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صفحات1-3:

نسبت کفر بهمذهب مخالف با چه مالک و
معیاری؟
کفر از مفاهیمی است که همواره بین ادیان ،مـذاهب و فرقـههـا و جریـانهـای وونـاوون
فکری وجود داشته است .هر جریانی در طول تاریخ ،برای خود ضوابطی داشته تا بتواند به
اهداف مورد نظرش برسد؛ چنانچه افراد یا جر یان دیگری مقابل آنان قرار بگیرد ،بهشدت
برخورد میکنند .این برخورد یا بـهصـورت علمـی و فکـری بـوده و یـا بـه صـورت فیزیکـی
میباشد که نتیجه آن جنگ و قتال است .از نگاه موافقان ،مخالفت با جریانهای موجود،
یک نوع کفر است؛ زیرا کفر یعنی انکار یک واقعیت؛ اما نسبت به ادیان الهی (در اصطالح
فقه) ،اور جریانی مقابل دین الهی قرار ویرد و آن را انکار کند ،کفر نامیده میشود؛ زیرا بـا
ضوابط و ساختار جریان حق ،مخالفت کرده اسـت .کفـر قابـل تشـکیک ،شـدت و ضـع
است .مرحله شدید آن انکار دین و وحی الهی است که در قرآن کریم از آن به تکـذیب یـاد
شده و حکم این مرحله نیز روشن است .مرحله دیگر ،ضمن پذیرش دیـن الهـی ،اصـلی از
ضرویات دین را (مانند نبوت پیامبر اسالم

یا وجوب نماز) ،انکار میکند .حکم ایـن

مرحله نیز مانند قبلی (در خروج از دین) روشن است .مرحله سوم نه دین را و نـه اصـلی از
ضروریات آن را انکار میکند؛ بلکه در برابر همه دستورات اسالم تسلیم و به همهی بایدها
و نبایدهای آن ملتزم است؛ ولی برخی از مصادیق و قلمرو را نمیپذیرد؛ بهعبارت دیگـر در
کبرای قضیه انکار نیست؛ بلکه در صغری آن شبهه دارد؛ در واقع این مرحله به دو صورت
میباشد .اور انکار صغریات و مصادیق ،با توجه به اینکه از دیـن اسـت انکـار شـود (مثـل
اینکه میداند قرآن یا روایات نبوی

فالن مسأله را بیـان کـرده ،در عـینحـال انکـار

کند) ،مانند مرحله اول و دوم کفر است؛ اما اور انکار این مسـأله بـه خـاطر شـبهه و نبـود

دلیل باشد ،در این صورت موجب کفر نمیشود؛ بلکه در اسالم این افراد و جریانها شکی
وجود ندارد .مرحله چهارم انکار نیست؛ اما در عمل بهوونهای رفتار میشود که نشانهای از
کفر وجود دارد؛ بهوظای دینی عمل نمیکند ولی اور از او سوال شـود ،خـود را مسـلمان
میداند؛ مانند کفر تارک صالة؛ مثال در روایتی آمده :اور کسی صدای مظلومی را بشنود و
پاسخ ندهد ،مسلمان نیست .این مرحله هرچند در برخی روایات از آن به کفر یاد شده ،امـا
با مراحل قبلی متفاوت است .این فرد کافر نیست و مسلمان فاسق است؛ زیرا در هیچیک
از مراحل قبلی داخل نیست .از نگاه فقهای مذاهب ،هـیچیـک از فرقـههـای اسـالمی در
مراحل کفر قرار ندارند؛ نه در مرحله نخست که انکار ضروریات دین اسـت؛ نـه مرحلـه دوم
که انکار یکی از ضرور یات است و نه صورت اول از مرحله سوم که انکار مسأله ثابـت شـده
از دین است؛ بلکه جایگاه مذاهب ،صورت دوم از مرحله سوم است؛ یعنی انکار یک مسأله
بهخاطر شبهه یا نبود دلیل است؛ لذا مذاهب اور مسائل اجتهـادی و نظـری یـکدیگـر را
قبول ندارند ،در قلمرو هیچیک از مراحل کفر قرار نمیویرد؛ زیرا اختالف در کبرای قضـیه
نیست؛ بلکه اختالف در صغرا میباشد .به این صورت که اور عـالم و نویسـندهای پیـروان
یک مذهب را به کفر محکوم کند ،مخال قواعد و مالکهای قرآن و سـنت اسـت؛ بلکـه
تکفیر ،یک نوع بدعت و موجب کفر مـیباشـد و بسـیار خطرنـاک اسـت؛ در واقـع وظیفـه
فقهای مذاهب است که افزون بر مشخص کردن جایگاه مذهب مخال  ،نحوه تعامـل بـا
هر یک از مراحل را ارائه دهند .هیچیک از مذاهب اسالمی ،ضروریات اسالم را با توجه به
ضروری بودن آن انکار نمیکنند .هیچ مسلمانی ،ضروری دین خدا ،پیامبر

 ،قیامت
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و دستورات اسالم را انکار نمیکند .اور هم نظر و عقیـدهای در بـین فرقـههـای اسـالمی

8

پیرامون مسائل مربوط به توحید ،نبوت و غیر آن مطـرح شـده ،از ضـروریات دیـن نبـوده؛
بلکه بخشی از مسائل نظری بوده که انکار آن ،خروج از دین نیست؛ زیرا انکار مسائل غیر
ضروری که بهوسیله اجتهاد صحیح انجام شود ،خروج از اسالم نمیباشد؛ البته وهابیـان،
احترام مسلمانان به قبور پیامبر

و اولیای الهی و استغاثه و درخواست از غیر خـدا را

شرک میدانند! در صورتیکه هیچ مسلمانی ،پیـامبر اسـالم

و هـیچیـک از اولیـا را

نمیپرستد و احترام به آنان یا ساختن بارواه و رفتن به زیارت آنان را موجب شرک نمیداند.
چنانکه صرف خواندن غیر خدا و استغاثه شرک نیست؛ چرا کـه اوـر شـرک باشـد ،انسـان
موحدی را روی زمین نمییابیم! زیرا هر انسانی در زنـدوی بـا مشـکالت و ورفتـاریهـایی
روبهرو میشود و از غیر خدا کمک میخواهد .خدای بزرگ انسانها را بـهوونـهای آفریـده
که به دیگران نیاز دارند و نیازمندی ،انسان را به کمک و خواندن آنان میطلبد؛ پس بنـابر
دیدواه وهابیان ،خود آنان نیز مشرک خواهند بود؛ در صورتیکه دیدواه صحیح ایـن اسـت
که اور غیر خدا بهصورت مستقل خوانـده شـود ،بـهوونـهای کـه آن غیـر را در مقابـل و یـا
بهجای خدا قرار دهند و این افراد (خواه زنده یا مـرده) بـدون انن الهـی ایـن کـار را انجـام
دهند ،موجب شرک میشود .امید است که پژوهشوران مـذاهب درحـوزههـای علمیـه و
دانشگاهها ،با نگاه عمیق به معیارها و اصول اسالم به تبیین مسـائل اختالفـی پرداختـه و
بدون معیارهای علمی نسبت کفر و شرک به یکدیگر ندهنـد .مجلـه سـراج منیـر در ایـن
راستا از مقاالت و پیشنهادات استقبال میکند.
سردبیر

سرمقاله

9
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صفحات77-71:

پایان عمر وهابیت
مصاحبه با کامیار صداقت مثرحسینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وهابیت چه مؤلفههایی دارد که آن را از دیگران متمایز میکند؟

پاسخ به این پرسش از زوایای مختلفی جالب توجه است .مـثال وهابیـان بـا سـبک خـا
خود در اجتهاد ،بر اساس عقیده و عمل سل صالح ،از سایر مذاهب فقهی شناخته شـده
در اسالم متمایز میشوند؛ حال این بماند که اختالفنظرها درباره مفهوم سـل صـالح تـا
چه اندازه متنوع و وسترده است.
از حیث تاریخی نیز ،ماجرای وهابیت ،متمایز بـا تـاریخ مـذاهب فقهـی شـناخته شـده
است .سیر تحول وهابیت چه در دوران متقدم آن (سده چهارم قمری) ،یـا در دوران میانـه
(عصر ابنتیمیه) و نهایتا دوران معاصر (عصر محمد بن عبدالوهاب) ،همانا تاریخ اندیشـه
خوارج با شعار تکفیر در سرزمینهای اسالمی است .از خاطر نبر یم که اندیشه وهابیـت تـا
سال 7773ق ،که به پیدایش دولت سوم سعودی انجامید ،اندیشهای مبتنی بر خـروج بـر
حاکم (در قسمت اعظم دوره معاصر آن خروج بر خالفت عثمانی) ،از طریق تکفیر و جهاد
بود.
البته در اینجا قصدمان ورود به مفهوم سـلفیه یـا دورههـای تـاریخی آن نیسـت؛ بلکـه
تأکید بر مهمترین مؤلفه عقیده وهابیت در روزوار کنونی است که اتفاقـا بـا پایـان عمـر آن
ارتباط تنگاتنگی دارد .جز وهابیت ،هیچیک از مذاهب اسالمی بر اساس تبعیت از هیئـت
حاکمه موروثی یک کشور  -اینک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود و ولیعهـد او  -تعریـ و
دستهبندی نشدهاند و این خود جعلی بودن عقیده وهابیت معاصر را نمایان میکند.

در توضیح این مطلب باید وفت که از سال 7753ق ،شاهد بیعت مستمر آل الشـیخها
با آل سعود هستیم که نقطه مهمی در عقیده وهابیت است .بیعت مذکور ،اندیشه وهابیت
را برای اولین بار دارای دولت کرد و تداوم آن موجب ایجاد زمینه مناسـبی بـرای تکثیـر آن
شد .ایجاد دولت یعنی ،توانایی مدیریت و بسط عقیده در فضاهای زمـانی و مکـانی .از یـاد
نبریم که شجرههای آموزشی در خأل شکل نمیویرند؛ بلکه در فضـاهای زمـانی و مکـانی
مدیریت شده رشد مییابند و تکثیر میشوند .تصرف حجـاز بـهدسـت ملـک عبـدالعزیز آل
سعود ،بهترین موقعیت تبلیغی را هم از حیـث مکـان (شـهرهای مکـه و مدینـه) و هـم از
حیث زمان (بهخصو

موسم حج) در اختیار وهابیان قرار داد.

شأن دوران استقرار دولتها با دوران عدم استقرارشان مختل است .با استقرار دولـت
سعودی ،وهابیت درباری شکل ورفت که طبیعتا مخال خروج بر حاکم مستقر (یعنی آل
سعود) ،بود و تدریجا دستهبندی اصلی در عقیده وهابیت (سلفیه جهادی در برابـر سـلفیه
رسمی یا علمی) شکل ورفت که مسأله اصـلی در پیـدایش آن ،خـروج بـر حـاکم (پادشـاه
سعودی) بود؛ هرچند که هـر دو جریـان از یـک ریشـه فکـری تغذیـه میکردنـد .قضـایای
مربوط به دستگیری مبلغان وهابی مانند سفر حوالی و یا سلمان عـوده و نظـایر اینـان کـه
اتفاقا در مواقعی دیدواههای تند و افراطی درباره شیعه امامیه داشتهاند ،به مسـأله مطالبـه
«التــزام محــ » بــه پادشــاهی س ـعودی بــازمیوردد و مســتقال بازخواســتی از مواضــع
تکفیریشان نیست .پیش از اینان محمد سرور زینالعابدین که پایهوذار سلفیه جنبشی بود
و کتابهای تکفیری و جاء دور المجوس و حقیقة انتصار حزبالله را نگاشت ،نه بـهدلیـل
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دانشگاههای سعودی و بلکه کشور عربستان اخراج شد.
چند درصد تندروی در جهان اسالم متأثر از اندیشهی وهابیت است؟

اورچه ارائه آمار دقیق در اینباره دشوار است ،ولی با اطمینان میتوان وفـت کـه وهابیـت
یکــی از کانونهــای اصــلی و فعــال افراطــیوــری در جهــان اســالم اســت .امــروزه غالــب
سازمان های تروریستی کـه در عـراق و سـوریه تـا افغانسـتان و پاکسـتان در حـال کشـتن

مسلمانان بوده و هستند ،خود را بهعقیده سلفیه ،با خوانش جهاد و توحیـد از ابـنتیمیـه و
محمد بن عبدالوهاب منسوب میکنند .کافی است به نشریات تروریستهای تکفیـری در
عراق و شام (از قبیل هفتهنامـه النبـأ ،الکتائـب ،صـوت الجهـاد ،صـدی الجهـاد ،دابـق،
الترکستان االسالمیه و الفرسان و )...مراجعه کنیم تا تجلی بـارز اندیشـههای ابـنتیمیـه و
محمد بن عبدالوهاب را در البهالی صدها وزارش خبری از جنایات تروریستهای وهابی
مشاهده کنیم .تروریستها ابایی از انتساب خـود بـه ابـنتیمیـه و محمـد بـن عبـدالوهاب
ندارند و اتفاقا معتقدند کـه شـیود دربـاری سـعودی ،از نظـرات بزروـان وهابیـت منحـرف
شدهاند.
چنانکه پیش تر بیان شد ،تفکیک سلفیه رسمی سعودی از سلفیه موسوم به جهادی،
صرفا از حیث مسأله خروج بر حا کم است .برخـی وهابیـان درصـدد حفـا نظـام دربـار آل
سعود هستند ،و برخی دیگر درصدد ایجاد دولت و جامعـهای جدیـد هسـتند؛ صـرفنظر از
این تفاوت ،جنایات هولناکی که دولت سعودی در کشـور مظلـوم یمـن مرتکـب میشـود،
بههیچ عنوان کمتر از جنایات سازمان تروریستی داعش در سوریه و عـراق نیسـت .هـر دو
با شعار توحید ،درصدد نسلکشی مسلمانان ناهمسو با خود هستند و اتفاقا عمـق جنایـات
دولت سعودی در یمن ،بهمراتب بیشتر از جنایات سازمان تروریستی وهابی داعش است.
وهابیت تا چه اندازه از شعارهای اصلی خویش فاصله گرفته و این نشانهی چیست؟

بهنظرم وهابیت دچار تغییر مبنایی نشده اسـت؛ بلکـه خـود حقیقـی آن ،چـه در قامـت آل
سعود و چه در قامت آل الشیخها آشکارتر شده است .وهابیـت همـین بـود کـه اکنـون در
یمن ،بحرین ،سوریه ،عراق ،مصر ،لیبی و سودان دیده میشود.
کمک بزروی به شفافشدن دستهبندیها در منطقه کرده است .پیشتر ،افراد ،سازمانها
و دولتها میتوانستند نیت اصلی خود را پنهـان کننـد و بـه اصـطالح در فضـایی مـبهم و
ورگومیش بازی کرده و در عینحال خود را پنهان کنند؛ اما وقایع عراق و سوریه ،مواضع
طرفین را شفاف و دستهبندیها و انتخابهـا را آشـکار کـرده اسـت؛ بـرای مثـال ،عـدنان

مصاحبه با کامیار صداقت ثمرحسینی

امروزه قضایای عراق و سوریه و وقایع یمن و بحرین و بهخصو
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عرعور تروریست تکفیری که برنده اولین دوره جایزه جهانی شاهزاده «نای بـن عبـدالعزیز
آل سعود» در مطالعات اسالمی شد! کسی است که همواره از تروریستهای جبهةالنصره
حمایت کرد و بهنام اسالم ،رسما کمکهای خیریـه را بـرای ایشـان از کشـورهای حاشـیه
خلیجفارس جمع میکرد .تبلیغ النصره و جمـعآوری آشـکار کمـک بـهنـام تروریسـتها در
کشور سعودی ،امارات و کویت و ،...پنهانی و زیرزمینی رد نمیداد و برنامههای عرعور در
شبکههای ماهوارهای سعودی و اماراتی نیز امری در خفا و پنهان از دید ناظران نبود! لـذا
تدریجا با مشخص شدن ماهیت تروریستهای جبهةالنصره ،ماهیـت اینوونـه افـراد نیـز
آشکار میشد .قبل از این در نقد وهابیت ،آل سعود پنهـان بـود و اینـک در همـهجا دیـده
میشود .مثالهای آن بسیار است که مجال دیگری را میطلبد.
آیا اینکه اندیشه وهابیت را رو به افول بدانیم ،یک ایده واقعگرایانه است؟

آنچه الزم است بهعنوان یک ایده واقعورایانه از افول وهابیت دنبال شـود ،از میـان بـردن
زمینههای «ظهور اجتماعی وهابیت» در جوامع اسالمی است که این مسـأله بـا افـول آل
سعود وره خورده است؛ البته سخن وفتن از افول سلسلههای پادشاهی موروثی و مسـتبد،
ایدهای دستیافتنی است؛
از سوی دیگر ،اندیشه وهابیت ،از حیث عقیده خروج بر حاکم که بـا رویکـرد تکفیـری
همراه است ،دچار بحران است؛ ضمن آنکه اساسا اندیشهای اسـت کـه در بسـتر اخـتالف
میان مسلمانان میتواند بهحیات خود ادامه دهد و این نقطه ضع این عقیده است؛
البته ناوفته نماند که واه اندیشهها از حیث ظهور اجتماعیشان از میان میروند ،ولـی
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واقع کتابهای ابنتیمیه چنین است.
اگر وهابیت رو به افول است ،مؤلفههای این افول چیست؟

مهمترین مؤلفههای آن را در بحرانهای مرتبط با حاکمیت سعودی باید جستجو کرد کـه
بخشی از آن ،ناشی از بحران مشروعیت داخلی است و بخشی از آن ،ناشی از بحرانهای
بینالمللی است.

ملتها هرچه بیواسطه با آل سعود مواجه میشوند ،بر تنفرشان افزوده میشود .با این
حجم جنایت ،آل سعود جایی در میان ملت یمن ندارد؛ چنانکه در میان ملت بحرین هـم
ندارد و امروزه میلیونها نفر در عراق و سوریه ایـن احسـاس را نسـبت بـه آل سـعود عمـال
تجربه میکنند.
شما چه اندیشمندانی میشناسید که معتقد به افول وهابیت هستند؟

بهومان حقیر ،در صدر همه شخصیتها مرحوم حضرت امام خمینی

است که نابودی

آل سعود را خواستار شدهاند و در وصیتنامه الهی سیاسی خود ،با نکر نام آل سعود ،لعـن
و نفرین علنی آنان را خواستار شدند .حضرت آیتاللهالعظمی مکارم شیرازی نیز از علمـا و
مراجع تقلید امامیه است که این ایده را بهصورت مشخص مطرح ساختهاند.
غالب منتقدان آل سعود که اسامی برخی از آنها در "مجلة الحجاز" منعکسشده ،قائل
به افول و زوال آل سعود هستند که طبعا ضربهای مهم بهعقیده وهابیت خواهد بود.
بهنظر شمما تقویمت چمه عمواملی در جهمان اسمالم بمه افمول اندیشمهی وهابیمت سمرعت
میبخشد؟

اوال :اصالح درونی خویش تا الگویی عملی برای مسلمانان جهان باشیم .هر چه عدالت و
تقوا در جامعه بسط یابد ،بر اعتبار قولمان افزوده میشود.
ثانیا :شفاف نگاه داشتن فضای عمل آل سعود که مایه رسوایی جهـانی ایشـان اسـت.
قتل خاشقچی نمونه و تجربه بارزی از این موضوع بود.
ثالثا :بهچالش کشیدن «ایده نقد ناپذیری آل سـعود» کـه بـهعنوان یکـی از مهمتـرین
مؤلفههای عقیده وهابیت درباری سعودی درآمده است.
خویش و دوستان و دشمنان وهابیت در تمام جهـان و بـهخصـو
امکانات عمل ما خواهد افزود.

جهـان اسـالم کـه بـر
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بررسی رابطه اسالم و ایمان از منظر دیوبندیه و
سلفیه
رضا احمدزاده

*

چکیده
دیوبندیه و سلفیه دو جریان مذهبی هستند که با هـم اخـتالف اساسـی دارنـد .یکـی از
موارد اختالفی بین این دو جریان که تبعات فراوانی میتواند بر آن مترتب شـود ،معنـا و
مفهوم اسالم و ایمان از دیدواه این دو وروه است .در این مقاله سعی شده کـه بـا روش
تحلیلی _ توصیفی ،اسالم و ایمان از منظر دیوبندیه و سلفیه بررسی شود و اشتراکات و
افتراقات آنها تبیین وردد .در این مقالـه مشـخص مـیشـود کـه دیوبندیـه بـه پیـروی از
حنفیه و ماتریدیه ،ورود در اسالم را به شهادتین یا هر چیزی کـه نشـان دهنـده اسـالم
یک فرد باشد بیان میکند و ورود به ایمان را تصدیق و اعتقاد قلبی میدانـد؛ همچنـین
اسالم ظاهری مثبت احکام دنیوی میشود و ایمان را به حـداقلی و حـداکثری تقسـیم
میکنند .در ایمان حداقلی ،صرف باور قلبی کفایت میکند و عمل در آن دخیل نیست؛
اما ایمان حداکثری ،ایمانی است که بهوسیله عمل شدت و ضع مـییابـد .سـلفیه در
اسالم اختالفی با دیوبندیه نداشته و صرف اقرار زبانی را برای اسالم کافی میداند؛ اما
در ایمان ،مقابل دیوبندیه و حتـی اهـل سـنت قـرار مـیویـرد؛ زیـرا در ایمـان حـداقلی،
تصدیق را بهتنهایی کافی ندانسته و عمل را نیز در ایمان شرط میدانند و دایره ایمان را
کوچک جلوه میدهند؛ اما با بررسی قـرآن و سـنت قطعـی میتـوان فهمیـد کـه سـلفیه
مخال شریعت عمل کرده و فهم ناصحیحی از ایمان ارائه میکنند .خداوند در آیـه 71
سوره حجرات ،اسالم را بهمعنای پذیرش ظـاهری و ایمـان را پـذیرش و تصـدیق قلبـی
معرفی کرده و در ایمان هیچ اشـارهای بـهعمـل نـدارد .در ضـمن ،اشـاره بـه ایـن نکتـه
* فارغالتحصیل مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
Reza.00313@gmail.com

ضروری است که شیعه نیز مانند دیوبندیه و اهل سنت برخالف سلفیه معتقدند که عمل
داخل در دایره ایمان نیسـت؛ بلکـه تنهـا در شـدت و ضـع ایمـان دخیـل اسـت و هـر
شخصی همراه اقرار لسانی بر پذیرش دین اسالم ،اعتقاد قلبی را ضـمیمه کنـد ،داخـل
در دایره ایمان است.
کلیدواژهها :ایمان ،اسالم ،دیوبندیه ،سلفیه ،عمل.

مقدمه
اسالم و ایمان یکی از محوریترین اندیشههای مسلمانان در کالم اسـالمی اسـت کـه در
برابر آن ،شرک و کفر قرار میویرند .بعضی وروهها نیز به علت عـدم درک صـحیح از ایـن
معانی ،به افراط ( مانند خوارج) یا تفریط (مانند مرجئه) کشیده شدهاند .این بحث بهدلیـل
اهمیت ،همواره در کانون مباحثات و مجادالت مذاهب و فرق قرار داشـته اسـت .ازجملـه
این فرقهها ،دیوبندیه و سلفیه هستند که در تعری اسالم و ایمان اختالفـاتی دارنـد .ایـن
اختالف نهتنها در حوزهی عقاید ،بلکه در زندوی دنیوی انسان ،نقش بنیادین ایفا میکنـد؛
زیرا جایگاه فرد در جامعه اسالمی و امنیت و حرمت وی ،با مومن یا کافر بودن وی ارتباط
مستقیم دارد؛ بنابراین ضرورت دارد اختالف این دو دیدواه و انتخاب قـول صـواب صـورت
بگیرد .مقاالت و کتب در مورد اسالم و ایمان یا ایمـان و کفـر (ماننـد کتـاب ایماا و فرا
آیتالله سبحانی و یا فتاب ایما و فر علیزاده موسوی) فراواناند؛ اما اینکـه نوشـتهای
مستقل در مورد بررسی تطبیقی ایمان و اسالم از منظر دیوبندیه و سلفیه باشد ،دیده نشد؛
لذا نیاز است که اختالفات این دو وروه را روشن کرده و نشان دهیم که اعتقـاد وهابیـت و
سلفیه مقابل دیوبندیه بهطور خا  ،و اهل سنت بهطور عام اسـت و در واقـع ،سـلفیه کـه
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مسلمین فرود آورد ،مورد تایید مسلمانان نیست.
در این مقاله برای بهدست آوردن دیدواه هر دو وروه از کلمات بزروـان و علمـای آنهـا،
استفاده شده که با نقد و بررسی هر دو نظریه ،دیدواه حق آشکار میوردد.
اما در ابتدا ضروری است جهت نقـد و بررسـی ایـن دو دیـده ،کلیتـی از فرقـه سـلفیه و

دیوبندیه ارائه وردد و در ادامه به تفاوتهای ایمان و اسالم از نگاه آنها پرداخته شود.
سلفیه
سلفی از ریشه سل و سل بهمعنای پیشـین و وذشـتگان اسـت .ابـنمنظـور مینویسـد:
«سل  ،یسل  ،سلفا و سلوفا»؛ یعنی پیشی ورفـت .سـال یعنـی پیشـی ویرنـده ،سـل و
سلفه یعنی جماعت پیشی ویرنده 0.ابنفارس میووید :سل یعنی کسانی که وذشتهاند.

2

اما در اصطالح ،سلفیه و سلفیوری به جریانی در اهل سنت وفته میشـود کـه روش
خاصی در تفسیر متون دینی مانند قرآن و سنت ارائه کرده و بر اساس فهم مسلمانان سـه
قرن نخستین اسـالم ،متـون دینـی را تفسـیر و تبیـین مـیکننـد .آنهـا راه حـل مشـکالت
مسلمانان را بازوشت به تعـالیم نـاب نخسـتین معرفـی میکننـد .آنهـا معتقدنـد کـه عقایـد
اسالمی باید بههمان نحو بیان شود که در عصر صحابه و تابعین و تـابعین تـابعین مطـرح
بوده است .آنها با استناد به حدیث خیرالقرون 9،سه قرن نخستین اسالمی را بهترین قرون
اسالمی دانسته و برای کسانی که در این دوره زندوی کردهاند مرجعیـت فکـری قائلانـد.

4

برجسته کردن توحید ،سنت جهـاد ،تکفیـر و مراجعـه مسـتقیم بـه مـتن ،از شاخصـههای
سلفیه بهشمار میرود .سلفیان با تکیه بر تفسیر خود از توحید ،بسیاری از مسلمانان را بـه-
خاطر برخی اعمال ،اهل بدعت و مشرک میخوانند 1.در این بین میتوان ابنتیمیه را بـه-
عنوان مهمترین نظریهپرداز آنها نام برد.
دیوبندیه
حنفی شبهقاره هند ،بر مبنای تفکرات شاه ولیالله دهلـوی در روسـتای دیوبنـد 6تأسـیس
 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسا الع ب ،ج.775-777 ،7
 .2ابنفارس ،ابوالحسن ،معجم المقاییس اللغة ،ج37 ،7
« .3خیر الناس قرني ،ثم الذین یلونهم ،ثم الذین یلونهم»... ،؛ (بخاری ،محمد ،صحیح البخاری ،ج.)737 ،7
 .4ابنتیمیه ،احمد ،مجموعه الرتاوی ،ج37 ،1؛ ابنتیمیه ،احمد ،اقتضا الص اط المستقیم ،ج.737-731 ،8
 .5پورحسن ،ناصر ،سیفی ،عبدالمجید ،تقابل نئوسلریها با شیعیا و پیامدهای آ ب اتحاد جها اسالم 71 ،و .3
 .6دیوبند شهری در ایالت اوتارپرادش پاکستان است.

بررسی رابطه اسالم و ایمان از منظر دیوبندیه و سلفیه

دیوبندیه مکتبی است که در قرن سیزده هجری (7827هـ) ،بهدسـت شـماری از علمـای
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شد 0.از منظر دیوبندیه ،هر فردی آرا و افکار خود را از مجدد ال ثـانی احمـد سـرهندی و
شاه ولیالله دهلوی بگیرد و این تفکـرات را بـا اندیشـه مؤسسـان جامعـه دارالعلـوم دیوبنـد
متصل بداند ،در زمره علمای دیوبنـد بـهشـمار مـیرود 2.علمـای دیوبنـدیان در فقـه مقلـد
ابوحنیفه و در اعتقاد و کالم تابع ابومنصور ماتریـدی و ابوالحسـن اشـعری هسـتند و نگـاه
مثبتی به سلسلههای تصـوف اعـم از نقشـبندیه ،چشـتیه ،قادریـه و سـهروردیه دارنـد و در
مسائل توحید ربوبی و الوهی تحت تأثیر اندیشههای ابنتیمیه ،برخی از اعمال مسـلمانان
را بدعت و شرک میدانند 9.تفکر دیوبند قریب بـه هفتـاد سـال پـیش بـه ایـران وارد شـد و
امروزه بسیاری از مولویهای شرق ایران از فارغالتحصیالن مکتب دیوبند هستند.

4

اسالم
اسالم از ماده سلم ،مصدر باب افعال و بهمعنی "دخول در سلم و صـلح" و "تسـلیم بـودن"
َ َ

َ

ّ

است؛ لذا «أ ْسل َم أل ْم ِر الل ِه» بهمعنی وـردن نهـادن و اطاعـت از فرمـان خداسـت 1و اسـالم
َ

ََ

بهمعنای اظهار خضوع و التزام بـه شـریعتَ « ،سلل َم لله الیل ُء أی خل َ
لَ لله» ،دخـول در
ِ
پناهگاه ،یا دین اسالم است.

6

بعد از بیان معنای لغوی اسـالم ،بـهمعنـای اصـطالحی آن از نظـر دیوبندیـه و سـلفیه
پرداخته میشود ،تا چنانچه اختالفی بین آنها در این مسأله بود روشن وردد.
اسالم از منظر سلفیه

بزروان سـلفیه ،اسـالم را در معنـای تصـدیق وحـی و اطاعـت از اوامـر و نـواهی خداونـد و
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رســولالله
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 7و انجــام اعمــال ظــاهری ماننــد شــهادتین ،نمــاز ،زکــات ،روزه معرفــی

 .1الرحمن ،سید طالب ،الدیوبندیة تع یرها عقائدها.87 ،
 .2طیب ،محمد ،علماء دیوبند عقیدة و منهجا.73-37 ،
 .3سهارنپوری ،خلیل احمد ،المهند علی المرند.77-71 ،
 .4میبدی ،علی ،فتابچه دیوبندیه.7 ،
 .5راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مر دات ،ج.187 ،7
 .6ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسا الع ب ،ج.837 ،78
 .7ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،الصالة و احکام تارفها.12 ،

کردهاند .آنها به روایت «االسالم عالنیه و االیمان ف القلل » (اسـالم در ظـاهر و ایمـان در
قلب است) استناد میکنند؛ 0همچنانکه ابنعثیمین میووید :اسـالم بـهمعنـای اعمـال
ظاهری است ،که شامل اقرار زبانی و عمل به جوارح میشـود؛ 2در نتیجـه همچنـین کـه
بتپرست ،مسلمان نیست ،اور شخصی خداوند را قبول داشته باشد ،اما عبادت نکند ،یـا
از عبادت رویوردان باشد ،مسلمان محسوب نمیشود .در یک جملـه مـیتـوان اسـالم را
عمل به قلب و عمل به جوارح تعری کرد 9.اسالم اور در کنار ایمان بیان شود ،منظـور از
اسالم ،اعمال ظاهری و ایمان ،اعمال باطنی است؛ امـا وـاهی اسـالم مسـتقل از ایمـان

َ َّ
ی
میآید؛ در این صـورت اسـالم ،ایمـان را در بـر مـیویـرد .ماننـد آیـه ِ إ َّن اللِّ َیَ ِع ْْلِّ الل ِله
ْ َ
ِاْل ْسال ُم 4.سلفیه دین را دارای سـه درجـه اسـالم ،ایمـان و احسـان میداننـد کـه اسـالم

پایینترین درجه دین است؛ 1بنابراین ممکن است شخصی مومن نباشد ،اما مسلم باشـد.

6

صالح فوزان یکـی از سـلفیهای معاصـر نیـز بـه حـدیث جبرئیـل 7و آیـه چهـاردهم سـوره
حجرات 8استناد کرده و اسالم را انقیاد ظاهری در مقابل ایمان قرار مـیدهـد؛ 3در نتیجـه
اسالم از نظر سلفیهـا یعنـی انجـام اعمـال ظـاهری کـه نشـان دهـد فـرد دیـن حضـرت
محمد

را پذیرفته و این پذیرش خواه لسانی باشد ،خواه جوارحی.

اسالم از منظر دیوبندیه

علمای دیوبندی اسالم را بهطور کلی همانند سلفیه تعری کرده و معتقدند که اسالم یعنی
.57

بررسی رابطه اسالم و ایمان از منظر دیوبندیه و سلفیه

 .1ابنتیمیه ،احمد ،االیما 75 ،؛ ابنعبدالوهاب ،محمد ،فتاوی و مسائل،
 .2ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی و رسائل ،ج.12 ،7
 .3ابنتیمیه ،احمد ،االیما .853 ،
 .4بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،فتاوی نور علی الدرب ،ج.733 ،1
 .5آلبانی ،ناصرالدین ،موسوعه آلبانی فی العقیده ،ج 75 ،1و .3
 .6ابنعبدالوهاب ،محمد ،فتاوی و مسائل.57 ،
« .7االسالم أن تشهد أن ال إله إال الله وأن محمدا رسول الله  ،وتقیم الصالة وتؤتي الزکاة وتصوم رمضـان وتحـج البیـت إن
إستطعت إلیه سبیال؛ اسالم شهادت به یگانگی خداوند ،رسالت حضرت محمد  ،اقامه نمـاز ،پرداخـت زکـات ،روزه رمضـان و
حج خانه خدا در زمان استطاعت است»؛ (بخاری ،محمد ،صحیح البخاری،ج ،7ح.)73 ،55
ََ أَ
ُ ُ ُ أ َ أ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ
ُأ َ ُأ
َ ُ ُ َ َ َ أُ أ ُ
ـول ُه َال َیل أـت ُک أم مـنأ
اْل أع َر ُ
اب َآم َّنا قل ل أم تؤم ُنوا َولک أن قولوا أ أسل أم َنا َول َّما َیدخل اإل َیمان في قلوبکم وإن تطیعـوا اللـه ورس
 . 8قالت
َ
َّ
َُ
ُ َ
َّ
أ أع َمالک أم ش أیئا إن الل َه غف ٌور َرح ٌیم.
 .9ابنفوزان ،صالح ،مجموع فتاوی ج78 ،7؛ ابنفوزان ،صالح ،المنتقی من فتاوی ،ج.8 ،77
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انقیاد ظاهری و تلفا به شهادتین 0و اقرار به هر آنچه مترتب بر این شهادتین است .اسالم

َ َ َْ
األ ْع َر ُ
اب َآم َّْا
ظاهری برخالف اسالم کامل ،از ایمان جداست .خداوند میفرماییـد :قال ِت
ُْ َ
َ ُ ُ َ َ
قل ل ْم ُت ْؤ ِم ُْوا َول ِك َْ قولوا أ ْسل ْم َْا 2،و با مـداومت بـر اعمـال ظـاهری ،اسـالم از ظـاهر بـه

باطن رسود میکند و باطن انسان را به تصـدیق قلبـی میکشـاند؛ 9هرچنـد اسـالم بـدون
ایمان و تصدیق قلبی مطلوب شریعت نیست ،اما احکام دنیوی مانند احترام جـان ،مـال و

عرض برای فرد بههمراه دارد 4.محمد الیاس کاندهلوی و شبیر احمـد عثمـانی معتقدنـد:
شریعت سه تعری برای اسالم ارائه کرده است .در تعری اول ،اسـالم بـا ایمـان متـرادف
است .در تعری دوم ،اسالم و ایمان مخال هم هستند و در معنای سـوم ،اسـالم عـام و
ایمان خا

است.

