام توحید
ابنتیمیه توحید را به دو یقسم عملی و علمی تقسیم کرده است 0.او یقسم اول را توحیـد در
عبادت دانسته که مبتنی بر لب و اراده است ،و یقسم دوم را مشتمل بر توحید در صفات

2
اعتقاد او ،از آنجا که هر خبری قابل تصدیق و
معرفی کرده است که جنبۀ خبری دارد .به ی

نفی برخی اوصاف دربارۀ خداونـد
تکذیب است ،مسهلۀ اصلی در توحید در صفات ،اثبات و ی

سبحان است و از آنجا که اراده و لـب ریشـه در حـب و بغـض دارنـد ،مسـهلۀ اصـلی در
توحید عبادی نیز حب خداوند سبحان و عدمبغض نسبت به ایشان ،و در نتیجه ،مراعات
رضایت او در اقوال و اعمال است 9.وی در جایی دیگر ،توحیـد را بـه توحیـد در ربوبیـت و
ی

توحید در الوهیت تقسیم کرده است 4.او توحید در ربوبیت را مترادف بـا توحیـد علمـی ،و
توحیــد در الوهیــت را متــرادف بــا توحیــد عملــی دانســته اســت؛ 1بنــابراین ،از نظــر او
دیگر توحید علمی است ،و توحیـد در الوهیـت
توحید در ربوبیت جنبۀ خبری دارد و یقسم ی
حاصل سخن اینکه نزد ابنتیمیه توحیـد
نیز همان توحید عملی یا توحید در عبادت است.
ی

ــم توحیـــد عملـــی و علمـــی تقســـیم میشـــود .توحیـــد عملـــی متـــرادف بـــا
بـــه دو یقسـ ی

سم توحید در ربوبیت و توحید
توحید در الوهیت یا عبادت است و توحید علمی نیز به دو یق ی
در صفات تقسیم میشود.

بررسی و نقد
تشـبیه مؤمنـان بـه مشـرکان و در نتیجـه،
حسن سقاف هدف از تقسیم سهیانۀ توحیـد 6را
ی

توحید و شرک از دیدگاه ابنتیمیه

 .1ابنتیمیه،احمد بن عبدالحلیم ،التدمیریة ،ص  7تا .5
 .2همان.
 .3برای مطالعۀ بیشتر ،نک :همان.
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،35ص.871
 .5همان.
سـم «علمـی» و
ق
دو
به
توحید
تقسیم
یا
،
»
الوهیت
«
و
»
ربوبیت
«
،
»
صفات
و
اسما
«
سم
ق
سه
به
توحید
مستقیم
تقسیم
 .6اعم از
ی ی
ی
ی ی
ی
«عملی» و آنیاه تقسیم «توحید علمی» به «توحید در اسماء و صفات» و «توحید در ربوبیت».
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تکفیر اهلتوسل دانسته است؛ لراکه با تکیه بر این تقسـیمبندی میتـوان ادعـا کـرد کـه
ی

انحراف آنان ،در توحید الوهی بوده است .آنان
مشرکان نیز در حوزۀ ربوبیت موحد بودند و
ی
خالق آسمانها و زمین را خداونـد یکتـا میدانسـتند؛ امـا در حـوزۀ عمـل
در نظر و عقیده ،ی

عبادت بتها میپرداختند .بنابراین ،اهـل توسـل و زیـارت قبـور
یرفتار انحراف بودند و به
ی
ی
یرفتـار انحـراف هسـتند و ماننـد
و ...هرلند در حوزۀ ربوبیت موحدند ،اما در حـوزۀ عمـل
ی

مشرکان که به عبادت بتها و توسل به آنان اشتغال داشـتند ،بـه انبیـا و اولیـا و ...توسـل

میکنند و به عبادت آنان مشغولاند 0.به هر حال تقسیم سـهیانۀ توحیـد ،اعـم از تقسـیم
مستقیم یا باواسطۀ توحیـد بـه سـه قسـم ،بـا اشـکاالت جـدی روبهروسـت .برخـی از ایـن
اشکاالت عبارتاند از:
الف .مخالفت با سلف در استقرا و اجتهاد

شکل واض و صری  ،نه در قرآن کریم آمده است و نه در روایت معتبـری
تقسیم مذکور به ی
از نبی اکرم نقل شده است .واقعیت این است که این تقسیم ،یک تقسیم اجتهادی و
استقرایی یصرف است و ادلۀ مختلفی بر این مطلب داللت میکنند:
ی
 .0اختالب تقسیمها با یکدیگر

ابن تیمیه توحید را به دو قسم علمی و عملی تقسـیم کـرده و توحیـد علمـی را مشـتمل بـر
توحید در صفات و توحید در ربوبیت دانسته است 2.این در حالی است که ابنقیم ،شایرد
وی ،بعد از تقسیم توحید به دو قسم علمی و ارادی ،برخالف استادش توحیـد در ربوبیـت
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9
وهابیـان معاصـر نیـز از تقسـیم
را از اقسام توحید ارادی دانسته است ،نه توحیـد علمـی!
ی
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قسـم
دویانۀ توحید عدول کرده و با ارائۀ تقسیمی سهیانه ،توحید را از همان ابتـدا بـه سـه ی
4
«توحید در ربوبیت»« ،توحید در الوهیت» و «توحید در اسما و صفات» تقسیم کردهانـد.
ّ
 .1برای مطالعۀ بیشتر ،نک :سقاف ،حسن بن علی ،التندید بمن عدد التوحید ،ص.2
 .2ابنتیمیه،احمد بن عبدالحلیم ،التدمیریة ،ص 7تا 5؛ ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،35ص.871
 .3ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،مدارج السالکین ،ج ،3ص.12
عثیمین،محمد بن صال ،القول المفید علی کتاب التوحید ،ج ،3ص38؛ ابنعثیمین ،محمد بن صـال  ،شةر العقیةدة

 .4ابن
السفارینیة ،ص.33

بـودن تقسـیم سـهیانۀ
لنین اختالفاتی در تقسیم توحید ،دلیل بر اجتهـادی و اسـتقرایی
ی

توحید است.

برخی سلفیان درصدد توجیه این اختالفات برآمـده و مـدعی شـدهاند کـه تقسـیمهای
ارائهشده توسط ابنتیمیه و دیگر سلفیان ،یک تقسیم بیشتر نیسـت و تقسـیمهای مـذکور
بیانهای مختلفی از یک تقسیم هستند 0.عبدالرحیم سلمی بر این باور است که اخـتالف
موجود در تقسیم توحید ،از دو عامل نشأت یرفته است:
اعتقاد او کسانی کـه توحیـد را بـه توحیـد علمـی و
 .3اختالف زاویه و جهت تقسیم :به ی

عملی تقسیم کردهاند ،از ناحیۀ عبد به توحید نگریستهاند؛ اما کسـانی کـه آن را بـه توحیـد
ربــوبی ،توحیــد الــوهی و توحیــد اســما و صــفات تقســیم کردهانــد ،توحیــد را از ناحیــۀ
خداوند سبحان بررسی کردهاند.
 .8اختالف در تعابیر :او بر این باور است که اختالف در تقسیم میتواند از اخـتالف در
تعابیر نیز نشأت بگیرد؛ بهعنوان مثال ،از «توحید علمی» به توحید در علم و اعتقاد ،توحید
قولی و توحید اعتقادی ،و همهنین از «توحیـد عملـی» بـه توحیـد قصـد و لـب ،توحیـد
قصدی لبی ،توحید در عمل و توحید فعلی تعبیر شده است.

2

پاسخ سلمی باید یفت:
در ی
ً

اوال :اینکه اختالف در تقسـیم ،اخـتالف حقیقـی نبـوده و از اخـتالف زاویـۀ تقسـیم یـا
اختالف در تعبیر نشأت یرفته است ،ادعایی بدون دلیل است.
ً

ثانیا :بر فرض که اختالف فقط در حد اختالف در جهـت تقسـیم یـا اخـتالف در تعبیـر
باشد ،بازهم لنین اختالفی کاشف از اجتهاد و استقرا اسـت؛ لراکـه ایـر قـرآن یـا سـنت
اقدام به تقسیم دویانه یا سهیانۀ توحید کرده باشند ،باید حتی در جهت و زاویۀ تقسیم و نیز

 .1سلمی ،عبدالرحیم بن صمایل ،حقیقة التوحید بین أهل السنة و المتکلمین ،ص 23و .22
 .2همان.

توحید و شرک از دیدگاه ابنتیمیه

تعابیر بهکاربردهشده ،از آن دو منبع تبعیت کرد.
ی
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بودن تقسیم
بزرگان سلفیت بر استقرایی
 .0تصریح
ِ
ِ

اعتقاد رشید رضا تقسیم توحیـد ،یـک تقسـیم نظـری اسـت کـه بـر اسـتقرا تکیـه دارد.
به ی

0

سنت نبی اکرم دانسـته
عبدالمحسن البدر نیز م ی
نشأ تقسیم مذکور را استقرای قرآن و ی

است 2و بنباز نیز مینویسد« :تقسیم سهیانۀ توحید بر استقرا تکیه دارد؛ لراکه علمـا بعـد
نصوص کتاب و سنت ،به این تقسیم دست یافتند».
از استقرای
ی

9

بودن تقسیم سهیانۀ توحید اثبات شد ،بایـد دیـد کـه آیـا
حال که استقرایی و اجتهادی ی

اجتهاد خوی  ،از سلف تبعیت کرده و سلف نیز با تکیه بـر اسـتقرا و
ابنتیمیه در استقرا و
ی
اجتهاد ،توحید را سه یقسمی دانستهاند ،یا اینکه ایشان لنین برداشتی از نصوص نداشته و

ابنتیمیه توجهی به فهم سلف دراینباره نداشته است؟ حسن سقاف در پاسخ به این سؤال
مینویسد « :نزد سلف ،خبری از این تقسیم نیست و این تقسیم ،تقسیمی اختراعـی اسـت
که بعد از قرن هفتم هجری منتشر شده است» 4.البته کسانی مانند عبدالرزاق بدر تالش
اجتهاد ابنتیمیه را به استقرا و
دارند ،سلف را همعقیده با ابنتیمیه معرفی کنند و استقرا و
ی

تهاد سلف مستند سازند 1.اما باید توجه داشت که وی یا به کالم کسـانی ماننـد ابنبطـه
اج ی
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(م 387ق) ،ابنمنده (م 395ق) و ...استناد کرده است 6کـه افـزون بـر اینکـه کالمشـان
ً
ُم یثبت ادعای او نیست ،اساسا از سلف محسوب نمیشوند ،یـا اینکـه کـالم کسـانی ماننـد
7
دلیل مدعای خود دانسته است
قاضی ابویوسف (م 182ق) ،ابوحنیفه (م 15١ق) و ...را ی
که بر فرض اینکه بپذیریم اینها از سلف هستند ،کالمشـان بههیچوجـه ُم یثبـت ادعـای او
ً
کالم آنان تقسـیم سـهیانۀ توحیـد را اسـتخراج نمـود .بنـابراین
نیست و اساسا نمیتوان از ی
میتوان یفت ابنتیمیه با ارائۀ تقسیم سهیانۀ توحید ،از مبنـای خـود یعنـی حجیـت فهـم
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 .1محمود متولی ،تامر محمد ،منهج الشیخ محمد رشید روا في العقیدة ،ص.813
 .2عباد البدر ،عبدالمحسن بن حمد ،شر األربعین النوویة ،ج ،1ص.7
 .3بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموع فتاوى ،ج ،7ص.835
ّ
 .4سقاف ،حسن بن علی ،التندید بمن عدد التوحید ،ص.5
عبدالمحسن،القول السدید في الرد علی من أنکر تقسیم التوحید ،ص.73

 .5بدر،عبدالرزاق بن
 .6همان ،ص 78و .77
 .7همان ،ص 73تا .18

سلف 0،عدول کرده است .او توحید را در حـالی سه یقسـمی میدانـد کـه نـزد سـلف ،یعنـی

تابعان تابعان 2،خبری از این
قرن اول اسالم که عبارتاند از صحابه و تابعان و ی
مردمان سه ی
ی
این تقسیمبندی نیست.

ت .استناد به استقرای ناقص

علمای سلفی با تقسیم استقرا به استقرای کامل و ناقص ،تنهـا اسـتقرای کامـل را حجـت
دانســتهاند 9.از منظـ یـر ایشــان ،اســتقرای کامــل قــرآن ایــن اســت کــه فــرد تمــام قــرآن را

مورد مطالعه و تدبر قرار دهد ،بـدون اینکـه آیـاتی از آن را جـا انداختـه باشـد ،و آنیـاه بـه
حقیقتی واض و روشن دست یابد 4.بنابراین ،حتی ایر برخالف مبنـای ابنتیمیـه ،اسـتقرا
منظـر سـلفیه ،تنهـا در صـورتی اسـتقرای
بدون اسـتناد بـه فهـم سـلف حجـت باشـد ،از
ی

ابن تیمیه حجت است که استقرای کامل باشد و روشـن اسـت کـه وی در تقسـیم سـهیانۀ
توحید به تمام آیات قرآن کریم توجه ندارد و پشـتوانۀ ایـن تقسـیم ،یـک اسـتقرای نـاقص
است .بنباز خود به نقص استقرای ابنتیمیه اعتراف کرده و بیان میکند که برخی با تکیه
بر استقرا ،توحید در تبعیت را نیز به اقسام توحید اضافه کردهاند.