1

با بررسی اسالم مشخص میشود که از منظـر دیوبندیـه ،اسـالم بیشـتر بـر اطاعـت و
فرمانبرداری ظاهری اطالق میشود .در یـک جملـه مـیتـوان نظـر دیوبندیـه را در مـورد
اسالم اینوونه بیان کرد که اسالم بهمعنای پذیرش ظاهری دین خاتم

است و یک

مسلمان ممکن است مومن باشد یا نباشـد؛ ماننـد شـخص منـافق کـه مسـلمان بـهشـمار
میرود ،اما مومن نیست.
ارزیابی

اسالم از نظر هر دو وروه سلفیه و دیوبندیه بـهمعنـای شـهادتین و انجـام اعمـال ظـاهری
است؛ در واقع میتوان وفت اسالم یعنی هر چیزی که نشان دهند پـذیرش اسـالم توسـط
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َ َّ
َ
عمل؛ همانند نماز و روزه .خداوند در آیه  31سوره نساء میفرماید :یا أ َیها ال ِلِ َیَ َآم ُْلوا ِإاا
َّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ
َ
الس َال َم َل ْس َت ُم ْؤم ًْلا َت ْب َت ُُ َ
َ
یك ُم َّ
َ َ ُْ ْ
لون َعل َر َ
یل الل ِه فتبیْوا وال تقولوا ِلمَ ألق ِإل
ِ
ضر بتم ِف س ِب ِ
.751

 .1قطبالدین خان دهلوی ،نواب ،مظاه الحق ش ح مشکوه ش یف ،ج،7
 . 2سوره حجرات ،آیه .71
 .3کشمیری ،محمد انور شاه ،فیض البااری علای صاحیح بخااری ،ج718 ،7؛ عثمـانی دیوبنـدی ،محمـد شـفیع ،معاار
الق ا 738 ،؛ سیدزاده ،عبدالواحد ،احسن المقصود فی توحید المعبود.13 ،
 .4طیب قاسمی ،قاری محمد ،سه اصل مهم دین.87 ،
 .5عثمانی ،شبیر احمد ،فتح الملهم ،ج757 ،7؛ کاندهلوی ،محمد الیاس ،التعلیق الصبح ،ج.71 ،7

ُّ ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َّ ُ َ َ ُ
یك ْم َف َت َب ُیْلوا إ َّن َّالل َله َك َ
ْال َ
لان
ل
ع
ه
الل
َ
م
ف
ل
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ق
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م
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ْ
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ِ
ك
ة
یر
ث
ك
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ن
ا
ُ
م
ه
الل
ِّ
ْ
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یا
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الِّ
یاة
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ َُ َ َ
ون خ ِب ًیرا؛ 0در این آیه خداوند میفرمایند :ای کسانی که ایمان آوردهاید در زمـان
ِبما تعمل

خروج برای جنگ اور به فرد ناشناس مواجه شـدید و بـه شـما سـالم کـرد نگوییـد مـومن

نیستی...؛
در واقع این آیه بهصرف سالم کردن (که یک تحیت بین مسلمانان است) ،فرد را از کفـر
خارج دانسته و دستور میدهد برای بهدست آوردن غنیمت ،چنین کسی را به قتل نرسـانید؛
در این صورت میتوان نتیجه ورفت که همانوونه کـه شـهادتین ،اسـالم یـک فـرد را ثابـت
میکند ،عمل طبق اسالم مانند نماز ،روزه و زکات نیز کاش از اسالم یک فرد است.
بنابراین سلفیه و دیوبندیه در این عقیده مشترک هستند که اسالم به شهادتین یا انجام
اعمال ظاهری محقق میشود و از این جهت بین ایـن دو دیـدواه افتراقـی نیسـت .مـا در
ادامه ایمان را از منظر سلفیه و دیوبندیه مورد بررسی قرار میدهیم.
ایمان
ّ

ایمان ،مصدر باب افعال است« :آمَ یؤمَ ،ایمانا» .اهل لغت چند معنا را برای آمـن نکـر
َ

َ

کردهاند؛ «آمَ به ،األ ْم َِ و األ َم ِان» نقی

خوف 2و به وفته راغب اصـفهانی ،ریشـه أمـن از

اطمینان نفس و از میان رفتن خوف است؛ 9همچنین بهمعنای صـدقه و ضـد خیانـت نیـز

َ
1
4
لت
آمده است .معنای دیگر امن "تصدیق کردن" است .خداوند متعـال میفرماییـد :قال ِ
َْ
ُْ َ
ُ ُ َ َ
األ ْع ُ
راب َآم َّْا قل ل ْم ُت ْؤ ِم ُْوا َو ِلك َْ قولوا أ ْسل ْمْا که شاهدی بـه همـین معنـا اسـت 6.لسـان
بررسی رابطه اسالم و ایمان از منظر دیوبندیه و سلفیه

 .1ای کسانی که ایمان آوردید چون در راه خدا سفر میکنید و به افـراد ناشـناس برمیخوریـد ،دربـاره آنـان تحقیـق کنیـد و بـه
کسی که سالم به شما میکند نگویید مومن نیستی ،تا بـهمنظور وـرفتن امـوالش او را بـه قتـل برسـانید و بدانیـد کـه نـزد خـدا
غنیمتهای بسیار هست .خود شما نیز قبل از این ،چنین بودید و خدا (با نعمـت ایمـان) بـر شـما منـت نهـاد ،پـس بـهتحقیـق
بپردازید که خدا به آنچه میکنید باخبر است.
 .2جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة و صحاح الع بیة7 ،جلد8873 .
 .3راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ، ،مر دات ،ج.78 ،7
 .4فیروزآبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط.732 ،
 .5ابنفارس ،ابوالحسن ،المقابیس اللغة ،ج.777 ،7
 .6ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغة .ج.777 ،78
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العرب این لغت را در چند معنا بهکار میبرد :أأمن (متضاد خوف) امانت (متضـاد خیانـت)؛
ایمان (متضاد کفر) و تصدیق (متضاد تکذیب).

0

بنابراین اوـر ایمـان ثالثـی مجـرد از مـاده «أمـن» باشـد ،در معنـای متضـاد بـا خـوف

ً
َ
استعمال میشود .مانند قـول خداونـد کـه میفرمایـدَ  :و َل َیب ّلِّ َل َّْ ُه ْم م ْ
لَ َب ْع ِلِّ خ ْلو ِف ِه ْم ْأمْلا
ِ
َ ً
ْ ُ
ُْ َ
ِّون ِْ الیی ِركوا ِب شیئا 2.اوـر ثالثـی مزیـد متعـدی بـهوسـیله حـروف «بـاء» و «الم»
یعب
َ َ َّ ُ ُ
باشد ،بهمعنی تصدیق میآید؛ مانند قول خداوند سبحان که میفرمایـد :امَ الرسول ِبملا
َ
ُ َ َ
4
أ ْن ِزل إل ِیه ِم َْ َر ّب ِه؛َ  9و ما ْأن َت ِب ُم ْؤ ِم ٍَ لْا.
ایمان در اصطالح

واژه ایمان ،یکی از واژههایی است که درباره معنای اصطالحی آن ،دیدواههـای مختلفـی
ارائه شده است .روشن است که ایمان لغوی در این بحث بهمعنای تصـدیق اسـت؛ امـا در
معنای اصطالحی ایمان ،این پرسش مطرح است که تصـدیق بـه چـه معنـی و دارای چـه
اجزایی است؟ در معنای اصطالحی ایمان ،سه جزء تصدیق بهزبـان (اقـرار) ،تصـدیق بـه
قلب و تصدیق به اعمال متصور است .همین اختالفات زمینه را بـرای تولیـد دیـدواههـای
مختل پیرامون معنی اصطالحی ایمان فراهم آورده است.
ایمان از منظر سلفیه

ایمان از دیدواه علمای سلفیه ،تصدیق قلبی همراه با عمل اسـت 1.تصـدیق قلبـی شـامل
ایمان به خدا ،مالئکه ،کتب ،رسل و سرای آخرت میشود؛ در منظر آنهـا ایمـانی در دیـن
مورد قبول است که همراه عمل بوده و ایمان (تصدیق قلبی) بدون عمل ،اعتباری نـدارد؛
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بههمین دلیل آلبانی دیدواه حنفیه و ماتریدیه را (که معتقدند قول و اعتقاد در ایمان کـافی
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است و عمل در آن شرط نیست) برخالف دیـدواه سـل  ،ماننـد مالـک ،شـافعی ،احمـد و
 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسا الع ب ،ج،77
 . 2سوره نور ،آیه.55
 . 3سوره بقره ،آیه.825
 . 4سوره یوس  ،آیه.73
 .5ابنتیمیه ،احمد ،االیما .75 ،

.87

اوزاعی میداند .او میووید :سل ایمان را اقرار ،تصدیق و عمل به ارکان تعری کردهاند.

0

آلبانی در پاسخ به سوالی که آیا اختالف در معنای ایمان ،بین مذهب حنفیه و ماتریدیـه بـا
مذهب سلفیه ،اختالف صوری است یـا نـه میوویـد :اخـتالف بـین دو مـذهب ،اخـتالف
صوری نیست؛ زیرا هرچنـد دو مـذهب در مـورد مرتکـب کبیـره هـمنظـر هسـتند و چنـین
شخصی را کافر نمیدانند؛ اما اور حقیقتا اختالفی نداشتند ،باید در کم و زیاد شدن ایمان
به معصیت یا اطاعت نیز ،متفق بودند؛ اما برخالف کتاب و سنت و آثار سل  ،حنفیه شدت
و ضع ایمان (اصل ایمان) را نمیپذیرنـد 2.ابنتیمیـه در تمـایز ایمـان از اسـالم ،جایگـاه
ایمان را در قلب میداند که شامل ایمان بـه خـدا ،مالئکـه ،کتـب ،رسـل و سـرای آخـرت
میشود و به روایت معروف «االسالم عالنیه و االیمـان فـی القلـب» اسـتناد میکنـد 9.وی
َّ
اعتقاد دارد ایمان مستلزم عمل است و به آیاتی از قرآن کریم استناد میکند؛ ماننـدِ  :إن َما
ْیؤم َُ بآیات َْا َّالِ َیَ إ َاا ُا یك ُروا ب َها َخ ُّروا ُس َّج ًِّا َو َس َّب ُحوا ب َح ْمِّ َر یبه ْم َو ُه ْم ال ْیس َلت ْكب ُر َ
ون؛ 4در ایـن
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ

آیه ایمان از افرادی که صفات مذکور در آیه را نداشته باشند نفی شده است 1.او چهار نظـر

بین سل و بزروان اهل سنت در تفسیر ایمان را اینوونه میشمارد:
 .1قول و عمل؛
 .2قول ،عمل و نیت؛
 .3قول ،عمل ،نیت و پیروی از سنت؛
 .4قول بهزبان ،اعتقاد به قلب و عمل به جوارح؛
وی در جمعبندی این اقوال مینویسد :همه این اقوال صحیح است؛ پس عمل شـرط

.5

 .1البانی ،ناصرالدین ،الفتوی للشیخ آلبانی(مجموع فتاوی آلبانی) ،ج،8
 .2همان.
 .3ابنتیمیه ،احمد ،االیما .75 ،
« . 4فقط کسانی به آیات ما ایمان دارند که چون بـهوسـیله آن آیـات ،حقـایق را بـه یادشـان آرنـد سـجدهکنـان بـهرو درافتنـد ،و
پروردوارشان را در حالیکه تکبر نمیورزند همراه با ستایش ،پاک و مبرا میدارند»؛ (سوره سجده ،آیه .)75
 .5ابنتیمیه ،احمد ،االیما .783 ،
 .6همان.773 ،

بررسی رابطه اسالم و ایمان از منظر دیوبندیه و سلفیه

ایمان است 6.در حقیقت تصدیق قلبـی کامـل ،مسـتلزم عمـل ظـاهری اسـت و نمیتـوان
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ایمان قلبی تام را از عمل جدا کرد و بدون عمل ظاهری ایمـان کامـل نیسـت؛ 0همچنـین
معتقد است که وذشتگان میان قول و عمل تفاوتی قائل نبودند و عمل را بخشی از ایمـان
میدانستند.

2

ابنتیمیه در کتاب خود سوالی را مطرح کرده که به آن جواب میدهد .سوال این است
که اور ایمان مطلق ،شامل تمام اوامر و نواهی شریعت بشود ،پس در این صورت با از بین
رفتن بخشی از عمل ،ایمان نیز از بین برود و الزمه چنین سخنی تکفیر مرتکبین وناهـان
است؛ در این صورت یا باید عقیده خوارج پذیرفته شود که مرتکبین کبائر را کافر و جاوید در
جهنم میدانستند؛ یا باید عقیده معتزله را پذیرفت که ایمان را از مرتکـب ونـاه کبیـره نفـی
میکنند؛ اما آنها را کافر نمیدانند 9.ایشان در پاسخ به ایـن سـوال میوویـد :هیچکـدام از
علمای اهل سنت قول خوارج و معتزله را صحیح نمیدانند .صحابه و تابعین اجماع دارند
که باید با شخص وناهکار به احسان برخورد کرد و تأکید دارنـد ،هرکسـی نرهای در قلـبش
ایمان داشته باشد در جهنم برای همیشه باقی نمیماند؛ اما در اینکه بگوییم وقتی بخشی
از ایمان برود تمام ایمان نیـز مـیرود ،صـحیح نیسـت و بـدعت در معنـای ایمـان موجـب
و صحابه داللت بر ایـن

انحراف خوارج ،معتزله و مرجئه بود؛ اما روایات پیامبر اکرم

دارد که وقتی مقداری از ایمان برود ،ایمان کامال از بین نمیرود و به همین دلیل جمهـور
اهل سنت و محدثین قائل به زیاد و کم شدن ایمان هستند.

4

با مقایسه ایـن کـالم ابن تیمیـه و کلمـات قبلـی ایشـان ،تنـاق

در دیـدواه وی دیـده

میشود .ایشان در مطالب باال ،ایمان بدون عمل به شریعت را ایمان نمیداند و قائل است
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که ایمان قلبی همیشه همراه عمل است؛ اما در پاسخ این سوال ،ایمان را بدون عمل نیـز

26

میپذیرد و قائل میشود ،ایمان نو مراتب است؛ این دووانگی در کالم چگونه قابـل جمـع
است؟! از یک جهت عمل را در ایمان شرط میداند و از سوی دیگر میووید که ایمان فرد
 .1همان.778 ،
 .2حقیقات مفید در مهمترین ابواب عقیده ،داعش،
 .3ابنتیمیه ،احمد ،االیما .735 ،
 .4همان.737 ،

757؛ ابنتیمیه ،احمد ،االیمان،

.755

وناهکار کامال از بین نمیرود.
ابنقـیم حقیقـت ایمـان را مرکـب از قـول و عمـل دانسـته و بـرای قـول نیـز دو قسـم
میشمارد :قول قلب یعنی تصدیق قلبی و قول لسان ،وفتن شهادتین اسـت .عمـل را نیـز
دارای دو قسم میداند :عمل قلب که همان نیت و اخال

اسـت و عمـل بـه جـوارح .او

تمام این چهار قسم را رکن ایمان میداند که اوـر یکـی از بـین بـرود ،تمـام ایمـان از بـین
میرود .اهل سنت متفقاند ،اور هر کدام از تصدیق قلبی یا عمل قلب (نیت و اخال ) از
بین برود ،ایمان هم زائل میشود؛ همچنان که ابلیس ،فرعون ،یهود و مشرکین معتقد به
بودنــد ،بلکــه اقــرار هــم میکردنــد ،امــا از او در عمــل پیــروی

صــدق پیــامبر اکــرم

نمیکردند و به او ایمان نداشتند؛ بنابراین شکی نیست که با ضایع شدن اعمال جـوارحی،
ایمان نیز از بین میرود .از منظر او ایمان مجرد تصدیق نیست؛ بلکه تصدیقی است که در
پی آن عمل و اطاعت باشد .اعتقـاد بـه تصـدیقی کـه عمـل در پـی آن نباشـد را نمیتـوان
تصدیق واقعی دانست؛ زیرا تصدیق واقعی همراه با عمل است 0.ابنعثیمین و صالح فوزان
در تفسیر ایمان میوویند :اهل سنت و جماعت ایمان را اقرار به قلب ،نطق بهزبان و عمل
به جوارح تعری کردهاند.

2

سلفیان جهادی نیز برای شرط بودن عمل در ایمان بهدالیلی از آیات و روایـات اسـتناد
میکنند 9.ابوالحسن شافعی از نویسندوان داعش در کتابچه ایمان بعد از اینکه مـیپـذیرد
اهل سنت ،تصدیق قلبی را در ایمان کافی میدانند ،درصدد تفسیر سخن آنها بهپا خواسته
و مینویسد :تصدیقی که علمای اهل سنت وفتهاند ،مراد آنها انقیاد و عمل قلبی و عمـل
عمل قلبی است.
 .1ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،الصالة وأحکام تارفها.57 ،
 .2ابنعثیمین ،محمد ،مجموع الرتاوی و رسائل ،ج12 ،7؛ صالح فوزان ،مجموع فتاوی ،ج.78 ،7
ُ
 .3کردی ،فضل ،حقیقت و مسائل و ارفا ایما از دیدگاه اهال سانت و جماعات 85 ،و 3؛ تحقیقاات مریاد در مهمتا ین
ابواب عقیده ،مکتبه الموحدین.758 ،
 .4شافعی ،ابوالحسن ،فتابچه ایما .77 ،

بررسی رابطه اسالم و ایمان از منظر دیوبندیه و سلفیه

جوارح است؛ 4پس ایمان شامل چهار مقولهی قول زبـانی ،عمـل جـوارحی ،قـول قلبـی و
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روشن شد که ایمان از منظر سلفیه ،تصدیقی قلبی همراه عمل است و تصـدیق بـدون
عمل را نمیپذیرند.
ایمان از منظر دیوبندیه

علمای دیوبندیه ،ایمان را دارای مراتب میدانند .ایمان یا مدار احکام دنیوی است که تنها
اعتقاد و تصدیق قلبی در این نوع ایمان (که اولین مرتبه از ایمان است) کفایت مـیکنـد و
اصل ایمان (ایمان حداقلی) ،با همین تصدیق قلبی صرف ،به اثبات میرسد؛ یا ایمان نوع
دوم (ایمان حداکثری) است که مدار احکام اخـروی اسـت و باعـث ورود بـدون عـذاب بـه
بهشت میشود 0.ایمانی که با تصدیق قلبی محقق میشود یا همان ایمـان حـداقلی قابـل
زیاده و نقصان نیست ،یعنی فرد یا تصدیق قلبی نسبت به معتقدات دین دارد یا ندارد؛ شق
سومی برای آن متصور نیست .در ایمان حداقلی ،در صورتیکه اعتقاد قلبی نداشته باشد،
ولی به اعمال ظاهری شرع پایبند است ،منافق نامیده میشود؛ اما در صـورتیکـه اعمـال
ظاهری هم نداشته باشد ،حکم کافر را دارد؛ برخالف ایمان حداقلی ،در ایمان حـداکثری
قابلیت زیاده و نقصان وجود دارد و ایمان بهوسیله عمل و اخـالق زیـاد یـا کـم مـیشـود.

2

نانوتوی ،بنیانوذار مکتب دیوبندیه ،کیفیت ایمان را به حالت متوسط میـان قـوه علمـی و
قوه عملی تفسیر کرده است .او ایمان (اخروی) بدون عمل را بیفایده میداند 9.مـومن در
نظر شبیر احمد عثمانی کسی است که تصدیق به قلب و اقرار بهزبان داشته باشـد و رکـن
اصلی ایمان را تصدیق میداند؛ اما اعمال بهمنزله اجزا میماند کـه بـا فقـدان آنهـا ایمـان
ناقص است ،هرچند کامال از بـین نمیرونـد 4 .طبـق ایـن بیـان ،عمـل فقـط در زیـادی و
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نقصان ایمان دخالت دارد ،نه در اصل آن؛ زیرا کسی که اعمـال را کامـلتر انجـام دهـد از
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ایمان بیشتر و باالتری برخوردار است .برخالف فـردی کـه عمـل کمتـر یـا ناقصـی انجـام
میدهد که قهرا از مرتبه پایینتر ایمان برخوردار خواهد بود؛ ولی اصل ایمان را دارد .خلیل
 .1کشمیری ،محمد انور شاه ،فیض الباری فی ش ح صحیح بخاری ،ج،7
 .2کاندهلوی ،محمد الیاس ،التعلیق الصبح ،ج.77-77 ،7
 .3نانوتوی ،محمدقاسم ،آب حیات.757-753 ،
 .4عثمانی ،شبیر احمد ،فتح الملهم ،ج.177 ،7

777؛ حسینعلی ،ترسی جواه الق ا ،

.25

احمد سهارنپوری در این مسـأله دیـدواه خـود را چنـین مطـرح میکنـد :هرچنـد از برخـی
احادیث ،دخالت عمل در حقیقت ایمان بهدست میآید ،اما اهل سـنت اعـم از متکلمـان،
فقها و محدثان اتفاقنظر دارند ،عمل داخل در ایمان نیست .بـه ایـن اعتبـار کـه جزئـی از
ایمان قلمداد شود و با ترک عملی از اعمال اسالم ،ایمان شخص زایل شده و کافر نامیده
شود؛ بلکه به اجماع مسلمین ،عمل شرط اکمال ایمان اسـت؛ 0درنتیجـه ایشـان ،اقـرار را
بهتنهایی در ایمان کافی میداند و تا زمانیکه مرتکب کفر عملی مانند سجده به بت نشده
باشد ،حکم کافر بر او اطالق نمیشود.
ارزیابی

بنابراین سلفیه و دیوبندیه برخالف معنای اسالم که اعتقـادی مشـابه داشـتند ،در معنـای
ایمان دارای تمایز هستند .سلفیه برخالف دیوبندیه حنفی ماتریدی و تمام اهل سنت ،قائل
است که عمل داخل در تعر ی ایمـان اسـت و تصـدیق را در ایمـان کـافی نمیداننـد؛ امـا
دیوبندبه به پیروی از حنفیه و ماتریدیه معتقدند ،ایمان بهمعنی تصدیق است و بـا اقـرار بـه
شهادتین ،اسالم شخص ثابت مـیشـود .در اصـل ایمـان (ایمـان حـداقلی) عمـل شـرط
نیست؛ هرچند که شدت و ضع مراتب ایمان ،با عمل صورت مـیویـرد؛ در ایـن صـورت
افراد عادی با انبیا در اصل ایمان اشتراک دارند و تنها در شدت و ضع ایمـان اسـت کـه
ایمان آنها با هم تفاوت میکند.
ارزیابی دیدواه سلفیه و دیوبندیه در مورد ایمان را میتوان بهصورت نیل مطرح کرد.
اسالم و ایمان در قرآن و روایات دارای استعماالت فراوانـی اسـت .مسـلمانان اجمـاع
اسالم و ایمان در روایات به چه معناست ،باید وفت واهی اسالم مترادف با ایمـان اسـت و
واهی اسالم غیر از ایمان است؛ پس در نتیجه اسالم دارای دو استعمال خواهد بود.

ْ َ َ
 .7استعمالی که ایمان و اسالم بهیک معنا بهکار رفتهاند .ماننـد آیـهِ  :إا قلال لله َر ّبله

 .1سهارنپوری ،خلیل احمد ،بذل المجهود ،ج،72
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دارند که درجه ایمان از اسالم باالتر و درجه مومن از مسلم رفیعتر است؛ اما در باب اینکـه
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َ

َ َ َ

ْ َ

َ َ َ

َْ

أ ْسل ْم قال أ ْسل ْمت ل َر ّب العالم َ
یَ؛َ  0و له أ ْسل َم َم َْ ف ّ
لماواِ َو األ ْر ِ َ 2،...و یـا طبـق
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ

استعمال« ِاْل ْسال ُم ُه َو َّالت ْس ِل ُیم» 9،اسالم با ایمان قابل جمع اسـت و حتـی بـاالترین درجـه
نقلشده :اسالم بر پنج پایه

ایمان را شامل میشود .در صحیح بخاری از رسولالله

استوار است .شهادت به یگانگی خداوند ،شهادت به رسالت حضرت محمـد

 ،بـهپـا

داشتن نماز ،بهجا آوردن زکات ،انجام حج و روزه ماه رمضان .در این صورت فرد مسـلمان
قطعا از مومنین محسوب میشود و اینجا اسالم شامل ایمان هم هست.

4

َ َ َْ
األ ْع َر ُ
اب
 .8اما در بعضی از آیات ،ایمان از اسالم جدا نکر شده است .مانند آیه :قال ِت
ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َُ
َآم َّْا ُق ْل َل ْم ُت ْؤم ُْوا َو َلك َْ ُق ُولوا َأ ْس َل ْم َْا َو َل َّما ْیِّ ُخل ْاْل َیما ُ
وبكم و ِإن ت ِطیعوا اللله ورسلوله
ل
ق
ف
ن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
َ
ٌ 1
ً
ْ
َ
َّ
َ
ال ِیل ْتك ْم ِم َْ أعم ِالك ْم شیئا ِإن الله غف ٌور َر ِحیم .اسالم ،در این آیه بهمعنی اسالم ظـاهری

است .اعراب بادیه نشین میوفتند :ایمان آوردیم (در بـاطن هـم قبـول داریـم) در جـواب

آمده :بگو ایمان نیاوردهاید؛ بلکه بگویید اسالم آوردهایم (تسلیم ظاهری شدهایـم) .از ایـن
آیه فهمیده می شود که ظرف تحقق اسالم ،زبان و ظرف تحقق ایمان ،قلب است و بـرای
ورود به اسالم ،اعتراف ظاهری بهزبان یا هر عملی که نشان از اسالم باشـد کـافی اسـت.
جمع شدن ایمان و اسالم در این آیه ،نشان دهنده آن است که خداوند معنای متفـاوتی از
هر دو لفا اراده کرده است.
روایات نیز این دیدواه را تأیید میکنند؛ همانند روایت عبـدالرزاق کـه رسـولالله
روز فتح مکه از مردم بر اسالم (شهادتین) پیمان ورفت.

6

عنایت به آیات و روایات مطرح شده ،وجه قوت دیدواه دیوبندیه در تعری ایمان ،داخل
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ندانستن عمل در اصل ایمان است؛ هرچند که عمل صالح باعث شدت ایمان میشود .در

10

 .1سوره بقره ،آیه.777
 .2سوره آل عمران ،آیه.27
 .3سید رضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغه ،حکمت .555 ،785
 .4بخاری ،محمد ،صحیح بخاری ،ج ،77 ،7ح.2
 .5سوره حجرات ،آیه.71
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ِّ َ ُ َ أ َ ُ َ ِّ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ أ أ َ
ُ َ َ أ َ َ َّ َ َ َ َ َ أ َ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
« .6قال اْلسود :فرأیت النبي صلی الله علیه وسلم جلس إلیه فجاءه الناس :الصغار ،والکبار ،والنسـاء فبـایعوه علـی اإلسـالم،
َ أ
َّ َ
َّ ُ َ َ َ أ
َّ
ُ أ َ َ َّ
ُأ ُ
َ أ َ َ َّ َّ َ َّ
َوالش َه َادة ،قلتَ :و َما الش َهادة؟ قال :أخ َب َرني ُم َح َّمد أب ُن اْل أس َود أن ُـه َب َـای َع ُه أم َعلـی اإل َیمـان باللـه َوش َـه َادة أن ال إل َـه إال الل ُـهَ ،وأن
ُ َ َّ َ أ ُ ُ َ َ ُ ُ
ُ
محمدا عبده ورسوله»؛ (صنعانی ،عبدالرزاق ،مصنف ،ج.)5 ،7

مقابل ،وجه ضع دیدواه سلفیه بهدلیل مخالفت با قرآن و سـنت ایـن اسـت کـه ایمـان را
تنها زمانی صحیح می داننـد کـه همـراه بـا عمـل باشـد و عمـل را در اصـل ایمـان ،شـرط
َ

ُ

ْ

ُُ

ُ

َ َّ ْ
َ ُ
لوبك ْم،
میدانند؛ زیرا آیه  71سوره حجرات ایمان را به وص ولما یلِّخ ِل ِاْلیملان ِفل قل ِ

بیان میکند و بهصرف باور قلبی ،ایمان را ثابت میداند؛ در واقع برخالف نظر سلفیه عمل

را شرط ایمان نمیداند.
رابطه اسالم و ایمان
در رابطه با موضوع ایمان و اسالم از نگاه سلفیه بایـد وفـت آنهـا معتقدنـد :در صـورتیکه
ایمان و اسالم را مسـتقل از هـم در نظـر بگیـریم ،رابطـه تسـاوی دارنـد و هرکـدام شـامل
دیگری نیز میشوند؛ 0اما اور ایمان و اسالم همراه هم نکـر شـوند ،اسـالم یعنـی اعمـال
ظاهری که نشان از اسالم فرد باشد ،مانند شهادتین یا نماز؛ اما ایمان یعنی اعمال باطنی
که نیاز به تصدیق دارد ،ولی تصدیق بدون عمل ،ایمان نیست؛ پـس عمـل هـم در ایمـان
شرط است.

2

اما دیوبندیه رابطه اسالم و ایمان را رابطه عموم و خصو

مطلق میدانند و معتقدنـد

که هر مومنی ،مسلمان هست ،اما هر مسلمانی ،مومن نیست؛ در واقع هرکسـی بهصـرف
شهادتین مسلمان محسـوب میشـود و احکـام دنیـوی اسـالم او را در برمـیویـرد (ماننـد
منافق که در زمره مسلمین قرار میویرد)؛ ولی ایمان یک رتبه باالتر است و نیاز به تصدیق
قلبی دارد.

9

چنین نتیجه میویرد :اسالم نسبت به ایمان عامتر است و جایگاه ایمان قلب است؛ چنـان-
که جایگاه اسالم ظاهر است؛ 4همچنین ابنکثیر از قرار ورفتن وص ایمـان پـس از اسـالم
ْ

ْ

ْ

ْ

َ ُ ْ َ َ ُْ
َ َ ُ ْ
َّ ُ ْ
ْلاِ ،عمومیـت
ماِ و الملؤ ِمْیَ و المؤ ِم ِ
در آیه  75سوره احـزاب ِ ان المس ِللمیَ و المس ِلل ِ
57؛ بنباز ،عبدالعزیر ،فتاوی نور علی الدرب ،ج،1

 .1ابنعبدالوهاب ،محمد ،فتاوی ومسائل،
 .2ابنتیمیه ،احمد ،االیما .75 ،
 .3عثمانی ،شبیر احمد ،فتح الملهم ش ح صحیح مسلم ،ج.555 ،7
 .4باقالنی ،ابوبکر ،االنصا فیما یجب اعتقاده و ال یجوز الجهل به.23 -35 ،
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در تایید دیدواه دیوبندیه میتوان به کالم باقالنی استناد کرد که از آیه  71سوره حجـرات
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اسالم نسبت به ایمان را نتیجه ورفته است.

0

نتیجه
با توجه به آنچه در تعری ایمان و اسالم وفته شد ،میان این دو مفهوم ،تفاوت وجود دارد.
اسالم بهمعنی تسلیم در برابر خداست؛ خواه این تسلیم از عمق جان باشد و یا تنها بهزبان
آوردن کلمهی توحید و وواهی به نبـوت پیـامبر ورامـی اسـالم

باشـد؛ ولـی ایمـان،

وفتن بهزبان و تصدیق و عقیده قلبی به خداست؛ بنابراین ،قلمرو اسالم وستردهتر از قلمرو
ایمان است؛ اسالم شامل تسلیم ظاهری و باطنی مـیشـود؛ ولـی ایمـان ،تنهـا در تسـلیم
باطنی بهکار میرود؛ دیوبندیه معتقدند که عمـل در اصـل ایمـان دخیـل نیسـت؛ بـرخالف
سلفیه که عمل را داخل در ایمان میدانند و دایره ایمان را خیلی ضیق جلوه میدهند.
دیوبندیه اسالم را به شهادتین یا هر چیزی که نشـان دهنـده اسـالم یـک فـرد باشـد،
تعری میکنند و ایمان را تصدیق و اعتقاد قلبی میدانند .اسـالم ظـاهری مثبـت احکـام
دنیوی است و ایمان را به حداقلی و حداکثری تقسیم میکننـد .در ایمـان حـداقلی صـرف
باور قلبی کفایت میکند و عمل در آن دخیل نیست؛ اما ایمان حداکثری ،ایمانی است که
بهوسیله عمل شدت و ضع مییابد؛ سلفیه در معنای اسالم ،اختالفی با دیوبندیه ندارند؛
اما اختالف آنها با دیوبندیه بلکه با اهل سنت در فهم ایمان است .آنها معتقدنـد در ایمـان
حداقلی ،تصدیق بهتنهایی کفایت نمیکند و باید عمل نیز باشد؛ امـا بـا بررسـی در قـرآن و
سنت میتوان فهمید که سلفیه مخال دین عمل کرده و فهم ناصحیحی هماننـد خـوارج
از اسالم و ایمان ارائه میکنند .خداوند در آیه  71سوره حجرات ،اسالم را بهمعنای پذیرش
سال هشتم ،زمستان  ،1397شمارۀ 32

ظاهری و ایمان را پذیرش و تصدیق قلبی معرفی میکند و هیچ اشارهای به ایمان ندارد.

12

بنابراین وقتی سلفیها ایمان را اقرار به پذیرش دین اسالم دانسته و هر کسی که اسـالم
را قبول بکند مسلمان میدانند ،پس چرا مسلمانان را در کشورهای اسالمی بهراحتی تکفیـر
میکنند؟ در صورتیکه با چارچوب نظری مورد پذیرش خودشان سازوار نیست.
 .1ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل ،ترسی الق آ العظیم ،ج،7
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 .73بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،فتاوی نور علی الدرل ،محقـق :محمـد بـن سـعد الشـویعر،بیجـا:
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عبدالکریم بن صالح مقرن ،ریاض :دار ابنخزیمه ،اول7181 ،ق.
 .77ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،الصالة و احکام تارکها ،مدینه :مکتب ثقافه ،بیتا.
 .78ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت :دارالمعرفة7153 ،ق.
 .77ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرل ،بیروت :دار صادر ،چاپ سوم7171 ،ق.
 .71ازهری ،محمد بن احمد ،تهذیب اللغة ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،چاپ اول7187 ،ق.
 .75باقالنی ،ابوبکر ،االنصاف فیما یجب اعتقادة و ال یجموز الجهمل بمه ،بیـروت :عـالم الکتـب،
7153ق.
 .77البانی ،محمد ناصرالدین ،مجمو فتاوی البانی ،جمع و ترتیب :ابوسند فتحالله ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .73البانی ،محمد ناصرالدین ،موسوعة البانی فی العقیدة ،محقق :شادی بن محمـد بـن سـالم آل
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بیتا ،بینا.
 .85پورحسن ،ناصر ،سیفی ،عبدالمجید« ،تقابل نئوسلفیها با شیعیان و پیامـدهای آن بـر اتحـاد جهـان
اسالم» ،مجله شیعه شناسی ،ش7731 ،58ش.
 .87تحقیقمما مفیممد در مهمتممرین ابمموال عقیممده ،ناشــر:مکتب البحــوث و الدراســات دولــت
االسالمیه ،بیجا ،چاپ دوم7177 ،ق.
 .88جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ،بیروت :دارالعلم للمالیـین،
چاپ اول7737 ،ق.
 .87حسین علی ،تفسیر جواهر القران ،پیشاور :مکتبه السعیدیه ،بیتا.
 .81دهلوی ،قطبالدین خان ،مظماهر الحمش شمرح مشمکوه شمری  ،متـرجم :نصـرالله منصـور،
پیشاور :ناشر مکتب فاروقیه ،بیتا.
 .85راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفردا فی غریب القرآن ،بیجـا :مکتبـة نـزار مصـطفی
الباز ،بیتا.
 .87رحمان ،سید طالب ،الدیوبندیة تعریفها عقا دها ،ریاض :دارالصـمیعی للنشـر و التوزیـع ،چـاپ
اول .بیتا.
 .83سهارنپوری ،خلیل احمد ،المهند علی المفند ،تحقیق :سید طالب الرحمن ،ریـاض :جامعـه امـام
محمد بن سعود ،چاپ اول ،بیتا.
 .82سهارنپوری ،خلیل احمد ،بذل المجهود فی حل ابیداود ،بیجا :مکتب نعمانیه ،بیتا.
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 .83سید رضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغه ،تهران :رواق روشن مهر ،اول7735 ،ش
 .75سیدزاده ،عبدالواحد ،احسن المقصود فی توحید المعبود ، ،بی جا ،نگـین کـویر ،چـاپ هفـتم،
بیتا
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 .77شافعی ،ابوالحسن ،کتابچه ایمان ،مکتب الموحدین ،بیجا ،چاپ اول7737 ،ش.
 .78صنعانی ،عبدالرزاق ،المصن  ،تحقیق :حبیـب الـرحمن أعظمـی ،هنـد :المجلـس العلمـی ،چـاپ
دوم7157 ،ق.
ً
ً
 .77طیب ،محمد ،علماء دیوبند عقیدة و منهجا ،دیوبند :نشر دانشگاه اسالمی دارالعلوم ،چاپ دوم،
بیتا.
 .71عثمانی دیوبندی ،محمد شفیع ،تفسیر معارف القران ،مترجم :محمد یوسـ حسـینپـور ،تربـت
جام :انتشارات احمد جام ،چاپ پنجم7723 ،ش.
 .75عثمانی ،شبیر احمد ،موسوعة فتی الملهم بشرح صحیی مسلم ،بیـروت :داراالحیـاء التـراث
العربی ،چاپ اول7187 ،ق.

 .77عثمانی ،ظفر احمد ،اعالء السنن ،تحقیـق :محمـد تقـی عثمـانی ،کراچـی :ادارة القـرآن والعلـوم
االسالمیه ،چاپ سوم .7175
 .73علیزاده موسوی ،سید مهدی ،سلفی گری و وهابی تبارشناسی ،قم :دفتـر تبلیغـات اسـالمی،
چاپ ششم7737 ،ش.
 .72فیروز آبادی ،محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چاپ اول7175 ،ق.
 .73فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیمر للرافعمی ،قـم :موسسـه
دار الهجرة ،چاپ دوم7171 ،ق.
 .15قاسمی ،محمد طیب ،سه اصل مهم دین ،بینا ،بی جا ،چاپ اول7737 ،ش.
 .17کاندهلوی ،محمد الیاس ،التعلیش الصبیی علمی مشمکاة المصمابیی ،دمشـق :اعتـدال ،چـاپ
اول ،بیتا.
 .18کردی ،فضیل ،حقیقت و مسا ل و ارکان ایمان از دیمدگاه اهمل سمنت و جماعمت ،منهـاج
التوحید ( ،)menhajtoheed.wordpress.comاول 7735ش.
 .17میبدی ،علی ،دیوبندیه ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،اول7731 ،ش.
 .11نانوتوی ،محمد قاسم ،آل حیا  ،پاکستان :ملتان ،بینا.
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پژژوهشنامژۀنقژدوهابیژت؛سژراجمنیژرسژالهشژتم  شژما رۀ23زمسژتان7231

صژژژژفحات21-17:تژژژژارریفر:ا ژژژژت7231/71/71:تژژژژژارریتأریژژژژد7231/73/37:


صفات خبری از نگاه ابنتیمیه و دیوبندیه
*

محمد باغچیقی
چکیده

این مقاله بهبررسی تطبیقی دیدواه ابنتیمیه و مکتب دیوبندیه در مبحث تاویـل صـفات
خبری میپردازد .در این مقاله مشخص میشود که دیوبندیـه بـا ابـنتیمیـه ،در مسـأله
تاویل صفات خبری از جهاتی اتفاق نظر و از جهاتی دیگر ،اختالف نظر دارد.
ابنتیمیه در تمام صفات خبری ،اصل را بر ظاهرورایی وذاشته و بـههـیچوجـه تاویـل را
نپذیرفته و حتی اهل تاویل را افرادی منحرف میداند؛ امـا علمـای دیوبندیـه در مسـأله
رویت خداوند در قیامت ،مانند ابنتیمیه تمسک بهظـاهر آیـات و روایـات نمـوده و آن را
اثبات میکنند .در مسأله اثبات جهت و مکان برای حقتعالی ،برخالف ابنتیمیـه ،ایـن
دو صــفت را از خداونــد ســلب مــیکننــد؛ ولــی در مــورد صــفات دیگــری نظیــر (یداللــه،
وجهالله ،استوای بـر عـرش) ،دچـار اخـتالف آرا شـدهانـد .برخـی نیـز ماننـد ابـنتیمیـه
ظاهرورا شده و برخی دیگر برخالف او قائل به جواز تاویل هستند.
در این نوشـتار پـس از معرفـی اجمـالی ابـنتیمیـه ،مکتـب دیوبندیـه و صـفات خبـری،
بهبررســی تطبیقــی دیــدواه ابــنتیمیــه و دیوبندیــه راجــع بــه مصــادیق صــفات خبــری
میپردازیم.
کلیدواژهها :ابنتیمیه ،دیوبندیه ،صفات خبری ،تاویل ،رویت خدا ،استوای بر عرش.