1

ج .عدمترتب اثر و مایده

ابنتیمیه بر این باور است که الوهیت متضـم ین ربوبیـت ،و ربوبیـت نیـز مسـتلزم الوهیـت
ً
است 6.بهعبارت دیگر ،وقتی کسی را «اله» بدانیم ،حتما او را « درب» نیز میدانیم و وقتـی
کسی را « درب» بدانیم ،باید او را «اله» نیز بدانیم .البته امکان دارد کسـی بـه ایـن اسـتلزام
اله دیگری ییر از اللـه
توجه نداشته باشد و در عین اینکه توحید در ربوبیت دارد ،بخواهد ی

توحید و شرک از دیدگاه ابنتیمیه

 .1ابنتیمیــه ،احمــد بــن عبــدالحلیم ،مجمةةوع الفتةةاوى ،ج ،1ص352؛ ابنتیمیــه،احمــد بــن عبــدالحلیم،الفتةةاوى الحمویةةة
الکبرى ،ص.328
 .2ترکی ،عبدالله بن عبدالمحسن ،مجمل اعتقةاد أئمةة السةل  ،ص377؛ دمیجـی ،عبداللـه بـن عمـر ،فهةم السةل الصةالح
للنصوص الشرعیة ،ص.33
 .3حازمی ،احمد بن عمر ،شر العقیدة الواسطیة ،ج ،81ص.73
 .4همان.
 .5بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموع فتاوى ،ج ،7ص.835
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،35ص.821
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تبارروتعالی را بریزیند .اما هریز به این کار موفق نخواهد شد؛ لون با توجه به اینکـه الـه
متضمن درب است و وی الله تبارروتعالی را درب میداند ،دیگر با ایـن اعتقـاد هـیچکس یـا
ی
د
لیز دیگری ییر از خداوند متعال نمیتواند «اله» شده و متضم ین رب شود .بنابراین اعتقاد
ربوبیـت
ربوبیت او نیز است و همهنین بـا اعتقـاد بـه
الوهیت خداوند متعال ،اعتقاد به
به
ی
ی
ی
الوهیت فرد یا لیز دیگری اعتقاد داشت .بـهعبارت دیگـر ،بـا
خداوند متعال ،نمیتوان به
ی

وجود توحید در الوهیت ،توحید در ربوبیت نیز هست و با وجود توحید در ربوبیت ،شـرر
اله حق ،در عب حق نیز است و با در عب حـق،
در الوهیت امکان ندارد و بازهم بهعبارتی دیگر ،ی
اله با ل امکانپذیر نیست .حال که اینیونه است ،باید یفت که تقسیم توحیـد بـه
تحقق ی
دو یقسم توحید در الوهیت و توحید در ربوبیت ،تقسیمی است که فایده و اثری عملـی بـر

نظری یصرف است.
آن مترتب نیست و یک بحث ی
اقسام سهگانی توحید و دیدگاه ابنتیمیه

در ادامه ،دیدیاه ابنتیمیه دربارۀ هریک از اقسام سهیانهای که وی برای توحید بیان کرده
است ،مطر شده و مورد بررسی و نقد قرار میییرد:
قسم اول :توحید در اسما و صفات

صفات خداوند سبحان زمانی محقق است که هر لیزی کـه
اعتقاد ابنتیمیه ،توحید در
ی
به ی

خداوند به خود نسبت داده ،به وی نسبت داده شود و هر آنهه ایشان از خود نفی کرده ،از
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0
کیفیـت صـفات و
بیـان
اعتقاد وی،
ی
ی
او سلب یردد .به ی
صفات خداونـد سـبحان بایـد بـدون ی
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بدون تشبیه و تحریف و تعطیل به وی نسبت داده شود 2.او بـر ایـن بـاور اسـت کـه لنـین
ً
کیفیـت
لیزی زمانی محقق است که صفات الهی حقیقتا بـه وی نسـبت داده شـود ،امـا
ی
9
کیفیـت صـفات ،بـا عـدممعنا بـرای
بیان
ی
صفات بیان نگردد .البته از نظر ابنتیمیه ،عـدم ی
ً
صفات مترادف نیست؛ بلکه وی صفات خبری را بـا همـان معنـای معروفشـان حقیقتـا بـه

 .1همان ،ج ،7ص 7تا .2
 .2همان.
 .3همان ،ص.85

خداوند سبحان نسبت میدهد 0.بهعنوان مثال ،معنای «ید الله» را «دست خدا» میداند
معروف آن ،لگونه بر خداونـد
معروف دست؛ اما اینکه این دست بهمعنای
با همان معنای
ی
ی

کیفیـت
دست خداوند لگونه است ،این همان سؤال از
ی
قابلانطباق است و شکل و حالت ی
2
دست است که ابنتیمیه مییوید« :ما دربارۀ آن آیاهی نداریم».
کیفیـت
بـودن
کیفیت صفات الهـی را ،مجهـول
بودن
ی
ی
ی
ابنتیمیه دلیل خود بر مجهول ی
کیفیت
اعتقاد او ،همان یونه که ذات الهی مجهول است و کسی از
ی
ذات دانسته است .به ی

کیفیت صفات نیز معلوم نیست و سؤال از آن بدعت است؛ لراکه سؤال از
آن آیاه نیست،
ی
لیزی است کـه انسـانها پاسـخی بـرای آن ندارنـد و نمیتواننـد بـه آن پاسـخ یوینـد 9.او

مینویسد:
آسمان دنیا نازل میشود؟» به او یفته
ایر تمستشکلد بگوید« :لگونه خداوند به
ی
کیفیـت
میشود« :او (خداوند) لگونه است؟» پس زمانی که بگوید« :ا العی از
ی
ذات خداوند ندارم» به او یفته میشود« :ما هم از کیفیـت نـزول خداونـد سـبحان
ی
کیفیت موصوف اسـت
کیفیت صفت ،علم به
ا العی نداریم؛ لراکه الزمۀ علم به
ی
ی
کیفیت
تابع آن است .پس لگونه از من میخواهی که برای تو
ی
و این مسهله فر و ی
نزول خداوند را بیان کـنم ،در حـالی کـه از
شنیدن ،دیدن ،صحبتکردن ،استوا و ی
کیفیت ذات الهی ا العی نداری؟!».
ی

4

بنابراین ابنتیمیه معتقد است .3 :هر لیزی را که خداوند به خود نسبت داده ،بـه وی
نسبت داده میشود و هر لیزی را که ایشـان از خـود سـلب کـرده ،از وی سـلب میشـود.
ً
 .8صــفات الهــی بــا همــان معنــای معروفشــان حقیقتــا بــه ایشــان نســبت داده میشــود؛
کیفیت صفات ،و در این مسهله میان صـفات
بدون تأویل ،تحریف ،تعطیل ،تشبیه و بیان
ی

خبــری و دیگــر صــفات تفــاوتی وجــود نــدارد .7 .قاعــدۀ عقلــی و دینــی دربــارۀ صــفات

خداونـد سـبحان ،همـان قاعـدهای اسـت کـه دربـارۀ ذات ایشـان بـه کـار مـیرود؛ یعنــی
توحید و شرک از دیدگاه ابنتیمیه

 .1همان ،ج ،7ص731؛ ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،دقائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن تیمیة ،ج ،8ص.123
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،7ص.85
 .3همان.
 .4همان.

129

اصل
ذات ایشان را اثبات میکنیم اما از
ی
اصل ی
کیفیت ذات ا العی نداریم ،ی
همان ور که ی
کیفیت صفات ا العی نداریم.
صفات او را نیز ثابت میکنیم اما از
ی
بررسی و نقد

معانی معروفشان است ،سـخن صـحیحی اسـت.
معانی صفات الهی همان ی
این سخن که ی

صـفات خداونـد بـه کـار میرونـد،
بهعبارت دیگر ،الفـاظ و مفـاهیمی کـه دربـارۀ اسـما و
ی

مشترر معنوی هستند .بهعنوان مثـال ،صـفت علـم بـا همـان معنـای معـروف

دربـارۀ

خداوند و انسان استعمال میشود؛ البته در واقعیت و مصداق ،تفاوتهـای اساسـی میـان
علم انسان و علم خداوند متعال وجود دارد .انسان بـه خـود علـم حضـوری و بـه دیگـران
علم حصولی دارد؛ اما علم خداوند سبحان هم به خود و هم بـه دیگـران ،علـم حضـوری
است.
ـت صــفات الهــی بــهدلیل
همهنــین ادعــای ابنتیمیــه مبنــی بــر عــدما ال از کیفیـ ی

کنـه
کنه
صـفات خداونـد متعـال صـحی اسـت؛ لراکـه ی
ی
عدما ال از ذات الهی ،دربارۀ ی
صفات ایشان بر کسی آشکار نیست ،همـان ـور کـه کنـه ذات ایشـان نیـز بـرای احـدی
آشکار نیست .این بدان دلیل است که هم صـفات و هـم ذات خداونـد سـبحان نامحـدود
است و هریز انسانی کـه دارای وجـود متنـاهی اسـت ،نمیتوانـد بـر خداونـد سـبحان کـه
وجودی نامتناهی دارد ،احا ه پیدا کند .اما باید توجه داشت:
الف .کلمۀ «کیفیت» کاربردهای مختلفی دارد:

 .3کیفیت در مقابل کمیت :کیفیت به این معنا از مقولههای دع درض و از اقسام ماهیت
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است .ماهیت و عرض از صفات ممکنالوجود اسـت و واجـبالوجود بالـذات از ماهیـت و
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جوهر و عرض منـزه اسـت؛ 0پـس آن را نمیتـوان دربـارۀ ذات و صـفات خداونـد سـبحان
به کار برد.
 .8کیفیت بهمعنای مشابهت و مماثلت 2:کیفیت به این معنا نیز در خداونـد راه نـدارد؛
 .1با بایی ،سید محمدحسین ،نهایة الحکمة ،ج ،3ص.311
 .2رایب اصفهانی،حسین بن محمد ،مفردات الراغب ،ص.711

حکم عقل و وحی ،خداوند مثل و نظیر ندارد.
لراکه به ی

بردن کیفیت بـه ایـن معنـا
 .7کیفیت بهمعنای ویژییها و
ی
خصوصیات یک لیز :بهکار ی

صفات خداوند سبحان بدون اشـکال ،و بلکـه الزم اسـت؛ لراکـه از
هم در ذات و هم در
ی
ً
صفات خداوند سبحان آیاهی پیدا کنیم .مثال دربـارۀ علـم
این ریق میتوانیم به ذات و
ی
خداوند سبحان میدانیم که علم ایشـان قـدیم اسـت و حـادث نیسـت ،حضـوری اسـت و
ــفات
کنــه ذات و صـ ی
حصــولی نیســت ،و . ...البتـــه یفتــه شـــد کــه آیــاهی یـــافتن از ی
کنـه ذات و صـفات
مراد ابنتیمیـه از کیفیـت ،ی
خداوند سبحان برای ما امکان ندارد و ایر ی

خداوند باشد ،در این صورت کیفیت مجهول خواهد بود؛ اما میتوان به ویژییهایی از ذات

و صفات الهی دست یافت.
دادن صفات خبـری بـه
ت .آنهه یفته شد ،دربارۀ عموم صفات الهی است؛ اما نسبت ی

ـمانیت
ـورت حقیقــی ،مســتلزم جسـ ی
خداونــد متعــال بــا معنــای معروفشــان ،آنهــم بهصـ ی
خداونــد ســبحان اســت .البتــه ابنتیمیــه بــرای فــرار از ایــن اشــکال قیــودی همهــون
کـردن
«بدون تشبیه» و «بدون بیان کیفیت» را آورده است ،که آن نیـز جـز ییرقابـلفهم
ی
ً
معروف وجه و ید ،لیزی جز عضـو
کالم الهی ،لیزی به دنبال ندارد؛ لراکه مثال معنای
ی
معـروف وجـه و یـد
مخصوص ،که جسمانی و مادی است ،نیست .حال ایر بگوید معنـای
ی

یرفتار تناقضیویی شده و مثل ایـن اسـت کـه
مقصود است ،اما جسمانی و مادی نیست،
ی
معروف مثلث باشد ،ولـی ضـلع
کسی بگوید :فالن شکل ،مثلث است و مقصودش معنای
ی
ً
معـروف آب باشـد،
یا زاویه ندارد .یا مثال بگوید فالن شیء آب اسـت و مقصـودش معنـای
ی
معـروف
شیر حیوان است و مقصـودش معنـای
ی
ولی مایع و روان نیست .یا اینکه آن شیء ،ی
داشـتن ایـن اعضـا
شیر باشد ،اما یال ،شکم ،دم ،لنگال و دیگر اعضای شیر را نـدارد یـا
ی

 .1برای مطالعۀ بیشتر ،نک :ربانی یلپایگانی ،علی« ،وهابیان و توحید در اسماء و صفات» ،پایگاه تخصصـی وهابیـتپژوهی و
جریانهای سلفی 83 ،اسفند 3737ش ،آدرس:
http://alwahabiyah.com/fa/Article/View/86690

توحید و شرک از دیدگاه ابنتیمیه

برای ما مجهول است.

0

111

قسم دوم :توحید در ربوبیت

شناسـی «توحیـد در ربوبیـت» از منظـر ابنتیمیـه
در این قسمت از مقاله ،ابتدا بـه مفهوم
ی
پرداخته خواهد شد .بررسی خواهد شد کـه تعریـف وی از توحیـد در ربوبیـت قابلپـذیرش

ربـوبی
است یا اینکـه بـا اشـکاالت جـدی روبهروسـت؟ سـپس دیـدیاه وی دربـارۀ توحیـد
ی
مشرکان مطر شده و بررسی و نقد خواهد شد.
 .0مفهوم توحید در ربوبیت

اختصـاص خالقیـت بـه خداونـد سـبحان
از منظر ابنتیمیه ،توحیـد در ربوبیـت بـهمعنای
ی

اختصاص ربوبیت به خداوند سبحان معنا کـرده اسـت.
است 0.او در جایی دیگر نیز آن را
ی

2

وی در توضی شرر در ربوبیت نیز مینویسد:

«رب» سبحان ،مالک ،مدبر ،اعطاکننده ،مانعشونده ،ضرررساننده ،منفعتدهنده،
صــاحبهیبت ،بلندمرتبــه ،عزیزیردانــده و ذلیلکننــده اســت؛ بنــابراین ایــر کســی
شـــهادت دهـــد کـــه اعطاکننـــده ،مانعشـــونده ،ضرررســـاننده ،منفعتدهنـــده،
9
ییر اوست ،دلار شرر در ربوبیت شده است.
عزیزیرداننده و ذلیلکننده ی

روشن است که نزد ابنتیمیه « ،درب» مفهوم یسـتردهای دارد و تمـام شـهون مـذکور را
ً
شــامل میشــود؛ بنــابراین توحیــد در ربوبیــت نــزد وی عبــارت اســت از :اوال :انســان
ً
د
خالق عالم بداند .ثانیا :ربوبیت را بـه ایشـان اختصـاص داده و او را
خداوند متعال را یگانه ی
مالک ،مدبر ،اعطاکننده و ...بداند.
بررسی و نقد
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« درب» در لغت بهمعنای تربیـت اسـت 4.تربیـت یعنـی ایجـاد لحظهبهلحظـۀ یـک لیـز تـا
هنگامی که آن شـیء کامـل شـود 1.بـه خداونـد سـبحان نیـز درب یفتـه میشـود؛ لراکـه
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 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء التعارض العقل و النقل ،ج ،3ص.885
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،7ص.353
 .3همان ،ج ،3ص 33و .38
 .4رایب اصفهانی،حسین بن محمد ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص.852
 .5همان.