* دانشپژوه دوره چهارم موسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیت
moha43150@gmail.com

مقدمه

در جهان اسالم ،ف َرق و مکاتب ووناوونی وجود دارد که به حکم عقل ،آشنایی با تشابهات

و تمایزات اعتقادی کالمی آنها با یکدیگر الزم و ضـروری اسـت .مکتـب دیوبندیـه یکـی
ازمهمترین و پرطرفـدارترین ایـن فـرق محسـوب مـیشـود؛ لـذا یکـی از سـواالت کلیـدی
محققین حوزه فرق و مذاهب اسالمی این اسـت کـه دیوبندیـه بـه چـه میـزان از تفکـرات
ابن تیمیه تاثیر پذیرفته است؟ از آنجـایی کـه بحـث در مـورد تاویـل یـا عـدم تاویـل صـفات
خبری ،یکی از اساسیترین مسائل کالمی محسوب میشود ،لذا در این مقالـه بـهبررسـی
تطبیقی دیدواه ابنتیمیه و دیوبندیه راجع به تاویل صـفات خبـری مـیپـردازیم؛ تـا بـه ایـن
وسیله ،مقداری از تشابهات و یا تمایزات میان آنان مشخص وردد.
در این زمینه تاکنون کتب و مقاالت بسیار کمی نوشته شده که نویسندوان این مقاالت
هر یک ،جداوانه به تبیین نظریه ابنتیمیه یا دیوبندیه پرداختهاند؛ 0اما این مقاله بهبررسـی
تطبیقی میان دیدواه ابنتیمیه و دیوبندیه و همچنین ،نقد دیدواه عدم جواز تاویـل صـفات
خبری که از سوی ابنتیمیه و پیروانش مطرح شده میپردازد.
یکی دیگر از امتیازات این مقاله آن است که عـالوه بـر تبیـین دیـدواه علمـای متقـدم
دیوبندیه ،دیدواه متاخرین دیوبندیه را نیز بررسی میکند.
نگارنده در این مقاله ،ابتدا معرفـی کوتـاهی از ابـنتیمیـه ،دیوبندیـه ،صـفات خبـری و
مفهوم تاویل ارائه میکند و سپس به سه بخش عمده در صفات خبـری مـیپـردازد کـه در
یکی از این سه بخش (مسأله رویت خداوند در قیامت) ،ابنتیمیه و دیوبندیه با هـم اتفـاق
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نظر شدید دارند .بخش سوم نیز (صفاتی دیگر نظیر یدالله ،وجه الله ،اسـتوای بـر عـرش)
بخشی است که برخی از علمای دیوبندیه با ابنتیمیه اتفـاق نظـر و برخـی دیگـر اخـتالف
 .1نظیر کتاب مبانی اعتقادی سلریگ ی که توسط استاد سید مهدی علیزاده موسـوی نوشـته شـده اسـت؛ یـا مقالـه «مـنهج
دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری» به قلم مصطفی غفوری ،که در مجله پژوهشی س اج منی شماره  73منتشر شده و مقالـه
«نقدی بر تاویل ستیزی ابنتیمیه» ،به قلم محمد حسن محمدی مظفر ،در فصـلنامه پاووه ناماه ماذاهب اساالمی ،منتشـر
وردیده است.

دیدواه دارند؛ البته با توجه به اینکه ابنتیمیه ،کسانی را که صفات خبری را تاویل میکنند
منحرف دانسته و در مواردی مانند رویت خداوند در روز قیامت ،به ناحق تکفیر نموده ،لـذا
نقد دیدواه ابنتیمیه ،عالوه بر بررسی تطبیقی دیدواه او با دیوبندیه ،راجع به تاویل صـفات
خبری ،از اهداف مهم نگارنده بهحساب میآید.
ابنتیمیه
ابنتیمیه ( 382 – 777هجـری قمـری) ،از معـدود افـراد بحـثانگیز و مـورد مناقشـه در
سرتاسر قرون بعد از زمان خویش بوده است .ابنتیمیه در شـهر َحـران کـه در آن زمـان از
مراکز تعلیمات مذهب حنبلی بود ،متولد شد .او وقتی شـش سـاله بـود ،بـهدلیـل تـرس از
حمله مغول بههمراه پدر و خانوادهاش روانه دمشق شد .ابنتیمیـه پـرورش علمـی و دینـی
خود را ابتدا در محیط علمای حنبلی دمشق تکمیل کرد .او پـس از فـوت پـدرش (از آغـاز
سال  727هـ ق) ،در دارالحدیث سکریه به تدریس پرداخت .ابـنتیمیـه کـمکـم در وقـایع
سیاسی ،اجتماعی و دینی دمشق حاضر شد .وی همواره با اظهار نظـرهـایی کـه بـرخالف
آرای مشهور و رایج بـین مسـلمانان بـود ،موجـب تشـویش انهـان و آشـفتگی در عقایـد و
باورهای مردم میشد؛ تا اینکه در هشتم رجب سـال  355هــ ق ،قضـات شـهر بـههمـراه
ابنتیمیه در قصر نایبالسلطنه حاضر شدند و کتاب العقیده الواسطیه وی قرائت شد .پس
از دو جلسه مناظره با کمالالدین ابنزملکانی و اثبات انحراف فکری و عقیدتی ابنتیمیـه،
وی به مصر تبعید شد .پس از تبعید او ،از طرف حکومت در دمشق اعالم شد که هر کـس
عقاید ابنتیمیه را داشته باشد (بـه ویـژه حنبلـیهـا) ،خـون و مـالش مبـاح و هـدر اسـت.
جنجال آفرینیهای ابنتیمیه به اینجا ختم نمیشود و چند مرتبه دیگر نیز بهدلیل تـوهین
محدودیتهای دیگری شد .سرانجام ابنتیمیه حنبلی ،شب دوشـنبه (بیسـت نی القعـده
0
 382هـ ق) ،در قلعه دمشق ُمرد و او را دروورستان صوفیان دمشق دفن کردند.
 .1زریاب ،عباس« ،مدخل ابنتیمیه» ،دانشنامه بزرگ اسالمی ،ج،7
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مکتب دیوبندیه
دیوبندیه جریانی از اهل سـنت در شـبه قـاره هنـد اسـت کـه در عقایـد ،از مکتـب کالمـی
ابومنصور ماتریدی و تا اندازهای از ابوالحسن اشعری پیـروی مـیکننـد .در فقـه نیـز ،پیـرو
مذهب حنفی هستند .از نظر فکری هم ،به شاه ولی الله دهلوی وابستگی دارند.

0

آنان نگاه مثبتی به سلسلههای تصوف اعم از نقشبندیه ،چشتیه ،قادریـه و سـهروردیه
دارند و تحت تأثیر ابنتیمیه برخی از اعمال مسلمانان را بدعت و شـرک میداننـد .بـهنظـر
دیوبندیان ،هر فردی آرا و افکار خود را از مجدد ال ثانی احمد سـرهندی و شـاه ولیاللـه
دهلوی اخذ کند و این تفکرات را با اندیشه مؤسسان جامعه دارالعلوم دیوبند متصل بدانـد،
در زمره علمای دیوبندی بهشمار مـیرود؛ اورچـه خـارج از شـبهقاره هنـد بـه امـور دینـی،
سیاسی یا اجتماعی اشتغال داشته باشد .دیوبندیه ،با تأثیرپذیری از شـاه ولیاللـه دهلـوی،
عزاداری و بنای برقبور را بدعت میدانند .استغاثه و نذر برای ارواح اولیای الهـی را شـرک
قلمداد میکنند .آنها ورچه ورایشهای صوفیانه دارند اما ،برخی ازاعمـال صـوفیان را نیـز
شرک و بدعت محسوب میکنند.
در کنار وروههای معتدل و ضد تکفیری دیوبند ،برخی از فارغالتحصیالن افراطی این
مکتب ،وروههایی تأسیس کردهانـد کـه امـروزه از مهمتـرین جریانهـای تکفیـری جهـان
اسالم بهشمار میروند .سپاه صحابه ،لشکر جهنگوی ،لشکر طیبه و طالبان افغانسـتان و
پاکستان از این دسته میباشند .این عده در مدارس دیوبند تحصـیل کـرده و بـه وسـترش
تکفیر و افراط در جهان اسالم (بهویژه در شرق جهان اسالم) ،دامن زدهاند2.
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بهصفاتی که تنها از طریق نقل (کتاب و سـنت) بـرای خداونـد متعـال ثابـت مـیشـوند و عقـل
مجالی برای اثبات این صفات ندارد (مانند استوای خداوند بر عرش) صفات خبری میوویند.
 .1رفیعی ،محمدطاهر ،دیوبندیه و اندیشه فالمی آ ،
 .2مالموسی میبدی ،علی ،دیوبندیه.77 ،
 .3سـبحانی ،جعفـر ،منشااور عقایاد امامیااه35 ،؛ علـی زاده موسـوی ،ســید مهـدی ،ساالری گا ی و وهابیاات ،ج،8
ابنتیمیه ،احمد ،الرتوی الحمویه الکب ی.773 ،

9

.33

31؛

صفات خبری را میتوان به دو دسته تقسیم نمود.
 .7صفات نات :صفاتی مانند ید (دست) ،وجه (صورت) ،عـین (چشـم) ،قـدم (پـا) و

ساق که در برخی از آیات و روایـات بـه خداونـد نسـبت داده شـده اسـت .ماننـد َ ب ْلل َی َلِّا ُ
َ
َم ْب ُسوط َت ِان.

 .8صفات فعل :صفاتی که بهکار ویژهای از سمت خداوند متعـال اشـاره دارنـد .ماننـد

نزول ،مجیء و استوا.

0

تاویل
علمای اسالمی ،در قبال صفات خبری و چگونگی برخورد بـا ایـن صـفات ،بـهچنـد وـروه
تقسیم میشوند .یک دسته از ایشان ،معتقد به تاویل این صفات میباشند؛ لذا قبل از ورود
به بحث ،ضرورت دارد که معنای تاویل ارائه شود.
"تاویل" از ماده اول (بر وزن قـول) ،در لغـت بـهمعنـی ارجـاع و بازوشـت دادن چیـزی
است 2.به عقیـده ابـنمنظـور ،ایـن واژه در اصـطالح ،عبـارت اسـت از تصـرف در معنـای
ظاهری لفا؛ بهوونهای که لفا از معنای ظاهر و موضـوع لـه ،بـهسـمت معنـای دیگـری
حرکت کند .البته این حرکت از معنای ظاهری بهمعنای دیگر ،مبتنی بر قرینه و دلیل ویژه
است 9.غزالی نیز معتقد است :تاویل یعنی احتمالی که بـهسـبب وجـود دلیـل ،بـر معنـای
ظاهری غالب میشود؛ 4بنابراین هر کـار و سـخنی را کـه بـههـدف اصـلی برسـانیم تاویـل
نامیده میشود؛ همچنین پرده برداشتن از روی اسرار چیزی نیز ،یک نوع تاویل است.

1

صفات خبری از نگاه ابنتیمیه و دیوبندیه

ُ .1دغیمَ ،سمیح ،موسوعة مصطلحات علم الکالم االسالمی ،ج،7
 .2راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،معجم مر دات الراظ الق آ ،
ج75 ،7؛ مکارم شیرازی ،ناصر ،ترسی نمونه ،ج.132 ،78
 .3ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسا الع ب ،ج.77 ،77
* البته برخی برای این واژه معانی دیگری نیز در نظر ورفتهاند؛ بهعنوان مثال برخی از مفسرین آن را مترادف تفسیر مـیداننـد.
(ابوالحجاج مجاهدبن جبر ،تفسیر مجاهد ،ج.)18 ،7
 .4عامر ،طاهر ،التاویل عندالمرس ین من السلف.75 ،
 .5مکارم شیرازی ،ناصر ،ترسی نمونه ،ج.132 ،78
.737
72؛ طباطبایی ،محمد حسین ،ت جمه ترسی المیازا ،
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بررسی دیدگاه ابنتیمیه و دیوبندیه راجع بهصفا خبری
دیدواه ابنتیمیه و دیوبندیه در مورد صفات خبـری را مـیتـوان در سـه بخـش متفـاوت بـا
همدیگر مقایسه کرد .در مسأله رویت خداوند متعال در روز قیامـت ،ابـنتیمیـه و دیوبندیـه
اشتراک نظر دارند؛ ولی در بحـث نسـبت دادن خداونـد بـهجهـت و مکـان ،اخـتالف آرای
شدیدی دارند .در بعضـی دیگـر از صـفات خبـری نیـز ماننـد (اسـتوای بـر عـرش ،یداللـه،
وجهالله و ،)...برخی از علمای دیوبندیه با دیدواه ابنتیمیـه اخـتالف نظـر و برخـی از آنـان
اتفاق نظر دارند که به تفصیل در ادامه خواهد آمد.
بررسی دیدگاه ابنتیمیه و دیوبندیه راجع به رویت خداوند در روز قیامت
ابنتیمیه و دیوبندیه معتقدند که آیات و احادیثی که در رابطه با رویت خداوند متعال در روز
قیامت وارد شده را نباید تاویل کرد؛ بلکه باید حمل بر ظاهر نمود؛ لذا هر دو معتقد به رویت
خداوند در روز قیامت هستند که به تفصیل به آن اشاره خواهد شد.
ال  :دیدگاه ابنتیمیه

ابنتیمیه معتقد است که خدای متعال در روز قیامت با چشم (سر) دیده میشود .او بـرای
اثبات این مدعا بهچند روایت تمسک میجوید و تمام این روایات را حمل بهظـاهر نمـوده و
از تاویل دوری میجوید .یکـی از ایـن روایـات ،روایـت جریـر بـن عبداللـه بجلـی ازحضـرت
میباشد که ایشان فرمودند« :انکم سترون ربکـم کمـا تـرون هـذا القمـر ال

رسول

تضامون فی رویته»...؛ شما (در قیامت) پروردوارتان را خواهید دید .همانطورکه ماه را به-
راحتی میبینید و در رویت او زحمتی پیش نخواهد آمد.
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0

نقل میکند که آن حضـرت

با استناد به آیات  88و  87سوره قیامت 2اثبات میکنند که خداوند متعال در قیامـت دیـده
میشود.

9

.875

 . 1ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج،7
َ
َ ٌ
َ ٌ
ُ  .2و ُج ٌوه َی أو َمئ ٍذ ناض َرة؛ إلی َرب َها ناظ َرة.
 .3ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج.877 ،7

ابنتیمیه معتقد است تمامی سـل امـت اتفـاق نظـر دارنـد کـه خداونـد متعـال در روز
قیامت با چشم سر دیده میشود 0.او پا را فراتر وذاشـته و تصـریح مـیکنـد ایمـان بـه ایـن
مسأله که مومنین در آخرت پروردوارشان را میبینند فریضـه و واجـب اسـت 2.او در اظهـار
نظر عجیبتری اینوونه مینویسد :بنا به اعتقاد جمهور سل  ،اور کسی رویت خداوند در
روز قیامت را انکار کند ،کافر است.

9

ل :دیدگاه دیوبندیه

علمای دیوبندیه نیز مانند ابنتیمیه معتقدند که خداوند متعال در روز قیامت دیده میشـود
و نمیتوان آیات و روایات این مسأله را تاویل نمود؛ چنانکه محمد عمر سربازی میوویـد:
آیات و روایات مخصو

به رویت خداوند در روز قیامت تاویل ناپذیرند؛ لذا خداونـد متعـال

در روز قیامت با چشم سر دیده میشود.

4

او همچنین مانند ابنتیمیه ادعا میکند که این مسأله متفق علیه است1.

همچنین انورشاه کشمیری ،مانند ابنتیمیه ،هر کسی که رویت خداوند در روز قیامـت
را انکار کند ،زندیق نامیده است6.

البته دیدواه علمای دیوبندیه در اثبات رویت خداوند متعال در قیامـت ،در دیگـر کتـب
آنان نیز بهوضوح قابل مشاهده است.

7

نقد دیدگاه ابنتیمیه و دیوبندیه راجع به رویت خداوند در روز قیامت
اعتقاد به رویت حسی خداوند متعال در روز قیامت ،بـه جسـمانی بـودن خداونـد و داشـتن
کیفیات و حاالت خا

جسمانی منتهی میشود؛ چنانکه عقل هر انسانی وـواهی مـی-

51؛ وـرویج،
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 .1همان.853 ،
 .2همان.857 ،
 .3همان.813 ،
 .4سربازی ،محمد عمر ،فتاوای منبع العلوم فوه و  ،ج.752 ،7
 .5همان.
 .6کشمیری ،محمدانورشاه ،مجموعه رسائل الکشمی ی ،ج.11 ،7
 .7سیدزاده ،عبدالحکیم ،الش ح االیس 787 ،؛ سیدزاده ،عبدالواحد ،احسن المقصود فای توحیادالمعبود،
محمد ابراهیم ،عقاید اهل سنت و جماعت31 ،؛ طحاویه ،احمد ،ش ح عقیده طحاویه.23 ،
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دهد چشم ،تنها توانایی دیدن اجسام و کیفیات اجسـام را دارد و چیـزی کـه جسـم نیسـت
هروز با چشم دیده نمیشود؛ بنابراین ،خداوند متعال چون جسم نیست و کیفیات اجسام را
نیز ندارد ،قابل مشاهده با چشم نیست.
قاضی عبدالجبارهمدانی 0ن یز با تعبیراتی شبیه تعبیرات فوق ،رویت خداونـد متعـال در
روز قیامت را اینوونه رد میکند :انسان صرفا کسی یا چیزی را مـیتوانـد ببینـد کـه یـا در
مقابلش باشد ،یا در حکم مقابلش باشد و تنها اجسام هسـتند کـه چنـین ویژوـی را دارنـد؛
بنابراین خداوند متعال که منزه از جسم و صفات جسم است در مقابل یـا در حکـم مقابـل
واقع نمیشود ،پس دیده نمیشود.

2

عالوه بر ادله عقلی ،ادله نقلی نیز رویت خداوند متعـال در روز قیامـت را رد مـیکننـد؛
َّ

ُ

َ

ُ

َ

برای مثال آیه  757سوره انعـام ال ُت ِّْ ِرك ُه األ ْب َص ُار َو ُه َو ُی ِّْ ِرك األ ْب َص َار ،بـه همـین موضـوع

اشاره دارد .قاضی عبدالجبار در نیل این آیه مینویسد :عمومیت این آیـه داللـت دارد کـه
نفی رویت خداوند مربوط بهدنیا نبوده؛ بلکه قیامت را نیز شامل میشود و اینکه آیه را صرفا
مربوط به رویت خداوند در دنیا بدانیم ،برخالف دیدواه مفسرین است.
همچنین امیرالمومنین علی

9

مشاهده خداوند متعال را بـا چشـم سـر ایـنوونـه رد

ون ب ُم َی َ
میفرماینـد« :ال ُت ِّْر ُك ُه ْال ُع ُی ُ
لَ ُت ِّْر ُك ُله ْال ُق ُل ُ
لاه َِّة ْالع َیلانَ ،و َلك ْ
لوب ب َح َقلاْلِ ْاْل َ
لان»؛
یم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

چشمها او را به عیان نتوانند دید ،ولی دلها به ایمان حقیقی درکش کنند.

4

بیان این نکته نیز ضروری است کـه حـدیث فـوق ،عـالوه بـر رد نمـودن اصـل رویـت
خداوند در روز قیامت ،ادعای ابنتیمیه مبنی بر اتفاق تمام سل بر اثبات رویت خداوند 1را
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 ،اعلـم سـل محسـوب

میشود 6و هنگامی کـه ایشـان ،رویـت خداونـد در روز قیامـت را انکـار مـیکننـد ،ادعـای
 .1از پیشوایان معتزله و نویسنده کتاب مهم ش ح االصول الخمسه.
 .2همدانی ،عبدالجبار ،ش ح االصول الخمسه.813 ،
 .3همان.817 ،
 .4شری رضی ،محمد بن حسین ،نهج البالغه ،خطبه.852 ،733
 .5ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج.853 ،7
 . 6با استناد به روایاتی نظیر (انا مدینه العلم وعلی بابها) که در اسناد فریقین آمده است.

ابنتیمیه باطل میشود.
البته اور در برخی از آیات یا روایات ،تعبیراتی دیده میشود که با جسـم بـودن و رویـت
خداوند سازش دارد ،باید به کمک ادله عقلی ،قرآنی و روایـی ،آن تعبیـرات را طـوری معنـا
کنیم که معنای جسم بودن و دیده شدن از آن استفاده نشود؛ مثال بگـوییم معنـای رویـت
خدا ،دیدن رحمت خدا است و منظور از مالقات با خدا ،مالقات جزای اعمال و یا معنـای
صحیح دیگری است.

0

بررسی دیدگاه دیوبندیه با ابنتیمیه در جهت و مکان داشتن خداوند متعال
اکثر علمای مسلمان در مسأله اثبات جهت و مکان برای خداوند متعال همعقیده هستند.
به این معنا که جهت و مکان را از خداوند نفی میکنند؛ چرا کـه جهـت و مکـان از صـفات
شیء حادث است و خداوند متعال حادث نیست تا ایـن صـفات را بتـوان بـه او نسـبت داد.
علمای دیوبندیه نیز این دیدواه را پذیرفتهاند.
برخالف این دیدواه ،ابنتیمیه  -به تفصیلی کـه خواهـد آمـد  -معتقـد اسـت ،خداونـد
متعال دارای جهت بوده و مکان دارد.
بنابراین در این مسأله بین دیوبندیه و ابنتیمیه اختالف دیدواه وجود دارد که به تفصیل
بیان خواهد شد.
ال  :دیدگاه ابنتیمیه

ابنتیمیه در این مسأله نیز روایات و آیات مربوط بهجهتدار بـودن خداونـد و دارای مکـان
بودن خدا را حمل بهظاهر نموده و از تاویل حذر میکند.
این ادعای او در بسیاری از کتب و تالیفاتش بهوضوح یافت میشود که جهت اختصـار
متعال در آسمانها است.

2

وی در جای دیگری با استناد به روایت جابر بن عبدالله ادعـا مـیکنـد کـه خداونـد در
 .2ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج،5

.57

1. https://fa.shafaqna.com/news/217648
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به مواردی اشاره خواهد شد .او به استناد کالمی از مالک بن انس ادعا میکند که خداوند
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آســمان اســت و م ـیتــوان بــهســمت او اشــاره حســی نمــود؛ چراکــه طبــق ایــن روای ـت،
پیامبراکرم

 ،با انگشتان مبارکش بهسوی آسـمان و بـهسـمت خداونـد اشـاره نمـوده

است 0.این سخن ابنتیمیه نیز داللت مـیکنـد کـه خداونـد متعـال دارای مکـان و جهـت
است.
عجیبتـر آنکـه او معتقـد اسـت در روزهـای جمعـه ،خداونـد متعـال مکـانش را تغییـر
میدهد؛ به این معنا که در این روز ،از اعلی علیین بر کرسیاش هبوط میکند .دلیل او بر
این مدعا ،ظاهر برخی روایات است 2.جالبتر آنکه ابنتیمیه در مورد کرسی خداوند معتقد
است که کرسی خدای متعال جسم است9.

ل :دیدگاه دیوبندیه

علمای دیوبندیه در مسأله اثبات جهت و مکان برای خداوند متعال ،با ابنتیمیـه اخـتالف
نظــر واضــحی دارنــد .آنــان بــرخالف روش ابــنتیمیــه ،بــهصــراحت اعــالم مــیکننــد کــه
بههیچوجه ،این دیدواه را قبول ندارند .نفی جهت و مکان از خداوند متعـال را مـیتـوان در
بسیاری از کتب دیوبندیه مالحظه نمود کـه در اینجـا تنهـا بـه دو مـورد از آن مـوارد اشـاره
میشود.
ال  :خلیل احمد سهارنپوری مول کتاب المهند علی المرند بهصراحت بیان میکنـد
که :اثبات جهت و مکان برای خداوند متعال بههیچوجه جایز نیست .بهصراحت میووییم
یقینا باری تعالی از جهت و مکان و از کلیه عالئم و شوائب حدوث ،منزه و فراتر میباشد.

4

ب :همچنــین ،انورشــاه کشــمیری از علمــای بــزرگ دیوبندیــه ،در مــورد ایــن ادعــای
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ابنتیمیه ،اظهار تعجب و تاس کرده و آن را رد میکند.
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 .1ابنتیمیه ،احمد ،الرتوی الحمویة الکب ی.875 ،
 .2ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج.55 ،5
 .3همان.75 ،
 .4سهارنپوری ،خلیل احمد ،المهند علی المرند.57 ،
 .5کشمیری ،محمد انور شاه ،فیض الباري علی صحیح البخاري ،ج،7

1

.577

بررسی اجمالی عقیده ابنتیمیه مبنی بر اثبا جهت و مکان برای خداوند متعال
جهت و مکان از ویژویهای موجودات مادی و الزمه جسمیت هستند .بـه ایـن معنـا کـه آن
موجود ،فراغی را ُپر کند و فضایی را بهوجود خود اشغال کند و به این سبب در جهت خاصـی
قرارمیویرد و دارای ابعاد ششوانه (راست ،چپ ،جلو ،پشت ،باال و پـایین) ،مـیوـردد؛ لـذا
"تحیز" از نات حق تعالی منتفی است؛ زیرا او موجودی مجرد است و از تمـامی ویژوـیهـای
جسمانی منزه است .اکثر علمای فریقین بههمـین دلیـل ،جهـت و مکـان را از نات خداونـد
نفی میکنند .نظیر ابوجعفر طحاوی نویسنده کتاب عقیده طحاوی که تصریح میکند« :ال
0

تحویه الجهاِ السلت كسلاْلر المبتلِّعاِ»؛ 2شـش جهـت ،او را فـرا نمـیویـرد؛ چنـانکـه
مخلوقات را از هر سو فرا ورفته است .جالبتر آنکـه مفتـی محمـد ابـراهیم تیمـوری متـرجم
کتاب عقیده طحاوی ،در نیل این عبارت تصریح می کند که در جایی دیگر از کتـاب عقیـده
َ ََ

طحاوی آمده است کهَ « :مَ وصف َ
الله تعال بمعْ ِمَ معان َالبیر فقِّ كفلر»؛ از آنجـایی

که جهت و جهات ،از خصوصیات بشر هستند ،بنابراین اور کسی به خداونـد متعـال نسـبت

جهت بدهد ،کافر است 9.تیموری همچنین میافزایـد کـه مالعلـی قـاری هـروی در کتـاب
شرح خود بر "الفقه االکبر" جهات ششوانه را از خداوند متعال با ایـن بیـان نفـی مـیکنـد و
میووید :او در هیچ جا و مکانی قرار ندارد .نه باال ،نه پایین و نه هیچ جای دیگری .زمان نیز
او را فرا نمیویرد .اینوونه اعتقادات از خیاالت باطل فرقه مشبهه ،مجسمه و حلولیه است؛
چنانکه وذشت خلیل احمد سهارنپوری نیز به این مسأله معتقد بوده است.

4

1

بنابراین بهکار بردن الفاظی نظیر فوقیت ،فـی السـماء ،نـزول و صـعود ،بـرای خداونـد
متعال جنبه حقیقی ندارند و نمیتوان بهخاطر اطالق این الفاظ بر خداوند متعال ،او را به-

 « .1کتاب عقیده طحاوی یکی از منابع اصلی مسلک اعتقادی ماتریدی احناف میباشد؛ ز یرا ابوجعفر طحـاوی ،مضـامین ایـن
کتاب را از ابوحنیفه نقل کرده است»؛ (طحاوی ،احمد ،عقیده طحاوی.)3 ،
 .2طحاوی ،احمد ،عقیده طحاوی.77 ،
 .3همان.
 .4همان.73 ،
 .5سهارنپوری ،خلیل احمد ،المهند علی المرند.57 ،

صفات خبری از نگاه ابنتیمیه و دیوبندیه

سمت یا جهتی نسبت داد؛ بلکه این الفاظ ،جنبه اعتباری و معنوی دارند .به این معنـا کـه

42

مراد از این امور ،چیز دیگری است؛ بهعنوان مثال ،این الفاظ داللت میکننـد کـه جهـانی
باال تر از این جهان خاکی وجود دارد و تمامی خیرات و برکات از آنجا به این جهـان خـاکی
نزول پیدا میکند؛ وورنه خداوند متعال که جهت خاصی ندارد و طبق آیه صریح قرآن ،بـه
ََ

ُّ َ َ

ّ

هر سو رو کنید ،آنجا رو به خداست :فا ْی َْما ُت َولوا فث َّم َو ْج ُه الل ِه 0.اینکه در وقت دعا رو به-
سمت آسمان میکنند نیز در حقیقت به این جهت است که منشا برکات را در خارج از این

کره خاکی میدانند؛ لذا به آسمان ،از آن جهت که بیرون و خارج از این کره خـاکی اسـت
رو میکنند؛ بنابراین رو کردن به طرف باال ،رمزی بیش نیست.

2

در نتیجه ،استدالل ابنتیمیـه در جهـت و مکـان داشـتن خداونـد متعـال ،اسـتداللی
نادرست است.
دیدگاه ابنتیمیه و دیوبندیه در صفاتی مانند یدالله ،وجهالله ،استوا و...

در صفات خبری دیگری نظیر یدالله ،وجـهاللـه ،اسـتوای خداونـد بـر عـرش و ...برخـی از
علمای دیوبندیه با ابن تیمیه اتفاق نظر دارند و برخـی دیگـر از علمـای دیوبندیـه ،مخـال
دیدواه او هستند که به تفصیل خواهد آمد.
ال  :دیدگاه ابنتیمیه

ابنتیمیه در باره این صفات نیز معتقد است :نباید از صفاتی که در قرآن و حدیث وارد شده
فراتر رفت؛ بلکه باید به عین آن معتقد بود و از تعطیل و تحریـ در آنهـا جلـوویری کـرد؛

9

چرا که از منظر او ،اهل تاویل مانند اهل تخیل و تجهیل از مسلک سل منحرف شدهاند.

4

او معتقد است که سل  ،نظریهای ما بین نظریه تعطیل و تمثیل داشتهاند و صفاتی که
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در قرآن و روایات آمده است را از خداوند نفی نمیکردند 1.وی همچنین مینویسـد :سـل
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بین صفات خبری و عقلی فرق نمیوذاشتند و تمام صفاتی کـه در کتـاب و سـنت آمـده را
 .1سوره بقره ،آیه.775
 .2معرفت ،محمد هادی ،علوم ق آنی.757 ،
 .3ابنتیمیه ،احمد ،الرتوی الحمویة الکب ی.855 ،
 .4همان.877 ،
 .5همان.857 ،

ثابت نموده و به آنها ایمان داشتهاند.

0

ابنتیمیه در مسأله تکلم خداوند متعال تصریح میکند :تکلم خداوند متعال بهواسطه
صوت است .او ادعا میکند که همه ائمه و تمامی سل قائل به این مسأله بودهاند.

2

او همچنین مدعی می شود تمام مسلمین به جـز فرقـه کالبیـه معتقـد بـه ایـن نظریـه
هستند؛ 9در حالیکه بسیاری از مذاهب اسالمی نظیر شیعه ،معتزله و اشاعره این ادعـای
ابنتیمیه را قبول نداشته و معتقدند که خداوند متعال از هر نوع سـخن وفـتن بـا صـوت و
4
حروف ُم َبرا میباشد.
ابنتیمیه استوای خداوند بر عرش را نیز اثبات نموده و آیات مربـوط بـه ایـن مسـأله را
حمل بر ظاهر میکند .برای فـرار از تشـبیه و تجسـیم خداونـد نیـز مـیوویـد :مـا کیفیـت
استوای خداوند بر عرش را نمیدانیم 1.او در رد کسانی کـه اسـتوا را تاویـل بـرده و اسـتیال
معنا میکنند میووید :از کتب لغت بر میآید که نمیتوان استوا را تاویل برد؛ بلکه این واژه
طبق نظر ائمه لغت ،بهمعنای علو و ارتفاع است.

6

حال آنکه این ادعای ابنتیمیه نیز بیاساس بوده و برای رد آن میتوان به کالم راغب
اصفهانی استناد نمود؛ چراکه راغب اصفهانی تصریح میکند :اور واژه اسـتوی ،بـا کلمـه
(علی) متعدی شود بهمعنای استیال خواهد بود .اتفاقا مثـال او بـر ایـن مـدعا ،آیـه شـریفه
َ

ْ

َّ الر ْح َم َُ َعل ال َع ْر ِش ْاس َت َوی 7میباشد؛ 8همچنین جوهری ادیب و لغتشـناس مشـهور،

تصریح میکند که میتوان این واژه را بهمعنای استیالء معنا نمـود .او بـرای روشـن شـدن

این ادعا به این عبارت استناد میکند« :قِّ استوی بیر علل العلرا»....؛ 3بشـر بـر عـراق

.31

صفات خبری از نگاه ابنتیمیه و دیوبندیه

 .1همان.718 ،
 .2ابنتیمیه ،احمد ،سوال تقی الدین عن قول الله عزوجل.28 ،
 .3همان.
« .4نقد وبررسی تکلم خدا از نظر ابنتیمیه» ،مجله تخصصی فالم اسالمی ،ش،35
 .5ابنتیمیه ،احمد ،الرتوی الحمویة الکب ی.773 ،
 .6همان.775 ،
 .7سوره طه ،آیه.5
 .8راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،معجم مر دات الراظ الق آ .827 ،
 .9جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح تاج اللغه وصحاح الع بیه .ج.875 ،3
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استیال یافت و مسلط شد.
ل :دیدگاه دیوبندیه

دیوبندیه در مورد این طی از صفات خبری ،دیدواه واحدی ندارنـد و اخـتالف آرا در میـان
آنان بهوضوح دیده میشود .برخی از علمای دیوبندیه موافق نظر ابنتیمیه بوده و معتقدند
که این صفات تاویل برده نمیشود و حمل بر ظـاهر مـیشـود .برخـی دیگـر نیـز بـرخالف
ابنتیمیه معتقدند که تاویل در صفات خبری جایز است؛ بنـابراین اقـوال علمـای دیوبندیـه
راجع به این طی از صفات خبری بهچند دسته زیر تقسیم میشود.
 .0تاویل بردن این نو از صفا خبری

قائلین به این نظریه برخالف ابنتیمیه معتقدند ،صفاتی که در آیات و روایات برای خداوند
نکر شده را باید تاویل برد؛ مـثال واژه "یـد" را بـهمعنـای قـدرت و واژه "اسـتوا" را بـهمعنـای
استیال ورفتهاند .برخی از علمای سرشـناس دیوبندیـه کـه ملتـزم بـه ایـن عقیـده هسـتند
عبارتند از:
ال  :غالمالله خان ،مفسر شهیر دیوبندیه ،در چند موضع از ترسی جواه الق آ  ،این
صفات را تاویل می َب َرد که از باب نمونه بهچند مورد اشاره خواهد شد.
ْ

َ

او در نیل آیه  71سوره مبارکه مائده ،جمله َ بلل َی َلِّا ُ َم ْب ُسلوط َت ِان را ایـنوونـه تاویـل

میبرد :خداوند متعال ،هروز بخیل نیست و بسیار جواد است؛ چنانچه غـل یـد ،کنایـه از
بخل است.

0

َ ْ
ُ
وی در نیل آیه  7سوره یونس نیز در رابطه با جمله ث َّم ْاس َت َوی َعل ال َع ْر ِش مینویسد:
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استوای علی العرش کنایه از حکومت و سلطنت است؛ یعنی زمین و آسـمانهـا را خداونـد

10

پیدا کرده است (بهوجود آورده است) ،و حکومت و سلطنت را در دست خود ورفته است.

2

ُ ُّ َ
ٌ
غالمالله خان همچنین در نیل آیه  22سوره قصص ،در رابطه با واژه كل شي ٍْء َه ِالك
َّ
ِإال َو ْج َه ُه ،اینوونه مینویسد :مراد از "وجهه "،نات خداوند است؛ بنابراین همه چیز فانی
 .1خان ،غالمالله ،ترسی جواه الق آ  ،ج،8
 .2همان ،ج.75 ،7

37

و از بین رفتنی است ،مگر نات خداوند که زوالناپذیر است.

0

ب :محمود حسن دیوبندی نویسنده ترسای فاابلی نیـز یکـی دیگـر از علمـای دیوبنـد
میباشد که صفات خبری موجود در آیات قرآن را تاویل میبرد .برای اثبات این مطلـب بـه
دو مورد از نظرات وی اشاره خواهد شد.
او در نیل آیه  75سوره فتح 2،عبارت "یدالله" را تاویل برده و معتقد است که مراد از این
واژه ،دست شفقت و حمایت خدای متعال از مومنین میباشد.
َ
محمود حسن همچنین واژه "با ٍید" در آیه  13سوره ناریـات 4را بـهمعنـی قـدرت کاملـه
9

خداوند دانسته و آن را تاویل میبرد.

1

ج :قطبالدین خان دهلوی مولـ کتـاب مشاکوة شا یف نیـز از معتقـدین بـه تاویـل
محسوب میشود؛ بهعنوان مثال ،او روایتی را که در بسیاری از کتـب حـدیثی اهـل سـنت
آمده و مضمون آن ،نزول خداوند متعال به آسمان دنیا میباشد را تاویـل بـرده و ایـنوونـه
تصریح میکند :خداوند متعال چون از ثقالت و کثافـت جسـم پـاک اسـت ،نمـیتوانـد بـه
آسمان دنیا نزول فرماید؛ چنانکه عالمه ابنحجر و امام مالـک مسـأله نـزول خداونـد بـه
آسمان دنیا را تاویل نموده و بیان کردهاند که مراد از نزول خداوند به آسمان دنیا این است
که یا فرمان خدا ،یا رحمت خدا و یا مالئکه او به آسمان دنیا فرود میآیند.

6

د :مولوی عبدالخبیر صمدانیفر ،مدیر مدرسه سبیل الرشاد قصرقند 7که تاکنون دهها
مقاله علمی از او به چاپ رسیده است ،تصریح میکند :تفاوتهای فراوانی بین دیوبندیه و
وهابیت وجود دارد که یکی از این تفاوتها ،مسأله تاویـل آیـات مربـوط بـهصـفات خبـری

ُ
است .او میووید ... :هفتمین اختالف علمای دیوبند با وهابیان ،درمورد مطلـب آیـه ث َّلم

صفات خبری از نگاه ابنتیمیه و دیوبندیه

 .1همان ،ج.183 ،1
َ َ ُ َ َ َ َ
َ َ
َ َ َ
 .2إن الذ َین ُی َبای ُعونك إن َما ُی َبای ُعون الل َه َید الله ف أوق أ أیدیه أم....
 .3دیوبندی ،محمود حسن ،ترسی فابلی ،ج.731 ،7
َ َ َ
َ
َ  .4و َ
الس َم َاء َب َن أی َن َاها بأ أی ٍد َوإنا ل ُموس ُعون.
 .5دیوبندی ،محمود حسن ،ترسی فابلی ،ج.171 ،7
 .6دهلوی ،قطبالدین ،مظاه حق ش ح مشکات ش یف ،ج.557 ،8
 .7شهرستان قصرقند در جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.
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َ

ْ

ْاس َت َوی َعل ال َع ْر ِش است .علمای وهابی ظاهر این آیه را نگاه میکنند که جسمیت برای
الله تبارک و تعالی ثابت میشود و در واقع خـالف نات پرودوـار اسـت؛ بـه خـالف علمـای
دیوبند که این ظاهر را قبول ندارند و تاویل میکنند؛ همانطورکه سایر علمای کالم ،آن را
بررسی و تاویل میکنند.

0

 .0نظریه اثبا بالکی این صفا و رد تاویل

وروه دوم از علمای دیوبندیه کسانی هستند که مانند ابنتیمیه معتقدند ،صـفات خبـری را
َ

َ ْ

َ

باید حمل بهظاهر نمود و تاویل در آنها راه ندارد؛ ولیکن چون ل ْی َس ك ِمث ِل ِه شي ٌْء 2خداوند

متعال مثل و مانندی ندارد ،لذا کیفیت این صفات مجهول است.

از علمای دیوبند که به این عقیده ملتزم هستند میتوان به اشخا

زیر اشاره نمود.

ال  :عبدالحکیم سیدزاده (استاد حوزه علمیه عینالعلوم شهر وشـت) ،معتقـد اسـت
که سخن خداوند متعال شنیده میشود و حضرت موسی

سخن خداوند را شنید .دلیل

ْ
او آیاتی نظیر َ و َك َّل َم ّالل ُه ُم َ
وس َتك ِل ًیما 9میباشد .او در ادامه تاویل آیاتی نظیـر ایـن آیـه را

رد میکند و اینوونه مینویسد :برخی این آیات را تاویل میکنند که حق تعالی ،کالم را در
درخــت آفریــد ،ســپس موســی

موسی

از درخــت شــنید! بـر اســاس ایــن تاویــل ،فرقــی بــین

و فرعون در شنیدن کالم خـدا نیسـت؛ بلکـه در ایـن وصـ  ،فرعـون افضـل

باشد! و او سزاوارتر است به این که کلیمالله باشد! چون فرعون به واسـطهی پیـامبر خـدا
موسی ،کالم خدا را شنیده و موسی به وسیله درختی شنیده است ،و البد شنیدن از موسی
افضل است به نسبت شنیدن از درخت!

4
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َ
َ ْ َ
سیدزاده در ادامه مانند ابنتیمیه بـا اسـتناد بـه آیـه ل ْلی َس ك ِمث ِل ِله شلي ٌْء ...تصـریح

12

مینماید که تکلم خداوند با تکلم انسانها فرق میکند1و کیفیت کالمش را هم (مانند سایر
 .1صمدانیفر ،عبدالخبیر« ،اختالف میان وهابیون و دیوبندیه» ،پووه
 .2سوره شوری ،آیه.77
 .3سوره نساء ،آیه.771
 .4سیدزاده ،عبدالحکیم ،الش ح االیس .55 ،
 .5همان.58 ،

نامه س اج منی  ،شماره ،5

.731

صفاتش) ،فقط خودش میداند.

0

ب :محمد یوس حسینپور که از مدیران سابق حوزه علمیه عـینالعلـوم شـهر وشـت

ُ
بوده ،در شرحی که برکتاب احسن المقصود فی توحید المعبود نگاشته ،راجع به آیه ...ث َّم
َ ْ
ْاس َت َوی َعل ال َع ْر ِش ،اینوونه مینویسد :اسـتوی خداونـد بـر عـرش بـا توجـه بـه آیـات و

روایات موجود در کتاب و سنت ثابت است .او در این راستا به کالم مالعلی قـاری اسـتناد

میکند که هر کسی حقیقت استوا را نفی کند ،جزء فرقه معطله اسـت و هرکسـی اسـتوای
خداوند را به استوای (قرار ورفتن) مخلوق بر مخلوق تشبیه کند ،مشبهه مسلک است .هر
کس نیز معتقد شود به استوایی که مانند آن ،هـیچوونـه اسـتقرایی نیسـت ،موحـد خواهـد
بود.

2

 .3اثبا بالکی بودن صفا خبری و جواز تاویل آنها از بال ضرور

بعضی از علمای دیوبند نیز در برخـی از مواضـعشـان ،ماننـد ابـنتیمیـه معتقدنـد کـه بایـد
بهصفات الهی ایمان آورد؛ اما کیفیت این صفات معلوم نیست؛ ولیکن در برخی موارد دیگر
برخالف ابنتیمیه ،تاویل را رد نمیکنند و معتقدند که تاویل نیز در بعضی موارد جایز است؛
البته برخی از آنها تاویل را از باب ضرورت و فقط به این جهت که مردم به ومراهی نیافتنـد
جایز میدانند که در اینجا به برخی از صاحبان این نظریه اشاره میشود.
 .7خلیل احمد سهارنپوری :اوکـه از مخـالفین وهابیـت نیـز بـهشـمار مـیرود و کتـاب
المهند علی المرند را در مخالفت با وهابیت نگاشته 9،در این کتاب تصریح میکنـد :نظـر
مذهب ما درباره اینوونه آیات 4این است که به آنها ایمان میآوریم و از کیفیتشان بحـث
نمیکنیم.

 .1همان.57 ،
 .2سیدزاده ،عبدالواحد ،احسن المقصود فی توحیدالمعبود.55 ،
 .3سهارنپوری ،خلیل احمد7873( ،ق7717ق).http://alwahabiyah.com/fa/Mostabser/View/1863/
َ أ
َ
 .4مراد آیاتی نظیر سوره طه آیه َّ  5الر أح َم ُن َعلی ال َع أرش أاست َوی میباشد که در سوال سائل مطرح شده است.

صفات خبری از نگاه ابنتیمیه و دیوبندیه

البته او در چند سطر بعد ،حکم به جواز تاویل این صفات نیز میدهد و مـیوویـد :امـا
ُ
آنچه ائمه متأخر ما درباره این آیات وفتهاند و آنها را برای آن کـه آدمهـای کنـد نهـن نیـز

11

بفهمند ،با تأویالتی که از روی لغت و شرع ،محمل صحیح و درست دارند ،تأویل فرموده-
اند؛ به این نحو که امکان دارد مراد از "استوا "،استیال و غلبه ،و مراد از "ید" ،قدرت باشد و
امثال این توجیهات؛ آن هم بهنظر ما حق و درست است.

0

 .8محمد عمر سربازی :او که از علمای معاصر دیوبندیه محسوب میشود ،در کتـاب
فتاوای منبع العلوم فوه و  ،درباره وظیفه برخورد با صفاتی نظیر یدالله و وجهاللـه معتقـد
است که سه مسلک وجود دارد.
ال  :قول ائمه و سـل  :بایـد بـه ایـن صـفات ایمـان آورد و ایـن صـفات را بـهمعنـای
ظاهرش حمل کرد؛ بهعنوان مثال :خداوند متعال دست دارد ولـی کـم و کیـ آن معلـوم
نیست.
ب :مسلک موولین خل  :این صفات را تاویل میبرند؛ بهعنوان مثال "ید" را بهمعنـای
قدرت میدانند.
ج :مسلک متوسطین :اوـر تاویـل چنـان باشـد کـه بـه تخاطـب عـرب قریـب باشـد،
ونجایش دارد وورنه فال .او در ادامه ،دیدواه خود را نیز چنین تبیین میکند :طریق اعلی و
اسلم ،طریق سل است؛ یعنی ایمان بهصـفات خبـری و اثبـات آنهـا .آری وقـت ضـرورت
شدید عمل بر مسـلک متـاخرین ،تاویـل ونجـایش دارد؛ 2یعنـی در مـوارد ضـروری (نظیـر
زمانیکه اور صفات خبری تاویل نشـوند ،مـردم منحـرف مـیشـوند) ،تاویـل نمـودن ایـن
صفات جایز و بیاشکال خواهد بود.
 .4پذیرش نظریه تفویض و تاویل
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عدهای نیز در برخی از آیات ،به نظریه تفوی

14

ملتزم شـده و در برخـی دیگـر از آیـات نیـز،

صفات خبری موجود را تاویل بردهاند که از این میان میتوان به حسین احمد مدنی اشـاره
کرد .او به اختالف بـین وهابیـت و بزروـان اهـل سـنت در ایـن مسـأله تصـریح مـیکنـد و
میووید :بزروان ما با وهابیت در ایـن مسـائل (اثبـات جهـت و اسـتوا) مخالفنـد .وهابیـت
 .1سهارنپوری ،خلیل احمد ،المهند علی المفند.58 ،
 .2سربازی ،محمد عمر ،فتاوای دارالعلوم کوه ون ،ج.777 ،7

معتقد بهجهت داشتن و استوای ظاهری خداوند متعال بـوده و دلیلـی کـه ارائـه مـیکننـد
َ

ْ

َّ الر ْح َم َُ َعل ال َع ْر ِش ْاس َت َوی 0میباشد؛ لذا طبـق ایـن نظریـه ،جسـمیت و امـوری دیگـر
برای خداوند اثبات میشود؛ اما بزروان ما در مثل این آیـات و روایـات یـا توقـ (تفـوی )

میکنند و یا تاویل میبرند.

2

 .5نظریه تفویض و اثبا بالکی این صفا

بعضی دیگر از علمای دیوبند در برخی موارد ،نظریه تفوی

را اخد نموده و در برخی موارد

نیز همانند ابنتیمیه معتقد به اثبات بالکی این صفات هستند که محمد طاهر مسعود از
این عده است .او در کتاب عقاید اهل سنت و جماعت ،اعتقادش بـه تفـوی

را ایـنوونـه

تقریرمیکند :در قرآن کریم عباراتی برای خداوند متعال استعمال شده که معنای ظاهری
آنها اخذ نخواهد شد؛ مانند صورت ،دست ،پا و...؛ زیرا خداونـد متعـال از ایـن اعضـا پـاک
است؛ بلکه ایمان آوردن به این موارد ،با این نیت الزم و ضروری اسـت کـه هـر چـه هـدف
خداوند باشد ،حق است؛ 9در واقع معنای این صفات را به خدا واوذار مـیکنـیم و هـر چـه
مراد او بوده باشد صحیح و حق خواهد بود؛ البته محمد طاهر مسعود در جایی دیگر اثبات
بالکی این صفات را در دستور کار خود قرار میدهد و تصریح میکند که :خداوند متعال
در عرش مستوی است و برای ما هم کیفیت استوا معلوم نیست 4.او همچنـین معتقـد بـه
نزول خدا به آسمان دنیاست و آن را بالکی میداند.

1

بنابراین از پنج وروه فوق ،سه وروه ،برخالف ابنتیمیه معتقـد بـه جـواز تاویـل صـفات
خبری هستند.
نقد دیدگاه عدم تاویل صفا خبری
 .1سوره طه ،آیه.5
 .2ابنعبدالجلیل ،ابوالمکرم ،دعوة االمام ّ
محمد بن عبدالوهاب بین مؤیدیها ومعارضیها،
 .3مسعود ،محمد طاهر ،عقاید اهل سنت و جماعت.757 ،
 .4همان.35 ،
 .5همان.37 ،

.753

صفات خبری از نگاه ابنتیمیه و دیوبندیه

چنانکه وذشت ابنتیمیه و برخی از علمای دیوبندیه ،در مواجهه با صـفاتی نظیـر یداللـه،

11

وجهالله و استوای خداونـد بـر عـرش ،قائـل بـه عـدم جـواز تاویـل هسـتند؛ البتـه در بـین
دیوبندیه ،نظریـه جـواز تاویـل در ایـن صـفات خبـری از اعتبـار بیشـتری برخـوردار اسـت؛
چنانکه این امر را میتوان از اعتبار قائلین به این نظریه و همچنین کتـابهـایی کـه ایـن
نظریه در آنها نقل شده است ،بهدست آورد؛ بهعنوان مثـال ،ایـن دیـدواه درکتـاب المهناد
برخـوردار اسـت؛ چرا کـه همـه مشـاهیر

علی المرند نقل شده است که از اعتبـاری خـا

دیوبند عصر تالی این کتاب ،عقاید مطرح شده در این کتاب را امضا و تاییدکردهاند.

0

به هر حال ،صحیحترین و معقولترین روش در مواجهه با صفات خبری ،تاویل است؛
چرا که ظاهرورایی و عدم تاویل ،به قبول جسمانیت خداوند متعـال ،خـتم مـیشـود و ایـن
درحالی است که حضرت حق تعالی ،از جسمانیت و صفات جسمانیت پاک و منزه اسـت؛

2

چنانکه وذشت ،قطبالدین خان دهلوی از علمای شهیر دیوبندیه نیـز ضـمن انعـان بـه
این مطلب ،انعان میکند که ابنحجـر و مالـک ،نـزول خداونـد متعـال بـه دنیـا را تاویـل
بردهاند.

9

بسیاری از مفسرین معتبر فریقین نیز صفاتی نظیر یدالله و وجهالله را تاویل بردهاند که
این امر موید دیگری بر جواز تاویل صفات خبری است؛ بهعنوان مثال طبرانی از مفسـرین
َ

ُ ْ َ

ْ ْ

مطرح اهل سنت ،در نیل آیه َ و َی ْبق َو ْج ُه َر یب َك او ال َجال ِل َو ِاْل ك َر ِام 4،مینویسـد :باتوجـه
به اینکه ،جسم نبودن خداوند متعال ثابت شده ،لذا این آیه درصدد بیان باقی مانـدن نات

خداوند متعال میباشد 1.عالوه بر طبرانی ،مفسرین دیگری از اهل سنت ،نظیر طبری 6و
زمخشری 7نیز در مواضع متعددی ،صفات خبری را تاویـل بـردهانـد .عالمـه طباطبـایی از
َ

ُ ْ َ

ْ ْ
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َ ْ ُ َی َ
لك او ال َجلال ِل َو ِاْل ك َلر ِام،
مفسرین مطرح شیعه نیز ،در نیل آیه شریفه َ و َی ْبقل وجله ر ب

16

 .1سهارنپوری ،خلیل احمد ،المهند علی المرند.88 ،
 .2زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشا  ،ج.775 ،1
 .3دهلوی ،قطبالدین ،مظاه حق ش ح مشکات ش یف ،ج.557 ،8
 .4سوره الرحمن ،آیه.83
 .5طبرانی ،سلیمان بن احمد ،الترسی الکبی  ،ج.738 ،7
 .6طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیا فی ترسی الق آ  ،ج731 ،7؛ همان ،ج،87
 .7زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشا  ،ج755 ،7؛ همان ،ج 117 ،1و.775
 .8سوره الرحمن ،آیه.83

.12

8

مینویسد :وجه هر چیزی عبارت است از سطح بیرونی آن ،و از آنجایی که خـدای متعـال
از جسمانیت و داشتن حجم و سطح منزه است ،لذا مراد از وجه در این آیـه شـریفه ،نمـود
خداست که همان صفات کریمه اوست و برکات و فی
نازل میشود.

او بهوسیله آن صفات بـر خلقـش

0

الزم بهنکر است که وقتی مفسرین فریقین معتقدند ،الفـاظی نظیـر یداللـه و وجـهاللـه
قابل تاویل میباشند ،تاویل مابقی صفات خبری نیز امری جایز و بـیاشـکال خواهـد بـود؛
چنانکه فخر رازی به این امر تصریح میکند.

2

از سویی دیگر ،تاویل بردن صفات خبری هیچ محذوریتی نداشـته و مـوولین در تاویـل
واژهها ،بیجهت بهمعنایی استناد نمیکنند؛ بلکه زمانی لفظی را تاویل میبرند که قرینهای

َّ
بر تاویل آن لفا بهمعنای مدنظر وجود داشته باشد؛ بهعنوان مثال ،لفا "یـد" در َ ی ُلِّ الل ِله
َ َ َ
ف ْو .أ ْی ِِّ ِیه ْم 9مشترک لفظی است کـه دو معنـای حقیقـی دارد و ممکـن اسـت مـتکلم در

مقام استعمال ،یکی از دو معنا را اراده کند .در این صورت برای کش مراد متکلم باید بـه
نوع ترکیب و قرائن لفظیه و عقلیه دقت شود؛ لذا با توجه به این موضوع که قـرائن عقلیـه،
َ

َ ْ

َ

دال بر نفی جسمیت از خداوند است و قرینه لفظیه ل ْی َس ك ِمث ِل ِه شي ٌْء نیز وجود دارد ،لذا
َّ َ َ َ

لفا "ید" در َ ی ُِّ الل ِه ف ْو .أ ْی ِِّ ِیه ْم بـر معنـای قـدرت داللـت دارد؛ 4همچنـین در محـاورات
عرفی نیز بهوفور دیده میشود که الفاظ را تاویل میبرند؛ بـهعنـوان مثـال ،یکـی از معـانی

واژه "ید" ،قدرت و سلطه است و در تعبیرات روزمـره ،ایـن کلمـه در معنـی قـدرت ،فـراوان
بهکار میرود؛ مثال وفته میشود فالن کشور در دست فالن وروه است ،یـا فـالن معبـد و
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ساختمان بزرگ بهدست فالن فرد ساخته شده .واه وفته میشود ،دست من کوتاه است یا
دست تو ُپر است .دست در هیچکدام از این استعماالت بهمعنی عضو مخصـو نیسـت؛
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بلکه تمام اینها کنایه از قدرت و سلطه است؛ 0لذا هیچ منعی حتی از لحاظ عرفی و عقلـی
وجود ندارد که الفاظی نظیر یدالله ،تاویل برده شده و معنایی غیر از معنای ظاهری -البته
با داشتن قرینه -از آنها اخذ شود.
بنابراین عملکرد ابنتیمیه و پیروان فکری او در عدم جواز تاویل صفات خبری ،صحیح
نیست .هیچ محذوریتی نیز در جهت تاویل صفات خبری وجود ندارد.
نتیجه
ابنتیمیه از جمله افرادی است که به شدت ظاهرورا بوده و تمـام صـفات خبـری را حمـل
بهظاهر نموده و تاویل را نوعی انحراف معرفی مـیکنـد؛ البتـه وی بـرای فـرار از تجسـیم،
میووید کیفیات این صفات معلوم نیست.
در مقابل ،دیوبندیه نظر واحدی در مسأله تاویل یا عدم تاویل صفات خبری ندارند .آنها
از یک سو در مسأله رویت خداوند در روز قیامت با ابنتیمیه کامال اتفاق نظر دارند و آیات و
روایات مربوط به این بحث را مانند او ،حمل بر ظاهر میکنند و معتقدند خداوند متعال در
قیامت رویت خواهد شد؛ از سـویی دیگـر ،در مـورد اثبـات جهـت و مکـان بـرای خداونـد،
برخالف ابنتیمیه حکم نموده و دیدواه ابنتیمیه در این زمینه را نقد میکنند و معتقدند که
خداوند متعال از جهت و مکان ،منزه است.
در مورد صفات دیگـری نظیـر (یداللـه ،وجـهاللـه و اسـتوای بـر عـرش) ،بـین علمـای
دیوبندیه چند نوع نظر وجود دارد .بهطـور کلـی عـدهای ماننـد ابـنتیمیـه ،تاویـل را قبـول
نمیکنند و معتقد به عدم تاویل هستند .عدهای نیز در مقابل ،بـه تاویـل و جـواز آن حکـم
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کردهاند که با قرائن موجود ،معلوم میشود که بین علمای دیوبندیه ،قول به جواز تاویل در
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این نوع از صفات خبری ،از اعتبار بیشتری برخوردار است.
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پژژوهشنامژۀنقژدوهابیژت؛سژراجمنیژرسژالهشژتم  شژما رۀ23زمسژتان7231

صژژژژفحات12-27:تژژژژارریفر:ا ژژژژت7231/72/77:تژژژژژارریتأریژژژژد7231/73/33:


نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره تبرک
*

محمدجعفر میالن نورانی
**
مصطفی کاشانیان
چکیده

ابنتیمیه بهعنوان مؤسس سلفیه ،مشروعیت تبرک را در اکثر موارد زیـر سـوال میبـرد.
وی صرفا لمس و بوسیدن حجراالسود ،و لمس دو رکن یمـانی مسـجدالحرام را قبـول
دارد و به غیر از این دو مورد ،تمامی تبرکات را حرام میداند؛ اما در مـورد علـت حرمـت
تبرک ،وحدت نظر ندارد و بعضا آن را از باب بدعت ،و جایی دیگر از بـاب مقدمـه بـودن
برای شـرک ،و در یکـی از آثـارش نیـز تبـرک را غلـو و در اثـر دیگـر ،آن را صـرفا عملـی
بیفایده میداند .در جایی دیگر هـم ادعـا میکنـد ،تمسـک بـه تبـرک ،بهانـهای بـرای
جبران ضع ها و سستیهای مسلمانان بوده است؛ ولی با مراجعه به آثار روایـی معتبـر
اهل سنت ،مشاهده میشود ،هیچیک از ادله ابنتیمیه در تحریم تبرک صحت نـدارد و
در تعارض با اعتقادات اصیل اهل سنت است.
کلیدواژهها :ابنتیمیه ،تبرک ،بدعت ،شرک ،غلو.

* دانشپژوه دوره چهارم مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیت و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسالمی
bna4086@gmail.com.
** پژوهشگر مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیت و دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه قم.

مقدمه
ابنتیمیه تبرک را برنمیتابد و نقـدهایی بـه مشـروعیت آن وارد نمـوده اسـت؛ در حـالیکـه
تبرک از دیدواه عموم اهل سنت ،عملی مشروع بهشمار میرود و مستند بـهعمـل صـحابه
است؛ بهعبارت دیگر ،ابنتیمیه تبرکی که مستند بهعمل رسول خدا

نباشد را بدعت

و انحراف میداند؛ در حالیکه صحابه ،تبرکاتی میجستند که مستند بهعمـل آن حضـرت
نبود و در عین حال ،این عمـل آنـان ،مـورد نهـی سـایر صـحابه واقـع نمیشـد؛ بنـابراین،
جبههویری منفی ابنتیمیه نسبت به تبرک ،مستند به آثار اصیل روایی اهل سنت نیست.
این مقاله درصدد بررسی آن است که چگونه میتوان با استناد به روایات صـحیح اهـل
سنت ،دیدواه ابن تیمیه در مورد تحریم تبرک را مورد نقد قرار داد.
با توجه به مقبولیت و نفونی که ابنتیمیه نزد سلفیان دارد ،بیم آن میرود ،نظرات شان
وی که بعضا مطابق بـا نظـرات بدنـه اهـل سـنت نیسـت ،در میـان آنـان تـاثیر وذاشـته و
دیدواهشان را نسبت به تبرک ،منفی نماید.
درباره تبرک از دیدواه سلفیان و اهل سنت آثار فراوانی نوشته شده که از جمله این آثار
میتوان موارد زیر را نام برد:
 .7توحید و زیارت ،نوشته آیتالله سیدحسن طاهری خرم آبادی؛
 .8فی رحاب اهل البیت؛ التب ک بالصاالحین و االییاار و المشااهد المقدساة ،نوشـته
صباح علی البیاتی؛
 .7التب ک بالصالحین بین المجیزین و المانعین دراسة مقارنة ،نوشـته عبـدالفتاح بـن
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 .1تب ک (لمس و تقبیل) از نگاه اهل سنت ،نوشته محمد اصغرینژاد؛

0

 .5و مقالهای از این نویسنده تحت عنوان «تبرک از دیدواه صحیح بخاری و تطبیق آن
با رویکرد وهابیت؛

2

 .1اصغری نژاد ،محمد« ،تبرک» ،س اج منی  ،ش.717 ،75
« .2در آن مقاله به پیشینههای دیگری نیز اشاره شـده کـه بـه جهـت اختصـار ،از نوشـتن آنهـا در ایـن مقالـه خـودداری شـد»؛
(همان ،ش.)27 ،87

اما آنچه موجب تمایز این نوشتار بر دیگـر نوشتههاسـت ،تمرکـز در جمـعآوری نظـرات
ابنتیمیه و قیاس نمودن آنها با روایات اهل سنت است.
تبرک در لغت و اصطالح
تبرک در لغت با واژه برکت و مبارک همخانواده است و در تعری لغوی آن چنین وفتهاند:
0
از آن تبرک جست ،یعنی از آن ُیمن و برکت خواست.
همچنین در فرهنگ عربی به فارسی نیل معنای «التبرک» مینویسد:
از آن برکت ورفت؛ تبرک کرد.

2

در اصطالح نیز ،تبرک چنین تعری شده است:
طلب برکت از طریق چیزها یا حقیقـتهـایی اسـت کـه خداونـد متعـال بـرای آنهـا
امتیازها و مقامهای خاصی قرار داده است؛ همانند لمس کردن یا بوسـیدن دسـت
9
یا برخی از آثار آن حضرت بعد از وفاتش.
پیامبر

بنابراین هم از دید لغوی و هم از دید اصطالحی ،شخص تبرک کننده بهدنبال کسـب
برکت و منفعت از شخص یا شیء تبرک شونده است.
بررسی دیدگاه ابنتیمیه در مورد تبرک
نظرات ابنتیمیـه در مـورد تبـرک در کتابهـایش ،بـهدلیـل وسـتردوی مبـاحثش در مـورد
مسجدالحرام ،به دو مبحث عمده تبرک به ارکان مسجدالحرام و حیطه جـواز آن ،و تبـرک
به غیر ارکان مسجدالحرام تقسیم میشود.
تبرک به ارکان مسجدالحرام

ابنتیمیه ،لمس و بوسیدن حجراالسود و فقط لمس دو رکن یمانی کعبه 4را ،آن هم به این
.552

نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره تبرک

 .1حمیری ،نشوان بن سعید ،شمس العلوم ،ج،7
 .2بستانی ،فواد ،ف هنگ ابجدی.855 ،
 .3رضوانی ،علی اصغر ،شیعه شناسی و پاسخ به شبهات ،ج.737 ،7
« .4کعبه چهار ضلع دارد که بهمحل تالقی هر کدام از دو ضلع ،اصطالحا رکن وفته میشود .یک رکن بهسمت یمـن و جنـوب
(یمانی) ،یکی بهسوی غرب (غربی) ،سومی بهسمت شمال (شامی) ،و چهارمی هم که رکن اسود است (زاویهای از کعبـه کـه
حجراالسود در آن است) ،بهسمت شرق؛ یعنی حدود تقریبی ایران و عراق قرار دارد؛ البته وقتـی در اصـطالح ،دو رکـن یمـانی
وفته میشود ،منظور جنوبی و اسود است»؛ (قائدان ،اصغر ،تاریخ و آثار اسالمی.)75 ،
«اینکه پیامبر خدا از چهار رکن ،فقط دو رکن اسود و یمانی را لمس مینمود ،نه به ایـن خـاطر بـود کـه لمـس آن دو رکـن
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دلیل که نصی در موردشان وارد شده ،جایز میداند و غیر از آن ،تبرک بههیچ چیز دیگری
را جایز نمیداند.
وی میووید :رسول خدا

حجراالسود را هم بوسید و هم لمس کرد ،دو رکـن یمـانی

را نیز لمس کرد؛ ولی نبوسید ،اما دو رکن شامی و مقام ابراهیم را نه بوسید و نه لمس کرد.
همچنین ابنتیمیه در روایتی نقل میکنـد کـه رسـول خـدا

0

از عبـدالرحمان بـن

عوف پرسید :با رکن چه کردی؟ من وفتم :لمسش کردم و ترک نمودم 2.حضرت فرمـود:
کارت صحیح بود.

9

وی در یکی از آثارش نیز ادعا میکند لمس و بوسیدن حجراالسود ،نه تنها جایز ،بلکه
مستحب است 4.همچنین در جای دیگری میووید:
هـیچ عبـادت مخصوصـی ندارنـد و فقـط
بیتالمقدس و مسجد رسول خدا
مسجدالحرام است که یک سری عبادات مخصو دارد؛ مثل طواف و لمـس دو
1
رکن یمانی و بوسیدن حجراالسود».

او نه لمس دو رکن شامی 6،نه لمس و بوسیدن مقام ابراهیم و نه حتی بوسـیدن دیـوار
کعبه (غیر از حجراالسود) ،را جایز نمیداند و بر این عقیده است که فتوای من نیز موجب
بیارزش دانستن مسجدالحرام نخواهد شد.

7

او از این نقل قولها نتیجه میویرد ،لمس هر چیزی غیر از دو رکن یمانی حرام است

8

و برای اینکه در ادعایش تنها نباشد ،مدعی میشود که پیشوایان اهل سنت 3و بلکـه کـل
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دیگر حرام است؛ بلکه بهخاطر شرافتی بود که این دو رکن داشتند؛ رکن اسود بهخاطر وجود حجراالسـود در آن ،و رکـن یمـانی
به خاطر اینکه به احترام فاطمه بنت اسد شکافته شده و ایشان از آنجا داخل کعبه شده است»؛ (جعفریان ،رسول ،آثار اساالمی
مکه و مدینه)55 ،؛ «امام صادق نیـز در مـورد رکـن یمـانی فرمـوده :رکـن یمـانی بـاب ورود مـا بـه بهشـت مـیباشـد»؛
(طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیا  ،ج.)332 ،8
 .1ابنتیمیه ،احمد ،رسالة فی ترسی سورة االیالص788 ،؛ همان ،اإلیما االوسط.33 ،
 .2یعنی نبوسیدم.
 .3ابنتیمیه ،احمد ،جامع المسائل البنتیمیة ،ج.718 ،7
 .4همان ،ج.141 ،3
 .5همان ،المجموعة السابعة.177 ،
 .6دو رکن شمالی و غربی.
 .7همان ،جامع المسائل ،المجموعة الخامسة.755 ،
 .8همان.735 ،
 .9همان ،اقتضاء الص اط المستقیم ،ج.777 ،8

مسلمانان بر حرمت لمس و بوسیدن هر چیزی غیر از حجراالسود و دو رکن یمانی ،اتفاق
دارند! چه ارکان دیگر مسجدالحرام ،و چه قبور انبیا و اولیا.

0

نقد
اوال ابنتیمیه بهمذاهب اهل سنت ،نسبت خطا داده و همـه آنهـا لمـس و بوسـیدن سـایر
ارکان مسجدالحرام را حرام و یا مکروه نمیدانند؛ بلکه برخی از آنها ،حکـم بـه رجحـان آن
نیز دادهاند .مثال جناب شافعی بوسیدن هر نقطـهای از بیـتاللـه را مطلـوب میدانـد .وی
مینویسد:
اور از من سوال شود بوسیدن بیتالحرام چه حکمی دارد ،میوـویم بوسـیدن هـر
2
موضعی از آن نیکوست.

زکریا بن محمد انصاری از بزروان شافعی نیز میووید:
اور دو رکن شامی را ببوسد ،نه تنها مکروه و یا ترک اوال نیست ،بلکـه طبـق نصـی
9
که از شافعی رسیده ،کاری نیک میباشد.

و این یعنی نه تنها محمد بن ادریس این تبرکجویی را مستحب میدانست ،بلکه ایـن
عقیده بهمذهب شافعی نیز رسیده و مقلدان او چنین اعتقادی دارند.
ثانیا اینکه پیامبر

عملی را ترک کرده باشد ،ایـن تـرک ،دال بـر حرمـت نیسـت؛

حداکثر نتیجهای که میتوان ورفت ،این است که جزء سنت نباشـد 4و اساسـا عملـی کـه
پشتوانه و پیشینهای در سنت ندارد ،صرفا در صورتی انجام دادنش حرام است که بـا نیـت
سنت باشد؛ ولی بدون نیت سنت ،انجام آن جایز است .شربینی شـافعی بـهخـوبی متوجـه

نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره تبرک

 .1همان ،مجموع الرتاوی ،ج.587 ،1
 .2شافعی ،محمد بن ادریس ،االم ،ج.722 ،8
 .3انصاری ،زکریا ،اسنی المطالب ،ج.773 ،7
« .4عبدالهادی ال خرسه دانشمند معاصر اهل سنت ،جواب دیگری نیز به ایـن شـبهه (قلمـرو دایـره سـنت) افـزوده اسـت .وی
مینویسد :در جریان خشکسالی مدینه و استغاثه خلیفه دوم و مردم به ابنعباس ،برخی سـلفیان اینوونـه نتیجـه ورفتنـد کـه
چون استغاثه به رسول خدا بعد از رحلت ایشـان حـرام بـوده ،عمـر و مـردم بـه رسـول خـدا پنـاه نبردنـد و بـهسـمت
ابنعباس ،که زنده بوده ،آمدند! آقای خرسه میووید :اوال ،عمر و سایر صحابه که به اسما و صفات الهی نیز توسل و اسـتغاثه
ننمودند ،آیا دلیل بر این است که این کار حرام بوده؟! ثانیا ،در آن زمان ،مشروعیت استغاثه بـه مـزار رسـول خـدا ،امـری
کامال عمومی و مقبول بود؛ بلکه عمر با این کارش میخواسـت نشـان دهـد ،اسـتغاثه از غیـر انبیـا نیـز جـایز اسـت»؛ (خرسـه،
عبدالهادی ،االسعاد.)77 ،
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این مطلب شده و وفته است:
هدف از نبوسیدن دو رکن شامی ،صرفا سنت نبودن آن است؛ وورنه اور آنها را ببوسد ،نه
0
تنها مکروه نیست ،بلکه خالف اوالیی هم مرتکب نشده و این نص شافعی میباشد.

بنابراین ،نمیتوان از عدم بوسیدن و لمس رسول خدا

بر سایر مواضع بیتاللـه،

حرمت تبرکجویی به آنها را نتیجه ورفت.
تبرک به غیر ارکان مسجدالحرام
ُ
ابنتیمیه بهسایر موارد تبرک ،در کل نظر مثبتی ندارد و آنها را جایز نمیداند؛ ولی کالم وی
در این خصو

متغیر است و در هر کتابی آن را بهوونـه خاصـی رد میکنـد؛ وـاهی آن را

غلو و واهی مقدمه شرک میداند؛ در جایی ادعا میکند ،از رسول خدا

چنین تبرکی

وارده نشده و در جایی دیگر هم میووید :اثری بر آن مترتـب نیسـت و بیفایـده میباشـد.
اکنون هر کدام از ادعاهای او به ترتیب نکر و نقد میوردد.
بدعت بودن تبرک
همانطور که در بحث مسـجدالحرام نیـز وذشـت ،وی اعتقـاد دارد ،تبرکـی کـه از رسـول
خدا

وارد نشده ،نباید انجام ویرد؛ چون از ابتدا در دین نبوده و شخص با این عمل،

بدعتی در دین وارد میکند.
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وی مینویسد:
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عیدهای کفار ز یاد است و نیـازی نیسـت مـا تمـام آنهـا را بگـردیم و ببینـیم در چـه
عملی با آنها موافقیم ،تا از تشبه به آنها خودداری کنیم؛ بلکه اوـر عملـی از ریشـه
دینی عاری بود ،مذموم است؛ چه اینکه شخص آن را از خودش اختراع کرده باشد
و چه از کفار آموخته باشد .کمترین درجهاش نیز این است کـه بـدعت باشـد؛ مثـل
2
جمعآوری ویاهان و تبرک به آنها.