مصلحت موجودات 0،و اصال کنندۀ احوال ایشان است« 2.خلق» نیـز بـهمعنای
دار
ی
عهده ی

مقدرکردن است 9و در ابدا ی لیزی بدون اینکه اصلی داشته باشد و نیز ایجاد یک لیـز از
لیزی دیگر ،استعمال میشود 4.خلق بهمعنای ابدا  ،تنها دربارۀ خداونـد متعـال بـه کـار
میرود.

1

ایجاد یک لیز است؛ برخالف مفهوم « درب» کـه
بنابراین مفهوم «خلق» ناظر به اصل ی

خالقیـت خداونـد متعـال
رسـیدن وجـود داللـت دارد .پـس
تداوم آن ایجاد ،و به کمال
ی
به ی
ی
تـداوم وجـود
ربوبیـت ایشـان بـهمعنای
بهمعنای ایجاد و ابدا مخلوقـات توسـط اوسـت و
ی
ی

ـاندن آنهاســت .در نتیجــه توحیــد در ربوبیــت ،لیــزی ییــر از
مخلوقــات و بــه کمــال رسـ ی

توحید در خالقیت است .توحید در خالقیت بـه ایـن معناسـت کـه خداونـد سـبحان ،تنهـا
د
خالق مستقل در عالم است .توحید در ربوبیت نیز به این معناسـت کـه خداونـد سـبحان،
ی
تنها تداومدهندۀ وجود مخلوقات و به کمال رسانندۀ آنهاسـت .پـس نمیتـوان خالقیـت را
مصداقی از ربوبیت دانست و تفسیر توحید در ربوبیـت بـه توحیـد در خالقیـت ،اشـتباهی
لغوی و تفسیری است که ابنتیمیه دلار آن شده است.
ربوبی مشرکان
 .0توحید
ِ

اعتقاد ابنتیمیه« ،مشرکان» در حوزۀ توحید ربوبی موحد بودنـد 6.او دراینبـاره بـه آیـاتی
به ی

َق
َ
رق
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همهون َ وْ ُِْ َسأْ َ ردم َّم قُ خِ َق َّْس َْ َاو ِت َو أ قرِ ْ َيَُْ َُّ ِْ ره 7،قا َمذُ َّر ُّب َّْس َذْ َاو ِت
ق
ق
َ َ ر ر َ َّ
َن ِِْ ِه 8استدالل کرده است 3.وی مینویسد:
َّْس قب َو َر ُّب ْ َي قآ ِش ْ َي ِِ ِيم  سيَُْ
ِ
یروهی از سلف یفتهاند :تخداونـد سـبحاند بـه آنهـا (مشـرکان) مییویـد« :لـه

توحید و شرک از دیدگاه ابنتیمیه

 .1همان.
 .2ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،8ص.728
 .3همان ،ص837؛ رایب اصفهانی،حسین بن محمد ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص.337
 .4رایب اصفهانی،حسین بن محمد ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص.337
 .5همان.
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،7ص353؛ ابنتیمیه،احمد بن عبدالحلیم،اإلستقامة ،ج ،2ص.31
 .7سورۀ زمر ،آیۀ .72
 .8سورۀ مؤمنون ،آیات  27و .23
 .9ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النبویة ،ج ،7ص.823
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کســـی آســـمانها و زمـــین را آفریـــده اســـت؟» آنهـــا جـــواب میدهنـــد« :اللـــه
0
خداوند تسبحاند را عبادت میکنند.
ییر از
ی
تتبارروتعالید» .اما با این حال ،ی

او همهنین مینگارد:

2

خداونـد تسـبحاند ،تنهـا
مشرکان قری و دیگر مشـرکان اذعـان میداشـتند کـه
ی
ی
ََ
خالق آسمانها و زمین است .همان ور که تقرآن کریمد نیز میفرماید :وْ ِذُْ
ی

َّ َّ
ق َ َ ر ر َّ َ َ َّ
قَ َ
َسذ َذأ قْ َ ردم َّمذ ق
ذُ َخ َِذ َذق َّ
ْسذ َذْ َاو ِت َو أ قرِ َو َسذذخ َآ ْشذ قذْ ََ َو ُْ َْذ َذآ ْ َيُذذَْ َُّ ِْذ رذه فذذأن
ر ر ق َ ق َ ر َ  َ َ 4ر ر َ َّ ر ق َ َ َ
رق َ ر َ  9ر و ق َ ر
َن ِِْ ِه قا أفال
َن ،قا ْ َْ ُِ أ قرِ َو َمُ ِف َيدا ِإن َن م تيَِْن ،سيَُْ
هؤفك
َ رَ ر ر ََ رَ ر ََ
َ َ َّ ر َ  1ر ق َ َ َ َ ر ر ر و َ
ق
تََآون ،قا مُ ِبي ِ ِه مِكَت َا ش ٍقء وهَ ه ِجيذآ وت هجذار عِي ِذه ِإن

ر ر َ َ

ر ر

َّ ر ق َ َ َّ ر

َن ِْه قا فأن ت قس َح رآ َ
َ
ق ق ر َ ََ 6
ون.
َن م تيَِْن و سيَُْ ِ ِ

7

بودن مشرکان در حوزۀ ربوبیت ،به ابنتیمیـه اختصـاص نـدارد و
البته اعتقاد به موحد ی

کسانی همهون ابنکثیر 8،محمد بن عبدالوهاب 3و صال بن فوزان 01نیز متأثر از او بـوده
بودن مشرکان در حوزۀ ربوبیت اعتقاد دارند.
و به موحد ی
بررسی و نقد
ً
اوال :ابنتیمیه بهدلیل خلط میان مفهـوم « درب» و «خلـق» ،در برخـی مـوارد بـه آیـاتی

خالقیـت
استناد کرده که نهایت لیزی که میتوان از آن آیـات اسـتفاده نمـود ،توحیـد در
ی
ربوبی آنان!
مشرکان است ،نه توحید ی
ً

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

اذعـان مشـرکان بـه بخشـی از
مورداستناد ابنتیمیه نیز بر
آیات
ثانیا :دستۀ دیگری از ی
ی
ی
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 .1همان ،ص.823
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،3ص.355
 .3سورۀ عنکبوت ،آیۀ  :73ایر از آنان تکه شرر میورزندد بپرسی :له کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و مـاه را رام
و مسخر کرده ،بیتردید خواهند یفت :خدا .پس لگونه تاز حق به با لد منحرف میشوند!
پیامبر ما ،تو بگو که زمین و هرکسی که در آن موجود است ،از کیست تو که آفریده است؟د.
 .4سورۀ مؤمنون ،آیۀ  :21ای
ی
متـذکر قـدرت خـدا نمیشـوید تـا بـه عـالم آخـرت
 .5سورۀ مؤمنون ،آیۀ  :25البته جواب خواهند داد :از خداست .پس بگو لرا
ی
ایمان آورید؟
فرمـانروایی همـهلیز
ود
مطلـق
تحاکمیـت
کـه
کیسـت
تبگوییدد:
دارید
شناخت
و
معرفت
ایر
بگو:
:
22
آیۀ
مؤمنون،
 .6سورۀ
ی
به دست اوست و او پناه دهد و برخالف خواستهاش به کسی تاز عذابد پناه داده نمیشود؟
ً
 .7سورۀ مؤمنون ،آیۀ  :23محققا آنها خواهند یفت :آن خداست .پس بگو که لرا به فریب و فسون مفتون شدهاید؟
 .8ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر ابن کثیر ،ج ،5ص.15
 .9ابن عبدالوهاب ،محمد ،کش الشبهات ،ج ،3ص.5
 .1١فوزان ،صال بن فوزان ،اإلرشاد إلی صحیح اإلعتقاد ،ص 83تا .83

د
ربوبیت خداوند در عالم آفرین
ی
ً
ً
مـدلول صـر ی ی برخـی از آیـات قـرآن کـریم اسـت.
ربـوبی مشـرکان
ثالثا :اساسا شرر
ی
ی
بهعنوان مثال ،خداوند سبحان خطاب به پیامبر اکرم میفرماید که به مشرکان بگـو:
داللت دارند ،نه در تمام شهون و ابعاد هستی!

ََ

ْ َ

رو َ

ربوبیـت
اصرار مسـلمانان بـر
أغ قي َآ ِْ ِه أ قب ِغ َر ًّبا َو ره ََ َر ُّب َا ش ٍقء 0.در آیهای دیگر
ی
نیز ،ر ی
َّ
َ
ق
علت اخراج آنان از سرزمینشان بیان شده اسـتَ َِ ْ  :هُ أخ ِآ رجَ ِمُ ِة َه ِار ِه قم ِبغ قي ِآ َح ٍّق
«الله» ی
ی

َّ َ ر ر
َّ
ِإت أن َهََُْ َر ُّب َنا ِْ ره.

2

ربـوبی مشـرکان سـخن یفتـه و آنـان را مشـرر در
حال که قرآن بهصـراحت از شـرر
ی

ربوبیت الله
اعتراف آنان به خالقیت و
ربوبیت معرفی کرده است ،لارهای جز این نیست که
ی
ی

فطرت ایشان بدانیم؛ یعنی ایر از فطـرت آنـان سـؤال شـود کـه لـه کسـی خـالق
را ندای
ی

آسمانها و زمین است ،پاسخ خواهند داد« :خداونـد» .قر بـی مییویـد« :دو دیـدیاه در
َ َر ر َ ْ
خالقیـت خـدا اعتقـاد
َن ِْ ره ...وجود دارد :یروهی معتقدند مشـرکان بـه
تفسیر سيَُْ
ی

داشتند ،و یروه دوم نیز ایر فکر میکردند و انصاف میورزیدند ،مییفتند :خدا» 9.ثعـالبی

مییوید« :آنان لارهای جز اعتراف بـه ایـن امـر نداشـتند و نمیتوانسـتند سـخن دیگـری
بگویند» 4.شوکانی نیز مینگـارد« :لـارهای ندارنـد جـز اینکـه بگوینـد” :از یآن خداسـت“؛

لراکه از نظر عقلی ،لنین امری بدیهی است».

1

قسم سوم :توحید در الوهیت

ـت انبیــا و انــزال کتــب را توحیــد در الوهیــت دانســته اســت 6.وی
ابنتیمیــه هــدف از بعثـ ی
اختصاص عبادت به خداوند سبحان» معنا کرده اسـت 7.هرلنـد
توحید در الوهیت را به «
ی

توحید و شرک از دیدگاه ابنتیمیه

پروردیار همهلیز است!
 .1سورۀ انعام ،آیۀ  :371آیا جز خدا پروردیاری بجویم با اینکه او
ی
پروردیـار
یفتنـد:
می
کـه
نداشت
این
جز
سببی
اخراجشان
شدند،
 .2سورۀ حی ،آیۀ  :15آنان که بهناحق از دیارشان بیرون رانده
ی
ما خداست.
 .3قر بی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج ،35ص.135
 .4ثعالبی ،عبدالرحمن بن محمد ،الجواهر الحسان في تفسیر القرآن ،ج ،7ص.815
 .5شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدیر ،ص.333
 .6ابنتیمیه،احمد بن عبدالحلیم،اإلستقامة ،ج ،8ص.73
 .7همان.
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متضــمن ربوبیــت ،و ربوبیــت را مســتلزم الوهیــت دانســته اســت 0،امــا
وی الوهیــت را
ی
توحید در ربوبیت را مستلزم توحید در الوهیت نمیداند .بهعبارت دیگر ،اینیونـه نیسـت

که کسی که در حوزۀ ربوبیت موحد است ،در حـوزۀ الوهیـت نیـز موحـد باشـد 2.در واقـع،
د
ابنتیمیه میان عالم معانی و مفـاهیم ،و عـالم خـارج فـرق یذاشـته اسـت .مفهـوم «الـه»
متضمن معنای « درب» ،و مفهوم « درب» نیز مستلزم معنای «اله» است .کسی را کـه «الـه»
ی
د
د
میدانیم ،در واقع ،او را «رب» نیز دانستهایم و کسی را که «رب» میدانیم ،باید او را «اله»
اعتقاد ابن تیمیه ،آنهه در خارج اتفـاق افتـاده ایـن اسـت کـه عـدهای بـه
نیز بدانیم .اما به ی
ع
الـه دیگـری
استلزام موجود توجه نداشـته و در عـین اینکـه اللـه را درب خـود میدانسـتند ،ی

انتخاب کردهاند.