در جایی دیگر میووید:
122؛ اصغرینژاد ،محمد« ،تبرک (لمس و تقبیـل) از نگـاه اهـل سـنت» ،سا اج

 .1شربینی ،محمد ،مغنی المحتاج ،ج،7
منی  ،ش.717 ،75
 .2ابنتیمیه ،احمد ،تهذیب اقتضاء الص اط المستقیم،

.753-752

بدعتهایی در مورد قبرها ،مزارها و مشاهد ایجاد شده که مدام در حـال وسـترش
0
هستند و خطرشان برای مسلمانان زیاد است؛ مانند تبرک به آنها.

همچنین در بحث از مشروعیت و عدم مشروعیت دعا بهسمت قبر رسول خدا
با استناد به روایت زیر نتیجه میویرد ،تبرک جستن بـه قبـر رسـول خـدا

بـا اسـتناد

بهفعل صحابه ،حرام است .وی بهنقل از ابنوهب مینویسد:
انسان وقتی به قبر پیامبر

،

سالم میفرستد ...نباید قبرش را لمس نماید.

2

نقد

ابنتیمیه تبرک جستن از چیزهایی که از طـرف رسـول خـدا

وارد نشـده را بـدعت و

خارج از دین میداند؛ ولی با توجه به معنای لغوی و اصطالحی بدعت ،مشاهده میکنیم،
ابن تیمیه در بدعت دانستن تبرک ،دچار اشتباه شـده اسـت .بـا تحقیـق در تعریـ بـدعت
متوجه میشویم ،تبرک از مصادیق بدعت محسوب نمیشود.
بدعت را در لغت ،چیز نوپدید و ناشناخته تعری کردهاند 9و در اصطالح نیـز وفتهانـد،
بدعت امری است که اصل و ریشهای در قرآن و سنت ندارد؛ 4ولی با توجه بـه اینکـه اهـل
سنت ،عمل صحابه را نیز جزء سنت و امری مشروع و قابـل تمسـک میداننـد 1،بنـابراین
تبرکجوییهای صحابه به آثار باقیمانده از رسول خدا

که در ادامه نقل خواهد شد،

مشروع و جزء سنت میباشند.
مثال در مورد ارکان مسجدالحرام که ابنتیمیه ،تبرکجویی از قسمتهای اعظمـی از آن را
بهدلیل اینکه از پیامبر وارد نشده حرام میداند ،بخاری در موضعی کامال مخال با وی ،روایتـی
از معاویه آورده که وفته است :هیچکدام از ارکان مسجدالحرام ،نبایـد بـدون تبـرکجـویی ،رهـا

نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره تبرک

 .1همان ،اقتضاء الص اط المستقیم ،ج.77-73 ،7
 .2همان ،ج822 ،8؛ یحصبی ،قاضی عیاض ،الشراء ،ج،8
 .3ابندرید ،محمد بن حسن ،جمه ة اللغة ،ج832 ،7؛ ج،8
 .4طریحی ،فخرالدین ،مجمع البح ین ،ج.832-833 ،1
« .5ابنتیمیه خود در جایی دیگر میووید :اور عملی در میان صحابه اشتهار یافت و آنـان انکـارش ننماینـد ،اقـرار بـر آن فعـل
محسوب میشود و اجماع اقراری نام دارد و صحابه بر یک عمل مذموم اقرار نمیکنند»؛ (ابنتیمیه ،احمد ،مجماوع الرتااوی،
ج)827 ،7؛ «و هیچ صحابهای از تبرکجویی صـحابه دیگـری ،نهـی نکـرده اسـت»؛ (نـک .مـیالن نـورانی ،محمـدجعفر،
«تبرک از دیدواه صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت» ،س اج منی  ،ش.)23 ،26 ،
.25
.7772
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شوند 0.بخاری در نیل همین روایت نوشته است :پسر زبیر نیز کل ارکان را لمس میکرد.
این روایت مطلق است و شامل هر چیـزی میباشـد کـه در مسـجدالحرام ،مـورد احتـرام
قاطبه مسلمانان است؛ چه رسول خدا

آن را لمس کرده و یا بوسیده ،و چه آن را بدون

لمس و بوسیدن رها نموده باشد .ابنتیمیه در مورد غیر مسـجدالحرام ،از چیزهـای مقدسـی
که در منزل و آثار رسول خدا

 ،و همچنین مزار مطهر ایشان است به روایتـی از وهـب

استناد کرده 2که اوال سند این روایت به رسول خدا
است و او نیز ادعایی در مورد نقـل آن از رسـول خـدا

نمیرسد و ووینده آن ،خـود وهـب
َ
نـدارد؛ ثانیـا ایـن سـخن ،فتـوا و

اجتهاد و برداشت شخصی خود وهب است و هیچیک از اهل سنت بهعنوان مقلد به او نگـاه
نمیکنند و حداکثر او را بهعنوان کسی میبینند که ممکن اسـت عملـش ،برورفتـه از عمـل
باشد؛ 9ثالثا اینکه قاضی عیاض که ابنتیمیه روایت وهب را از قول او نقـل

رسول خدا

نموده ،ادعا میکند ،این روایت را از مالک نقل کرده؛ ولی نه تنها در موطا (که ظاهرا تنها اثـر
روایی مالک است که امروزه از وی باقی مانده) ،چنـین روایتـی یافـت نشـد ،بلکـه سـمهودی
بهنقل از خود مالک و احمد و شافعی نقل میکند :این سـه نفـر امثـال ایـن روایـت را کـه در
مذمت تبرکجویی از مزار رسول خدا

آمده ،شدیدا تقبیح کردهاند.

4

همانوونه که وفته شد ،روایات زیـادی در مـورد تبـرکجـویی صـحابه وجـود دارد کـه
صحابه در این عمل خود ،چیزی از رسول خدا

نیاموختهاند و ابتکار خودشان است.

سمهودی در جایی دیگر نقل میکند :حضرت فاطمه بنت رسول الله

بعـد از وفـات

پدرش بر سر قبر ایشان حاضر شده ،تربت آن حضـرت را بـه نشـانه تبـرک بـر سـر و صـورت
خویش میمالید.

1

سال هشتم ،زمستان  ،1397شمارۀ 32

.778

20

 .1بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح ،ج،7
 .2در بخش "بدعت بودن تبرک" وذشت.
 .3ابن عثیمین وفته است :اور صحابی جزء فقها باشد ،فعلش به دو شرط حجت است :اول با کتـاب و رسـول و ثانیـا بـا
قول صحابی دیگری مخالفت نداشته باشد.
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=3706

حتی اور فرض کنیم ،وهب جزء فقهاست ،ولی عمل وی در اینجا مورد تعارض بسیاری از صـحابه اسـت؛ کـه در ادامـه مقالـه
نکر خواهد شد.
 .4سمهودی ،علی ،وفاء الوفاء ،ج.877 ،1
 .5همان.873 ،

همچنین در روایتی دیگر نقل میکند :بعد از رحلت رسول خدا

 ،بالل نتوانسـت

در مدینه بماند و به شام هجرت کرد .شبی در رویا آن حضرت را دید که با والیه به ایشـان
میفرمود :چرا به زیارتم نمیآیی ای بالل؟ وی با چشمهای وریان به زیـارت آن حضـرت
آمد و صورت خود را بر خاک قبر ایشان مالید.

0

ضمن اینکه تبرکجویی یک یا چند نفـر از صـحابه ،مـورد مخالفـت و جلـوویری سـایر
صحابه واقع نشده و ابنتیمیه علیرغم برتر دانستن فهم سل بر فهم خویش ،از این نکته
غافل مانده است.
بنابراین با توجه به اینکـه عمـل صـحابه بـرای اهـل سـنت حجیـت دارد و در سـیره صـحابه،
تبرکجوییهای زیادی نقل شده است ،ادعای ابنتیمیه در بدعت دانستن تبرک بیاساس است.
غلو بودن تبرک
ابنتیمیه در جایی دیگر عقیـده دارد تبـرک ،غلـو و زیـادهروی در محبـت ورزی بـه اولیـای
خداست .وی چنین مینویسد:
یک سری اعتقادات غالیانه و افراطآمیز در مورد انبیـا و صـالحان ایجـاد شـده کـه
موجب تحری کلمات از مواضـع اصلیشـان وشـته و بیشـتر در جهمیـه ،خـوارج،
2
رواف و برخی از اشاعره نمود دارد؛ مانند تبرک جستن به قبور آنها.

نقد

ابنتیمیه در حالی تبرکجویی را غلو و افراط میداند که مصادیق تبرک با معنـای لغـوی و
اصطالحی غلو سازواری ندارند.
واژه غلو را باال بردن چیزی و وذراندن از حـد (شـرعی یـا عرفـی) آن تعریـ کردهانـد 9و
وفتهاند :غالی کسی است که در مورد اهل بیـت چیـزی بگویـد کـه آنهـا در مـورد خودشـان
 .1همان.728 ،
 .2ابنتیمیه ،احمد ،اقتضاء الص اط المستقیم ،ج.17 ،7
 .3ابندرید ،محمد بن حسن ،جمه ة اللغة ،ج.377 ،8
 .4طریحی ،فخرالدین ،مجمع البح ین ،ج.772-773 ،7

نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره تبرک

چنین چیزی نگفتهاند؛ یا برایشان مقام پیامبری و خدایی قائل شود؛ 4مثال شرع دستور داده،
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را دوست داشته باشند؛ 0بنابراین ،دوست نداشتن آنها

مسلمانان اهل بیت رسول خدا

تفریط و زیادهروی در محبتورزی (مثل الوهیت بخشی به آنها) ،غلو و افراط است.
با این مقدمه ،در مورد تبرک وفته میشود ،اور صحابه در محضـر رسـول خـدا
تبرکی انجام داده باشند و آن حضرت نهی ننماید ،به این معناست که از حد شرعی تجـاوز
نکردهاند و دوست داشتن ایشان ،طبعا چنین نتیجهای داشته و غلو نیست؛ چراکه اور غلو
بود ،بر رسول خدا

واجب بود ،صحابه را ارشاد نماید.

بــا ایــن مقدمــه ،مــیبینیم روایــات زیــادی وجــود دارد کــه صــحابه در محضــر رســول
خدا

 ،تبرکجویی

به آب دهان ،آب وضو و سایر وسایل مربوط به آن حضرت

مینمودند 2و ایشان نیز از این کار جلوویری نمیکرد.
حتــی در برخــی مــوارد تــاریخی ،نــه تنهــا حضــرت بــا تبــرکجــویی اصــحاب مخالفــت
نمیفرمود که خود ،دستور به تبرک ورفتن نیز میداد .مثال قرطبی نقل میکند:
رسول خدا

دستور داد ،صحابه از چاهی که شـتر حضـرت صـالح

مینوشید ،از باب تبرک ،آب بنوشند.

از آن آب

9

قرطبی عمدا واژه "تبرک" را نکر کرده تا خواننده ومان نکند ،نوشیدن از آن آب ،صرفا
از باب رفع تشنگی بوده است .ضمن اینکه از باب حفا جان ،رفـع تشـنگی عملـی واجـب
است و نیازمند اخذ اجازه از رسـول خـدا
اجماع دارند که دستور رسول خدا

نیسـت؛ همچنـین همـه مسـلمانان تـاریخ
دقیقا حدود شرعی تبرک است.

حاکم حسکانی نیز میووید:

سال هشتم ،زمستان  ،1397شمارۀ 32

هنگــامی کــه جنــاب فاطمــه بنــت اســد مــادر حضــرت عل ـی
4
عبای خود را برای ایشان کفن قرار داد.
پیامبر
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از دنیــا رفــت،

ُأ َ ُ ُ َ َ
أُ
َّ أ َ
 .1قل ال أ أس َئلک أم َعل أیه أ أجرا إال ال َم َو َّدة في الق أربی؛ «بگو :من برای رسالتم مـزدی نمیخـواهم مگـر اینکـه نزدیکـان و اهـل
بیتم را دوست داشته باشید»؛ (سوره شوری ،آیه .)87
« .2روایات بسیاری در مقاله پیشین ،از این نویسنده بهنقل از بخاری نقل شده و در این مقالـه سـعی میشـود حتـیاالمکـان از
روایاتی بهره برده شود که قبال نکر نشده بود»؛ (نک .میالن نورانی ،محمدجعفر« ،تبرک از دیدواه صحیح بخاری و تطبیـق آن
با رویکرد وهابیت» ،س اج منی  ،ش.)87
 .3قرطبی ،محمد ،الجامع الحکام الق آ  ،ج.13 ،77
 .4حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرک علی الصحیحین ،ج ،777 ،7ح. 1531

با توجه به اینک ه آن بانوی ورامی در مدینه و در زمـانی از دنیـا رفـت کـه مسـلمانان در
قحطی و کمبود امکانات نبودند ،راه بر این توجیه بسته میشود که شاید رسول خدا
از باب عدم دسترسی به کفن ،عبای خود را بر جناب فاطمه کفن قرار داده باشد؛ بنابراین،
فعل پیامبر

یقینا از باب تبرک بوده است؛ لذا طبق موازین اهل سنت ،تبرکجویی از

مصادیق غلو نیز محسوب نمیشود.
مقدمه بودن تبرک ،برای شرک
ابنتیمیه در قسمتی دیگر از نوشتههایش اعتقاد دارد تبرک ،مقدمه شرک و راهی بهسـوی
خروج از پرستش خدا است و مسلمان حتیاالمکان بایـد از چیزهـایی کـه وی را بـهسـمت
شرک میکشاند ،دوری کند .او در این مورد مینویسد:
بوسیده و
پیشوایان اهل سنت بر این امر اتفاق دارند که نباید قبر رسول خدا
لمس شود و این بهخاطر حفا توحید است؛ چراکـه دیگرانـی کـه قبـل از مـا قبـور
0
پیامبرانشان را مسجد قرار داده بودند ،به شرک افتادند.

نقد

ابنتیمیه معتقد است تبرک ،ناوزیر منجر به شرک میشـود و در ایـن راسـتا بزروـان اهـل
سنت را نیز با خود موافق دانسته است؛ در حالیکه اوال نه تنها پیشوایان اهل سـنت هـیچ
اتفاقی بر این مسأله ندارند ،بلکه عکس این قضیه نیـز سـابقا از آنـان نقـل شـده و ادعـای
ابنتیمیه در این خصو  ،کامال خالف واقع است .عالوه بر انکار و طعن احمد بن حنبل،
مالــک بــن انــس و شــافعی بــر روایــت وهــب (مبنــی بــر نهــی از لمــس و بوســیدن مــزار
پیامبر

که قبال نقل شد) 2،پسر احمد میوویند:

از پدرم پرسیدم ،اور کسی منبر رسول خدا

را ببوسد و لمس کند و همین کـار را

با مزار ایشان انجام دهد و نیتش با این کارها تقرب به خدا باشد ،چـه حکمـی دارد؟ پـدرم
 449و  202و .149

 .1ابنتیمیه ،احمد ،اإلینائیة (او ال د علی اإلینائی) ،ج،1
 .2در بخش نقد بدعت بودن تبرک وذشت.
 .3ابنحنبل شیبانی ،احمد ،العلل ومع فة ال جال ،ج.138 ،8

نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره تبرک

پاسخ داد :اشکالی ندارد.

9
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جناب شافعی نیز بر این عقیده است که تبرک به اماکن شری و دست و پای انسان صـالح
جایز است؛ 0حتی وفته شده که خود وی نیز به لباس احمد بن حنبل تبرک جسته است.

2

ثانیا تبرک جویی هروز در طول تاریخ کسی را به شرک نکشانده و چشم تیـزبین تـاریخ،
ندیده و نشنیده است که کسی دقیقا از همین راه مشرک شده باشد و غیر خـدا را بپرسـتد؛
در واقع ،دیگرانی که برطبق ادعای ابنتیمیه مشرک شدند ،اور فرضـا ادعـای ابـنتیمیـه
صحیح باشد (که معلوم نیست) ،صرفا به این دلیل منحرف شدند که قبور انبیا را مسجد و
مورد عبادت قرار داده ،بهسوی آنها سجده میکردنـد؛ در حـالیکـه تبـرکجـویی از مـزار و
سجده نمودن به آن ،دو مقوله کامال متفاوت از یکدیگرند و کسی از تبرک جستن بهقبور
ایشان ،به شرک و عبادت غیر خدا کشانیده نشده و این ابنتیمیه است که باید بـر ادعـای
خود ،شاهدی بیاورد.
تبرک ،بهانهای برای جبران ضع ایمان
ابنتیمیه در قسمتی دیگر از کتابهایش ،از راه نکر روایت و ادعای شرک و بـدعت بـودن
تبرک وارد نمیشود و اینبـار تاکتیـک تـاریخی _ اخالقـی را در پـیش میویـرد .وی ادعـا
میکند ،امت اسالمی هرواه در اجرای دستورات خدا و اطاعـت از پیـامبر

 ،در خـود

احساس سستی و ضع نمود و نتوانست در پیمانی کـه بـا پیـامبرش بسـته وفـادار بمانـد،
درصدد برآمد تا با یک سری از بدعتها مانند بوسیدن قبور انبیا و اولیا ،ضع و کمکـاری
خود را مخفی نماید.

9

نقد
سال هشتم ،زمستان  ،1397شمارۀ 32

ابنتیمیه ادعا میکند ،مسلمانان هرواه بهضع ایمان دچار شدند ،خواستند تا این ضـع

24

را با تبرکجویی جبران نمایند؛ در حالیکه در صفحات پیشین از تبـرکجـویی افـرادی یـاد
شد که در نزد اهل سنت ،بهقوت ایمان شهرت دارند.
 .1عینی ،محمود ،عمدة القاری ،ج.817 ،3
 .2سبکی ،تقیالدین ،طبقات الشافعیة الکب ی ،ج.77 ،8
 .3ابنتیمیه ،احمد ،اقتضاء الص اط المستقیم ،ج.817 ،8

من باب مثال ،غیر از صحابهای که قبال نام برده شد ،اینکه شیخین وصیت کردند که
در کنار رسول خدا

دفن شوند 0،آیا چیزی غیر از تبـرکجـویی بـه بـدن آن حضـرت

بوده است؟ آیا ابنتیمیه شیخین را بهضع ایمان متهم میکند؟ عالوه بر ایـن ،تقویـت و
تضعی ایمان ،نه بعد از مرگ ،بلکه در زندوی دنیوی قابل تصور است؛ در حالیکه ابـوبکر
و عمر بعد از مرگشان به بدن رسول خدا

تبـرک جسـتند! و جالـب اسـت کـه خـود

ابنتیمیه نیز عقیده دارد ،با مرگ انسان ،وناه و کار بد او نیز تمام میشود؛

2

ضمن اینکـه یکـی از افـرادی کـه مـورد اتهـام قـرار میویـرد ،شـخص رسـول ورامـی
اسالم

است؛ زیرا خود ایشان بهوواه تاریخ ،با تبرک جستن دیگران به ایشان موافق

بوده و عالوه بر تبرکجوییها به آب دهان و آب وضوی ایشان کـه در تـاریخ نقـل شـده،

9

نوشتهاند که پس از فتح مکه ،مسلمانان ،اطفال تازه بهدنیا آمـده خـود را نـزد آن حضـرت
میآوردند و ایشان نوزادان را با دستکشیدن بر سرشان ،تبرک میفرمود.

4

یعنی در این روایت ،یک سوی این تبرک رسـول خداسـت کـه مسـلما از ضـع ایمـان
بهدور است ،و سوی دیگر اطفالی هستند که اساسـا موضـوعیتی بـرای قـوت و ضـع در
ایمان ندارند؛ بهعبارت دیگر ،آیا رسول خـدا

در ایمـان آن نـوزاد ،سسـتی و ضـعفی

دیده بود که میخواست آن را با دستکشیدن بر سرش ،جبران نماید؟!
اکنون این ابنتیمیه است که باید میان ادعای خود و تناق

آن با سیره نبوی

،

راهی بروزیند که وزینهای جز کنار وذاشتن این ادعا باقی نمیماند.
بیفایده بودن تبرک
ابنتیمیه در جایی دیگر ادعا میکند که تبرکجویی اثر و ثوابی ندارد .وی مینویسد:
نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره تبرک

« .1قاسم بن محمد میووید :ابوبکر به عایشه وصـیت کـرد کـه او را کنـار پیـامبر دفـن کننـد»؛ (طبـری ،محمـد ،تااریخ
طب ی ،ج)188 ،7؛ «عمر نیز در هنگام مرگ از عایشه برای دفن شدن در کنار رسول خـدا و ابـوبکر ،انن خواسـت و
عایشه نیز اجازه داد»؛ (هاشمی ،محمد بن سعد ،الطبقات الکب ی ،ج.)833 ،7
 « .2أان َق َط َع َع َم ُل ُه َّ
الس ِّیئ ب َم أوته»؛ (ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج58 ،75؛ همان ،الرتاوی الکب ی ،ج.)117 ،7
 .3میالن نورانی ،محمدجعفر« ،تبرک از دیدواه صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت» ،س اج منی  ،ش.35 ،26
 .4ابنحنبل شیبانی ،احمد ،مسند احمد ،ج ،755 ،87ح.77733
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نمازی که در بناهای روی قبور خوانده میشود ،چه این قبور برای صالحان باشد یا
برخـی صــحابه ،و چــه اهــل بیــت و انبیــا ،هـیچ فضــیلتی بــر ســایر نمازهــا نــدارد و
0
نمیتوان از نماز در آن مکانها تبرک جست.

همچنین ادعای وی مبنی بر اینکه بیـتالمقـدس و مسـجد رسـول خـدا
عبادت مخصوصی ندارند ،وذشت.

هـیچ

2

نقد

وی ادعا دارد ،نمازی که در مکان مقدسی خوانده شده ،با نماز در سـایر مکـانهـا تفـاوتی
ندارد و تبرک به این مکان مقدس ،ثواب نماز او را نمیافزاید .ریشه این عقیده آن است که
وی تصور میکند ،مقولهای بهنام مکان مقدس اصال در اسالم موضوعیت ندارد .در مورد
مسجدالحرام هم صرفا بـهدلیـل اینکـه روایـات وسـترده و غیـر قابـل خدشـهای مبنـی بـر
فضیلت نماز در آن وارد شده ،استثنائا میپذیرد؛ وورنه از نظر وی ،سایر نقاط کره زمین بـا
یکدیگر برابرند؛ در حالیکه قرآن کریم برخی مکانها ،زمانها و اشیا را نسبت به جاهای
دیگر ،شرافت و برتری داده است.
از جمله این مخلوقات مبارک ،میتوان بهمحل نزول کشتی حضرت نوح
که خدا توسط آن با حضرت موسـی

 9،آتشـی

تکلـم نمـود 4،کـوهی کـه آن آتـش در آنجـا قـرار

داشت 1و شبی که قرآن در آن شب نازل شد 6اشاره کرد؛ حتی آیهای صـراحتا میفرمایـد:
به ُیمن وجود مبارک پیامبر در مکه ،خداوند مشرکان را عذاب نمیکنـد؛ 7یعنـی دقیقـا
صرف وجود رسول خدا

در آنجا ،موجب برکت و امنیت یافتن مردم است.
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8

 .1ابنتیمیه ،احمد ،جامع المسائل البنتیمیة ،ج،7
 .2در بخش "تبرک به ارکان مسجدالحرام".
َ ُ أ َ ِّ َ أ أ ُ أ َ ُ َ َ َ أ َ َ أ ُ أ
أ
ُ
 .3و قل رب انزلنی منزال مبارکا و انت خیر المنزلین؛ (سوره مؤمنون ،آیه .)78
َ َّ
أ َ
َ
َ َ َّ َ ُ
َأ
جاءها نود َی ان ُبور َک َم أن فی َّالنار َو َم أن َح أولها َو ُس أبحان الله َر ِّب العالمین؛ (سوره نمل ،آیه )2؛ «جالب است کـه خداونـد
 .4فلما
هم خود آتش را و هم بهواسطه آن ،هر کسی که در جانب آن آتش است را مبارک دانسته است و این همان تبرک میباشد».
ِّ َ َ َّ
أ َ
أ أَ
أُأ َ أ ُ َ َ
َّ
ََ َ ُ
َأ
بارکة م َن الش َـج َرة ان یـا ُموسـی إنـی انـا الل ُـه َر لب العـالمین؛ (سـوره
 .5فل َّما اتاها نود َی م أن شاطئ الواد اال أی َمن فی البقعة الم
قصص ،آیه .)75
َّ َ أ َ أ ُ َ أ َ ُ َ َ َّ ُ
أ
َّ
ُ
 .6إنا انزلناه فی لیل ٍة مبارک ٍة إنا کنا منذرین؛ (سوره دخان ،آیه .)7
َ َّ
ِّ
َأ َ
َ  .7و ما کان الل ُه ل ُی َعذ َب ُه أم َو انت فیهم؛ (سوره انفال ،آیه .)77
 .8در اینجا شایسته است به این مسأله اشاره شود که طبق آیات قـرآن ،مـردم یـک سـرزمین بابـت وجـود حجـت خـدا در آنجـا

مالک بن انس نیز در روایتی از رسول خدا

 ،از داشتن ثوابی عظیم برای نماز در

مسجد ایشان حکایت میکند:
یک نماز در مسجد من ،از هزار نماز در جاهای دیگر (غیر از مسـجدالحرام) بهتـر
0
است.

بهیقین ثواب این نماز ،نه بـه ایـن خـاطر اسـت کـه وی صـرفا در مسـجدی از مسـاجد
مسلمانان نماز بهجا آورده؛ زیرا اور چنین بود ،این فضیلت عظیم ،جـایی نداشـت و ماننـد
سایر مساجد بود؛ بلکه بهخاطر وجود بـدن مطهـر آن حضـرت در مسـجد اسـت؛ بنـابراین
طبق آیات قرآن و روایات معتبر اهل سنت ،برخی مکانها بر برخی دیگـر شـرافت دارنـد و
در نتیجه ،نماز خواندن در آن مکانها ثـوابی بـیش از سـایر مسـاجد دارد و ایـن ،بـرخالف
ادعای ابنتیمیه میباشد.
نتیجه
ابــنتیمیــه در مــورد تبــرک ،فقــط لمــس و بوســیدن حجراالســود و لمــس دو رکــن یمــانی
مسجدالحرام را جایز و غیر از آن ،تمامی تبرکجوییها را حرام میداند .وی بـرای تحـریم
تبرک ،مجموعا پنج نظر ارائه کرده است .او ابتدا تبـرک را بـدعت میدانـد ،کـه بـا تعریـ
دقیق لغوی و اصطالحی بدعت و داخل کردن عمل صحابه در مفهوم سـنت (مخصوصـا
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امنیت مییابند و اخراج او از آن سرزمین ،عذاب الهی را در پی دارد.
آیات قرآن کریم داللت دارد بر اینکه اخراج انبیا از سرزمینشان متضمن حادثهای اسـت کـه پـس از خـروج از آن سـرزمین رد
میدهد .آیاتی که این واقعه را بهصورت مصرح بیان میدارد عبارتند از:
َ َ َّ َ
َ أ ُ ََ أ َ ل َ َ َ أ َ
أ ُ َ
االأرض ل ُی أخر ُج َ
وک م أنها َو إنا ال َیل َبثون خالفک إال قلیال؛ «همانا نزدیـک بـود کـه تـو را از زمـین
و إن کادوا لیستفزونک من
برکنند تا تو را از آن اخراج کنند و در این صورت بعد از تو جز اندک زمانی نخواهند ماند»؛ (سوره اسراء ،آیه .)37
َ
َ َ َّ
َ
َّ َ َ
َ َ َّ َ َ َ
ُ
َ أ
َ َ َ َّ
ذین کف ُروا ل ُر ُسله أم ل ُنخر َج َّنک أم م أن ا أرضنا ا أو لت ُع ُودن في ملتنا فا أوحی إل أـیه أم َر لب ُه أـم ل ُـن أهلک َّن الظـالمین؛ «و کـافران بـه
و قال ال
رسوالن خود وفتند :ما شما را بدون شک از زمین خودمان اخراج خواهیم کرد مگر اینکه به آیین ما درآییـد؛ پـس خـدا بـه آنهـا
وحی نمود :یقینا ظالمان را از بین خواهم برد»؛ (سوره ابراهیم ،آیه .)77
َ َ َ ِّ أ أ َ أ َ َ َ َ ل ُ َّ أ َ أ َ َ َّ َ أ َ َ أ َ
ک َا أه َل أک ُ
نـاه أم؛ «و چـه بسـیار قریـههایی کـه از قریـهای کـه تـو را اخـراج کردنـد،
و کاین من قری ٍة هي اشد قوة من قریتک التي اخرجت
قویتر بودند ،ما نابودشان نمودیم»؛ (سوره محمد ،آیه )77؛ «اینها همه بر این داللت میکنـد کـه وجـود نبـی خـدا در میـان یـک
قوم ،باعث برکت یافتن آن مردم و امنیتشان از عذاب الهی میشـود کـه ایـن مسـأله بـر مشـروعیت تبـرک رهنمـون اسـت»؛ (کاشـفی،
امیرمحمود« ،تحقیقی در قصه اخراج نبی اعظم» ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ته ا  ،ش.)27 ،727
 .1ابنانس ،مالک ،موطأ ،فتاب القبلة ،باب ما جاء فی مسجدالنبی ،ج ،737 ،7ح.3
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صحابه معروف و مؤثر در تاریخ اسالم) و یادآوری تبرکجویی برخی از ایشان ،بدعت بودن
تبرک مورد خدشه قرار ورفت .وی همچنین در نظریه دیگری ،تبرک را غلو میداند ،که در
مقابل ،نمونههایی از تبرکجویی صحابه نزد رسول خدا

نکر شد که آن حضرت بـه

آنها اعتراضی نداشتند و برداشت از این عدم اعتراض ،ایـن بـود کـه ایشـان آن تبرکـات را
داخل در حدود شرعی میدانند؛ وورنه باید نسبت به ارشاد صـحابه و نهـی آنهـا از تبـرک-
جویی ،اقدام میکردند .دلیل دیگر ابنتیمیه این اسـت کـه تبـرک مقدمـهای بـرای شـرک
است؛ وی برای تأیید این ادعا از پیشوایان مذاهب نیـز نـام بـرده؛ در حـالیکـه آنهـا دقیقـا
عکس ادعای ابنتیمیه را داشـتند و تبـرک را مشـروع میدانسـتند .ضـمن اینکـه تـاکنون
کسی از تبرکجویی به شرک و الحاد نرسیده و دست ابنتیمیـه در آوردن شـاهدی بـر ایـن
مدعا ،کامال خالی است؛ البته اور حتی یک نمونه در تاریخ وجود داشت که کسـی از ایـن
راه مشرک شده باشد ،یقینا ابنتیمیه در نکر آن کوتاهی نمیکرد .ادعـای دیگـر وی در رد
تبرک این است که این عمل ،بهانهای برای جبران ضع ایمان در برخی مسـلمانان بـوده
است .در پاسخ به این ادعا ،عمل برخی صحابه بزرگ مانند شیخین ،بهعنوان مستند آورده
شد که تبرکاتی به رسول خدا

داشتند و حتی به خاطر کثرت اعتقاد به تبرکجویی به

بـدن آن حضـرت ،وصـیت کردنـد کنـار ایشـان دفـن شـوند و مشـرک نیـز از دنیـا نرفتنـد؛
همچنین رسول خدا

برخی افراد (مانند اطفال) را تبرک میکردند که اساسا تکلیفی

نداشتند تا بهضع ایمان متهم شوند .آخرین ادعـای وی نیـز ایـن اسـت کـه تبـرک هـیچ
فایدهای ندارد و نماز در اماکن مقدس با نماز در سایر مکانهـا برابـر اسـت .بـرای رد ایـن
ادعا ،اوال اثبات شد که برخی مکانها بر برخی دیگر فضیلت دارند و ثانیا احادیثی در ثواب
سال هشتم ،زمستان  ،1397شمارۀ 32

نماز در برخی از آن اماکن ،آورده شد .بنابراین ،با توجه بـهدالیلـی کـه از سـنت و سـیره بـر
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مشروعیت تبرک آورده شد ،ادعای ابـنتیمیـه در تحـریم تبـرک ناصـحیح و تبـرک بـا ایـن
شرایط ،جایز و مشروع بوده و همین ادله ،مبنای فکری شیعه و اهل سنت میباشد.
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اول1419 ،ق.
 .85شافعی ،محمد بن ادریس ،االم ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول1400 ،ق.
 .87شربینی ،محمد ،مغنی المحتاج ،بیروت :دارإحیاء التراث العربی1377 ،ق.
 .83طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصرخسرو ،چـاپ
سوم7738 ،ش.
 .82طبری ،محمد بن جریـر ،تماریخ االممم و الملموک ،تحقیـق :محمـد ابوالفضـل ابـراهیم ،بیـروت:
دارالتراث ،چاپ دوم1967 ،م.
 .83طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،تهران :نشر مرتضوی ،چاپ سوم1375 ،ش.
 .75عینی ،محمود ،عمدة القاری شرح صحیی البخاری ،بیروت :دارإحیاء التراث العربی ،بیتا.
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 .77قائدان ،اصغر ،تاریخ و آثار اسالمی ،تهران :مشعر ،چاپ نهم1386 ،ش.
 .78قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع الحکام القرآن ،تهران :ناصرخسرو ،چاپ اول1364 ،ش.
 .77کاشفی ،امیر محمود« ،تحقیقی در قصه اخراج نبی اعظم و بیتوته وصی و بررسـی ایـن واقعـه از دیـدواه
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قرآن کریم» ،مجله دانشکده ادبیا و علوم انسانی دانشگاه تهران ،ش7727 ،727ش.
 .71میالن نورانی ،محمدجعفر« ،تبرک از دیدواه صحیح بخاری و تطبیق آن با رویکرد وهابیت» ،سراج
منیر ،تابستان  ،1396ش.26
 .75هاشمی بصری ،محمد بن سعد ،الطبقا الکبری ،تحقیق :محمد بـن صـامل السـلمی ،طـائ :
مکتبة الصدیق ،چاپ اول1414 ،ق.
 .77یحصبی ،قاضی عیاض بن موسی ،الشفا بتعری حقوق المصطفی ،تحقیق :احمد بن محمـد
بن محمد الشمنی ،دمشق :دارالفکر1409 ،ق.

پژژوهشنامژۀنقژدوهابیژت؛سژراجمنیژرسژالهشژتم  شژما رۀ23زمسژتان7231
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جنایات وهابیت در طائف و تاثیر آن بر عملکرد
داعش
*

ابراهیم کاظمی
چکیده

وهابیت در نقاط مختل کشور عربستان ،مرتکب افراطیوری شده و جنایات متعددی
را انجام داده است .شهر طائ از جمله شهرهایی است که شاهد این نوع جنایات بوده
است .وهابیت در دو دوره به این شهر حمله کرده و جنایاتی را مرتکـب شـده کـه تـاریخ
این جنایات را فراموش نخواهد کـرد .جـرمهـایی کـه وهابیـت مرتکـب شـدند ،در هـیچ
منطق عقالنی تصور نمیشود و هر عاقلی این نـوع از اعمـال را نکـوهش مـیکنـد .در
دوره اول حمله وهابیت بهشهر طائ  ،جرم و جنایتهایی مانند قتلعام مردم بیونـاه،
غارت اموال مردم ،پارهکردن مصح ها انجام شد .در دوره سوم نیز ،وهابیها جنایـاتی
مانند قتل و غارت ،نابود کردن اماکن و قبور بزروان ،قتل علمای دین و زنـدانی کـردن
بسیاری از مردم را انجام دادند .اور افراطیوریهای وهابیت را بـا اعمـال انجـام شـده
توسط داعش قیاس کنیم ،همسان بودن این دو جریان کامال مشهود خواهد بود.
کلیدواژهها :وهابیت ،داعش ،جنایت ،طائ  ،قتلعام ،غارت اموال ،تخریب آثار.