9

در همین راستا ،وی یصرف نظیر قراردادن برای خداوند سـبحان در عبـادت ،محبـت،

ربوبیـت
خوف ،رجا ،توبه یا پشیمانی را شرر در الوهیت دانسته است؛ حتی ایر اعتقاد بـه
ی
4
درخواسـت لیـزی از دیگـران کـه
اعتقاد او یصـرف
ی
الله نیز وجود داشته باشد .ازاینرو ،بـه ی

اختصاص عبادت بـه
انجام آن نیست ،شرر در الوهیت و عدم
ی
ییرخداوند سبحان قادر به ی

خداوند سبحان است 1.لراکه لنین درخواستی حکایت از این دارد که درخواستکننده به
ییر خداوند سبحان امید دارد ،آنیونه کـه بـه او امیـدوار اسـت .همهنـین مسـ قبـور و
ی
اختصـاص عبـادت بـه
بوسیدن و یذاشتن سر بـر روی آنهـا نیـز شـرر در الوهیـت و عدم
ی

ییـر خداونـد سـبحان هماننـد او
خداوند متعال است؛ 6لراکـه حکایـت از دوست
داشـتن ی
ی

دارند .بنـابراین ،مفهـوم «عبـادت» نـزد ابنتیمیـه ایـن اسـت کـه انسـان در عمـل (عمـل
مقابل یفتار) کاری انجام دهد که حکایت از این داشته باشد
مقابل نظر و عقیده ،نه در
در
ی
ی
سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

که وی کسی یا لیزی را در شأنی از شهون ،همتـای خداونـد قـرار داده اسـت .آن نیـز بـه
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 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،35ص.833
 .2ابنتیمیه،احمد بن عبدالحلیم،اإلستقامة ،ج ،8ص.73
 .3همان.
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،3ص 33و .38
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،زیارة القبور و اإلستنجاد بالمقبور ،ص.3
 .6همان ،ص.51

دو صورت تحقق مییابد:
الف .اینکه انسان لیزی را از دیگری لب کند که جز خداوند سبحان ،کسی قادر بـه
انجام آن نیست.
ب .یا اینکه انسان به قبور انبیاء تبرر جوید و آنهـا را مسـ کنـد و امـوری ماننـد آن را
مرتکب شود.
متضـمن
اعتقاد ابنتیمیه ،برخالف توحید در ربوبیت ،توحید در الوهیت مسـتلزم و
به ی
ی
د
توحیــد در ربوبیــت اســت؛ 0یعنــی هرکســی کــه در عــالم خــارج توانســته اســت بــه
توحیــد در الوهیــت برســد و عبــادت را بــا همــان معنــای خــاص نــزد ابنتیمیــه بــه
ً
خداوند سبحان اختصاص دهد ،حتما در حوزۀ ربوبیت موحد است ویرنه امکان ندارد کـه
کسی بتواند عبادت را به خداوند سبحان اختصاص دهد و تنهـا او را عبـادت کنـد ،امـا در
حوزۀ نظر و عقیده موحد نباشد.
بررسی و نقد
ً

ییر خداوند سبحان قادر بر انجـام آن
اوال :ابنتیمیه یصرف لب لیزی از دیگران که ی
ییـر
نیستد و نیـز یصـرف انجـام امـوری همهـون تبـرر و ...را کاشـف از همتـا
ی
قـراردادن ی

عبادت ییرخدا دانسته است .ایـن
خداوند متعال با ایشان در شأنی از شهون ،و در نتیجه،
ی
ً
در حالی است که لنین کاشفیتی وجود ندارد؛ لراکه مثال ایر از تبررجوینده به قبور انبیا
مریض خوی
یا از کسی که از انبیا و صالحان شفای ی

را لب میکند ،سؤال شود کـه بـه

له دلیل به فالن نبی تبرر جستید یا از او حاجـت خواسـتید ،خواهـد یفـت کـه ایـن فـرد

عبادت خداوند سبحان بـه جایگـاه ویـژهای نـزد او دسـت یافتـه اسـت و
بهدلیل ا اعت و
ی

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،درء التعارض العقل و النقةل ،ج ،3ص711؛ ابنتیمیـه،احمـد بـن عبـدالحلیم،اإلسةتقامة،
ج ،8ص.73

توحید و شرک از دیدگاه ابنتیمیه

خداونــد ســبحان ایــن اجــازه و قــدرت را بــه او داده اســت تــا بتوانــد در شــفای مــریض یــا
ً
شدن برخی حاجات تأثیر داشته باشد؛ بنابراین از او میخواهیم که مثال مریض ما را
برآورده ی
شفا دهد یا به او تبرر میکنیم تا از برکاتی که خداوند به او عنایت کرده ،بهرهمنـد شـویم.
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روشن است که میان امید و محبتی که به فرد مستقل و بینیاز اسـت و امیـد و محبـت بـه
عبـادت
رسـی
ی
فردی که به آن بینیاز وابسته است ،تفاوت ماهوی وجود دارد .مطالعـه و بر ی
بتپرستان نیز ما را به این نتیجه خواهد رساند که قرآن کریم نیز میان این دو نو محبـت
و امید تفـاوت مـاهوی قائـل اسـت .خداونـد سـبحان خطـاب بـه بتپرسـتان میفرمایـد:

َّ
َ و َّت َخ رَو مُ رةون َِّْه َْ َدة وْ َي رك رَنَ َْ رد قم ع ًَّ  0و نیز میفرمایدَ  :و َّت َخ رَو مذُ ر
ون ِْ ِذه َِْ َدذة
ة
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
نص رآ َ
َْ َي َِّ رد قم ره َ
ون 2.آنیاه در جایی دیگـر تمـام عـزت و نصـرت را مخـتص بـه خـود کـرده و
ذُ عنذ ِْْذه قْ َيَ هذَ قْ َ
میفرمایندَ  :فِ َِّه قْي ََّ ر َجْييذا 9یـا َ و َمذا َّْن قص رذآ إ َّت م ق
ذيم 4.بـا
ك
ح
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ

قراردادن این دو دسته از آیات در کنار یکدیگر و نیز با عنایت به قید «مـن دون اللـه» کـه
ی

تـوبیخ بتپرسـتان توسـط
آیات دستۀ اول آمده است ،به این نتیجه خـواهیم رسـید کـه
در ی
ی

مختص خداونـد سـبحان
خداوند سبحان به این دلیل بوده که آنان تمام عزت و نصرت را
ی
رض نصرت و عزت خداوند سبحان اعتقاد داشـتند؛
نمیدانستند و به نصرت و عزتی در ع ی

ول عزت و نصرت خداوند سبحان باشد ،خروج از دو قاعـدۀ
ویرنه عزت و نصرتی که در ی
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َّ
ق
ْ ق
َ َّ ق ر
ف ِِِ ِه ْ ِي ََّ َج ِْييا و َ و َما َّْن قص رآ ِإت ِم قُ ِعن ِ ِْ ِه ْ َي َِ ِهَ ْ َح ِك ِيم نیست و نیازی بـه تـوبیخ
ندارد.
د
د
ً
ثانیا :ابنتیمیه با تفاوت قائلشدن میان عالم مفاهیم و عالم خـارج ،بـا اینکـه مفهـوم
متضمن معنای « درب» ،و مفهوم « درب» را مستلزم معنای «الـه» میدانسـت 1،بـاز
«اله» را
ی
توحید در ربوبیت را مستلزم توحید در الوهیت ندانسته و مدعی شـده اسـت کـه آنهـه در
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خارج اتفاق افتاده ،این است که عدهای به استلزام موجود توجه نداشته و در عـین اینکـه
ع
اله دیگری انتخاب کردهاند .یافل از اینکه ایـر مفهـوم «الـه»
الله را درب خود میدانستند ،ی
ً
متضمن معنای « درب» باشد ،اساسا امکان ندارد کسی که در حـوزۀ ربوبیـت موحـد اسـت،
ی
 .1سورۀ مریم ،آیۀ  :23و آنان ییر از خدا ،معبودانی را برای خود بریزیدند تا مایۀ عزتشان باشد.
 .2سورۀ یس ،آیۀ  :31آنان ییر از خدا معبودانی برای خوی بریزیدند ،به این امید که یاری شوند.
 .3سورۀ فا ر ،آیۀ  :35تمام عزت برای خداست.
خداوند توانای حکیم است.
جانب
از
 .4سورۀ آلعمران ،آیۀ  :387ویرنه ،پیروزی تنها
ی
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوى ،ج ،35ص.821

ربوبیت الله ،هیچکس ییـر از
الهی ییر از الله تبارروتعالی را بریزیند؛ لراکه با اعتقاد به
ی
خداوند متعال نمیتواند اله شود و متضمن معنای درب یردد .بله ،امکان دارد کسی به این
الـه دیگـری ییـر از
استلزام توجه نداشته و در عین اینکه توحید در ربوبیت دارد ،بخواهد ی

الله تبارروتعالی بریزیند ،اما هریز به این کار موفـق نخواهـد شـد .بنـابراین ،ایـر فـرد بـه
ییـر خداونـد متعـال یـا
ی
ربوبیت الله اعتقاد داشته باشد ،درخواست لب شفای مـریض از ی

الـه او
تبررجویی به قبور اولیای الهی توسط او ،بههیچوجه سبب نمیشـود کـه آن ییـر ،ی

ییر الله محسوب یردد.
عمل وی
ی
شود و ی
عبادت ی
نتیجه

با توجه به مطالب مذکور باید یفـت کـه کـالم ابنتیمیـه در بـاب توحیـد و شـرر ،بـا لنـد
اسـتقرایی
تقسـیم اجتهـادی و
اشکال جدی مواجه است .3 :تقسیم سهیانۀ توحیـد یـک
ی
ی
ی
یصرف بوده و با مبنای ابنتیمیه مبنی بر لزوم تبعیت از فهم سلف ،مخالف اسـت .8 .ایـن
اسـاس
تقسیم مستند به استقرای ناقص است و اسـتقرای نـاقص حجـت نیسـت .7 .بـر
ی
تبیینی که ابنتیمیه از توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت ارائـه نمـوده ،تقسـیم مـذکور
دادن صفات خبری با همان معنای معروفشـان بهصـورت
فاقد اثر و فایده است .1 .نسبت ی

کیفیت صفات نیز لیزی جز
بیان
ی
حقیقی به خداوند سبحان ،مستلزم تجسیم است و عدم ی

اختصـاص خالقیـت
تفسیر «توحید در ربوبیت »به «
اجمال کالم الهی به دنبال ندارد.5 .
ی
ی
ی
د
به خداوند سبحان» ،ناشی از خلـط میـان مفهـوم رب و خلـق اسـت .7 .بـرخالف ادعـای
ییـر
ابنتیمیه ،مشرکان در حوزۀ ربوبیت نیز یرفتار شرر بودند .3 .یصرف لب لیـزی از ی
خداوند سبحان که جز ایشان کسی قادر به انجام آن نیست ،و یصرف تبرر و اموری مانند

ـراردادن دیگــران بــا خداونــد ســبحان در شــأنی از شــهون نیســت.
آن ،کاشــف از همتــا قـ
ی
توحید و شرک از دیدگاه ابنتیمیه

 .2بر اساس تبیین ابنتیمیه از رابطۀ حاکم میان توحید در الوهیت و توحید در ربوبیـت،
ً
اساسا با وجود توحید در ربوبیت ،شرر در الوهیت امکان ندارد.
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عالمانمنتقدسلفیه
دکترشیخعمادالدینجمیلحلیمحسینی
*

سعید سلامنی

دکتر عمادالدین جمیل بن محمد حسینی هاشمی ،معـروف بـه جمیـل حلـیم حسـینی ،از
لحاظ فقهی «شـافعی»،
سنت لبنان است .مذهب
کالمی وی «اشعری» ،و به ی
علمای اهل ی
ی

جزء ریقت «رفاعی قادری» اسـت .بـه ایـن
و همهنین در میان ریقتهای تصوف نیز ی
دلیل به لقب «حسینی» خوانده میشود که نسب ایشان با  77واسطه به امام صـادق و

سیادت وی در برخی نوشتههای
از ایشان به امام حسین میرسد و شجرۀ
ی
است .دکتر جمیل حلیم به «خادم انثار النبویة» نیز معروف است.

ذکـر شـده

0

وی دارای صدها اجازه از منا ق عربی و اسـالمی ماننـد هـرر ،مکـه ،مدینـه ،لبنـان،
سوریه ،عراق ،یمن ،مغرب ،مصر ،سودان ،الجزائر ،تونس ،هنـد ،پاکسـتان ،بـنگالدش،
ترکیــه ،انــدونزی ،مــالزی و اتیــوپی در علــوم مختلفــی همهــون تفســیر ،علــوم قرآنــی،
علمالحدیث ،عقاید ،فقه ،سیره و ادبیات عرب است و همهنین در تصوف نیـز اجازههـایی
دارد.
استادان وی میتوان به دانشمندانی همهون شیخ عبدالله بن محمد هرری،
از جمله
ی

شیخ محمد حبشی ،شیخ محمد عبدالباقی ایوبی و شیخ احمـد بـن عبداللـه یمنـی اشـاره
کرد 2.وی بـی

از  85سـال اسـت کـه در مسـاجد مختلـف بـه سـخنرانی میپـردازد و در

* دان آموختۀ مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلSaeedsalmani0313@gmail.com :
 .1حسینی اشعری ،جمیل حلیم ،البرکان الجارف لشر مجسم ابن أبي العز التال  ،ص 87و .83
 .2حسینی اشعری ،جمیل حلیم ،قالئد األمة المرصعة بعقائد األئمة األربعة ،ص 37تا .32

کنفرانسهای یونایونی در منا ق مختلف شرکت نموده است.
از جمله مسهولیتهای وی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .3ریاست انجمن مشایخ صوفیۀ لبنان؛
 .8عضو انجمن سادات (أشراف) لبنان؛
 .7عضو انجمن مشایخ صوفیۀ مصر؛
سرپرستی سادات (أشراف) عراق؛
.1
ی

سرپرستی سادات (أشراف) بیتالمقدس؛
.5
ی

کلی انساب سادات هاشمی؛
 .7دبیر ی

کلی فدراسیون تاریخنگاران عرب.
 .3دبیر ی

آثـار وی
شیخ جمیل دارای تألیفات یستردهای در مسائل یونایون است کـه برخـی از ی

عبارت است از:

 .3التشرف بذکر أهل التصوف؛
 .8حقیقة التصوف اإلسالمي؛
ر
 .7قالئد األ َمة المرصعة بعقائد األئمة األربعة؛
 .1القمر السار إلیضا غریب صحیح البخار ؛
 .5اتحاف المسلم بإیضا متشابهات صحیح مسلم؛
ّ
 .7لوامع األهلة و النجم في جوامع أدلة الرجم؛
 .3قرة العینین في تربیة األوالد و ّبر الوالدین؛
 .2تخذیر اللبیب مما وقع بي بعض الکتب من أکاذیب؛
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 .3کش األوهام عمن زاع باتباع المتشابه من األنام؛
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 .35لطائ التنبیهات علی بعض ما في کتب الحدی من الروایات؛
 .33عقد الجل في عقد الود بین الصحب و ارل أو أشهد المذاب من زهر المحبة بین
ارل و األصحاب؛
 .38أسرار ارثار النبویة :أدلة شرعیة و حاالت شفائیة و صور نادرة لجثار المحمدیة؛

 .37فصل الکالم (في بیان بعض ارثام)؛
 .31فصل الکالم في أن إجهاض الحی و إحراق النفس و ما یسةمی تةأجیر األرحةام و
التبرع باألعضاء إثم و حرام؛