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

مقدمه
وهابیت ،جریانی تکفیری است که توسط محمد بن عبدالوهاب و با همکـاری محمـد بـن
سعود در سال  7753تأسیس شد و تا کنون ادامه دارد .حکومت وهابیـان در سیصـد سـال
وذشته ،دارای فراز و نشیبهایی بوده اسـت .در یـک تقسـیمبنـدی کلـی مـیتـوان تـاریخ
حکمرانی وهابیت بر عربستان را بـه سـه بخـش تقسـیم کـرد .دوران نخسـت کـه از سـال
 7753تا  7871هجری را شامل میشود .در این دوره وهابیت ،مسلمانان زیادی را کشتند
و با قتل و غارت اموال مسلمین ،محدوده تصـرف خـود را از درعیـه بـه تمـام منطقـه نجـد
توسعه دادند و سرانجام بعد از حدود  25سال ،توسط محمد علی پاشا حاکم مصر سرنگون
شدند .دوران دوم که از سال  7875تا  7773هجری است .در ایـن دوره وهابیـت ،در حـد
حکومت قبیلهای و کوچک تداوم داشت و بیشتر بـه کشـمکشهـای داخلـی شـاهزادوان
سعودی بر سر قدرت سپری شد .دوران سوم از سال  7773قمری تا عصر حاضر است .در
این دوره حکام سعودی با کمک انگلستان ،بهمنـاطق مختلفـی از شـبه جزیـره عربسـتان
تســلط پی ـدا کردنــد 0.مقالــه حاضــر بــهبررســی جنایــات وهابیــت در دوره اول و دوره دوم
میپردازد .این پژوهش بهصـورت توصـیفی ــ تطبیقـی ،بـر اسـاس کتـب تـاریخی معتبـر،
(خصوصا کتاب ابنبشر) ،به تبیین جنایات وهابیت در دوران اول ،همـت وماشـته اسـت.
ضرورت این پژوهش زمانی بهتر درک مـیشـود کـه بـدانیم تـاکنون پژوهشـی مسـتقل در
رابطه با جنایات وهابیت در شهر طائ نگاشته نشده است؛ هرچند پژوهشهایی بـه بیـان
جنایات وهابیت پرداختهاند ،اما به جنایات وهابیت در طائ نپرداخته و یا بهصورت وذرا به
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آن اشاره کردهاند .از جمله کتابهایی که به تاریخ جنایات وهابیت پرداخته است مـیتـوان
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به کتاب فتنه الوهابیه نوشته زینی دحالن ،مفتی شافعی مذهب مکه اشاره کرد .بـا توجـه
به اینکه ایشان اهل مکه بوده ،بیشتر به جنایـات وهابیـت در مکـه پرداختـه اسـت .کتـاب
فشف االرتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب تألی عالمه محسن امین نیز بـه جنایـات
 .1علیزاده موسوی ،مهدی ،تبار شناسی سلریگ ی و وهابیت ،ج،7
افکار.71 ،

787-781؛ محسـن ،عبـدالملکی ،وهابیات تااریخ و

وهابیت پرداخته است؛ اما او نیز به جنایات وهابیت در مکه و بعد از آن پرداخته و اشارهای
به جنایات وهابیت در نجد نکرده است 0.ایوب صبری نیز در کتاب تاریخ وهابیاا نیـز بـه
جنایات وهابیت پس از سال  7885پرداخته و بهطور مفصل به جنایات طائ اشـاره کـرده
است؛ در واقع ب ا توجه به نبودن پژوهشی مستقل در رابطه بـا جنایـات وهابیـت در طـائ ،
اهمیت این پژوهش دو چندان میشود.
شهر طا
طــائ از شــهرهای منطقــه حجــاز در غــرب عربســتان ســعودی اســت کــه در حــدود 35
کیلومتری شرق مکه مکرمه واقع است .این شهر در میان درهای قرار دارد که دروذشته به
«وادی وج» معروف بوده و خود شهر نیز در آغاز « َوج» نـام داشـته اسـت .بیشـتر سـاکنان
طائ در صدر اسالم از دو قبیله ثقی و حمیر ،و وروهی نیز از قبیلـه قـریش بودنـد .ایـن
شهر زادواه شخصیتهای مشهوری از قبیله ثقی  ،مانند مختار ثقفی و حجاج بن یوس
ثقفی بوده است 2.حضرت رضا

فرمودند :آیا میدانی چرا طائ  ،طائ نامیـده شـده؟

عرض کردم خیر .حضرت فرمودند :برای اینکه وقتی حضرت ابـراهیم

خـدا را خوانـد

که از تمام میوهها به اهلش روزی کند ،حق تعالی به قطعهای از اراضی اردن امـر فرمـود.
آن زمین میوههایش را حرکت داد تا به بیت رسیدند؛ پس دور بیت طـواف نمودنـد؛ آنوـاه
باری تعالی به آنها امر فرمود که به همین مکان فعلی که موسوم به طائ است بروردنـد و
بهجهت طوافی که دور بیت نموده به آن طائ وفتند.

9

سال دهم بعثت خویش ،به طائ رفت و سران آن را به اسالم فراخوانـد؛ امـا ایـن تـالش
نتیجهای نداشت؛ پس از هجرت به مدینه ،آن حضرت در سال هشتم هجری به این شهر
لشکرکشی و آن را فتح کرد .عبدالله بن عباس ،صحابی ورانقدر پیامبر
.73

که به «حبر

 .1امین ،محسن ،فشف االرتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب،
 .2حموی ،یاقوت بن عبدالله ،معجم البلدا  ،ج.3 ،1
 .3ابنبابویه ،محمد بن علی ،علل الش ایع ،ج185 ،8؛ کنانی ،علی بن محمد ،نش اللطائف فی قط الطائف.73 ،
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جایگاه طائ در صدر اسالم را اینوونه میتوان بیـان کـرد کـه پیـامبر خـدا

در
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ُ
االمه» (دانشمند امت) ملقب بود ،سالهای پایانی عمر خود را در طائ زیسـت و در ایـن
شهر (در سال 72ق) ،از دنیا رفت و به خاک سپرده شد .مسجد و مـزار وی در طـول دوره
اسالمی مهمترین بنای دینی در طائ بوده است.
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جنایت وهابیت در دوره اول
یکی از بزرگترین جنایات ثبت شده در تاریخ وهابیت در شهر طـائ اسـت؛ ورچـه برخـی
مورخین به اختصار از کنار این جنایات وذر کردهاند؛ امـا همـان بیـان نیـز مـیتوانـد عمـق
فاجعه را نشان دهد .در بیان جنایت وهابیت در شهر طـائ  ،توجـه بیشـتر بـه تبیـین ایـن
فاجعه از زبان مورخین خود آنان است که چگونه از این فاجعـه نـام مـیبرنـد .ابـنبشـر در
وقایع سال  7873مینویسد :در این سـال سـلیمان باشـا در عـراق از دنیـا رفـت و کیخیـا
جانشین او در عراق شد .رومیان به مصر حمله کرده و مصر را از دست فرانسویها ورفتند.
در این سال بود که صلح بین غالب شری و بین عبدالعزیز بـن محمـد بـن سـعود از بـین
رفت .عثمان بن عبدالرحمن وزیر شر ی از او جدا شد و از مکه خارج وردید و با عبدالعزیز
بیعت کرد .او در منطقهای بهنام "العبیال" در سی کلیومتری شمال شرق طائ مستقر شد.
سپاهی را بر علیه او از حجاز و مناطق دیگر جمـع کردنـد و شـری بـا همـان سـپاه راهـی
العبیال شد و قتال بین دو لشکر شکل ورفت .در این جنگ ،شـری نتوانسـت بـر عثمـان
غلبه کند؛ بههمین جهت از العبیال کوچ کرد و وارد طائ شد .عثمان المضایفی بعد از این
قتال شروع به جمعآوری سپاه کرد و عده زیادی از مسلمانان بادیهنشین و غیره را بهسمت
خود کشید و به طائ حمله برد .ابنبشر مینویسد :خداوند در دل شری ترس و رعـب را
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بهوجود آورد و او بهخاطر همین ترس و رعب از طائ به مکه رفت 2.عبدللـه بـن عثیمـین
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میووید :بزرگترین برد سعودیها در فتح طائ پیوستن عثمان المضایفی به سعودیها
بود؛ 9همچنین ابنعثیمین برتری سعودیها را عالوه بر عثمان المضایفی پیوستن قبائلی
 « .1مانند کتاب اتحاف الناس بفضل وج و ابن عباس ،احاسن اللطائ فی محاسن الطائ ،اهداء اللطائ مـن اخبـار الطـائ
و»...؛ (کنانی ،علی بن محمد ،نش اللطائف فی قط الطائف.)77-75 ،
 .2ابنبشر ،عثمان بن محمد ،تاریخ نجد.852-877 ،
 .3ابنعثیمین ،عبدلله ،تاریخ المملکة الع بیة السعودیة ،ج.718 ،7

بیان کرده که دلخوشی از شری غالب نداشتند؛ بـههمـین جهـت ،بـه عثمـان ورویدنـد و
قبائلی که با سعودیها پیمان بسته بودند با عثمان جمع شدند و سپاهی نیرومنـد تشـکیل
شد که سبب خروج شری غالب از طائ و رفتن او به مکه وردید.

0

قتلعام مردم بیگناه

آنچه مسلم است ،در اسالم کسی حق تعرض به افـراد بـیونـاه را نـدارد و اینکـه وهابیـت
چگونه با این مبنای واضح اسالم مخالفت نمودند ،خود جای بسی تعجب است؛ لذا اولین
جنایتی که میتوان در وقایع شهر طائ بیان کرد ،قتلعام مردم بیوناه است .عمده ایـن
مردم از زنان و کودکان تشکیل میشدند؛ ورچه مورخینی مانند ابنبشر بهنحو سر بسته به
بیان این کشتار اکتفا کرده و جزئیات این کشتار عظیم مردم بـیونـاه را نکـر نکردنـد؛ امـا
برخی دیگر به تبیین بیشتری از این جنایات پرداختهاند .ابنبشر مینویسد :عثمـان بـدون
هیچ درویریای طائ را فتح نمود .بعد از فتح ،زمـانیکـه لشـکر عثمـان المضـایفی وارد
طائ شدند ،عدهای از اهل طائ را در کوچه و بازار و خانههایشان کشتند .ابنبشر تعداد
این کشتهها را  855نفر بیان میکند 2.تعبیر ابنبشر نشان دهنده این است کـه عـدهای از
مردم که در کوچه و بازار بودند ،هیچ ارتباطی با جنگ نداشته و مشغول زندوی روزمره خود
بودند؛ اما با این حال مورد خشونت وهابیان قرار ورفتند.
نینی دحالن این قتلعام را اینوونه توصی میکنـد :وهابیـان بـا یـک حملـه ،تـوان
دفاعی اهل طائ را درهم شکستند و کسی قادر نبود در مقابل آنها بایسـتد و دفـاع کنـد.
باقی نماندند؛ بعد از اینکه وارد شهر شدند ،شروع به کشـتن عامـه مـردم کردنـد و بـزرگ و
کوچک و سرباز و فرمانده و شری و شیرخوار را کشتند؛ بهحدی این جرم وحشـتناک بـود
که روی سینه مادر ،فرزند شیرخوارش را نبح میکردند .وارد خانهها میشدند و هر کسی از
خانه خارج میشد میکشتند و حتـی عـدهای کـه مشـغول یـاد وـرفتن قـرآن بودنـد را نیـز
 .1همان ،ج.718 ،7
 .2ابنبشر ،عثمان بن محمد ،تاریخ نجد،

.852-877
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عدهای از مردم پا به فرار وذاشتن؛ اما لشکر عثمان همه آنها را کشت و جز تعداد معدودی
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کشتند .وارد مسجد هم شدند و هر کسی که در رکوع یا سجده بود را به قتل رساندند.

0

الیکسی فاسیلیی نیز اینوونه بیان نموده :لشکریان عثمان در سال ،7258بدون هیچ
جنگ و درویری بهشهر طائ غلبه کرده و با بیرحمی ،یک روز تمام بهشهر حملـه کردنـد و
در آن روز ،دویست نفر از مردمان طائ را کشتند و خانههای بسیاری را خراب کردنـد 2.ایـن
سخن نیز با بیان ابنبشر که فتح بدون درویری را نکر کرده بود ناسازوار است.

9

ایوب صبری بر اساس آنچه در کتاب تـاریخ وهابیـان مـینویسـد نشـان مـیدهـد کـه
حملهی وهابیان به طائ در یـک روز و یـک حملـه صـورت نگرفتـه و ایـن بـرخالف نظـر
ابنبشر و دیگران است .او مـیوویـد :عثمـان در اواخـر شـوال  ،7873در قریـهای بـهنـام
ملیس در نزدیکی طائ اردو زد و طائ را محاصره کرد .در ابتدا شـری غالـب بـا بسـیج
کردن اهالی طائ و پشتیبانی آنان ،تعداد  7555نفر از سربازان ابنشـبکان (از نیروهـای
زیر دست عثمان) را شکست داد؛ اما ابنشـبکان دوبـاره نیـروی تشـکیل داد و بـه طـائ
حمله برد 4.شری در این حمله دچار وحشت و اضطراب شد و شبانه و مخفیانـه از طـائ
وریخت .اهالی با رفتن شری غالب ،دو دسته شدند .برخی دست زن و بچه خود را ورفته
و شبانه فرار کردند و برخی تسلیم قضا شدند .آنانی که ماندند چندینبـار حملـه وهابیـان را
دفاع و آنان را تار و مار کردند؛ اما بهدلیل تعداد زیاد و دو سه برابری آنان ،ناچار بـه تسـلیم
شده و پرچم تسلیم را باال بردنـد و بـرای طلـب عفـو و امـان نماینـدهای بـهسـوی اردووـاه
وهابیان و عثمان فرستادند 1.وهابیان با حمله خود به قلعه ،زمین قلعه را با خون مـردان و
زنان و کودکان رنگین کردند .وهابیان حتی به کودکانی که در وهواره بودنـد رحـم نکـرده و
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همه را به خاک و خون کشیده و پیکر جـانباختگـان را طعمـه جـانواران کردنـد و امـوال و
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ثروت آنان را به یغما بردند.

6

 .1نینی دحالن،احمد ،یالصة الکالم فی بیا ام اء البلد الح ام،
 .2فیلبی ،سنت جون ،تاریخ نجد.757 ،
 .3فاسیلی  ،الیکسی ،تاریخ الع بیة السعودیة.775 ،
 .4صبری ،ایوب ،تاریخ وهابیا .58 ،
 .5همان.57 ،
 .6همان.57 ،

.73-73

عثمان با سخنان فریبکارانه ،بسیاری از سلحشورانی که در مکانهای امنی مخفی شده
بودند را از مخفیواه خود بیرون آورد و آنان خانه و کاشانه خـود را تـرک کردنـد و دسـت زن و
بچههای خود را ورفته و در کمال یأس و نومیدی بهدنبال سرنوشت نامعلوم بهسوی درهـای
قلعه رهسپار شدند .لشکریان ،این افراد را بازرسی بدنی کرده و بعد از مطئمن شـدن از اینکـه
مال و ثروتی همراه آنان نیست ،بر فراز تپهای رها کرده و اطراف تپه را با افراد مسلح محاصره
نمودند .تعداد این افراد در تاریخ ثبت نشده؛ اما آنچه مسلم است این است که اکثریت آنان را
زنان و کودکان تشکیل میدادند 0.این وروه را  78روز بدون آب و نان و بدون دارو و درمان بر
فراز آن تپه در محاصره نگه داشتند و واهی با چوب و چماق آنها را میزدند و واهی نیـز بـه-
سوی آنان سنگ پرتاب میکردند .مول در ادامهی عمل شـنیع ابـنشـبکان مـینویسـد :او
وروه دوم را بههمین شکل فریب داد و این وروه نیز بر فراز همان تپهای برده شدند که وـروه
قبلی را برده بودند .زمانی بر فراز تپه رسیدند که قتلعام وروه قبلی در مقابل دیـدوان زنـان و
بچههایشان آغاز شده بود .وروه بعدی تعدادشان  773نفر مرد جنگی بود کـه بـا دسـتهـای
بسته برفراز تپه قرار ورفتند و در برابر زنها و کودکان از دم شمشیر وذشتند .پیکر تمامی این
مدافعان پس از مدت مدیدی که توسط درندوان وهابی جویـده شـد ،بـه مـدت  77روز بـرای
ضیافت پرندوان و درندوان بر فراز تپه روی هم انباشته ماند.

2

قتلعام مردم توسط داعش

مصادیق قتلعام مردم بـیونـاه توسـط داعـش را مـیتـوان در عـراق و سـوریه بـهوضـوح
 .7اعدام دسته جمعی مردم؛ بهطوریکه بعد از فـرار داعـش از منـاطق تحـت تسـلط،
قبور دسته جمعی بسیاری کش شد که عامه مردم بیوناه در این قبور دفن شده بودند.

9

 .8اعدامهای فردی؛ داعش در طی دو سال در سوریه ،تعداد  1555هزار نفر از مردم
 .1همان،
 .2همان،

.52
.53

3 . .https://www.alhurra.com/a/iraq-mosul-isis-fight/334530.html

جنایات وهابیت در طائف و تاثیر آن بر عملکرد داعش

مشاهده کرد .برخی از این موارد به شرح زیر میباشد:

82

عادی را اعدام کرد که نشان از نهایت خشونت و قساوت آنان دارد.

0

 .7علمیات انتحاری در میان مردم؛ داعش در هفتهنامـه "نبـأ" بـا تمـام افتخـار عملیـات
انتحاری خود را میشمارد و تعداد کشتهشـدوان (از مـردم بـیونـاه) را بیـان مـیکنـد؛ مـثال
میوویند :در فالن روز با عملیات انتحاری 75نفر و در روزی دیگر با ورود در جمـع شـیعیان،
تعداد دیگری را به قتل رساندیم 2.همه اینها نمونههایی از قتلها و افراطیوـریهـایی اسـت
که اسالف آنان (وهابیت) ،در دوره اول و سوم انجام دادهاند.
 .1از بین بردن منازل مردم؛ داعش در یک حمله شـش ماهـه بـه کرکـوک ،موصـل و
تکریت 7177 ،خانه را منفجر و بر سر ساکنانش ویران کرد که بر اثر آن 7337 ،نفر شهید
و  7587نفر دیگر زخمی شدند.

9

 .5حالل شمردن تمامی محرمات؛ از جمله جنایات آنان در این شهرها این بود که هر
چیزی در شهر را برای خود حالل میشمردند.

4

 .7استفاده ابـزاری از کودکـان؛ از دیگـر قسـاوت داعشـیهـا ،اسـتفاده از کودکـان در
عملیاتهای انتحاری میباشد.

1

 .3حالل شمردن زنان و اجبار آنان برای ازدواج با افراد خود؛ اور زنان امتناع میکردند
مورد انیت و آزار قرار میورفتند یا به قتل میرسـیدند 6.آنـان بـهراحتـی زنـان مسـلمان در
موصل و شهرهای دیگر را ،مانند کنیزان ،بین افراد خود توزیع میکردند.

7

 .2خــروج از اصــول اســالمی؛ از جملــه مــواردی کــه تــأثیر بســزایی در ش ـناخت داعــش
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وذاشــت ،قتــلعــام دانشــجویان پادوــان هــوایی اســپایکر اســت .آنــان بعــد از دادن امــان و
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 .2هرته نامه نبأ ،شماره اول،

.7

1 .https://www.youm7.com/story.
3. https://www.khabaronline.ir/news/328065
https://www.aparat.com/v/wQBfF
https://www.aparat.com/v/Zu2k8
4 .https://www.skynewsarabia.com/middle-east/961335
5. https://www.youtube.com/watch?v=WoKoxkt6oWw
6. https://www.youtube.com/watch?v=_-vhnMi20CI

7 .https://www.alhurra.com/a/iraq-mosul-isis-fight/334530.html

تسلیمشدن این دانشجویان بیسالح ،آنان را قتلعام کرده و امان نامه خود را زیر پا نهادند.

0

بنابراین اعمالی که داعش در این چندین سـال از خـود نشـان داده ،دقیقـا هماننـد اعمـال
وهابیت در تصرف طائ است که نشان از تفکر یکسان این دو در برخورد با مخالفین خود دارد.
غار اموال

دومین جنایتی که میتوان در سند تاریخ جنایات وهابیان ثبـت نمـود ،غـارت امـوال مـردم
بیوناه هر شهری بود که آنان واردش میشدند ،که از جملهی این شـهرها ،شـهر طـائ
بود .ابنبشر در بیان این جرم مینویسد :لشکر عثمان بـه غیـر از کشـتن مـردم بـیونـاه،
غنیمتهای زیادی از اموال ،سالح ،پارچه و جواهرات را غارت کردند؛ بهحـدی کـه قابـل
حصر و شمارش نیست .عثمان المضایفی شهر طائ را تصرف کرد و تمام نـواحی اطـراف
نیز تسلیم او شدند .او خمس هر آنچه بهدست آورده بود را برای عبدالعزیز فرستاد.

2

الیکسی فاسیلی می نویسد :هر چیز با ارزشی در شهر بود را غارت کردند .آنان به این
مقدار از جنایت اکتفا نکرده و هزاران کتاب را در شهر از بین بردنـد 9.فیلبـی نیـز در تااریخ
نجد به این قسمت از فاجعه طائ اشاره کرده است.

4

به تعبیر نینی دحالن ،آنان همه اموال ارزشمند شهر را در خیمههای خود جمع کردند
که به مانند کوهی از اموال شده بود .او خمس اموال را به عبدالعزیز فرستاد و مابقی را بین
لشکر تقسیم کرد .او با این عمل خود توانست مدتی امیر طائ باشد.

1

ایوب صبری در تفصیل این جنایت وفته :وهابیان سنگدل ،اجساد پاک این مرزبانان
اموال و اشیای قیمتی پرداختند .آنچه در منازل یافتند مقابل درب قلعه بر روی هم انباشته
و از آن تپهای ساختند .آنواه یک پـنجم آن را بـه سـعود بـن عبـدالعزیز داده و بقیـه را در
 .2ابنبشر ،عثمان بن محمد ،تاریخ نجد.852-877 ،
 .3فاسیلی  ،الیکسی ،تاریخ الع بیة السعودیة.775 ،
 .4فیلبی ،سنت جون ،تاریخ نجد.757 ،
 .5نینی دحالن،احمد ،یالصة الکالم فی بیا ام اء البلد الح ام،

1. https://fa.wikipedia.org/wiki
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را برهنه و عریان روی شنهای سوزان ترک کردند و در خانه و کاشانه آنان ،به جسـتجوی

89

میان اشقیای وهابی تقسیم نمودند .بر اساس وزارش مستند و مورد اعتماد ،آنچه از اموال
موجود در قلعه ،از غارت و سرقت چپاولوران وهابی برجای ماند و در جلوی درب قلعه بـه
روی هم انباشته شد ،چهل هزار ریال پول نقد و دیگر اشیای قیمتی بود که از حد شمار و
تخمین بیرون است .سرکردههای وهابی ،ده هزار ریال از این پولهای نقد را میان زنان و
دختران خود تقسیم کرده و اشیای قیمتی مغصوبه را در میان خود توزیع نمودند و اشـیای
دیگری را که مورد رغبت خودشان نبود ،در کوچه و بازار به ثمن بخس فروختند.

0

غار اموال مردم توسط داعش

داعش همانند وهابیت ،تنها بهکشتن مردم بیوناه بسنده نکرد و از تصـرف تمـامی امـوال
عمومی مردم و بیتالمال در تأمین منابع مالی خود استفاده مینمـود .بـر اسـاس تحقیـق
سال  8575سازمان  ،Financial Action Task Forceپنج منبع مالی عمده حکومت
اسالمی عراق و شام ،بهترتیب به شرح زیر است:
 .7منابع مالی که با اشغال سرزمینها بهدست میآیـد؛ ماننـد کنتـرل بانکهـا ،نخـایر
نفت و واز ،مالیات ،اخانی و سـرقت از منـابع سـرمایهای؛ آنطـور کـه وزارت خزانـهداری
آمریکا میووید ،دولت اسالمی هر ماه چندین میلیون دالر از مردمی که در منـاطق تحـت
کنترل کامل یا نسبیاش زندوی میکنند ،میویرد.

2

 .8ورووانویری برای دریافت پول؛ بهنقل از یک سایت متعلق به داعش ،آنها در سال
 ،8571دستکم  85میلیون دالر از باجویری پول در آوردند.
 .7اعانههایی که از طریق سازمانهای غیرانتفاعی دریافت میشود.
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 .1حمایتهای مالی و تجهیزاتی که جنگجویان خارجی فراهم میکنند.
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 .5دریافت سرمایه از طریق شبکههای ارتباطی مدرن.

9

بنابراین یکی از راههای جذب ثروت از اشغال سرزمینهایی است که بهدست میآید .این
 .1صبری ،ایوب ،تاریخ وهابیا ،

.75

2. http://www.bbc.com/persian/world/2015/11/151118_an_isis_syria_iraq_money_funding
3. http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terroristorganisation-ISIL.pdf

منابع ،منابعی هستند که عامه مردم در آن سهم دارند؛ همانند سرقت طالهایی که داعش از
ُ
مردم بهدست آورده و در نهایت به آمریکا تحویل داده است .یک منبع کـرد بـه پایگـاه خبـری
ُ
ُ
"باس نیوز" (وابسته به کردها) ،وفت :دهها تن طال که قبال بهدست داعش سرقت شده بود،
در منطقه الباغوز استان دیرالزور سوریه بهدست آمریکاییها افتاده است.

0

پاره کردن مصح و کتالها

جنایت سوم وهابیان در شهر که نشان از اعتقادات و فرهنگ آنان دارد ،پاره کردن هزاران
کتاب و مصح در شهر طائ بود .در این زمینه ابنبشر سخنی بیـان نکـرده اسـت؛ امـا
دیگر مورخین حرفهایی زدهاند که قابل تأمل است.
الیکسی فاسیلی در ادامه بیان جنایات وهابیت به این جنایت نیز اشاره کـرده و وفتـه
است :وهابیان هر چیز با ارزشی در شهر بود را غارت کردند .آنان به ایـن مقـدار از جنایـت
اکتفا نکردند و هزاران کتاب را در شهر از بین بردند 2.نینی دحالن نیز به این فاجعه عظما
اشاره میکند و میووید :وهابیت تمام کتابها را در کوچه و خیابان پاره کردند.

9

ایوب صبری این بیاحترامی وهابیان بهمصح و کتابهای مسلمین را اینوونه بیان
میکند :آنان کتابهـای خطـی و نفیسـی کـه در کتابخانـههـا و مسـاجد و تکایـا و منـازل
شخصی وجود داشت ،از قبیل کتب تفسیر و حدیث و دیگر علـوم قرآنـی و اسـالمی را کـه
هیچواه مورد رغبت ملت بیفرهنگ و شقاوتپیشه قـرار نگرفـت ،در زیـر چکمـههایشـان
لگدمال کردند .جلدهای چرمی ورانقیمت که توسط هنرمندان اسالمی بـرای مصـاح
میکردند ،تبدیل به کفش و چاروق وردید .مصاح شـری و کتـب نفیسـی کـه بـهدسـت
وهابیان دور از ادب و فرهنگ پارهپاره وشت و بر روی زمین انباشته شد ،بهقدری ز یاد بـود
که در کوچه و بازار طائ جای پایی یافت نمیشد؛ ورچه از طرف ابنشـبکان اعالمیـهای
مصلحتی انتشار یافت و در آن ووشزد شد که بـههنگـام نـابود کـردن کتـابهـای خطـی،
1. http://fa.alkawthartv.com/news/188824

 . 2فاسیلی  ،الیکسی ،تاریخ الع بیة السعودیة775 ،؛ فیلبی ،سنت جون ،تاریخ نجد،
 . 3نینی دحالن،احمد ،یالصة الکالم فی بیا ام اء البلد الح ام.73-73 ،
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شریفه تهیه شده بود و مردم در طول قرنها همانند مردمک دیدوانشان از آنها محافظت
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مصاح را جدا نموده و آنها را پاره نکنند؛ ولی آنان هر قرآنی بهدستشان رسید ،بیمحابا
پارهاش کردند و وستاخانه بر روی زمین ریختند.

0

از بین بردن کتابخانه و آثار فرهنگی توسط داعش

جنایات داعش تنها در قتلعام مردم و غارت اموال خالصه نمیشود؛ بلکـه در اهانـت بـه
قرآن و کتب بزروان دین و از بین بردن کتابخانهها نیز میتوان اعمال آنان را مشاهده کرد.
برخی از این موارد به شرح زیر میباشد:
 .7بنابر وزارش سربازان عراقی ،طی عملیات نظامی علیه تروریسـتهـای داعـش در
منطقه االنبار ،نسخههایی از قرآن مجید پیدا کردند کـه بـهصـورت پوششـی بـرای پنهـان
کردن بمبهای دستساز تروریستهای تکفیری استفاده شده بود .ارتش عراق موفق شد
که این بمبهای دستساز را قبل از عمل کردن خنثی کند.

2

 .8از بین بردن آثـار فرهنگـی و باسـتانی در سـوریه و عـراق؛ داعـش در سـوریه شـهر
باستانی پالمیرا را تخریب کرد و آثار باستانی ثبت شده در یونسکو را نابود نمود.

9

جنایا وهابیان نسبت به قبور بزرگان شهر طا

از جمله اعتقادات مهم وهابیان ،تخریب بنای بر قبور اسـت و آنـان در مـوارد وونـاوونی ایـن
عمل شنیع را در شهرهای مدینه و مکه و کربال انجـام دادنـد و بناهـای بسـیاری را تخریـب
نمودند .طبیعتا در شهر طائ نیز این عمل مورد غفلت وهابیان قرار نگرفت؛ ورچه مـورخین
مانند ابنبشر در عنوان المجد اشارهای به این جنایـت وهابیـان در شـهر طـائ نکـرده ،امـا
ایوب صبری در کتاب تاریخ آل سعود چنین مینویسد :وهابیان وقتی از قتلعام مردم طائ
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و تقسیم غنائم جنگی فارغ شدند ،بر اساس عقاید پوچ و باطلشان بـهسـراغ قبـور متبرکـه و
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مراقد مطهره طائ رفتند و هرجا ونبد و بارواهی یافتند آن را ویران کردند و با خاک یکسـان
نمودند .آنان وقتی به قبر مفسر بـزرگ قـرآن عبدللـه بـن عبـاس بـن عبـدالمطلب رسـیدند،
 .1صبری ،ایوب ،تاریخ وهابیا ،

.77
2. http://www.shia-news.com/fa/news/124574
3. http://www.irna.ir/fa/News/81741424
http://www.irna.ir/fa/News/81785471

درصدد بر آمدند که قبر شریفش را نبش کرده و جسـد مقدسـش را در آورنـد و طعمـه حریـق
سـازند .چــون ضــریح از روی قبـر شــریفش برداشـتند ،عطــر روح افزایــی در اطــراف پیچیــد.
وهابیان از مشاهده این کرامت بر قساوتشان افزودند و وفتند اینجا باید شیطانی آرمیده باشد
و دیگر نباید با نبش قبر وقت وذرانی کرد .مناسبتر اینکه قبر را بـا همـه محتویـاتش طعمـه
حریق سازیم .آنان باروت زیادی جمعآوری کردند و به قصد منفجر کردن قبـر شـری آمـاده
شدند؛ اما باروت کار نکرد و با مشاهده این کرامت از تصمیم خود منصرف شدند.

0

وهابیان تنها به قبر عبدلله بن عباس بسنده نکـرده و قبـر شـری سـید عبـدالهادی و
دیگر مشاهیر بزرگ اسالم را نبش قبر کردند؛ ولی از کرامت اولیای الهی نتوانستند ضرری
بر آنها برسانند .آنان به نبش قبور بسنده کرده و بهفرمان مشترک عثمان مضایفی و ابـن-
شبکان همه مساجد و مدارس دینی را تخریب کردند.

2

تخریب قبور علما و صحابه توسط داعش

از جمله اشتراکات داعش با وهابیت ،از بـین بـردن آثـار بزروـان (از صـحابه و علمـا) اسـت.
داعش در مدتی که سرزمینهایی از سوریه و عراق را اشغال کرده بود ،تمام قبوری که بقعه و
بارواهی داشت را ویران نمود 9.از جملهی این تخریبها میتـوان بـه تخریـب قبـور حضـرت
یونس نبی

و شیث نبی

اشاره کرد 4.آنان عالوه بر از بین بردن قبور انبیا و بزروـان و

علما ،به تخریب و نبش قبر سایر اموات در عراق و سوریه پرداختند که تعداد آنان به دو هـزار
قبر میرسد 1.داعش نه تنها به قبور بـیاحترامـیهـای زیـادی کردنـد و سـبب از بـین رفـتن
مساجد میتوان به مسجد جامع النوری اشاره کرد .مسجد جامع النوری منتسب بـه نورالـدین
الزنکی است که در سال 7738میالدی ،امر به بنای این مسجد کرده بود .داعش در موصل
 .1صبری ،ایوب ،تاریخ وهابیا ،
 .2همان.71 ،

.77

3. http://www.alwahabiyah.com/fa/Discussion/View/6047
SearchTextLPhrase=.https://www.youtube.com/watch?v=LYiQn7bBINw
4. https://www.aparat.com/v/MU56s?vref=recom
5. https://www.youm7.com/Tags/Index?id=202658&tag
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بسیاری از آثار انبیا و بزروان شدند؛ بلکه برخی از مساجد را نیز تخریب نمودند .از جملـه ایـن
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این مسجد تاریخی با مناره بزروی که بهنام الحدباء بود را تخریب کرد.

0

جنایت وهابیت در دوره دوم
بعد از جنایتی که وهابیت در دوره اول بر مردم بیوناه شـهر طـائ کـرد ،در مـاه سـپتامبر
سال 7381میالدی نیز برای بار دوم سپاه خود را بهطرف شهر طائ حرکت دادند 2.امیـر
لشکر وهابیها "خالد بن لؤی" (به وفته ناصر السـعید او از اشـراف الخرمـة و پسـر عمـوی
شر ی حسین بود که بهدستور انگلیسیها مأمور به پیوسـتن بـا ابـنسـعود شـده بـود) 9،و
سلطان بـن نجـاد بودنـد .فاسـیلی مـینویسـد :آغـازور جنـگ وـروه االخـوان بـهدسـتور
عبدالعزیز بود4.حاکم طائ با شنیدن این خبر ،فرزند خود که امیر لشکر نیروهـای طـائ
بود را با تعدادی از قوا ،روانه میدان کرد؛ اما او نتوانست لشکر وهابیها را متوقـ نمایـد و
نتوانستند آنان را از حمله بهشهر طائ منصرف سازد .وضع شهر طائ بعد از ناامید شدن
لشکر یان شهر درهم شد و قوای کـافی بـرای مقابلـه بـا لشـکر وهـابیهـا وجـود نداشـت.
وهابیان از روز پنچشنبه بهشهر طائ حمله بردند و شهر را محاصره کردند و تـا عصـر روز
جمله این محاصره طول کشید 1.با محاصـره شـهر ،ماموریـت وهابیـان در تصـرف طـائ
آسان شد و آنان وارد شهر شدند .قوای نجد در شـهر طـائ مرتکـب قتـل و غـارت مـردم
بیوناه شدند 6.اخبار این قتل و غارت در خارج از جزیرةالعرب منتشـر وردیـد و عبـدالعزیز
بن سعود برای تبری از اعمال لشکریانش ،مجبور بهصدور بیانه شـد 7.بـهنقـل فاسـیلی ،
اخوانها زمانیکه وارد شهر شدند سه روز شهر را برای افراد خود مباح دانستند.

8
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عبدالعزیز بن سعود در تاریخ  88صفر سال 7717قمری ،نامهای بهیکی از مستشـاران

94

 .2فاسیلی  ،الیکسی ،تاریخ الع بیة السعودیة،
جزی ة الع ب فی الق العش ین.822 ،
 .3سعید ،ناصر ،تاریخ آل سعود.771 ،
 .4فاسیلی  ،الیکسی ،تاریخ الع بیة السعودیة.717 ،
 .5سعید ،ناصر ،تاریخ آل سعود.771 ،
 . 6ابنهذلول ،سعود ،تاریخ ملوک آل سعود.757 ،
 .7وهیم محمد ،تاریخ الحجاز السیاسی.733-737 ،
 .8فاسیلی  ،الیکسی ،تاریخ الع بیة السعودیة.717 ،

1. https://arabic.sputniknews.com/arab.

717؛ وهبة ،حافا ،یمسو عاما فی جزی ة الع ب،

72؛ وهبة ،حـافا،

خود بهنام حافا وهبة مینویسد که توضحیاتی در چگونگی تصرف طائ و قتلعام مـردم
نوشته است .او مینویسد :لشکر یان ما طائ را تصرف کردند و هر کسی از مشرکین را در
شهر یافتند کشتند؛ تا اینکـه ظهـر روز شـنبه رسـید ( ،محاصـره شـهر طـائ از عصـر روز
پنجشنبه تا عصر روز جمعه طول کشید و از عصر روز جمعـه تـا ظهـر روز شـنبه ،قتـلعـام
مردم بیوناه ادامه داشت) ،ظهر روز شنبه منادی ندا داد :هـر کسـی قصـد اسـالم دارد و
می خواهد در امنیت قرار بگیرد ،بپذیرد و سالح خود را تحویل دهد.

0

قتل و غارت در تمام تهاجمهای وهابیان ،از جمله جنایات عادی آنان شمرده میشود؛
البته آنها به این قتل و غارت اموال مـردم اکتفـا نمـیکردنـد و جنایـات دیگـری را مرتکـب
میشدند .ناصر السعید در این مورد میووید :بعد از تسلط بـر مراکـز تحـت تسـلط شـری
حسین و تصرف کامل شهر طائ  ،به منازل حمله برده و بـه زنـان در مقابـل شوهرانشـان
تجاوز میکردند و بعد ،شوهران را در مقابل زنانشان میکشتند .آنان زنان را وادار میکردند
که لباس شوهرانشان را از بدن بیرون بیاورند و از خون تمیز کرده و به آنان تحویـل دهنـد.
آنان زیور آالت زنان را غارت کـرده و آنـان را در دسـتان و انگشـتان و وـردن خـود آویـزان
مینمودند .وهابیان به این نیز اکتفا نکرده و بسـیاری از مـردان را بـهعنـوان اسـیر و بنـده
همراه خود به نجد بردند و فروختند؛ همچنین هزاران زن و بچه و مرد کـامال برهنـه را در
زندان و زیر آفتاب سوزان ،بدون آب و غذا نگه داشتند .دیگر جنایات وهابیان بریـدن سـر
مردان بهنحو «نبح النعاج» بود که بعد از نبح آنان ،سرهای قربانیان را در مخزن آب قـرار
میدادند و راه آب را باز کرده و با آن آب وضو میورفتند و نماز میخواندند.

2

آل سعود و نه برای پیروان آنان هیچ هـدف صـحیح دینـی و اجتمـاعی و اصـالحی وجـود
نداشته است .آنان در سایه جنایـات خـود بسـیاری از عالمـان ماننـد شـیخ عبدللـه مـرداد،
قاضی مکه را در  35سـالگی ،شـیخ عبدللـه زواوی مفتـی الشـافعیة ،شـیخ یوسـ زواوی
 .1سعید ،ناصر ،تاریخ آل سعود،
 .2همان.777 ،

.771
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ناصر السعید با بیان این نوع جنایات وهابیت میووید :بسیار واضح است که نـه بـرای
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شقیق مفتی ،شیخ عمر احمد کمال از قضات حجاز ،شیخ عبـدالقادر شـیبی ،شـیخ علـی
صقر از علمای حجاز ،شیخ عبدالله فرید از شخصیتهای موجه مکه ،شیخ عبدلله عطار،
شیخ عبدالقادر بن ابراهیم و شیخ حسن مکاوی ،قاضی طائ شـیخ سـلیمان مـراد و ...را
کشتند؛ عالوه بر آن عده زیـادی از علمـا را بـه زنـدان انداختتنـد و در زنـدان بـه شـهادت
رساندند که شیخ حسین دباغ و مسعود دباغ و شری حسـن بـن زیـد و شـیخ عبداللـه بـن
نفیس از این جمله میباشند .آل سعود عده دیگری از علما را تبعید کرد و سبب شد برخـی
از آنان در همان مکان تبعیدی خود بمانند تا اینکه از دنیا برونـد .ماننـد شـیخ حبیـب اللـه
شنقیطی که در مصـر از دنیـا رفـت؛ زیـدان شـنقیطی در یمـن از دنیـا رفـت؛ شـیخ خضـر
شنقیطی و قاضی حجاز در اردن از دنیا رفت و دیگـر علمـا کـه بسـیاری از آنـان بـه نقـاط
مختلفی از آسیا و آفریقا مهاجرت کردند که محل اقامت آنان مشخص نشده است.