 .35الفرقان في تصحیح ما ّ
حرف تفسیره من آیات القرآن؛

 .37الحجج النیرات في إثبات تصرف النبي و الولي بعد الممات؛
 .33نیل المرام في الوارد في اللحم و الشحم من األحکام؛
 .32اإلرتواء من أخبار عاشورا و دمع العین علی استشهاد اإلمام الحسین []؛
 .33البحر الجامع لمناقب القطب الرفاعي الألمة؛
 .85مریم و المسیح في القرآن الصریح؛
 .83جامع الرسائل اإلیمانیة في بیان العقیدة اإلسالمیة؛
 .88طالعة األقمار من سیرة سید األبرار؛
 .87رلي الکنوز في إباحة الرقیة و حمل الحروز؛
 .81جمع الیواقیت الغوالي من أسانید الشیخ جمیل حلیم العوالي؛
 .85المجد و المعالي في أسانید الشیخ جمیل حلیم العوالي؛
 .87الدرر السلطانیة و الفوائد اإلیمانیة من فیض بحر السلطان الحبشةي خةادم السةنة
النبویة؛
 .83المدد القدسي في فضل و تفسیر آیة الکرسي؛
 .82جواهر األئمة في تفسیر جزء ّ
عم؛
 .83المنهج المبارك في تفسیر جزء تبارك؛
 .73البیان السدید ألخطاء شر جوهرة التوحید.
خطر سلفیت و وهابیت ،آثار یونایون و متنوعی
دکتر جمیل حلیم حسینی ضمن احساس ی

شبهات این جریان نگاشته است .عنوان برخی کتابهای ایشان عبارت اسـت
در پاسخ به
ی

از:

دکتر شیخ عمادالدین جمیل حلیم حسینی

 .75النجم األظهر في شر الفقه األکبر؛
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 .3الکوکب المنیر في جواز اإلحتفال بمولد الهاد البشیر؛
 .8زهر الجنان في اإلحتفال بلیلة النص من شعبان؛
 .7بحر الدالئل و األسرار في أدلة جواز التبرك بآثار مصطفی المختار؛
 .1عمدة الکالم في إثبات التوسل و التبرك بخیر األنام؛
 .5لباب النقول في تأویل حدی النزول؛
 .7النجوم الساریة في تأویل حدی الجاریة؛
 .3القواعد القرآنیة و األصول اإلیمانیة في تنزیه الله عن الجسمیة و الصورة و الکیفیة؛
 .2البرهان المبین في ووابط تکفیر المعین؛
 .3نقل اإلجماع الحاسم في بیان حکم جهو و المجسم؛
 .35البرکان الجارف لشر المجسم ابن أبي العز التال ؛
 .33السقوط الکبیر المدو للمجسم ابن تیمیة الحراني؛

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

 .38السهم السدید في واللة تقسیم التوحید.
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حسینی اشعری ،جمیل حلیم ،البرکان الجارب لشرح مجسم ابن أبس الرز التوالف ،بیـروت:
دار المشاریع ،لاپ اول3175 ،ق.
حســینی اشــعری ،جمیــل حلــیم ،قالعوود األمووة المرصوورة برقاعوود األعمووة األربرووة ،بیــروت:
دار المشاریع ،لاپ اول3177 ،ق.
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ازکتاب«پیدایشسلفیه؛اصالح
گزارشی
ِ
اسالمیدرقرنبیستم»
*

محمدعلی واعظی

کتاب پیداش سلفیه؛ اصال اسالمی در قرن بیستم 1را دانشگاه کلمبیـا در سـال 8537م
ی

منتشر کرده است که  125صفحه دارد .نویسندۀ این کتاب ،یهنری لوزییر 2،دارندۀ مـدرر
تاون آمریکاست .او بعد از یک سال مطالعه در زمینـۀ خاورمیانـه،
دکتری از دانشگاه جرج ی

* دانشجوی دکتری جریانهای کالمی معاصر و دان پژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلAlivaezy@gmail.com :
1. The Making of Salafism: Islamic Reform in the Twentieth Century (New York:
Columbia University Press, 2016).
2. Henri Lauzière.

تـاریخ
تاریخ» این دانشگاه پیوست .مطالعـات وی بیشـتر در زمینـۀ رابطـۀ بـین ی
به بخ « ی
جوامع عرب است و شامل منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا
سیاسی
تاریخ
ی
تحلیلی اسالم و ی
ی
ی

میشود .نویسندۀ این کتاب ،لیسانس تاریخ خود را از یک یبک کانادا و فوقلیسانس خود را از
د
نکوور اخذ کرده است.
دانشگاه و ی
پژوهشگران معـروف در عرصـۀ سـلفیه بـهنامهای
نظر به اهمیت این کتاب ،دو نفر از
ی
عمرو بسیونی 1و اسامه عباس این اثر را به عربی ترجمه کردهانـد و نـا یم صةناعة السةلفیة
اإلصال اإلسالمي في القرن العشرین را بر آن نهادهاند.

معانی
نویسنده در این کتاب سعی دارد به
بررسی منشأ پیدای مفهوم سلفیه بپردازد و ی
ی
ً
مختلف و احیانا متضاد این مفهوم را ریشهیابی کند و سعی دارد با هنر خاص خود ،این اثر
را جــذاب جلــوه دهــد .وی فــردی بــهنام تقیالــدین هاللــی )3323-3231( 2را بــهعنوان
شخصیت محوری در کتاب قرار میدهد و سیر تطـور مفهـوم سـلفیه را در شخصـیت وی
ی
دنبال میکند و سعی مینماید کتاب را همانند یک رمان ،در قالب کارهای یـک قهرمـان

جذاب کند .یهنری لوزییر لندین اثر دیگر نیـز دربـارۀ سـلفیه و اسـالمیرایی منتشـر کـرده

است.

مقدمه
علیریم اینکه «سلفیه» پدیدۀ جدیدی نیست و ما با این اصطال زیـاد برخـورد مـیکنیم،
اما هنوز تصـور واضـ و روشـنی از مفهـوم سـلفیه نـداریم و نیازمنـد مطالعـات تـاریخی و
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قرن اول بوده است یا
تحلیلی در این زمینه هستیم .آیا شرو سلفیه از عصر صحابه و سه ی
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 .1نویسندۀ کتاب ما بعد السلفیة.
عالمـان آن شـهر
و
فقیهـان
از
او
پـدر
و
آمـد
دنیـا
به
مغرب،
جنوبی
شهرهای
از
سجلماسه،
شهر
 .2محمد تقیالدین هاللی در
ی
ی
بود .خودش نیز در دوازدهسالگی قرآن را حفظ کرد و فقه مـالکی را آموخـت .در ابتـدا ،یرای هـای صـوفیانه داشـت و از فرقـۀ
یری سلفی و افکـاری وهـابی پیـدا
تیجانیه پیروی میکرد .وی فردی روشنفکر و ترقیخواه بود؛ ولی بهتدریی یرای های افراط ی
کرد .او کتابی با عنوان الهدیةة الهادیةة إلةی الطریقةة التجانیةة نوشـت و از یرای هـای صـوفیانهاش برائـت جسـت؛ ازایـنرو،
نویسندۀ کتاب از وی بهعنوان شخصیتی محوری در کتاب یاد میکند تا نظریۀ خود را دربارۀ مفهوم سلفیه ثابـت کنـد .زیـرا وی
یری سلفی و افکاری وهابی پیدا کـرد .نویسـنده نیـز قصـد
در ابتدا فردی روشنفکر و مدرن بود ولی بهتدریی یرای های افراط ی
دارد سیر تطور معنای سلفیه را در آینۀ شخصیت وی پیگیری کند و ایدهاش را دربارۀ معنا و مفهوم سلفیه توضی دهد.

در زمــان ابنتیمیــه در قــرن هشــتم هجــری ،یــا در دورۀ معاصــر در قــرن بیســتم؟ برخــی
محققان بر این باورند که «سلفیه» پدیـدهای نـویرا و عقلیراسـت کـه بعضـی افـراد ماننـد
سید جمالالدین ،عبده و رشید رضا ،در قرن نوزده میالدی شعار اصال اسـالمی را سـر
مانـدیی
داده بودند .شعار آنهـا اصـال و بازیشـت بـه سـلف بـوده اسـت .آنهـا علـت عقب
ی
مسلمانان را عملنکردن بـه دسـتورات اسـالمی و عدمبازیشـت بـه سـلف و دورۀ اقتـدار و
تمدن اسالمی عنوان کردند .برخالف این یروه ،عدۀ دیگری از محققان بر این باورنـد کـه
سلفیه جنبشی ضدمدرن و متحجر است و ریشۀ آن نیز به دوران ابنتیمیه و ابنحنبل و...
باز مییردد .هر دو یروه نیز دالیل مخصوص به خودشـان را دارنـد .یهنـری لـوزییر سـعی

دارد روایت سومی را دربارۀ معنای اصطال سلفیه مطر کند.

ایـدئولوژیک خـود اصـطالحی
لوزییر معتقد است اصطال «سلفیه» بهمعنای فعلـی و
ی

مدرن است و سابقۀ قبلی ندارد .بهنظر وی ،اصطال سلفیۀ دوران ابنحنبل و ابنتیمیـه،
بیشتر بهمعنای عقایدی و یاهی نیز بهمعنای فقهی بوده؛ ولی هیچیاه همانند قرن بیستم
معنای ایدئولوژیک و شمولی به خود نگرفته بوده است .وی آیاز سلفیه را در قرن نـوزدهم
میداند و بر این باور است که سلفیه ابتدا در قـرن بیسـتم ،خواسـته یـا ناخواسـته ،توسـط
برخــی افــراد ماننــد صــدیق حســنخان در شــبهقاره مطــر شــد و ســپس افــرادی ماننــد
سید جمالالدین و عبده ،کـه دیدیـۀ عقبمانـدیی و اصـال امـت اسـالمی را داشـتند،
بودن امت بود ،بهتدریی از این مسیر منحرف شد و معنای
عبده بهمعنای نو کردن و مدرن ی

تغییر معنـای سـلفیه و خـارج شـدن از معنـای
اصلی این ی
شمولی به خود یرفت .وی علت ی
تخصصی خود را ،کـه بیشـتر اصـطالحی کالمـی و فقهـی بـود ،شـرایط پـس از اسـتعمار
ی

بیان آن پرداخته خواهد شد.
کشورهای اسالمی در قرن بیستم میداند که در ادامه ،به ی
کردن کتاب خوی
لوزییر برای جذاب ی

زنـدیی تقیالـدین هاللـی
و اثبات نظریۀ خود،
ی

فصل کتاب دنبال میکند .هاللی ابتدا شخصیتی مدرنیرا و
(متوفای 1987م) را در هر ی

سـلفی
اصال لب بود؛ ولی بعدها دلـار تطـورات شـد و بـه شخصـیتی افراطیـرا و یـک
ی

گزارشی از کتاب «پیدایش سلفیه؛ اصالح اسالمی در قرن بیستم»

دوباره این اصطال را بر زبان راندند .ولی اصطال سلفیه ،که توسط سـید جمالالـدین و
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افرا ی 1تبدیل شد .به نظر لـوزییر ،اصـطال سـلفیه نیـز سـیری ماننـد تحـول شخصـیت
تقیالدین هاللی داشته و در ابتدا ،معنای ایدئولوژیک و شمولیرا نداشـته اسـت؛ ولـی در
قرن بیستم ،بهتدریی دلار تحول معنایی میشود .هاللی سفرهای زیـادی داشـته اسـت.
وی از مراک

لین آلمان رفت و با سـلفیهای زیـادی تعامـل
به کلکتۀ هند ،و سپس به بر ی

سـلفی تمامیـتخواه ،از ایـدههای مـدرن
نفع
ی
داشت و سرانجام به ی

دسـت شسـت .امـروزه

ســلفیان ســعی دارنــد اســالم را در خــود منحصــر کننــد و آزادانــه ســایر مســلمانان را در

موضـوعات عقیـدتی و اجتمــاعی بـه لـال میکشــند .اثـر لـوزییر ســعی دارد بـه بررسـ یـی
پشت پردۀ این لرخ معنایی سلفیه بپردازد و همهنین توضـی دهـد
نیروهای
اجتماعی ی
ی
که لرا این پدیده ،جهانی شده است.

مصل اول :مرنای سلفی در اوایل قرن بیستم
در این فصل ،در ابتدا نویسنده سخن ژاکوب دریدا را نقل میکند که معتقد اسـت متنهـا
معنای ثابتی ندارند و کلمات نیز فاقد معنای ذاتی هستند و ما باید همیشه مراقب باشیم و
در تفسیر ،مراحل هرمنوتیکی را رعایت کنیم تا بتـوانیم بـه معنـای کلمـات و اصـطالحات
دست یابیم 2.دربارۀ اصطال «سلفیه» نیز باید این دقت صورت ییرد و اصـطالحی را کـه
محققان مسلمان در ول تاریخ تکرار کردهاند ،به یک معنای ثابت در نظر نگیریم و یمان
ی
نکنیم این اصطال در ول تاریخ معنـای ثـابتی داشـته اسـت .وی معتقـد اسـت قبـل از

قرن بیستم ،کلمۀ سلفیه معنای شمولی نداشت و فقط در حـوزۀ کـالم و عقایـد اسـتعمال
ً
میشد؛ مثال در دورۀ ابنحنبل و ابنتیمیه اینیونه بوده است .در ایـن دوره ،ممکـن بـوده
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لحاظ سیاسـی و اجتمـاعی
است کسی از لحـاظ کالمـی و عقایـدی سـلفی باشـد ولـی بـه ی
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یرای

دیگری داشته باشد .با این حال ،در اواسط قرن بیستم ،کمکم ایـن جریـان تغییـر

میکند و سلفیه معنای شمولی و ایدئولوژیک به خود میییرد.
شناس مشهور ،لوییس ماسینیون ( ،)3327-3378در ایـن
نویسنده معتقد است شرق ی
1. Puritan.