0

نقد روش جنایا وهابیت و داعش
اقدامات تروریستی و جنایتی وهابیت و داعش از قبیـل کشـتارهای نامتعـارف ،ماننـد نبـح
مخالفین و غارت اموال و تخریب آثار اسالمی و به بردوی ورفتن مسلمانان ،به بهانـه کفـر
آنان است .با بررسی عملکرد داعش بهخـوبی روشـن مـیوـردد کـه آنـان بـا تأثیر پـذیری از
فتاوی و عملکرد وهابیت ،اقدام به انجام این افعال در ممالک اسالمی نمودهانـد .ایـن در
حالی است که با مراجعه به کتاب و سنت و سیره نبی مکرم اسالم

بهخوبی تناق
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رفتاری این وروه با معارف ناب اسالمی نمایان میوردد .از جمله آنان ،سر بریدن مخالفین
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بیل الل ِه فلَ ی ِضل أعمالهم قائل هسـتند کـه مـامور بـه سـر بریـدن مخـالفین
ق ِتلوا في س ِ
 .1همان.773 ،
 .2سوره محمد ،آیه.1

شدهاند 0.مفسرین نیل آیه شریفه تصریح نمودهاند که مراد بریدن وردن مخالفین نیست؛

2

همچنین اسالم نحوه برخورد با اسیر جنگی را کامال تبیین کرده و برای اسیران حقوقی را
مقرر فرموده و دستور به عدل و احسان نسبت به آنها داده است 9.در اسالم حتـی کشـتن
در برخورد بـا اسـیران ایـن-

اسیر بعد از اتمام جنگ جایز نیست 4.سیره پیامبر اکرم

وونه بود که در صلح حدیبیه هشتاد نفر از کفار قصد قتل حضرت را داشتند که اسیر شدند
و حضرت همه را آزاد نمود؛ 1یا نسبت به اسرای بنی قریظه خطاب به مسلمانان فرمودند:

الس َالح َق یی ُل ُ
« َال َت ْج َم ُعوا َع َل ْیه ْم َح َّر َه َِا ْال َی ْوم َو َح َّر ی
وه ْم َح َّت َی ْب ُر ُدوا»؛ اطراف این اسیران در ایـن
ِ
ِ
ِ

هوای ورم نایستید و اطرافشان را خلوت کنید تا خنک شوند؛ با این بیـان چگونـه ممکـن
6

است آنان بهسیره حضـرت عمـل کـرده باشـند؛ در حـالیکـه پرونـده آنـان مملـو از فجـایع
ووناوون است.
نتیجه
آنچه از تبیین جنایات وهابیت در شهر طائ بیان وردیـد ،فاجعـههـایی بـود کـه در شـهر
طائ بر سر مردم بیوناه انجام شده است .وهابیت با ادعای اسالم ،رفتاری را در جامعـه
مسلمین و شهرهای مختل نشان داد که هیچ بویی از اسالم در آنان به مشام نمیرسد .با
چنین رفتارهایی روشن میشود کـه وهابیـت در آغـاز و در موقعیـتهـای مشـابه ،هماننـد
وروههای تروریستی (مانند داعش) عمل کرده و کاری جز قتلعام و غـارت و تخریـب و از
بین بردن زندوی مردم ندارد .در جنایت شهر طائ  ،وهابیت با انجام اعمالی مانند قتلعام

787؛ ابومصعب زرقاوی ،احمد ،األرشایف الجاامع لکلماات و یطاباات

 .1ابوحمزه مهاجر ،عبدالمنعم ،زاد المجاهد النبي،
الشیخ أبي مصعب الزرقاوي.781 ،
 .2محمود ،زمخشری ،الکشا عان حقاائق غاوامض التنزیال ،ج777 ،1؛ مکـارم شـیرازی ،ناصـر ،ترسای نموناه ،ج،87
.733
 .3سلمان ،عوده ،مقاالت الشیخ سلما العودة.32 ،
 .4سرخسی ،محمد بن احمد ،ش ح سی الکبی  ،ج.7581 ،7
 .5ترمذی ،محمد ،سنن ت مذی ،ج853 ،5؛ ابوداوود ،سلیمان ،سنن ابیداوود ،ج.77 ،7
 .6سرخسی ،محمد ،ش ح السی الکبی  ،ج.7583 ،7

جنایات وهابیت در طائف و تاثیر آن بر عملکرد داعش

مردم بیوناه ،سربریدن بچه شـیرخـواره در روی سـینه مـادر ،غـارت امـوال ،قتـل علمـا و

92

تخریب بنای بزروان ،عمق جنایت خود را نشان داد و بر همگان روشن شد که آنان بـرای
رسیدن بهقدرت ،حاضر به انجام هر عملی خواهند بود .با وذشت زمان و ظاهر شدن وروه
افراطی داعش ،دوباره همان جنایات وهابیت رد داد که در این مقاله با بیان مصـادیقی از
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جنایات داعش و همانندی این وروه افراطی با وهابیت ،پرده برداشتیم.
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بررسی نظریه توسل با تأکید بر کتاب «قاعدة
جلیلة فی التوسل و الوسیلة»
*

مجتبی محیطی
چکیده

ابنتیمیه با تقسیم توسل به مشـروع و غیـر مشـروع ،بعضـی از اقسـام توسـل را جـایز و
بعضی را بدعت دانسته است .وی توسل بـه نات ،جـاه و مقـام پیـامبران ،چـه در حـال
حضور و چه در حال ممات را بدعت دانسته است .مهمترین دلیل ابنتیمیـه بـر بـدعت
بودن توسل ،فعـل و سـیره پیـامبر
پیامبر

و سـل اسـت .او معتقـد اسـت کـه از ناحیـه

و سل  ،دلیلی بر جواز توسل به نات و جـاه و مقـام وجـود نـدارد .ایـن در

حالی است که روایات متعددی در منابع معتبر وجود دارد که سل  ،به نات ،جاه و مقام
پیــامبر

 ،در حــال حیــات و ممــات توســل کــردهانــد .توســل شــخص نابینــا بــه

پیامبر

 ،یا توسل عمر بن خطاب به عباس بـن عبـدالمطلب ،نمونـههـایی از ایـن

روایات است که تصریح بر جواز توسل به نات و مقام دارد .این پژوهش بر اساس مبانی
سلفیه ،به تحلیل و نقد دیدواه ابنتیمیه در موضوع توسل پرداخته است.
کلیدواژهها :مشروعیت توسل ،ابنتیمیه ،سـیره سـل  ،حـدیث ضـریر ،توسـل عمـر بـه
عباس ،قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة.

* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی ،پژوهشور مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیت
Mohiti1360@gmail.com

مقدمه
قرآن کریم بهصورت کلی «توسل» را امضا کرده و شکی در آن نیست .همه مذاهب فقهی
و کالمی ،مشروعیت توسل را پذیرفتهاند؛ حتی ابنتیمیـه اصـل توسـل را امـری شـرعی و
دینی میداند .با این وجود ،در مصادیق توسل مشروع ،بین مذاهب اسالمی اختالف است
که به چه چیزی میتوان توسل کـرد .مسـلمانان بـا توجـه بـه مشـروعیت توسـل در قـرآن
وابتُوا الیه الوسیلة 0معتقدند که میتوان به هر چیزی کـه خداونـد محبـوب و رجحـان
دانسته و آن را کمال و سبب تکامل انسان معرفی کرده و با ترغیب و نکر منـافع و مصـالح
آن ،مقرب بودن آن را فهمانده ،توسل کرد؛ 2بنابراین میتوان به انبیا و اولیا و صلحا توسل
کرد؛ زیرا که خداوند آنها را مقرب و مطلوب خود نکر کرده و مسلمانان را به پیروی از آنـان
ترغیب کرده است.
ابـنتیمیــه بــرخالف عالمـان اســالم ،مشــروعیت توســل بـه نات ،جـاه و مقــام انبیــا و
صالحین را نمیپذیرد و توسل به این مصادیق را غیر مشـروع و بـدعت مـیدانـد 9.ایـن در
حالی است که روایات متعدد صحیحی از پیـامبر

 ،خلفـا و سـل بـه مـا رسـیده کـه

مشروعیت توسل به این امور را ثابت میکند.
ابنتیمیه توسل را بهمعنای عام ورفته است؛ به همین جهت واهی کلمه "توسل" را به-
کار برده است؛ ولی مقصودش «شفاعت» یا «استغاثه» است .این پژوهش بـه بیـان و نقـد
دیدواه ابنتیمیه در رابطه با توسل بهمعنای خا  ،پرداخته است؛ زیرا شفاعت و اسـتغاثه،
ا ورچه تحت معنای عام توسل قرار میویرند ،ولی هر کدام پژوهشی مستقل را میطلبند.
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با توجه بـه اخـتالف ابـنتیمیـه و مسـلمانان در مصـادیق توسـل ،کتـابهـا و مقـاالت
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متعددی از سوی مسلمانان در رد دیدواه ابـنتیمیـه و سـلفیه نوشـته شـده اسـت .یکـی از
پژوهشهایی که اخیرا در این رابطه به چاپ رسـیده ،کتـابی بـا عنـوان پاساخ باه شابهات
وهابیا ب روایات توسل به پیامب

پاس از وفاات ایشاا  ،اثـر محسـن عبـدالملکی

 .1سوره مائده ،آیه.75
 .2جوادی آملی ،عبدالله ،تسنیم ،ج.853 ،7
 .3ابنتیمیه ،احمد ،قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة،

.752-753

است؛ با وجود این ،جای خالی پژوهشی متمرکـز در دیـدواه ابـنتیمیـه ،بـر اسـاس کتـاب
قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة ،احساس میشد که این پژوهش به آن پرداخته اسـت.
اهمیت این پژوهش زمانی بهتر درک میشـود کـه مشـخص شـود ،توسـل از موضـوعاتی
است که جریانهای سلفی بـا پیـروی از ابـنتیمیـه ،مسـلمانان را اهـل بـدعت یـا مشـرک
خطاب کردهاند .ابنتیمیه با تقسیم توسل به مشروع و غیر مشروع ،اکثـر توسـلهـایی کـه
مسلمانان دارند را بدعت دانسته است.

1

این پژوهش به تبیین و نقد دیدواه ابنتیمیه ،بر اساس کتاب قاعدة جلیلة فی التوسال
و الوسیلة ،پرداختـه اسـت؛ پـژوهش پـیشرو ،ابتـدا دیـدواه ابنتیمیـه در رابطـه بـا توسـل
بهمعنای خا

را مورد توجه قرار میدهد و سپس به نقد دیدواه او میپردازد.

اقسام توسل از دیدگاه ابنتیمیه
ابنتیمیه در یک تقسیمبندی کلی ،توسل را به توسل معروف در عرف صحابه و متقدمین،
و توسل معروف در عـرف متـأخرین تقسـیم کـرده اسـت .او معتقـد اسـت ،توسـل در عـرف
صحابه و متقدمین مشروع و توسل در عرف متأخرین نامشروع است؛ 2اما در یـک تقسـیم
دقیقتر بر اساس کتاب قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة ،که بـهصـورت مفصـل در بـاب
توسل سخن وفته ،چنین نتیجه ورفته میشود که وی برای توسل ،سه قسم قائل اسـت.
 .0توسل به ذا

یعنی شخص توسلکننده ،به نات واسطه توسل جوید؛ مثـل اینکـه بگویـد خـدایا بـهحـق
انبیا ،از تو میخواهم که فرزند من را خوب کنی .در اینجا درخواست مستقیم از خداسـت و
نبی یا ولی ،فقط واسطه هستند .مثل اینکه میوویی« :اللهم ان اسئلک بحلِ انبیاْللک»
که این قسم از نظر ابن تیمیه در حال حیات (حضور و غیاب) و ممات ،در نـزد قبـر و غیـر
 .1همان،
 .2همان،

.75
.22

بررسی نظریه توسل با تأکید بر کتاب «قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة»

او برخی از اقسام را جایز و برخی را غیر مشروع و بدعت دانسته است.
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قبر صحیح نیست؛ زیرا صحابه چنین نکرده 0و سنت پیامبر

و خلفای راشدین ،غیر

مشروع بودن توسل به نات را ثابت کرده و عالمان زیادی با آن مخالفت کردهاند؛ 2بنابراین
دلیل قائلین به توسل ،مبنی بر اینکه توسل باعث تقرب به خداوند میشود ،قابـل پـذیرش
نیست؛ زیرا چیزی میتواند باعث تقرب و طاعت شود که واجـب و یـا مسـتحب باشـد؛ امـا
توسل به نات ،استحباب یا وجوبش ثابت نشده است؛ لذا کسی که قائل به توسل بـه نات
باشد ،ومراه و به بدعت سیئه دچار شده است؛ بنابراین نتیجه میویـریم کـه واسـطه قـرار
دادن مخلوقات ،مشروع نیست.

9

ابنتیمیه در کتاب قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة ،این ادعا را تکـرار مـیکنـد و بـر
غیر مشروع بودن توسل به نات اصرار دارد.
 .0توسل به ایمان و طاعتالله

4

از نظر ابنتیمیه ،توسل به طاعت ،عبادت ،محبت و اعمال صالحه در یک صورت جـایز و
در یک صورت غیر مشروع است .در صورتیکه شخص توسلکننده بگویـد خـدایا حاجـت
من را برآورده کن ،بهجهت ایمان و طاعت و محبتی که نسبت به پیامبر خـدا

دارم.

اینوونه توسلی جایز است ،بلکه بهترین اسباب و وسایل بـرای تقـرب بـه خداونـد اسـت؛

1

مانند درخواست چند نفری که در غار ورفتار شدند و در غار بر روی آنان بسـته شـد کـه در
این هنگام ،هر کدام با توسل به اعمال صالحی که انجام داده بودنـد ،خداونـد ،در غـار را
برای آن ان باز کرد .یکی با توسل به نیکی به پدر و مادر و دیگری با توسل به عفـت از زنـا و
سومی با توسل به ادای امانت از خداوند خواستند که مشکل آنها را حل کند و خداوند نیـز
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دعایشان را مستجاب کرد؛ 6بنابراین از دیدواه ابنتیمیه ،توسل بـه اعمـال صـالح صـحیح
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است؛ مثل اینکه بگویی خدایا از تو میخواهم به محبتی که نسبت به پیـامبر
 .1همان،
 .2همان،
 .3همان،
 .4همان،
 .5همان،
 .6همان،

.55
.752-753
.753
.85
 75و .85
.77

دارم،

یا بهجهت اطاعتی که از شرع دارم ،یا بهجهت آنکه از حرام چشم بسـتم و عفـت ورزیـدم،
مشکلم را برطرف کن که اینوونه توسـلی شـرعی و صـحیح اسـت؛ 0امـا ابـنتیمیـه قسـم
دیگری از توسل را جایز نمیداند و آن اینکه توسـلکننـده بگویـد :خـدایا از تـو درخواسـت
دارم ،بهحق جاه و مقامی که پیامبر

در نزد تو دارد ،درخواست مـن را بـرآورده کنـی؛

در واقع ابنتیمیه معتقد است :اوال ایـن نـوع توسـل در عـرف متقـدمین نبـوده و در عـرف
متأخرین رواج پیدا کرده و ثانیا قدر و جاه پیـامبران و اولیـا ،مقتضـی اجابـت دعـا نیسـت؛

2

همچنین مثل اینکه شخص بگوید :خدایا از تو میخواهم بهجهت طاعت و عبادت فـالن
شخص ،درخواست من را برآورده کنی؛ یا بگوید :خدایا از تو میخواهم بهجهت محبتی که
به فالن شخص داری ،درخواست من را برآورده کنی .این امور نیز فایده و اثری ندارد؛ زیرا
ایمان و طاعات باعث شده است که این اشخا
شخص سائل فایدهای ندارد.

در نزد خداوند تقرب جویند؛ ولـی بـرای

9

 .3توسل به دعا و شفاعت پیامبر

درخواســت دعــا و شــفاعت از پیــامبر

 ،بــه ایــن صــورت اســت کــه شــخص از

حاجتش را بخواهد ،تا پیامبر

از خداوند بخواهد که حاجتش را برآورده

پیامبر

کند .از نظر ابنتیمیه ،دو قسم آن جایز بوده و یک قسـم آن جـایز نیسـت؛ در صـورتیکـه
شخصی در زمان حیات ایشان به نزد او برود و بخواهد که برایش دعا کند .چنـین چیـزی
جایز است؛ زیرا سل و صحابه نیز چنین میکردند؛ 4مثل اینکه شخصی در روز جمعـهای
وارد بــر مســجد شــد ،در حــالیکــه پیــامبر
خدا

خطبــه مــیخوانــد .او وفــت :ای رســول

 ،از شدت بیآبی ،چهارپایان هالک شده و راهها بسته شدند؛ از خدا بخواه تا ما

 .1بنباز ،عبدالعزیز ،مجموع فتاوی ،ج.777-778 ،1
« .2ولکن لیس نفس مجرد قدرهم وجاههم ما یقتضی اجابة دعائه انا سأل الله بهم»...؛ ابنتیمیـه ،احمـد ،قاعادة جلیلاة فای
التوسل و الوسیلة.77-78 ،
 .3همان.78 ،
 .4همان.85 ،

بررسی نظریه توسل با تأکید بر کتاب «قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة»

پیامبر

در قید حیات باشد ،میتوان از او چنین چیزی را درخواست کرد؛ مثل اینکـه
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نیز دستها را باال بردنـد و سـه مرتبـه فرمودنـد :بارالهـا مـا را

را نجات دهد .پیامبر

سیراب کن 0.از دیدواه ابنتیمیه چنین توسلی جایز است؛ همچنین توسل به پیامبر
در قیامت نیز از نظر او جایز است و هر کس این را انکار کند کافر است؛ 2زیرا از صـحابه و
 ،اشخا

تابعین و ائمه اربعه رسیده است که پیامبر

زیادی از کسـانی کـه وناهـان

کبیره انجام دادهاند را شفاعت میکند؛ ولی کافران شفاعت نمیشوند.

9

ابنتیمیه یک قسم از توسل را که در بین مسلمین رواج دارد ،شرک دانسته است؛ مثل
اینکه شخصی از پیامبر

یا صالحین درخواستی داشته باشد و آنها نیـز زنـده باشـند،

ولی غایب هستند .مثل اینکه شخصی در زمان حیات پیامبر

و در زمـان حضـورش

در مدینه ،از مکه به ایشان توسل جوید .این قسم از نظر ابنتیمیه شرک است؛ 4یا اینکه به
نزد قبر پیامبر

یا صلحا برود و با توسل به آنان از خداوند حاجتش را طلب کند .مثل

اینکه بگویـد« :یا سیِّی فالنا انا ف جوارک اشفع لل الل اللله ،سلل اللله ان یْصلرنا علل

عِّونا ،سل الله ان یكیف عْا هِ الیِّ و ،»...که این قسم نیـز از نظـر ابـنتیمیـه شـرک
بزرگ است 1.ابنتیمیه دلیل بـر مـدعای خـود را انجـام نـدادن از سـوی صـحابه و تـابعین
میداند .او میووید :هیچیک از صـحابه و تـابعین بـه پیـامبر
نکردهاند.

 ،بعـد از مـرگ توسـل

6

از بین اقسام سهوانهای که وفته شد ،قسم سوم موضوع این مقاله نیست؛ زیرا اورچـه
ابنتیمیه نیل عنوان توسل از آن بحث کرده ،ولی در واقع ،نیـل موضـوع شـفاعت اسـت؛
چون در قسم سوم ،موضوع درخواسـت و دعـا از پیـامبر

یـا صـالحین اسـت کـه در
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حقیقت همان شفاعت مصطلح است؛ بنابراین دو قسم دیگر باقی مـیمانـد .ابـنتیمیـه از
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بین آن دو قسم ،یک صورت توسل را جایز میداند و آن توسل انسان به طاعت و عبـادت
 .1بخاری ،محمد ،صحیح بخاري ،ج.82 ،8
 .2ابنتیمیه ،احمد ،قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة،
 .3همان.85 ،
 .4همان.82-83 ،
 . 5همان.82 ،
 . 6همان.83 ،

.85

خودش است؛ مثل توسل سه نفری که در غار ورفتار شده بودند ،بـه اعمـال صـالحی کـه
داشتند؛ اما دو صورت باقی مانـده را بـدعت و غیـر مشـروع مـیدانـد .اول توسـل بـه نات
پیــامبر

یــا صــالحین( ،در حــال حیــات و ممــات) ،و دوم توســل بــه جــاه و مقــام

پیامبر

یا صالحین ،که ادله ابنتیمیه بر غیر مشروع بودن این دو قسم ،مورد بررسی

و نقد قرار میویرد.
مدعای ابنتیمیه در نامشرو بودن توسل
مهمترین دلیل ابنتیمیه مبنی بر غیر مشروع بودن توسل به نات ،جاه و مقام ،اسـتناد بـه
سیره سل است .از نظر او ،سل و ائمه دین توسل نکردهاند؛ زیرا اور توسل صحیح بـود،
باید سل انجام میدادند و اکنون که سل انجام ندادهاند ،مشخص میشـود کـه اساسـا
توسل به مردوان و زندوان صحیح نیست؛ همچنین پیامبر

و خلفا چنین نکردهاند و

احادیث صحیحی بر مشروعیت توسل داللت ندارد .افزون بر آنکه عالمان زیادی نیز با آن
مخالفت کردهاند؛ 0بنابراین توسلی که مسلمانان انجام مـیدهنـد (توسـل بـه نات ،جـاه و
مقام) ،غیر مشروع و بدعت است 2.ابنتیمیه مـدعی اسـت ،روایـات و آثـاری کـه بـر جـواز
توسل داللت دارد ،تمامشان موضوع هستند و از پیامبر اکـرم
دیگران برای ما حجت نیست.

نقـل نشـده و روایـات

9

جاه پیامبر

 4،نات پیامبر

 1و توسل به دعـای پیـامبر

پـس از حیـات را

نامشروع دانسته و آن را بدعت و شرک میداند .او میووید :چون توسل بـه نات در میـان
صحابه شهرت نداشته ،این امر بدعت است .هیچکدام از صحابه ،در سـختی و شـدت بـه

 .1همان.752-753 ،
 .2همان 783 ،و .75
 .3همان.752-753 ،
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی ورسائل العثیمین ،ج،8
 .5همان ،ج.717 ،8

.717

بررسی نظریه توسل با تأکید بر کتاب «قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة»

وهابیان نیز با پیروی از ابنتیمیه سخنان او را تکرار کردهاند .ابـنعثیمـین ،توسـل بـه

102

پیامبر

پناه نمیبردند و از او درخواست دعا نمیکردند.

0

توسل پیامبران ،صحابه و سل به پیامبر
 ،خلفـا و سـل بـه مـا رسـیده کـه

روایات متعـددی در منـابع معتبـر از پیـامبر اکـرم

تمامشان دلیل بر مشروعیت توسل دارد .حافا تقـیالـدین سـبکی ،بـا اسـتناد بـه روایـات
متعــدد صــحیح ،مشــروعیت توســل بــه نات ،جــاه و مقــام پیــامبر
میووید :توسل به پیامبر

را ثابــت کــرده و

قبل از خلقـت ایشـان و بعـد از خلقـت ایشـان و در زمـان

حیاتشان در دنیا ،و بعد از مرگ و در بـرزد و در قیامـت و بهشـت جـایز و مشـروع اسـت؛
همچنین توسل به جاه و مقام و نات پیامبر

جـایز اسـت 2.نورالـدین سـمهودی نیـز

برخالف ابنتیمیه ،توسل را فعل انبیا و سیره و روش سل صالح دانسته و معتقد است که
توسل به آن حضرت در هر حال ،قبل و بعد از خلقت و در دنیا و برزد و قیامت جایز است.
وی میووید :چگونه توسل به اعمال صالح ـ مثل کسانی که در غار ورفتـار شـده بودنـد ـ
جایز باشد ،ولی توسل به پیامبر

جایز نباشد! در حالیکه توسل به پیـامبر

بـر

توسل به اعمال ،بهطریقاولی اولویت دارد؛ 9در ادامـه بـه برخـی از احادیـث ،در بـاب ایـن
موضوع اشاره میکنیم.
اول :توسل صحابی نابینا به ذا رسولالله

در ایــن روایــت آمــده اســت کــه مــرد نابینــایی بــه نــزد پیــامبر
رسولالله

آمــد و وفــت :یــا

 ،از خداوند بخواه که به من عافیت دهد .حضرت به او آموخـت کـه وضـو

بگیرد و دو رکعت نماز اقامه کند و بعد خداوند را اینوونه بخواند« :اللهم إني أسألك وأتوجه
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إلیك بْبیك محمِّ صل الله علیه و سلم نبي الرحمة ،یا محمِّ إني أتوجه بلك إلل ربلي فلي
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حاجتي هِ فتقضي ،وتیفعْي فیه ،وتیفعه في»؛ 4چنانکه مشاهده میشود ،ایـن حـدیث
 .1همان ،ج.713 ،8
 .2سبکی ،تقیالدین ،شراء السقام في زیارة یی األنام صلی الله علیه وآله،
 .3ابنعبدالله ،علی ،وفاء الوفاء بأیبار دار المصطری ،ج.731 ،1
 .4ابنحنبل شیبانی ،أحمد ،مسند احمد ،ج ،125 ،82ح.73817

.157

تصریح در جواز توسـل بـه نات پیـامبر
پیامبر

دارد؛ زیـرا فـرد نابینـا بـا واسـطه قـرار دادن

 ،از خداوند میخواهد که بیناییاش را بهدست بیاورد .اهمیت ایـن حـدیث از

آن جهت است که پیامبر اکرم
شخص به نزد پیـامبر

 ،به شخص نابینا توسل را آموزش میدهـد؛ زیـرا آن

آمـد و از ایشـان خواسـت کـه بینـاییاش را بـه او بروردانـد و

پیــامبر

مســتقیما بــرای او دعــا نکــرد؛ بلکــه بــه او فرمــود ،از خداونــد بخواهــد و

پیامبر

را واسطه قرار بدهد تا با وساطت ایشان ،خداوند بینای او را برورداند .خداوند

نیز بینایی او را برورداند .این حدیث صراحت در مشروعیت توسل به نات دارد.
این روایت صحیح و مشهور است 0.البانی در حاشیه سنن ابنماجه ،حکـم بـه صـحت
روایت کرده 2و ابنتیمیه به این حدیث در موارد متعدد اشاره کرده است؛ ولی از آنجـاییکـه
بر اساس مبنایش ،توسل به نات را صحیح نمیداند ،درصدد توجیه و تأویل حدیث برآمده
است؛ اما چون نتوانسته در صحت سندی حدیث شک و شبهه کند 9،به ضع داللی ایـن
حدیث پرداخته و این حدیث را به درخواست دعای نابینا از پیامبر
وی میووید :این حدیث ارتباطی با توسل به نات پیـامبر
درخواســت اعمــی از پیــامبر
پیـامبر

 ،تأویل برده است.
نـدارد؛ بلکـه در حقیقـت،

بــرای بروردانــدن بینــایی اســت؛ بــه ایــن صــورتکــه

بـرایش دعـا کـرد و او هـم بینـا شـد؛ 4در حقیقـت ابـنتیمیـه ایـن حــدیث را

مبحث توسل ندارد.

1

توجیه و تأویل ابنتیمیه در مورد این حدیث ،بهچند علت ،قابل قبول نیست.
 .7هر انسانی که آشنایی با کالم و لغت عرب داشته باشد ،از این حدیث برداشتی را که
ابنتیمیه کـرده ،نمـیکنـد؛ بلکـه سـریع مـیوویـد کـه مـراد از ایـن روایـت ،نـه شـفاعت و
.777

 .1رفاعی ،ابوغزوان محمد ،التواصل الی حقیقه التوسل،
 .2ابنماجه قزوینی ،محمد ،سنن ابنماجه ،ج.117 ،7
 .3ابنتیمیه ،احمد ،قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة.25 ،
 .4همان.25-27 ،
 .5همان.777 ،
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میپذیرد ،اما آن را در مورد شفاعت و درخواست از پیامبر

میدانـد کـه ارتبـاطی بـه

109

درخواست دعا از پیامبر

در حال حیـات و ممـات

 ،بلکه توسل به نات پیامبر

است؛ چنانکه سل نیز از ایـن حـدیث ،معنـای توسـل بـه نات پیـامبر

را در حـال

حیات و ممات فهمیدهاند؛ زیرا عثمان بن حنی که راوی حدیث و از صحابه پیامبر
است ،چنین برداشتی داشته است .این ادعا (که سل نیز از این حـدیث توسـل بـه نات را
فهمیدهاند) ،زمانی روشنتر میشود کـه روایـت توسـل شـخص نابینـا بـه پیـامبر

را

بهصورت کامل مورد توجه قرار دهیم .طبرانی در معجم فبی  ،روایت را اینوونه نقل کـرده
است .او میووید :در زمان خلیفه سوم ،شخصی که با عثمان بن عفان کـاری داشـت بـه
مدینه آمد؛ اما به او اجازه ورود نمیدادند تا با عثمان مالقات کند .من به او وفتم ،برو وضو
بگیر ،دو رکعت نماز بخوان و سپس این دعا را تالوت کن« :الـلهلم إنلي أسلألك وأتوجله
إلیك بْبیك محمِّ صل الله علیه وسلم نبي الرحمة ،یا محمِّ إني أتوجله بلك إلل ربلي فلي

حاجتي هِ فتقضلي ،وتیلفعْي فیله ،وتیلفعه فلي» .او چنـین کـرد و اتفاقـا عثمـان او را
خواست و حاجتش را روا کرد؛ پس از اینکه حاجتش برآورده شد ،به نزد مـن آمـد و وفـت:
این چه کلماتی بود که به من آموختی که اینچنین خلیفه ،کار من را زود انجـام داد .بـه او
وفتم :این کلمات را از نزد خودم نگفـتم؛ بلکـه ایـن کلمـات را پیـامبر

بـه شـخص

نابینایی که درخواست بیناییاش را داشت آموخت و او پس از توسل به نات پیامبر
بیناییاش را بهدست آورد.

،

0

چنانکه در این حدیث مشاهده میشود ،عثمان بن حنی که از صحابه و سل صالح
شمرده میشود و راوی حدیث است ،فقط توسل به زنده را نفهمیده است؛ بلکه او توسل به
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زنده و مرده را فهمیده است؛ زیرا بعد از وفات پیامبر
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میدهد که به نزد قبر پیامبر

به آن شخص درمانده ،آموزش

برود و با توسل به رسولالله

از خداوند حاجتش

را بخواهــد و از آنجــایی کــه فهــم ســل از دیــدواه ســلفیها ،بیــانکننــده مــراد خداونــد و
پیامبر

است 2،باید فهم عثمان بن حنی از این حدیث مورد توجه قرار ویرد؛ زیرا به

 .1طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبی  ،ج.75 ،3
 .2دمیجی ،عبدالله بن عمر ،فهم السلف الصالح للنصوص الش عیه،

.87

اقرار خود ابنتیمیه ،دیدواه سل در علم ،عمل ،ایمان ،عقـل ،دیـن ،بیـان و عبـادت ،بـر
خل ترجیح دارد 1و برتری سل بر خل ثابت است.

2

بر اساس مبنای «حجیت فهم سل » ،ابنتیمیه مجبور به پذیرش حدیث عثمـان بـن
حنی است؛ به همین جهت سخن دیگـری وفتـه اسـت .او مـیوویـد :فهـم عثمـان بـن
بعد از وفات نیست؛ زیرا آنچه که بـرای

حنی  ،دلیلی بر مشروعیت توسل به پیامبر

ما حجت است ،روایتی است کـه صـحابی از پیـامبر

نقـل کـردهانـد ،نـه اجتهـادات

آنان! 9این در حالی است که روایت دوم عثمان بن حنی هیچ ارتباطی به موضوع اجتهاد
ندارد؛ بلکه روایت اول که از نظر سندی نیز در نزد ابنتیمیه قابل قبول اسـت ،تصـریح بـر
جواز توسل به نات و مقام پیامبر

دارد و عثمان بن حنیـ در ایـن موضـوع اجتهـاد

نکرده است؛ بلکه عین دیدواه پیامبر

را روایت کرده است.

4

 .8اور کلمات این حدیث را بررسی کنیم ،به این نتیجه میرسیم که این روایت ،تصریح
در جواز توسل دارد .در قسمت اول روایت آمـده اسـت« :اللهلم إنلي أسلألك وأتوجله إلیلك

بْبیك محمِّ»؛ کلمه «نبیک» متعلق به کلمه ماقبلش «اسئلک» است؛ یعنـی خـدایا از تـو
میخواهم بهحق پیامبرت ،و کلمه «اتوجه الیک» یعنی ،خدایا توجه میکنم به تو بهواسطه
پیامبرت «نبیک»؛ چنانکـه در ایـن قسـمت از حـدیث مشـهود اسـت ،مـراد نات مقـدس
کردن؛ زیرا اور کسی بگوید در اینجا ،کلمه «دعا» مقدر است ،مدعای بدون دلیل و خالف
ظاهر است؛ 1همچنین فقره دوم دعا یعنی ،جمله «محمد نبي الرحمة» نیز ،بهخوبی نشان
میدهد که مراد واسطه قرار دادن پیامبر

در دعا اسـت؛ زیـرا اوـر غیـر از ایـن بـود،

 .1ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج.752 ،1
« .2ثم من المحال أیضا أن تکون القرون الفاضلة»...؛ (ابنتیمیه ،احمد ،الرتوی الحمویه الکب ی.)728 ،
 « .3إن االعتبار بما رواه الصحابي ،ال بما فهمه إنا کان اللفا الذي رواه ال یدل علی ما فهمه ،بل علی خالفـه»...؛ (ابـنتیمیـه،
احمد ،قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة.)877-873 ،
 .4عبدالملکی ،محسن ،پاسخ به شبهات وهابیا ب روایت توسل به پیامب .32-33 ،
 .5سبحانی ،جعفر« ،نقد نظریه بعـ المعاصـرین فـی االسـتغاثه و التوسـل» ،مجلاه سالری پووهای ،سـال اول ،شـماره اول،
.73
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پیامبر

است؛ نه توسل به دعای پیـامبر

 ،یـا درخواسـت از ایشـان بـرای دعـا
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نیازی به توصی پیامبر

به «نبی الرحمه» نبـود؛ 0همچنـین جملـه «یلا محملِّ انل

اتوجه بک ال رب » ،داللت بر آن دارد که مرد نابینـا ،نفـس پیـامبر
داده و درخواست دعای نابینا از پیامبر

را وسـیله قـرار

 ،از این بخش از روایت برداشت نمـیشـود؛

همچنین اور منظور ،درخواست دعا از پیـامبر

بـود ،چـه نیـازی بـه اینکـه شـخص

نابینا ،خداوند را خطاب قرار دهد؛ بلکه با صراحت میوفت :ای رسول خـدا
دعا کن و پیامبر

2

 ،بـرایم

نیـز بـرایش دعـا مـیکـرد؛ امـا در اینجـا ،بـا اینکـه آن شـخص از

رســولاللــه

مــیخواهــد کــه بــرایش دعــا کنــد تــا بینــایی خــودش را بـهدســت آورد،

رسولالله

برای اینکه به همه نشان دهد که توسـل بـه خداونـد بـا واسـطه صـحیح

است و موجبات تقرب الیالله را بهوجود میآورد ،از مرد نابینا خواست که از خدا بخواهـد و
حضرت رسول

را واسطه قرار دهد.

تنها جملهای که در این روایت ،مجمل است و باعث شده تا ابنتیمیـه نیـز از آن سـوء
برداشت کند ،فقره سوم است؛ یعنی جمله «و شفعه فی» که ابنتیمیه با استناد به این فقره
از روایت ،مدعی است که این روایت ،داللتی بر توسل به نات ندارد .وی مـیوویـد :جملـه
است؛ یعنی آن فرد از پیـامبر

«و شفعه فی» داللت بر توسل به دعای پیامبر
خواســت کــه بــرای بینــا شــدنش دعــا کنــد و پیــامبر
پیامبر

دعــا کــرد و خداونــد دعــای

را مستجاب کرد 9.در پاسخ به ابـنتیمیـه مـیوـوییم :از ایـن بخـش روایـت،

مــیتــوان برداشــت دیگــری نیــز داشــت و آن اینکــه جملــه «و شــفعه فــی» ،مربــوط بــه
پیامبر

است؛ یعنی پیامبر

در وقت واحد ،دو کار انجـام داد .اول بـه شـخص
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نابینا آموزش داد که چگونه دعا کند و پیامبر
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را واسطه قرار دهد و در همان زمـان،

خود ایشان دعا کرده و میووید :خدایا بهحق من ،دعای این پیرمرد را مستجاب کن؛ 4بـه
 .1همان.72 ،
 .2همان.72 ،
َّ
« .3وهذا اْلعمی شفع له النبي صلی الله علیه وسلم فلهذا قال في دعائه :اللهم فشفعه في" .فعلم أنه شفیع فیه»؛ (ابنتیمیه،
احمد ،قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة.)828 ،
 .4سبحانی ،جعفر« ،نقد نظریه بع المعاصرین فی االستغاثه و التوسل» ،مجله سلری پووهی.72 ،

همین جهت ،مدعای ابنتیمیه مبنی بر اینکه ایـن روایـت در رابطـه بـا درخواسـت دعـا از
پیامبر

است ،ثابت نمیشود.