 .2لوزییر ،یهنری ،صناعة السلفیة؛ اإلصال اإلسالمي في القرن العشرین ،ترجمه :عمرو بسیونی و اسامه عباس ،ص.375

مجال دلار خطا شده است و دوایـر آکادمیـک یربـی در فرانسـه ،انگلـیس و آمریکـا نیـز
تحتتأثیر وی ،این خطا را مرتکب شدهاند .ماسینیون معتقد است «سلفیه» حرکتی فکری
بــوده کــه ابتــدا در هنــد توســط اشخاصــی ماننــد صــدیق حســنخان ،مؤســس جنــب
اهلحدیث ،شرو شده است و سپس سید جمالالدین افغانی و عبده این حرکت را ادامـه
1
کردن جامعۀ مسلمانان»
دادهاند .بهعقیدۀ ماسینیون ،هدف این حرکت «اصال و مدرن ی

شخصیت سید جمالالدین و عبده بیشتر به فکر
بوده است .اما بهعقیدۀ یهنری لوزییر ،دو
ی

اصـطالحی سـلفیه نداشـتهاند 2.آنهـا فقـط
اصالحات بودند و اعتنـای زیـادی بـه معنـای
ی
خواهــان اصــالحات بودنــد و ایــن اصــالحات شــامل تمــام عرصــهها از قبیــل اجتمــا ،

آموزشوپرورش ،سیاست و فرهنگ بوده است .او مییوید افرادی مانند قاسمی ،آلوسی و
رشید رضا ،حداقل تا سال 3355م خود را فقط سلفیاالعتقاد میدانستند .حتـی عبـده از
عقیدتی خاص نیز تبعیت نمیکرده است.
یک منهی
ی

از رشید رضا نقل شده است که وی در مجال اصال عقیـده ،عقیـدۀ سـلف را بهتـر و

کاربردیتر از سایر عقاید میدانسته ،ولی در مجال فقهی ،نظری شمولیرا نداشته است و
3
نظر نویسـنده ،اصـطال «سـلفیه» در
معتقد بود سلف در مجال فقه تنو یرا بودهانـد .بـه ی

عقیدتی خود فراتر رفت و کمـی شـمولیتر شـد .در ایـن قسـمت از
سال 3383م از معنای
ی
کتاب ،نویسنده قهرمان قصۀ خود یعنی تقیالدین هاللی را وارد صـحنه مینمایـد و بیـان

زنـدیی وی ،درصـدد اثبـات
حـوادث
جزئیـات
کشـیدن
ریق به تصویر
است .نویسنده از
ی
ی
ی
ی
ی
 .1همان ،ص.313
معنایی بسیار مثبتی دارد ،سـید جمالالـدین و عبـده از ایـن اصـطال
بار
سنت
اهل
نزد
در
»
سلف
«
کلمۀ
که
 .2شاید از آنجایی
ی
برای تحریک مسلمانان و شکوه و اعتالی مسلمانان استفاده کردند.
 .3همان ،ص.351
 .4در کشور مراک .
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سلفی مدرنیرا میپیونـدد
میکند که لطور وی در اوایل قرن بیستم ،از مکتب صوفیه به ی
سلفی افرا ـی و تک ُبعـدی تبـدیل میشـود .هاللـی سـفر خـود را از
ولی سرانجام به یک
ی
همـراه کتـاب
فاس 4برای کسب علوم جدید آیاز میکند .شخصیت هاللی تا آخر داستان
ی
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نظریۀ خوی

است.

کردن دوبارۀ وهابیت توس رشید رضا و پیامدهای آن
مصل دوم :زنده
ِ

بررسـی نخسـتین جوانـههای حرکـت
فصل دوم این کتاب ،که فصلی تـاریخی اسـت ،بـه
ی

ـلفی معاصــر در دهــههای  3385و 3375م میپــردازد .در ایــن فصــل ،تمرکــز بــر روی
سـ ی
سیاسی آنهاست .در این برهۀ زمانی بـود کـه
اصالحی رشید رضا و پیامدهای
دیدیاههای
ی
ی

خالفت عثمانی سقوط کرد .رشید رضا به شریفحسین در شبهجزیره پشت کرد و بهسمت
خاندان سعود رفت و از حرکت وهابیت و خاندان سعودی به ور تمامعیار پشـتیبانی کـرد؛

بازیردانـدن
زیرا بهعقیدۀ او ،خاندان آلسعود در آن زمـان بـهعنوان بهتـرین یزینـه بـرای
ی
عظمت اسالم و مبارزه با استعمار محسوب میشد .رشید رضـا عـدهای از شـایردان خـود
مانند محمد بهجه بیطار ،محمد حامد فقهی ،محمد عبدالرزاق حمزه و تقیالدین هاللـی
را به عربستان فرستاد .هدف او جمعکردن بین عقیدۀ سلفیه و انجام سایر اصالحات بود تا
بتواند دولت وهابی را بهسوی اعتدال سوق دهد.
شــایردان او ،در اثـــر همراهـــی و
عقایــدی رشـــید رضـــا و
نظر لـــوزییر ،تســـام
ی
ی
بــه ی

همرنگ شدن با وهابیهـا رنـگ باخـت و بـهجای اینکـه رشـید رضـا بتوانـد یرای هـای
ایدئولوژی خشن و سـختییرانۀ
اصالحی و نویرانۀ خود را به خاندان آلسعود عرضه کند،
ی

شـایردان
وهابیها بود کـه رشـید رضـا و شـایردان را در خـود ذوب کـرد .کمکـم تمـام
ی
رشید رضا بهجز ابوالسم و حمزه ،عربستان را ترر کردند .در ایـن فصـل نیـز شخصـیت
داستان ،تقیالدین هاللی ،همراه کتاب است و نویسنده از منـاظرهای یـاد میکنـد کـه در
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بودن زیارت قبور تأکید میکند و مییوید تا زمانی که قبور عبادت نشوند ،این کار
مشرو
ی
ً
مخـالف
صحی است؛ ولی هاللی این قضیه را کامال رد میکند و مییوید احادیث نبـوی
ی
این کار است و نمیتوان آنها را تأویل کرد .رشید رضا نیز از این مناظره به «مناظرۀ بین دو

ضدشـیعی هاللـی
یفتمـان
عالم شیعی و سلفی» یـاد کـرده اسـت 1.وهابیهـا نیـز از ایـن
ی
ی
ی

استقبال کردند.

گرایی اسالمی
عقیدتی غیرسیاسی در عصر ملی
سلفی
مصل سوم:
ِ
ِ
ِ
بهنظر مؤلف ،در این بازۀ زمانی دو اتفاق مهم رخ داده است:

 .3ظهــور اســم ســلفیه بــرای اولــین بــار بــهعنوان یــک مــنهی شــامل و جــامع در
دهۀ  3385میالدی؛ برای مثال ،در بعضی مجلههای الجزایری و همزمان با نوشتههای
محمد بهجه بیطار.
 .8ظهور اسم سلفیه برای اولین بار بهعنوان یک مـنهی فقهـی توسـط رشـید رضـا در
سال 3381م.
ایرله «المذهبی» و عدمپایبندی به یک مذهب خاص ،در قدیم هم بوده است ،ولی
تاکنون برای آن از اصطال سلفیه استفاده نشده بود.
لوزییر مییوید که در این بازۀ تاریخی ،دو اصطال برای «سلفیه» ظهور کرد .اولی در
شرق بود که بهمعنای اعتقاد به مذهب حنبلی و عدمابدا بهکار میرفت .دومـی در یـرب
اسالم 2بود که به استفاده از عقل و دوری از تقلید و آزادی از قیود روزیار دعـوت میکـرد و
دشـمن مشـترر
داشتن
داعیان آن میتوان از عالل الفاسی نام برد 3.شرایط استعمار و
از
ی
ی
ی
یرایی
دو دستۀ سلفیها از آن حمایت کردند.
ی
سلفیان عقیـدتی ییرسیاسـی (نجـد) از قـوم ی
یرایی ملی .رشید رضا در سـال 3375م
دینی حمایت کردند و
ی
سلفیان نویرا (مغرب) از قوم ی
اصالحی او پراکنده شد .ایرلـه او در عرصـۀ عقیـدتی و فقهـی سـلفی
دریذشت و میراث
ی
بود ،ولی در مجلهاش المنار ،سعی داشت تا حد ممکن ،به تقریـب بـین مـذاهب اسـالمی

دعوت کند .رشید رضا سعی کرد به تقریب بیشتر با مذاهب اسالمی بپردازد و با شیعیان و
 .1همان ،ص.853
 .2مراک .
 .3همان ،ص.33
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یرایی عربی ظهور کرد و هر
باعث شد اختالف این دو
ی
جریان سلفی آشکار نشود .ایدۀ قوم ی
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اباضیان بیشتر ارتباط برقرار کند.
مصل چهارم :تناقضات مدرنیته قبل از شروع دورۀ سلفیی مدرن
بــهنظر یهنــری لــوزییر ،در قــرن بیســتم دو جریــان عمــدۀ ســلفیۀ نــویرا و ســنتی در حــال

صفآرایی بودند .برخی تناقضات مدرنیته مانند نژادپرستی افرا یـی آلمانیهـا کفـۀ تـرازو را
عقیدتی متحجر سنگینتر کرد و باعث شد آنها در نهایت برندۀ میدان
سمت سلفیهای
به ی
ی
دادن جدال این دو نـو سـلفی ،دوبـاره از شخصـیت قهرمـان
باشند .نویسنده برای نشان ی

جزء سلفیۀ عقیدتی بود و بـه
داستان ،تقیالدین هاللی ،استفاده میکند .هاللی از رفی ی

قــرآن و ســنت دعــوت میکــرد و از رفــی دیگــر ،ملییرایــی ،دموکراســی و تحصــیالت
بارز
آکادمیک را پذیرفته بود .او دارای مدرر دکتری از دانشگاه برلین بود و با
ی
پژوهشگران ی
اروپایی در ارتباط بود .هاللی در آلمان با زنی که صاحبخانهاش بود ،ازدواج کرد .او از کت
و شلوار و کروات استفاده میکرد و ری

هم نداشـت و تعـدد زوجـات را نیـز پذیرفتـه بـود.

در واقع ،او آمیزهای از دنیای جدید و قدیم بود.

1

در عین حال ،هاللی بر این باور بود کـه بایـد از ملییرایـی دسـت کشـید و مییفـت:
« ببینید لگونه کاتولیک و پروتستان در آلمان اختالفشان را کنار یذاشتهاند و برای منـافع
امت خوی

تالش میکنند و نتایی شگرفی نیز به دست آوردهاند» .بـرای سـلفیان سـنتی

فـردی
خیلی سخت بود که قبول کنند مالرهای ملییرایانه و نـه اسـالمیرایانه ،هویـت
ی
مسلمانان باشد.
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دشمن مشـترر،
داشتن
علت
تا قبل از دورۀ آزادی از استعمار،
سلفیان مدرن و متحجر به ی
ی
ی
ی

اختالفات خود را کنار یذاشته بودند .اما بعـد از یلبـه بـر اسـتعمار و اسـتقالل کشـورهای

دشمن مشترر از بین رفت و بهتدریی اختالفـات میـان کسـانی کـه خـود را
اسالمی ،این
ی
سلفی مینامیدند ،پدیدار شد .در این دوره ،نظامهای نظامی و ملییرا بر ایلب کشورهای

 .1همان ،ص.758

عربی مانند سوریه ،مصر ،تونس ،مغرب و عراق حاکم شـد .سـلفیهای مـدرنیرا بـا ایـن
ً
رفدار مدرنیته بـا حکومتهـا
علمای
از
خیلی
مغرب
در
مثال
حکومتها همراهی کردند.
ی
همکاری کردند و سعی نمودند به اصال جامعه از داخل بپردازند.
در این برهه ،هاللی در سال 3353م به عراق رفت؛ ولی با حزب بعث همکاری نکرد و
نظر
از قضایای سیاسی فاصله یرفت و بـه نقـد تصـوف ،شـیعه و اشـعریه مشـغول شـد .بـه ی
هاللی ،در قرآن و سنت مسائل سیاسی وجود دارد ،ولی این بدان معنا نیست که علما باید
پاسبان خلوص دین هستند و وظیفـۀ
در حکومت مشارکت داشته باشند .از نظر وی ،علما
ی

سیاسـی کوتاهمـدت
آوردن اهـداف
آنها ارشاد دینی است ،نه اینکه از اسالم برای بهدسـت ی
ی

سلفیان عقیـدتی مطـر
سوءاستفاده کنند .در این زمان ،عربستان بهعنوان مرکزی برای
ی

شایردان رشید رضـا ماننـد حامـد الفقـی ،محمـد عبـدالرزاق حمـزه و
بود و هاللی و سایر
ی

ابوالسم بهسوی عربستان رهسپار شدند.

پیروزی ایدعولوژیک سلفیی متحجر
مصل ششم:
ِ

پایان مصاف در دهۀ 3335م ،سرانجام سلفیۀ متحجر به ور کامل بر سلفیۀ نویرا یلبه
در ی
یافت .شیوخ سهیانۀ سلفیۀ افرا ی یعنـی بنبـاز ،البـانی و ابنعثیمـین ،کـه خـود را تنهـا

تفسیر دین میدانستند ،بر سایر رقبا لیره شدند .قدرت آنها بهقـدری زیـاد شـد کـه
مراجع
ی
ی
زمین به دور خودش دفا کند و بگوید زمین متحرر است و از این یفتۀ خود توبـه نکنـد،

قتل او واجب خواهد بود و باید اموال او مصادره شود».
مرتد است و ی

1

ایدئولوژی سلفی توسـط مصـطفی
یهنری لوزییر یکی از علتهای این پیروزی را تدوین
ی

حلمی میداند .حلمی کتابی بهعنوان قواعد المنهج السلفي تدوین کرد که برای اولین بـار
در ســـال 3337م منتشـــر شـــد .بعـــد از آن ،ســـلفیه از عقیـــدۀ یصـــرف ،بـــه یـــک روش

معرفتشناسی تبدیل شد و بهعبارت دیگر ،سلفیه به اصطال جـامعی تبـدیل شـد کـه بـر
 .1همان ،ص.753
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بودن زمین اعالم کرد« :هر مسـلمانی کـه از نظریـۀ حرکـت
بنباز دربارۀ ثابت یا متحرر ی
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نظر لوزییر ،کاری کـه
روش سلف در برداشت ،فهم و نحوۀ اجرای اسالم ا الق یردید .به ی

مصطفی حلمی در حق سلفیه کرد ،با کاری که سید قطـب در حـق تفکـر اسـالمی کـرده
انتقاد تمامعیار از تمدن یربی زد
قابلمقایسه است .حلمی مانند اخوانالمسلمین دست به ی

ایدئولوژی شامل و تمامعیار تعریف کرد.
و سلفیه را بهعنوان یک
ی
نتیجه

ارزیابی این اثر سه نکته را میتوان عنوان نمود:
در
ی
ً
اوال :باید توجه داشت کـه بـرخالف ادعـای لـوییس ماسـینیون ،شرقشـناس بـزرگ،
ً
سید جمالالدین و عبده ادعای سلفییری نداشتهاند و آنها اصال از این اصطال بـه ایـن
عقیدتی ایـن اصـطال در آن زمـان مطـر
مفهوم استفاده نکردهاند و فقط معنای کالمی
ی
ً
جزء
بوده است و آنها ی
ی
سلفیان شمولیرا و ایدئولوژیک محسوب نمیشوند .ثانیا :اصـطال ی

سلفیه تا قبل از 3385م ،اصطال شایعی نبود و مسلمانان تا قبل از آن ،از ایـن اصـطال
ً
سلفی اعتقادی بود
ابتدا
رضا
رشید
:
ثالثا
بهمعنای شمولی و منهجی استفاده نکرده بودند.
ی
اصلی او اصال و پیشرفت مسـلمانان بـوده
و سپس از ی
لحاظ فقهی نیز سلفی شد و هدف ی

صـورت یـک مـنهی و روش
است .در دهۀ  3335میالدی ،معنای سلفیه تطور یافت و به
ی
ایدئولوژیک درآمد.

تحلیـل او را نپذیرنـد و ادعـا کننـد کـه
مخالفان نظریۀ یهنری لوزییر ممکن اسـت ایـن
ی
ی

ـنهی افــرادی ماننــد ســلف صــال (ســه قــرن اول) ،ابنحنبــل ،ابنتیمیــه و محمــد بــن
مـ ی
عبدالوهاب شمولی بوده و منحصر در بحثهای کالمی و عقایدی نبوده است .مترجمانی
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سلفیه در ابتدا معنای کلیرایانه و ایدئولوژیک نداشته است ولی بهتدریی و بهویژه در قـرن
شدن این اصطال توسط افرادی مانند سید جمالالـدین ،عبـده و
بیستم و بعد از مطر
ی

رشید رضا به خود رنگ شمولی یرفت ،مخالف هستند.

مترجمان اثر لوزییر معتقدند سلفیه پدیدهای نوظهوری نیست و ریشـه در یذشـتههای
ی

ً
بسیار دور ،مثال زمان ابنحنبل ،ابنتیمیه و محمد بن عبدالوهاب دارد .آنان برای اثبـات
تبیین مـواردی میپردازنـد
این مدعای خود در مقدمهای که بر ترجمۀ این اثر نوشتهاند ،به ی

که نشان میدهد سلفیه معنای شمولیرایانه داشته و تنها یک اصطال فنی و تخصصی
در علم کالم نبوده است و در ادامه ،به برخی از این شواهد اشاره خواهد شد.
اصلی کتاب ،یهنری لوزییر ،بر این عقیده اسـت کـه کلمـۀ «سـلفیه» ،در
یفتیم مؤلف ی

کالمـی سـلف بـوده و
یذشته و قبل از قرن بیستم میالدی فقط ناظر به جنبۀ عقایـدی و
ی

مترجمـان کتـاب ،معنـای عقایـدی و
بهمعنای منهی و مکتب جامع بـه کـار نرفتـه اسـت.
ی

داشتن کلمۀ «سلفیه» را قبول دارند ،ولی معتقدند سـلف تنهـا بـه ایـن معنـا اکتفـا
کالمی
ی
فنـی کالمـی داشـته اسـت.
نکرده بودند و سلفیه مفهومی وسیعتر از معنای اصطالحی و ی

آنها معتقدند لون نویسندۀ کتاب مستشرق اسـت ،از فحـوا و معنـای سـلفیه و سـیر تطـور
تاریخی آن ا ال ندارد و فقط دنبال کلمۀ سلفیه بوده است و بـه مفهـوم سـلفیه تـوجهی
ی

مؤلـف کتـاب را بسـیار بـاارزش
تحقیـق
مترجمـان کتـاب،
نداشته است 1.در عـین حـال،
ی
ی
ی

خواندن آن را برای تمام کسانی که در حوزۀ سلفیپژوهی فعالیت دارند ،توصیه
دانستهاند و
ی

میکنند.

مؤلـف ایـن کتـاب ،در دو نکتـۀ مهـم نهفتـه
اساسی
مترجمان بر این باورند که اشتباه
ی
ی

است :اول اینکه مؤلف بر روش مادی و ظاهری اکتفا کرده است و فقـط مـوارد اسـتعمال
ایدئولوژی شامل ،توجـه نکـرده اسـت .بـهعبارتی ،او از رو و جـوهرۀ معنـای سـلفی
یک
ی

بهعنوان یک مستشرق بیخبر است .دوم اینکه نویسندۀ کتاب ،در تحقیـق خـود از منـابع
مستشرقان استفاده کرده ،نه منابع اصیل سلفیه.
مترجم میافزاید :بهعنوان مثال ،دربارۀ احمـد ابـن حنبـل (813-371ق) ،بـهعنوان
یکی از نمادهای سلفیه ،میتوان یفت که وی تنها به علـم عقایـد و کـالم مشـغول نبـوده
اصلی ابنحنبل عـالوه بـر دیـدیاههای عقایـدیاش ،جنبـۀ
است؛ زیرا یکی از ویژییهای ی
 .1همان ،ص.75
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لفــظ «ســلفیه» را بررســی کــرده و بــه رو و معنــای کلمــۀ ســلفیه کــه عبــارت اســت از
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اصلی ابنحنبل ،مبارزه بـا اهـلرأی و
فقهی اوست .یکی از اشتغاالت ی
فقهی و دیدیاههای ی

فقهی ابنحنبل این است که نباید از آرای پیشوایان مذهبی تقلید
حنفیها بوده است .نظر ی
کورکورانه کرد و همهنین نبایـد بـه دایـرۀ بـدعت در فقـه وارد شـد .بـرای همـین بـود کـه

ابنحنبــل بــا آرای ابوحنیفــه ،ابوثــور و عراقیهــا مخــالف بــود .او حتــی بــا دیــدیاههای
امام مالک ،ستارۀ علمای اهلسنت ،نیز مخالفت میکـرد و دیـدیاههای سـایرین را بـر او
1
صورت اساسی و پایـهای بـا
مقدم میداشت .در نتیجه ،ابنحنبل با تقلید مخالف بود و به ی

امام مالک مخالفت داشت .او مییفت« :دین خود را از سایرین تقلید نکـن؛ زیـرا آنـان از
خطا مصون نیستند» 2و نیز در جای دیگری یفتـه اسـت« :نـه از مـن تقلیـد کنیـد و نـه از
امام مالک و نه از ثوری و نه از شافعی» 3.او با صوفیان نیز مخـالف بـود و مـنهی افـرادی
مانند «حارث محاسبی» را وهم و خیال میپنداشت .پس میتوان نتیجه یرفت که ایرلـه
در آن زمان ،اصطال سلفیه استفاده نشده است ،ولی رو و جوهرۀ سـلفیه موجـود بـوده
است ،ولی نویسندۀ کتاب به آن توجه نکرده است.
قرن اول بگذریم ،دورۀ مهم دیگر در تـاریخ
مترجمان کتاب بر این باورند که ایر از سه ی
ی

سـلفی معاصـر یعنـی ابنتیمیـه را در
نام معمار
سلفیه« ،قرن هشتم» است که این دوران ،ی
ی

اذهان تداعی میکند .او کسی است کـه پایـههای «نـواقض التوحیـد» را بنیـان نهـاد کـه
اساس دعوت محمد بن عبدالوهاب قرار یرفت .مترجمان معتقدند ابنتیمیه نیز در
بعدها ی

جاهایی به ذم تقلید پرداخته است 4.ابنتیمیه دیدیاههای قابلتوجهی در حوزۀ علم کـالم،
سعی مترجمان بر این است تا اثبات کنند سلفیه ایرله
تصوف و معرفتشناسی دارد .تمام ی
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بهعنوان یک اصطال  ،مورد تأکید قدما نبوده است ،ولی ایر ما با دقت جستوجو کنـیم
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 .1همان ،ص.77
« .2ال تقلد دینل الرجال فإنهم لن یسلموا أن یغلطوا»( .سعدی حنبلی ،عالءالدین ،اإلنصاف في معرفةة الةراجح مةن الخةالف
علی مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،باب القضاء).
« .3ال تقلدني و ال مالکـا و ال الثـوري و ال الشـافعي»( .ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،مجمةوع فتةاوى ،کتـاب األسـماء و
ُ
الصفات ،مسألة من زعم أن اإلمام أحمد کان من أعظم النفا ).
« .4من أوجب تقلید إمام بعینـه اسـتتیب ،فـإن تـاب و إال قتـل و إن قـال ینبغـي :کـان جـاهال ضـاال»( .ابنتیمیـه ،احمـد بـن
عبدالحلیم ،مختصر الفتاوى المصریة ،ص.)41

مــیبینیم ســلفیه یــک مــنهی احیایرانــه بــوده و ســاحات مختلــف فقهــی ،کالمــی و ...را
دربر داشته است.
احیـایی ابنتیمیـه را
مترجمان این کتاب ،محمد بـن عبـدالوهاب نیـز پـروژۀ
از دیدیاه
ی
ی

ادامه داده است .در دوران معاصر نیز اشخاصی ماننـد قاسـمی ،رشـید رضـا و امثـال آنهـا
ایدئولوژی کلیرایانۀ ابنتیمیه را درر کردهانـد و سـعی دارنـد دوبـاره دسـت بـه احیـایری
ی
ایـدئولوژی کامـل اسـت و بـر حسـب زمـان و مکـان
نظر مترجمان ،سـلفیه یـک
ی
بزنند .به ی

میتوان از آن استفاده کرد 1.تفاوت پروژۀ ابنتیمیه ،محمد بن عبدالوهاب و سلفیۀ معاصر
در این است که اولویت ابنتیمیه مواجهه و مقابلـه بـا اهـلکالم بـود ،اولویـت محمـد بـن
عبدالوهاب مسائل توحید و شرر بود و برای همین بود که هر دو مجبور شـدند بـا تقلیـد
پیداکردن راهی برای جلوییری از انحطاط در دورۀ
مبارزه کنند ،و اولویت سلفیۀ معاصر نیز
ی

بعد از استعمار بوده است؛ همان ور که شکیب ارسالن مییوید« :لرا مسلمانان عقـب

ماندند و سایرین پیشرفت کردند؟»
نظـر یهنـری لـوزییر کـه معتقـد اسـت سـلفیه حرکتـی فکـری و
پس مترجمـان بـا ایـن ی

اســالمیرایانه اســت کــه از شــبهقاره و توســط اشخاصــی ماننــد صــدیق حســنخان کــه از
اصلی جنب
ی
مؤسسان ی

اهلحدیث است ،شکل یرفته و سپس توسط سید جمالالـدین و

سلفیه مطلع نبوده است.
ً
یابی منشـأ سـلفیه صـائب نباشـد و از
ریشـه
در
کتـاب
مؤلـف
اسـت
ممکن
یرله
نهایتا
ی
ی

اصـلی سـلفیۀ معاصـر را
منظری شرقشناسانه بـه پدیـدۀ سـلفیه بنگـرد ،ولـی لهرههـای
ی
خواندن این کتاب را بـرای کسـانی
بهخوبی در این کتاب برای ما ترسیم میکند؛ امری که
ی

که در حوزۀ سلفیه فعالیت دارند ضروری مینمایـد .حتـی عمـرو بسـیونی نیـز کـه یکـی از

پژوهشگران عرصۀ سلفیه است ،تأکیـد میکنـد کـه کتـاب یهنـری لـوزییر ،یکـی از منـابع
ی
 .1لوزییر ،یهنری ،صناعة السلفیة؛ اإلصال اإلسالمي في القرن العشرین ،ترجمه :عمرو بسیونی و اسامه عباس ،ص.31
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اصـلی
محمد عبده ادامه یافته است ،مخالف هستند .مترجمـان بـر ایـن باورنـد کـه منبـع
ی
نویسنده در این تحقیق ،نوشـتههای افـرادی ماننـد لـوییس ماسـینیون بـوده و از جـوهرۀ
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پژوهشگران سلفیه باید آن را مطالعه کنند ،خواه با دیدیاههای مؤلف
مهمی است که تمام
ی
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 .1همان ،ص.353

سلفیه موافق باشند ،خواه مخالف.

1

کتابنامه
.3
.8

.7

.1

ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع متاوی ،مصر :دار الوفاء8555 ،م.
ابنتیمیــه ،احمــد بــن عبــدالحلیم ،مختصوور الفتوواوی المصووریة ،بیــروت :دار الکتــب العلمیــة،
8535م.
سعدی حنبلی ،عالءالدین ،اإلنصاب مس مررمة الراجح مون الخوالب علوی موذهب اإلموام
أحمد بن حنبل ،بیروت :دار الکتب العلمیة8538 ،م.
لوزییر ،یهنری ،صناعة السلفیةي اإلصالح اإلسالمس مس القورن الرشورین ،ترجمـه :اسـامه
عباس و عمرو بسیونی ،بیروت :دار روافد الثقافیة8532 ،م.
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ملخصالمقاالت
بحثفیمفهومالتوحیدالعبادیمنمنظارآیة
اللهمصباحیزدیوابنتیمیة
حسین علی ادریسی
اکثــر مســائل رئیســیا فــی دعــو األنبیــاء هــو التوحیــد العبــادی .کــان مفهــوم العبــاد
ومصادیقها واضحة بین المسلمین وبدون أی خالف؛ حتی ظهر ابن تیمیة مـع تفسـیره
الجدید من هذا المفهوم ،الذی ُیعد فیها بعض أعمال المسلمین ،کالشـفاعة والتوسـل،
عباد لغیر الله سبحانه وهذا ما أدی الـی تکفیـرهم .المفهـوم الـذی قدمـه ابـن تیمیـة
کتعریف للعباد هو المعنی اللغوی وهو مجرد الطاعة فی قبال الشیء وأنـه أضـاف الیـه
قیودا مثل الحب .أهم اإلشکالیات الوارد علی هذا التعریف التی یمکـن اإلشـار الیهـا
هی :اإلبهام ،عدم الجامعیة والمانعیة والمخالفـة لإلسـتعماالت القرآنیـة .فـی المقابـل
یعتقد آیة الله مصبا  ،مستندا الی اإلستعماالت القرآنیة ،اإلعتقا دد بألوهیة المعبود ،قیدا
داخال فی مفهوم العباد ویری أن أعماال کالتوسل واإلستغاثة مقربة الی الله تعالی.
الکلمات المفتاحیة :التوحید العبادی ،العباد  ،آیة الله مصبا  ،ابن تیمیة.

دراسةوجهةنظرالدیوبندیةفیمسألةالتوسل
بالنبیصلیاللهعلیهوآله
علی اصغر کاملی
یبحث هذا المقال فی رؤیة علماء الدیوبندیة ،أنه هل یجـوز التوسـل بـالنبی صـلی اللـه
علیه وآله وهل یمکن اعتبار النبی واسطة للفیض عند الله أو ال؟ کثیـر مـن المسـلمین
ومنهم اکثر الدیوبندیة ،یعتقدون بالتوسل بالنبی صلی الله علیـه وآلـه واستشـفاعه الـی
الله سبحانه ویجیبون عن الشبهات الوارد علیهـا .وإن قـام بعضـهم بـالرد علـی بعـض
أنوا التوسل و الشـفاعة ،متـأثرین مـن فکـر الوهـابیین؛ ولکـن اکثـر علمـائهم جـوزوا
التوسل بالنبی صلی الله علیه وآله ولیس قبول عقید التوسـل بـالنبی صـلی اللـه علیـه
وآله فحسب ،بل یرون أنه من أهم الوسائل فی التقرب الی الله.

الکلمات المفتاحیة :التوسل بالنبی صلی الله علیه وآلـه ،الدیوبندیـة ،الشـفاعة ،التوسـل
بالجاه ،التوسل بالمقام ،التوسل بالحق.

دراسةمدیتأثیراتفکرةابنتیمیةعلیأعمال
السلفیةالجهادیة
علی اکرب لطفی مهروئیه
السلفیة الجهادیة هی تیار جدید فـي المجتمـع اإلسـالمی التـی تکونـت إثـر فهـم ییـر
صــحی مــن المعــارف اإلســالمیة الرئیســیة .هــذه الجماع ـة بغی ـة تحقیــق أهــدافهم
وخطواتهم ،یتمسکون بفتاوی ابن تیمیة الحرانی ،لیبرروا سلوکهم ،بتفسـیر خـاص مـن
هذه الفتاوی .أهم هذه اإلستنادات تکون فی الغالب فـی أربعـة مجـاالت لتصـرفاتهم:
حصر منهی الهدایة فی السیف والقتال ،قتـل المسـلمین والمـدنیین بحجـة التتـریس،
التصرفات الشاذ واألسالیب ییر التقلیدیة في قتـل أسـری الحـرب ومکافحـة الحکـام
االسالمیین کالعدو الرئیسی .یقوم التکفیریون بأداء هذه التصرفات متمسـکین بفتـاوی
ابن تیمیة الذي یذکرونـه کشـیخ المجاهـدین .یتنـاول هـذا المقـال بمـنهی توصـیفی-
تحلیلی ،مستندا إلی الکتاب والسنة وکلمات األعالم من الفریقین ،دراسة هـذه الفکـر
والتصرفات.
الکلمات المفتاحیة :السلفیة الجهادیة ،ابن تیمیة ،الرؤی والجذور ،انثار والنتائی.

دراسةوجهةنظرابنتیمیةحولرؤیةالله
سبحانه
مصطفی مهاجر
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احد أهم المباحث الکالمیة بین فرق أهل السنة ،هو رؤیة اللـه سـبحانه بـالعین .هنـاك
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إتفاق عالمی علی أن الله سبحانه لم یتم بعد رؤیتـه بـالعین فـي الـدنیا ،فحسـب یوجـد
خالف حول النبی صلی الله علیه وآله وهناك نصوص تثبت للنبی صلی الله علیـه وآلـه
الرؤیة .ولکن یفرق أهل السنة یختلفون في موضو رؤیة الله سبحانه في القیامة .یعتقد
إبن تیمیة أن الله سبحانه ُ
سیری في انخر قطعـا ،قـائال أن هـذا یتحصـل عبـر األدلـة
العقلیة ،ظاهر انیات ،األخبار المتـواتر وعقیـد السـلف .والحـال أن هـذا األمـر بقـا

للبراهین العقلیة ،تستلزم کونه مادیا وجسمانیا وبعض انیات والروایات ،دالة علی إنکـار
الرؤیة وإبطالها .هناك بعض من السلف الصال للنبی صلی الله علیه وآله کاإلمام علـی
علیه السالم الذین تدل کلماتهم علی عدم رؤیة الله سبحانه.
الکلمات المفتاحیة :ابن تیمیة ،اهل السنة ،رؤیة الله سبحانه.

دراسةقولابنتیمیةفیحدیث«منأحبنی
وأحبهذینوأباهماوأمهماکانمعيفي
درجتيیومالقیامة»
مرتضی مختاری
من الروایات الوارد في فضیلة أهل البیت علیهم السالم ،هي روایة «من أحبني وأحـب
هذین وأباهما وأمهما کان معي في درجتي یـوم القیامـة» .قـال النبـی صـلی اللـه علیـه
وآله :من أحبني والحسنین ووالدیهما ،سیکون فی مرتبتي فـي انخـر  .قـد ـر إبـن
تیمیة علی هذا الحدیث إشکالیات من حیـث السـند و المصـدر .ضـعف کتـاب فضـائل
الصحابة کمصدر لهذا الحدیث ،عدم نقل احمد بن حنبل لهذا الحدیث ،وجود احادیـث
ضعیفة في مسند أحمد وضعف سند الحدیث ،هي إشـکالیات أوردهـا ابـن تیمیـة .وفقـا
للدراسات المنجز الیص اشکالیات إبن تیمیة .أهم األجوبة عنها عبار عـن :اوال ،قـد
ورد هذا الحدیث في المصادر المختلفة منها مسند احمد؛ ثانیا ،هذا الحـدیث وإن کـان
من إضافات القطیعی ،ولکن القطیعـی یعتبـر عنـد عمـوم أهـل السـنة و روایاتـه متلقـا
بالقبول؛ ثالثا ،تم دراسة جمیع الروا کلهم فثبت صحة سند هذا الحدیث.
الکلمات المفتاحیة :حدیث من أحبني ،ابن تیمیة ،فضائل أهل البیـت علـیهم السـالم،
مسند احمد بن حنبل ،زیادات القطیعی.

والنقد
رضا بورعلی رسخه دیزج

ملخص المقاالت

التوحیدوالشرکمنمنظارابنتیمیة؛الدراسة

نظرا الی تأثر الوهابیین والسلفیین من أفکـار ابـن تیمیـة فـي مسـألة التوحیـد والشـرك،
وبالتالی قیامهم بتکفیر سـائر المسـلمین ،یبـدو أن دراسـة منظـار ابـن تیمیـة فـی هـذا
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الموضو ضروری .ولذلل أولت هـذه الدراسـة اهتمامـا بالبحـث فـی فکـر ابـن تیمیـة
ونقدها حول التوحید والشرك .تم دراسة اقسام التوحید من منظار ابن تیمیـة فـي بدایـة
هذا التحقیق وتبین أنه جعل للتوحید ثالثة اقسام .یواجه هذا التقسیم ثالثة إشـکالیات،
هی :کونه استقرائیا واجتهادیا ،اعتماده علی االستقراء الناقص وفقدان ثمر عملیة .ثـم
تطرق التحقیق الی دراسة کل هذه األقسام الثالثة ونقدها و تبـین أنـه :اوال ،قولـه فـی
التوحید في األسماء والصفات یستلزم التجسیم واإلعتقاد بجسمانیة الله سبحانه .ثانیا،
قوله في التوحید في الربوبیة أیضا یرد علیه إشکالیتان اثنتان ،هما الخلـط بـین مفهـوم
الرب والخالق وعدم صحة ادعائه وهو کون المشـرکین موحـدین فـي مجـال الربوبیـة.
ثالثا ،ادعائه علی إمکان مشرکیة الشخص فـي مجـال األلوهیـة مـع کونـه موحـدا فـي
مجال الربوبیة ،یضاد تبیینه حول العالقة الحاکمة بین التوحیـد فـي الربوبیـة والتوحیـد
في األلوهیة.
الکلمات المفتاحیة :ابن تیمیة ،اقسام التوحید ،التوحید في األسماء والصفات ،التوحیـد

سال هشتم ،پاییز  ،1397شمارۀ 31

في الربوبیة ،التوحید في األلوهیة ،الشرك فی الربوبیة ،الشرك في األلوهیة.
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Abstracts

Since the Wahhabi and Salafi thoughts are affected from the Ibn
Taymiyyah views in the issue of monotheism and polytheism, it is
necessary to review his ideas. In this article, firstly, the Ibn
Taymiyyah views on monotheism and polytheism is discussed. He
divides monotheism in kinds. His division has three problems: it is
arbitrary, incomprehensive and useless. Secondly, his division will
lead to God's incarnation. He also confused between God and the
creator and maintain that the pagans at the time of our Holy
Prophet were monotheistic! Finally, his view on being pagan while
we believe in God is against his own doctrines and it seems to be
contradictory.
Keywords: Ibn Taymiyyah, divisions of Monotheism, polytheism
in deity, Monotheism in names and attributes of God, Monotheism
in deity

6

his ideas. However, if we have a closer look, we will know that
God's visibility is against the wisdom and God is not an object to
be seen. In addition, there are some verses in the Quran and
narrations that against God's visibility. Finally, there are some
apostles like Imam Ali that believe we cannot see the at all.
Keywords: Ibn Taymiyyah, Sunni Sect, God's Visibility

Seraj-e-Monir
Eighth Year, No 31, Autumn 2019

One of the best Hadiths, which is narrated on the virtues of Ahl alBayt is the following Hadith. Our Holy Prophet Muhammad
(PBUH) said: " one who loves me and loves Imam Ali & Imam
Hasan (PBUH) and their parents, at the resurrection day will be at
my position." Ibn Taymiyyah as an Islamic scholar maintain that
the source of this narration is incorrect. He consider the source
book of this narration, "the virtues of disciples" as a weak source.
Ibn Taymiyyah says there are so many false narrations in this book
and the writer of the book, Ahmad Ibn Hanbal himself, did not
mention this saying. According to this research the Ibn Taymiyyah
ambiguities is not valid. Moreover, in response to Ibn Taymiyyah
we must say that firstly this saying is quoted in "the virtues of
disciples" and other source books as well. Secondly. Although a
scholar adds this Hadith named Ghati'ee but this person is an
authority among the Sunni sect. and finally, the source chain of this
narration is considered and proved valid.
Key words: the Virtues of Ahl-al-Bayt, Ibn Taymiyyah, Musnad
Ahmad Ibn Hanbal, Ghatiee Appendixes
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Keywords:
Supplication to the Holy Prophet, Deoband School, Shafa'at,
Supplication to the Position of the Holy Prophet, Supplication to
the Jah

Abstracts

Salafi Jihadism is a new movement in Islamic society, which is
based on distorted understanding of pure Islamic instructions. For
justifying their brutal actions, this group resort to the views of Ibn
Taymiyyah from Harran. They try to interpret Ibn Taymiyyah
views according to their desires. Mainly, they use Ibn Taymiyyah
fatwas in four domains: he believed in promoting Islam by sword,
killing civilians at wars if it was necessary, abnormal behaviors in
dealing with military prisoners and encountering with Islamic
rulers. The Takfirists attribute their awful deeds to the Ibn
Taymiyyah fatwas and call him Sheikh Al-Mujahidin. In this
descriptive-analytic article, Ibn Taymiyyah fatwas will be put on
the judgement according to the Holy Quran, tradition and Islamic
scholars from both Sunni and Shia side.
Keywords: Salafi Jihadism, Ibn Taymiyyah, Thoughts and Roots,
Consequences

4

One of the most important theological issues in the Sunni sects is
God's visibility with naked eyes. They unanimously maintain that
we cannot see the Holy Prophet Muhammad (PBUH) in this world.
However, there is a disagreement in seeing Him in the afterworld in
resurrecting day. The pros believe there are some narrations that
prove God's visibility in the judgement day. Ibn Taymiyyah thinks
that we can surely see the God in the afterworld. He maintain that
wisdom, Quranic verses, clear narrations and apostles (Salaf) prove

Monotheism in worshiping is the key element in prophet's
invitations. Before the arrival of Ibn Taymiyyah, the concept of
worshiping among the Muslims was clear and there was no
disputation. Ibn Taymiyyah claimed some actions in Islam such as
supplication to the holy prophet is considered polytheism and will
lead to the heresy. Ibn Taymiyyah definition from worshiping is
lexical and not technical. He added the condition of love to this
definition. There are so many problems in this definition such as
ambiguity, being incomprehensive and being against the Quranic
usage. In contrary, Ayatollah Mesbah's definition considering the
Quranic usage include the condition of believing in deity as a
necessary condition in worshiping. According to this definition,
actions such as supplication and appealing to God is considered
worshiping and legal.
Keywords: Monotheism in worshiping,
worshipping,
Ayatollah Mesbah, Ibn Taymiyyah

Seraj-e-Monir
Eighth Year, No 31, Autumn 2019

In this article, it will be discussed from the perspective of Deoband
School, whether it is possible to resort to the Holy Prophet
Muhammad (PBUH) and offer him as a mediator or not? Many
Muslims and Deoband School maintain that we can resort to the
Holy Prophet Muhammad (PBUH) and put him as a mediator.
They answered the doubts concerning to this issue. However, the
Wahhabi School influences some members of Deoband School and
deny some kinds of supplications to the Holy prophet.
Nevertheless, the majority in Deoband School believe in imploring
to Holy Prophet Muhammad (PBUH) and consider it as a good
device for closeness to the God.
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