 .7تمسک به ظاهر ،از مبانی ابنتیمیه است؛ مثال در مبحث صفات خبری ،ابنتیمیه
برای خداوند ،دست ،چشم ،پا و ...قائل است 0و هیچکدام از این صفات را تأویل نمیبـرد؛
بلکه بر ظاهر آیات اصرار دارد .با توجه به مبنای یاد شده ،ابنتیمیه نبایـد دسـت از ظـاهر
بردارد؛ در حالیکه وی در اینجا که روایت ،ظاهر در توسـل اسـت ،بـرای اینکـه بـا دیـدواه
خالف واقع خودش درست شود ،درصدد تأویل روایت است .در مورد چنین چیـزی سـخن
وفتن ،خالف مبنا است و درست نیست.
بنابراین ،روایت ضریر (شخص نابینا) ،ثابت میکند که سل  ،معتقد به توسل بـه نات
پیامبر

بودند .آنها در حال حیات و ممات به نزد پیـامبر

رفتـه و بـا توسـل بـه

نات ایشان ،حاجات خود را از خداوند طلب میکردند؛ بنابراین ،مدعای ابنتیمیه بـر عـدم
مشروعیت توسل به نات پیامبر

 ،از دیدواه صحابه و سل  ،بی اساس است.

دوم :توسل عمر بن خطال به ذا عباس بن عبدالمطلب

در کتاب بخاری آمده است ،زمانی قحطی شد و خلیفه دوم برای طلـب بـاران بـه عبـاس

عباس عموی پیامبر

توسل جست و با واسطه قـرار دادن ایشـان از خداونـد ،طلـب

باران کرد؛ بنابراین خلیفه دوم با این رفتارش نشان داد که توسل به نات یا جـاه اشـخا
جایز است.
ابنتیمیه در این روایت ،مثل روایت پیشین درصدد توجیه و تأویل روایت برآمـده اسـت.
وی با اینکه صحت سند را پذیرفته ،ولی در داللت روایت بر توسل خدشه وارد کرده اسـت.
وی مدعی است ،مراد از توسل در این روایت ،شفاعت و درخواست دعـا از عبـاس عمـوی
 .1ابنتیمیه ،احمد ،اإلیما األوسط.31 ،
 .2بخاری ،محمد ،صحیح بخاری ،ج ،83 ،8ح.7575

بررسی نظریه توسل با تأکید بر کتاب «قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة»
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متوسل وردید و وفت« :الل ُه َّم ِإنا ك َّْا ن َت َو َّسل ِإل ْیك ِب َْ ِب یی َْا ف َت ْس ِق َیْاَ ،و ِإنلا
عموی پیامبر
ُ َ
َ
َ َ َ َ
َن َت َو َّسل ِإل ْی َك ِب َع یم َن ِب یی َْا ف ْاس ِق َْا؛ قال :ف ُی ْسق ْو َن» 2.ظاهر روایت تصریح دارد که خلیفـه دوم بـه
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پیامبر

است که اساسا جایز است؛ نه توسل بـه نات عبـاس عمـوی پیـامبر

زیرا اور توسل به نات جایز بود ،عمر باید نات پیـامبر

؛

را واسـطه قـرار مـیداد و بـه

سراغ عباس نمیرفت؛ 1چرا که معنا ندارد ،با وجود افضل ،به سراغ مفضول برویم.

2

پاسخ این ادعا

 .7ظاهر روایت ،داللت بر توسل به نات ،جاه و مقام دارد و هر کسی که شبهات ابنتیمیه
و وهابیت را نشنیده باشد ،از ظاهر روایت ،توسل به نات ،جـاه و مقـام را میفهمـد؛ چـون
ظاهر روایت تصریح بر توسل به نات دارد ،لذا ظهور در توسل به نات دارد و چـون خلیفـه
دارد و عمـوی پیـامبر

دوم به اعتبار جاه و مقامی کـه عبـاس در نـزد پیـامبر

است به ایشان توسل کرده ،ظهور در توسل به جاه و مقام دارد؛ چنانکه شـارحین بخـاری
نیز توسل به نات و جاه را فهمیـدهانـد .صـاحب کتـاب المتاواری از ایـن روایـت ،توسـل را

استفاده کرده و میوویدَ « :و َك َِل َك َقول عمرَّ :الل ُه َّم إ َّنا ُك َّْا نتوسل إ َل ْیلك ّ
بْبیلك ُم َح َّملِّ،
ِ
ِ
ِ
ّ
َ َ
دل عل أنهم ك ُانوا یتوسلون» 9.مصـطفی بغلـوی مصـحح کتـاب بخااری نیـز در نیـل ایـن
روایت ،در تعری توسل مینویسد« :نتوسل ،نجعله وسیلتْا إلیك لما لله ملَ حرملة عْلِّك

تعطفك علیْا»؛ 4بنابراین عالمانی که روایات را شرح کردهاند ،از این روایت توسل بـه نات،
جاه و مقام را نتیجه ورفتهاند.
 .8قسـمت اول روایـت ،تصـریح دارد کـه توســل از عقایـد مسـلمانان بـود و مســلمانان
همیشه به پیامبر

متوسل میشدند .جمله «انا کنا نتوسل الیـک بنبینـا» ،بـهخـوبی

بیانور اعتقاد سل به توسل است؛ یعنی ما همیشه به پیامبر
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اساس این روایت ،مشخص میشـود کـه توسـل بـه نات پیـامبر
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است؛ یعنی همانوونه که توسل به نات پیامبر
نیز جایز بوده و توسل مختص پیامبر

و صـالحین جـایز

جایز است ،توسل به دیگر صالحین

نیست.

 .1ابنتیمیه ،احمد ،قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة،
 .2همان.783 ،
 .3جروی اسکندرانی ،أحمد بن محمد ،المتواري علي ت اجم أبواب البخاري،
 .4بخاری ،محمد ،صحیح بخاری ،ج.85 ،5

متوسل میشدیم؛ بر

 782و 35و.73

.771

 .7این روایت در توسل بـه نات و جـاه و مقـام زنـدوان صـراحت دارد؛ زیـرا خلیفـه دوم
وفت :تا زمانیکه پیامبر

بود ،ما ایشان را بین خودمان و خدا واسطه قرار میدادیـم

و حاجاتمان را از خداوند طلب میکردیم؛ ولی اکنون که ایشان از دنیا رفتهاند ،ما به عموی
پیامبر

که از نظر نسبی به ایشان نزدیک است توسل میجـوییم و ایشـان را واسـطه

بین خودمان و خدا قرار میدهیم ،تا خداوند به برکـت ایشـان بـه مـا بـاران دهـد؛ بنـابراین
ظاهر روایت نشاندهنده توسل به زندوان است .این در حالی است که ابنتیمیه توسل بـه
نات و جاه و مقام پیامبر

در حال حیات را نیز جـایز نمـیدانسـت؛ 0بنـابراین نتیجـه

میویریم که نمیتوان از این روایت ،عدم مشروعیت توسل بـه نات و جـاه اولیـای زنـده را
نتیجه ورفت.
 .1اور مراد از توسل در اینجا ،توسل به دعـای عبـاس اسـت ،آنوونـه کـه ابـنتیمیـه
مدعی است ،باید خلیفه به نزد کسی میرفت که افضل از عباس باشد؛ زیرا دعای افضل،
نزدیکتر به اجابت از دعای غیرش است و از آنجا که در نزد ابنتیمیه ،افضل الناس بعـد
از رسولالله

 ،ابوبکر و عمر هستند ،باید خود خلیفه دعا میکرد ،نـه اینکـه از کـس

دیگری طلب دعا کند؛ 2بنابراین معلوم میشود که توسـل ،بـه مقـام و جـاه عبـاس اسـت؛
چراکه او عموی پیامبر

است .دکتر عبدالملک سعدی در این بـــاره مـــینویســـد:

وفت :باران را به وسیله عباس عموی پیامبرت میخواهیم .به ایـن جهـت کـه آبـرو بـرای
پیامبر

است؛ بنابراین عمر از این طریق به جاه و مقام پیامبر

چون عباس عموی پیامبر

توسـل جسـت؛

بود .این اعترافی است به اینکه آبروی پیامبر

از مروش دائما باقی است ،تا اینکه به عمویش عباس سرایت کرده است.

بعـد

9

« .1والثالث :التوسل به بمعنی اإلقسام علی الله بذاته والسؤال بذاته ،فهذا هو الذي لم تکن الصحابة یفعلونـه فـي االستسـقاء
ونحوه ،ال في حیاته وال بعد مماته ،ال عند قبره وال غیر قبره»؛ (ابنتیمیه ،احمد ،قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة.)55 ،
 .2سبحانی ،جعفر« ،نقد نظریه بع المعاصرین فی االستغاثه و التوسل» ،مجله سلری پووهی.85 ،
 .3سعدی ،عبدالملک ،البدعه فی مرهومها االسالمی15 ،؛ ر.ک .رضوانی ،علی اصغر ،وهابیت و توسل.755 ،
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سوم :توسل رسولالله

به انبیاء پیشین

هنگامی که فاطمه بنت اسد (مادر حضرت علی

) ،از دنیا رفـت و قبـر بـرای او آمـاده

ُ
ّ
فرمود« :الله الِي یحیلي و یمیلت وهلو حلي ال یملوِ اغفلر أل ّملي
شد ،پیامبر خدا
ّ
وسع علیها مِّخلها ّ
فاطمة بْت أسِّ ولقْها حجتها ،و ّ
بحلِ ّ
نبیلك واألنبیلاء اللِیَ ملَ قبللي

ّ
فِنك أرحم الراحمیَ» 0.این حدیث داللت دارد بر اینکه ،توسل هم به زنده و هم بـه امـوات

صحیح است .کلمه «بحق نبیک» ،دلیل بر توسل به زنده است و کلمه «انبیاء الـذین مـن
قبلی» ،داللت بر توسل به اموات دارد؛ زیرا پیامبر

در اینجا خودش و انبیا ماقبـل را

واسطه قرار داده است .از نظر داللی ،این حدیث صراحت در توسـل دارد و از نظـر سـندی
نیز رجالش موثق هستند .فقط روح بن صالح در سندش و در ثقـه بـودن او خدشـه کـرده
است؛ اما ابنحبان و حاکم او را توثیق کردهاند.

2

ایــن حــدیث نشــان مــیدهــد نــه تنهــا ســل قائــل بــه توســل بودنــد کــه حتــی خــود
پیامبر

 ،توسل را به سل آموخت تا با وسیله قرار دادن انبیا و صلحا به خداوند تقرب

جویند و حوائج خود را طلب کنند.
بهحش سا لین
چهارم :توسل رسولالله
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ی
فرمود« :إاا خ َر َج َّالر ُجل م َْ َب ْیته إل َّ
الصال ِة فقال :الل ُه َّم ِإني أ ْسألك ِب َح یلِ
رسول خدا
َِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ َ َ َ ْ َ َ َ ی َ ْ َ َ َ ی ْ ْ ُ ْ َ ً َ َ َ ً َ َ ً َ ُ ْ َ ً َ َ ْ ُ
لت یات َق َ
لاء
السا ِْل ِلیَ علیك و ِبحِ ممیاي ف ِِني لم أخرج أشرا وال بطرا وال ِر یلاء وال سلمعة خرج
ُّ
ُ
َس َخط َك َو ْابت َُ َاء َم ْر َضات َكَ ،أ ْس َأ ُل َك َأ ْن ُت ْْق َِنيَ م ََ َّالْارَ ،و َأ ْن َت ُْف َر لي ُا ُنوبي إ َّن ُه َال َی ُْف ُر اللِن َ
وب
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َّ ْ َ 9
ِإال أنت»؛ زمانیکه شخص از خانهاش برای نماز خارج میشود ،مستحب اسـت بگویـد:
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بارالها از تو میخواهم بهحق سائلین درواهت ،و بهحق کسانی که پیاده در حرکتند ...از تـو
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میخواهم که من را از آتش نجات دهی و وناهان من را ببخشی؛ چراکه فقـط تـو آمرزنـده
757؛ متقـی هنـدی ،علـی

 .1طبرانی ،سلیمان ،المعجم األوسط ،ج73 ،7؛ طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبیا  ،ج،81
بن حسام ،فنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،ج.712 ،78
 .2نهبی ،محمد بـن احمـد ،تااریخ اإلساالم ووفیاات المشااهی واألعاالم ،ج287 ،5؛ نهبـی ،محمـد بـن احمـد ،میازا
االعتدال فی نقد ال جال ،ج52 ،8؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،لسا المیزا  ،ج.175 ،8
 .3طبرانی ،ابوالقاسم ،الدعاء للطب اني713 ،؛ ابنماجه قزوینی ،محمد ،سنن ابنماجه ،ج.857 ،7

هستی .ظاهر این روایت تصریح دارد که توسل به جاه و مقام کسانی که بـهسـوی نمـاز در
حرکت هستند ،جایز است.
ابنتیمیه این حدیث را در کتاب ش ح عمدة الرقه ،در «باب آدب المشي إلی الصالة»،
نکر کرده و حتی این روایت را تقویت کرده است .وی میووید این روایت را احمد ،ابنماجه
و طبرانی نقل کردهاند؛ بنابراین مستحب است ،هر کس در هنگام خـروج از منـزل ،بـرای
نماز این دعا را که از پیامبر

رسیده است بخوانـد؛ 0امـا در کتـاب قاعادة جلیلاة فای

التوسل و الوسیلة ،بهجهت وجود عطیه عوفی در سندش ،آن را تضعی کرده است 2.وی
در داللت این حدیث نیز خدشه کرده و میووید :بـر فـرض کـه ثابـت شـود ،ایـن کـالم از
نـدارد؛ زیـرا

پیامبر

صادر شده باشد ،باز هم داللتی بر جواز توسل به ایـن اشـخا

پیامبر

بهحق سائلین و طیکنندوان مسیر طاعت و بندوی توسل جسته و خداوند بر

خود واجب کرده است که به سائلین درواهش اجابت دعا و به طیکنندوان مسـیر بنـدوی،
نیــل و رســیدن بــه آن را بدهــد؛ بنــابراین در حقیقــت ،توســل بــهحــق ســائلین و بــهحــق
طیکنندوان مسیر بندوی ،همان توسل به خداوند است؛ 9یا مانند توسل به دعای پیامبران
و صالحان است که مشروع میباشد.

4

پاسخ این ادعا

مثل احمد بن حنبـل در مساند 1،متقـی هنـدی در فنازل العماال 6،ابـنماجـه در سانن،

7

طبرانی در معجم صغی  8،و ابنابیشیبه در المصنف 3،این روایـت را نقـل کـردهانـد .کتـب
 .1ابنتیمیه ،احمد ،ش ح عمده الرقه ،ج.555 ،7
 .2ابنتیمیه ،احمد ،قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة.773 ،
 .3ابنتیمیه ،احمد ،قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة.715 ،
« .4ان الدعا له سبحانه و تعالی و العمل له سبب بحصول مقصود العبد فهـو کالتوسـل بـدعاء النبـی والصـالحین مـن امتـه».؛
همان.715 ،
 .5ابنحنبل شیبانی ،أحمد ،مسند أحمد بن حنبل ،ج.813 ،73
 .6متقی هندی ،علی بن حسام ،فنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،ج.157 ،75
 .7ابنماجه قزوینی ،محمد ،سنن ابنماجه ،ج.857 ،7
 .8طبرانی ،ابوالقاسم ،الدعاء للطب انی.713 ،
ّ
المصنف في األحادیث واآلثار ،ج.85 ،7
 .9ابنأبیشیبه ،عبدالله،
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 .7برخی از اشخا

مثل ابنخزیمه ،حکم به صحت این روایت کردهانـد و اشخاصـی
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نکر شده ،جزء معروفترین کتب اهل سنت است .بهخصـو

آنکـه احمـد بـن حنبـل در

رابطه با جایگاه کتاب مسند میووید :احادیث ایـن کتـاب را از بـین هفتصـد هـزار حـدیث
جمعآوری کردم تا هر کس که میخواهد به سنت رسولالله
با مراجعه به این کتاب ،سنت رسولاللـه

دسترسی داشته باشد و

را دریابـد« .عمللت هلِا الكتلاب إماملا إاا

أختلف الْاس في سْة رسولالله»؛ 0افزون بر آنکه مهـمتـرین علـت تضـعی «عطیـه
عوفی» ،شیعه بودن اوست .با اینکه وی از اعاظم و تابعین است و قدر و جایگاه ارزشمندی
اسـت ،مـورد قـدح و

در میان تابعین دارد ،اما بهصرف اینکه از محبـین امـام علـی

تضعی قرار ورفته است .این روش ابنتیمیه و سلفیه است که احادیث صـحیح زیـادی را
که برخالف دیدواهشان است ،بهجهت تشیع راوی کنار میوذارند .این در حالی اسـت کـه
بزروان اهل سنت در جرح و تعدیل حدیث معتقدند که احادیـث رافضـی صـدوق ،پذیرفتـه
میشود؛ 2حتی اکثر اهل حدیث ،روایاتی را که رافضی صدوق و عارف به حدیث نقل کند را
میپذیرند؛ حتی ابنحبان ،در پذیرش احادیثی کـه راویـان آن رافضـی صـدوق و عـارف بـه
حدیث باشند ،ادعای اجماع دارد.

9

 .8داللت حدیث نیز بر توسل صراحت دارد و جای هیچوونه توجیه و تأویلی نیز وجود ندارد؛
بلکه این توسل به جاه و مقام نمازوزاران است و نمیتـوان آن را ،توسـل بـه دعـای آنـان تأویـل
آنکه شایسته نیسـت،

کرد؛ چنانکه سندی ،همین برداشت را از روایت کرده است؛ 4بهخصو

پیامبری که خود در باالترین مرتبه تقرب به خداوند است ،از اصحابش بخواهد که بـرایش دعـا
کنند؛ اما شایسته است که پیامبر

به کسانی که بهسوی نماز در حرکت هستند و کسـانی

که از خداوند درخواست حاجت دارند را واسطه قرار دهـد و از خداونـد درخواسـت داشـته باشـد؛
سال هشتم ،زمستان  ،1397شمارۀ 32

زیرا در بین این اشخا  ،پیامبران ،معصومین و اولیای الهی نیز وجود دارند.
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 .1أصبهانی مدینی ،ابوموسی ،یصائص مسند اإلمام أحمد.71 ،
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،لسا المیزا  ،ج.77 ،7
 .3حسنی مغربی ،احمد بن محمد ،فتح الملک العلی بصحه حدیث باب مدینه العلم علی،
 .4ابنحنبل شیبانی ،أحمد ،مسند أحمد بن حنبل ،ج.813 ،73

.2

نتیجه
قرآن کریم مشروعیت توسل را بهصورت مطلق بیان کرده است؛ بنـابراین توسـل بـه مقربـان
درواه الهی جایز است؛ زیرا وقتی چیزی بهصورت مطلق ثابـت شـد ،تخصـیص آن بـه مـوارد
محدود ،دلیل میخواهد؛ اما دلیلی از شرع بر بدعت بودن توسل به نات و جاه و مقام اولیای
الهی وجود ندارد؛ بنابراین اطالق توسل ،ایـن مـوارد را شـامل مـیشـود و مشـروعیت اقسـام
توسل در حال حیات و ممات ثابت میشود .بهخصو

آنکه دالیلی که ابنتیمیـه بـر بـدعت

بودن توسل اقامه کرده ،تمامشان مورد خدشه است .مهمترین دلیل ابنتیمیه بر غیر مشروع
بودن توسل ،نبودن روایات صحیح از پیامبر

 ،خلفا و سل است .ایـن در حـالی اسـت

که روایات متعددی در منابع معتبر وجود دارد که سـل بـه نات ،جـاه و مقـام پیـامبر
توسل جستهاند .این روایات از نظر سندی و داللی بر توسل سل به پیـامبر

 ،در حـال

حیات و ممات صراحت دارد؛ بنابراین دیدواه ابنتیمیه نادرست است.

بررسی نظریه توسل با تأکید بر کتاب «قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة»
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مکتبة الرشد ،چاپ اول7153 ،ق.
بنباز ،عبدالعزیز ،مجمو فتاوی ،تحقیق :محمد بن سعد الشویعر ،ریـاض :رئاسـه اداره البحـوث
علمیه و االفتاء7187 ،ق،
ابنتیمیه ،احمد بن عبـدالحلیم ،الفتموی الحمویمه الکبمری ،ریـاض :دارالصـمیعی ،چـاپ دوم،
7185ق.
ابنتیمیه ،احمد بن عبـدالحلیم ،اإلیممان األوسمط ،محقـق :محمـود أبوسـن ،ریـاض :دار طیبـة
للنشر ،چاپ اول7188 ،ق.
ابــنتیمیــه ،احمــد بنعبــدالحلیم ،شممرح عمممده الفقممه ،موقــع شــبکة مشــکاة اإلســالمیة،
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 .75ابنتیمیه ،احمد بنعبدالحلیم ،قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة ،تحقیق :محمد اسکندری،
بیروت :درالکتب العربی7187 ،ق.
 .77ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،قاعدة جلیلة في التوسل والوسمیلة ،تحقیـق :ربیـع بـن هـادي
عمیر المدخلي ،عجمان :مکتبة الفرقان ،چاپ اول7188 ،ق.
 .78ابنحجر عسقالنی ،احمـد بـن علـی ،لسمان المیمزان ،تحقیـق :دائـرة المعـرف النظامیـة للهنـد،
بیروت :مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات چاپ دوم7735 ،ق.
 .77ابنحنبل شیبانی ،أحمـد ،مسمند أحممد بمن حنبمل ،تحقیـق :شـعیب اْلرنـؤوط و عـادل مرشـد و
دیگران ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول7187 ،ق.
 .71ابنعثیمین ،محمد بن صـالح ،مجممو فتماوی ورسما ل فضمیلة الشمیخ محممد بمن صمالی
الع یمین ،جمع و ترتیب :فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان ،دارالوطن  -دارالثریا ،بیجـا :الطبعـة
اْلخیرة7177 ،ق.
 .75ابنماجه قزوینی ،محمد ،سنن ابنماجه ،تحقیق :محمد فؤاد عبدالباقی ،بیجا :دار إحیاء الکتب

العربیة ،بیتا.
 .77أبوغزوان ،محمد نسیب بن عبدالرزاق ،التواصل الی حقیقه التوسل ،بیروت :دار لبنـان للطباعـة
و النشر ،چاپ سوم7733 ،ق.
 .73اصبهانی مدینی ،ابوموسی ،خصا ص مسند اإلمام أحمد ،بیجا :مکتبه التوبه7175،ق.
 .72جروی اسکندرانی ،أحمد بن محمد ،المتواري علي تمراجم أبموال البخماري ،محقـق :صـالح
الدین مقبول أحمد ،کویت :مکتبة المعال ،بیتا.
 .73بخاری ،محمد ،صحیی بخاری ،تحقیق :محمد زهیر بن ناصـر ،بـیجـا :دار طـوق النجـاة ،چـاپ
اول7188 ،ق.
 .85حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین ،تعلیق :محمد بن أحمد نهبی ،تحقیـق:
مصطفی عبدالقادر عطا ،دارالکتب العلمیة ،بیروت :چاپ اول7177 ،ق.
 .87حسنی مغربی ،احمد بن محمد ،فتی الملک العلی بصحه حمدیث بمال مدینمه العلمم علمی،
مصر :المطبعه االسالمیه ،بیتا.
 .88نهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ اإلسمالم ووفیما المشماهیر واألعمالم ،تحقیـق :بشـار عـواد
معروف ،بیجا :دارالغرب اإلسالمی ،چاپ اول8557 ،م.
 .87نهبــی ،محمــد ،میممزان االعتممدال فممی نقممد الرجممال ،تحقیــق :بجــاوی علـی محمــد ،بیــروت:
دارالمعرفة للطباعة والنشر ،چاپ اول7728 ،ق.
 .81رضوانی ،علی اصغر ،وهابیت و توسل ،قم :نشر مشعر7737 ،ش.

 .83لخمـی شــامی ،سـلیمان بــن أحمـد ،طبرانـی ،أبوالقاسـم ،الممدعاء للطبرانممي ،محقــق :مصــطفی
عبدالقادر عطا ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چاپ اول7177 ،ق.
 .82طبرانی ،سلیمان ،الروض الداني (المعجم الصمغیر) ،تحقیـق :محمـد شـکور محمـود الحـاج
أمریر ،بیروت :المکتب اإلسالمی ،چاپ اول7155 ،ق.
 .83طبرانی ،سلیمان ،المعجم األوسط ،تحقیق :طارق بن عوض الله بن محمـد و عبدالمحسـن بـن
إبراهیم الحسیني ،قاهره :دارالحرمین ،بیتا.
 .75طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبیر ،تحقیق :حمـدی بـن عبدالمجیـد السـلفي ،مکتبـة ابـنتیمیـة،
قاهره :چاپ دوم ،بیتا.
 .77دمیجی ،عبدالله بن عمر ،فهمم السمل الصمالی للنصموص الشمرعیه حقیقتمه و اهمیتمه و

بررسی نظریه توسل با تأکید بر کتاب «قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة»

 .85سبکی ،تقیالدین ،شفاء السقام في زیارة خیر األنام صلی اللمه علیمه وآلمه ،تحقیـق :سـید
محمد رضا حسینی جاللی ،بیجا :بینا ،چاپ چهارم7173 ،ق.
 .87سعدی ،عبدالملک ،البدعه فی مفهومها االسالمی ،بیجا :داراالنبار7338 ،م.
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حجیته ،مکه مکرمه :مرکز البحوث و الدراسات7177 ،ق.
 .78ابنعبدالله ،علی ،وفاء الوفماء بأخبمار دار المصمطفی ،بیـروت :دارالکتـب العلمیـة ،چـاپ اول،
7173ق.
 .77متقی هندی ،علی بن حسام ،کنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،تحقیق :بکری حیـانی و
صفوة السقا ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ پنجم7157 ،ق.
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پژژوهشنامژۀنقژدوهابیژت؛سژراجمنیژرسژالهشژتم  شژما رۀ23زمسژتان7231

صژژفحات732-723:تژژارریفر:ا ژژت7231/71/31:ت ژژارریتأریژژد7231/73/33:


دیدگاه ابنتیمیه نسبت به روایت حرمت آتش
بر ذریه حضرت زهرا
*

مصطفی مهاجر
چکیده

ابنتیمیه مدعی است که به اتفاق اهل حدیث و غیر اهل حدیث ،روایـت «إن فاطمة

أحصْت فرجها فحرم الله اریتها عل الْار» دروغ است؛ اما این ادعا از دو جهت دارای
اشکال است .اوال این روایت در کتب متعدد اهل حدیث که قبل از ابنتیمیه میزیستند
و مورد تأیید وی بودهاند ،نقل شده و همچنین بعد از ابنتیمیه نیز این روایـت را بزروـان
اهـل حـدیث ،در کتـب متعـدد نقـل کـردهانــد .ثانیـا بـه نـص روایـات متعـدد دیگــری از
با مضمون ُحرمت آتش بر نریه حضـرت زهـرا  ،معلـوم مـیشـود کـه
پیامبر

هیچوونه مالزمهای میان پاکدامنی و ُحرمت آتش بر نریـه آن حضـرت وجـود نـدارد؛

چنانکه برخـی از بزروـان اهـل سـنت ،بـه نفـی مالزمـه تصـریح کـرده و ایـن روایـت را
مختص به فضائل حضرت زهرا

دانستهاند.

کلیمدواژهها :ابـنتیمیــه ،فضـائل حضــرت زهـرا

 ،نریــه حضـرت زهــرا

احصنت فرجها.

* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی و پژوهشگر موسسه تحقیقاتی داراالعالم لمدرسة اهل البیت.

 ،روایــت

مقدمه
کسیکه آشنایی مختصری با تاریخ زندوانی پیامبر
مناقب و فضائل بـیشـمار حضـرت زهـرا

و روایات ایشان دارد ،به وضوح با

از لسـان نبـی مکـرم اسـالم

مواجـه

میشود که در کتب فریقین ،بهصورت متعدد نقل شده است .مانند روایت مشهوری اسـت
که پیـامبر
فاطمه

فرمودنـد« :إن فاطملة أحصلْت فرجهلا فحلرم اللله اریتهلا علل الْلار»؛
پاکدامن است ،پس خداوند آتش را بر نریه او حرام کرد.

با اینکه این روایت مانند دیگر فضائل حضرت زهرا

 ،مورد قبول بزروان اهل سنت

واقع شده ،و در کتب متعدد حدیثی نقل شده است ،ولی ابـنتیمیـه مؤسـس اندیشـههـای
وهابیت ،برخالف سیره سل  ،با بیان اشکاالت واهی آن را مورد خدشـه قـرار داده اسـت.
بهزعم ابنتیمیه این روایت در نظر اهل حدیث و غیر آنها ،دروغ دانسته شده است.
این موضوع ورچه در بعضی کتابها که در نقد ابنتیمیـه نوشـته شـده( ،ماننـد کتـاب
سی ی در منهاج السنة نوشته آیتالله سید علی حسینی میالنی) ،مورد نقد و بررسی قـرار
ورفته است؛ ولیکن این تحقیق به دنبال آن است که به تفصیل ،درباره این موضوع و نقـد
سخن ابنتیمیه پاسخ دهد؛ چراکه ابنتیمیه خواسته این فضیلت بزرگ از فضائل حضـرت
زهرا

را مورد انکار بزروان و عالمان اهل سـنت جلـوه دهـد و آن را بـهعنـوان کـذب و

دروغ معرفی نماید.
در نیل ،ضمن توضیح سخنان وی ،آن را مورد نقد و بررسی قرار میدهیم.
روایت «إن فاطمة أحصنت فرجها»
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یکی از مشهورترین روایات در میـان منـابع روایـی فـریقین ،حـدیثی از پیـامبر اکـرم
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است ،که مضمون آن عبارت است از اینکه خداوند به سبب پاکدامنی حضرت زهرا
آتش را بر نریه او حرام کرد .این روایت با دو عبارت از پیامبر اکرم

،

نقل شـده اسـت.

در بعضی از روایات ،معاویة بن هشام ،از عمرو بن غیـاث ،از عاصـم ،از زر ،از عبداللـه بـن
مسعود ،از پیامبر اکرم

نقل کرده است که:

«إن فاطمة حصْت فرجها فحرمها الله واریتها عل الْار».

0

در برخی هم ،عمرو بن غیاث از طریق راویان فوق ،از پیامبر اکرم
است که:

َ َ َ
َ
َ
َ
َّ ُ
« ِإ َّن ف ِاط َمة أ ْح َص ْْ َت ف ْر َج َها ف َح َّر َم الل ُه ا یر َی َت َها َعل َّالْ ِار».

در بعضی از روایات نیز آمده:

روایات کـرده

2

9

َ َ َ
َ
« ِإ َّن ف ِاط َمة أ ْح َص ْْ َت ف ْر َج َها فحرمها الله واریتها عل الْار».

اشکاال ابنتیمیه بر روایت
ابنتیمیه در کتاب منهاج السنة در رد عالمه حلی میووید:
«والحِّیث الِي اكر عَ الْبي علَ فاطملة هلو كلِب باتفلا .أهلل المعرفلة
بالحِّیث ،ویظهر كِبه لُیر أهلل الحلِّیث يأیضلاف ،فلِن قولله :إن فاطملة أحصلْت
فرجها فحرم الله اریتها عل الْار؛ یقتضي أن إحصان فرجهلا هلو السلب لتحلریم

اریتها يعل الْارف وهِا باطل قطعا ،فِن سارة أحصْت فرجها ،ولم یحرم الله جمیلع
4

درباره فاطمه نقل شده است،
اریتها عل الْار»؛ حدیثی که از پیامبر
به اتفاق حدیثشناسان ،دروغ است .برای کسـانی هـم کـه اهـل حـدیث نیسـتند،
دروغ بودن آن امری آشکار است؛ چراکه اقتضای روایت این است که پـاکدامنـی
سبب تحریم نریه بر آتش شود و حال آنکه این سخن باطل است؛ زیرا "سـاره" نیـز
دامن خود را حفا کرد ،ولیکن خداوند تمام نریهاش را بر آتش حرام نکرد.

وی در ادامه به صفیه عمه پیامبر اشاره میکند و میووید :او هـم دامـن خـود را
زنانی که دامن خود را حفا کـردهانـد بیشـمارند و کسـی جـز خداونـد عددشـان را
نمیداند .فرزنـدان آنهـا برخـی نیکوکـار و برخـی فاجرنـد ،پـارهای مـؤمن و پـارهای
بهخاطر پاکدامنی او نیست؛ بلکه آن حضـرت ،در
کافراند؛ پس برتری فاطمه
1
این امر ،با اکثر زنان مؤمن شریک است.
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 .1طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبی  ،ج،88
 .2بزار ،احمد ،مسند ّ
البزار ،ج.887 ،5
« .3و أخرج تمام والبزار والطبرانی وأبونعیم أنه قال :إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله نریتها علی النار؛ وفي روایة :فحرمها
الله ونریتها علی النار»؛ (هیتمی ،احمد ،الصواعق المح قة ،ج.)171 ،8
 . 4ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة ،ج.78 ،1
 .5همان.77 ،

دیدگاه ابنتیمیه نسبت به روایت حرمت آتش بر ذریه حضرت زهرا

حفا کرد ولی در نریه او نیکوکار و ستمگر هر دو با هم وجود دارند .وی مینویسد:
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اشکال ابنتیمیه در دو سخن خالصه میشود :اول اتفاق اهل حـدیث در دروغ بـودن
روایت؛ دوم ،کذب خواندن مدلول روایت که پاکدامنی موجب رهـایی از آتـش بشـود .هـر
کدام از این شبهات بهصورت جداوانه مورد نقد و بررسی قرار میویرد.
 .0نقد و بررسی دروغ بودن حدیث در نظر اهل حدیث

اینکه ابنتیمیه این روایت را به اتفاق اهل معرفت به حدیث ،دروغ میپندارد ،به دالیل نیل
سخنی خالف واقع است.
ّ
اول :نقل روایت در کتب متعدد روایی

این روایت در کتب علمای بزرگ اهل حدیث که قبل از ابنتیمیه مـیزیسـتند و در جوامـع
روایی بزروانی که بعد از ابنتیمیه زیستهاند ،وجود دارد .در ادامـه هـر کـدام از ایـن مـوارد،
بهصورت جداوانه مورد بررسی قرار میویرد.
ال ) نقل روایت در کتب اهل حدیث قبل از ابنتیمیه

این روایت در جوامع روایی متعددی که مؤلفان آنها جزء اهل معرفت بـه حـدیث محسـوب
میشوند و معرفت حدیثشناسی آنان در نزد ابنتیمیه مسلم و ثابت شده ،نکر وردیده کـه
در اینجا به برخی از این کتب اشاره میکنیم.
 .7أحمد بن عمرو البزار ( 838هـ) ،در کتاب مسند البزار 0این روایت را نکر کـرده اسـت.
بزار یکی از محدثین بزرگ اهـل سـنت و صـاحب مساند الکبیا مـیباشـد و نهبـی عنـاوین
«الشیخ ،اإلمام ،الحافا الکبیر» را در مورد او نکر کرده است 2.ابنتیمیه بزار را جزء علمـای
حدیثی دانسته که دارای قدر و منزلت و صداقت و دیانت هستند و از کتابش بهعنوان کتـاب
سال هشتم ،زمستان  ،1397شمارۀ 32

روایی یاد کرده است 9.ابنتیمیه مکررا در تألیفاتش به کتاب بزار استناد میکند.
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 .1بزار ،احمد ،مسند ّ
البزار ،ج.887 ،5
 .2نهبی ،محمد ،سی أعالم النبالء ،ج.551 ،77
 .3ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة ،ج.75-77 ،3
 .4ابنتیمیه ،احمد ،اقتضااء الصا اط المساتقیم ،ج،7
ج.713 ،83

4

117؛ ابـنتیمیـه ،أحمـد ،مجماوع الرتااوی ،ج،3

883؛ همـان،

 .8سلیمان طبرانی ( 775هـ) ،در کتاب المعجم الکبی  0نیـز ایـن روایـت را نقـل کـرده
است .طبرانی از حفاظ و بزروان در علم حدیث است .ابنابییعلـی در طبقاات الحنابلاه در
مورد او مینویسد« :وكان أحِّ األْلمة والحفاظ ف علم الحِّیث وله تصلانیف ملِكورة و آثلار

میهورة مَ جملتها المعجم الكبیر واألوسط واألصُر» 2.نهبی هـم از او بـا عنـاوینی ماننـد
«اإلمام ،الحافا ،الثقة ،الرحال ،الجوال ،محدث اإلسالم» یاد میکند.

9

ابنتیمیه نیز او را از علمای حدیث و اهل معرفتی که خدا با آنها دیـن را حفـا کـرده و
میتوان عقاید را از آنها یاد ورفت ،نکر میکند؛ 4همچنین ابنتیمیه او را از کسانی کـه بـه
احوال رسول خدا

اعلم از دیگران است ،میداند.

1

 .7أحمد بن عدی جرجانی (775ق) ،در کتاب الکامل فی ضعراء ال جال نیز ایـن روایـت
را نکر کرده است 6.وی یکی از محدثین بزرگ محسوب میشـود .او در ایـن کتـاب ،در نیـل
هر راوی ،احادیثی را نکر کرده است .نهبی در مـورد ابـنعـدی و کتـابش مـیوویـد« :كلان

مصْفا حافظا ،له كتاب "الكامل في معرفة الضلعفاء" فلي غایلة الحسلَ»؛ 7و یـا دربـاره وی
وفتهاند« :كان حافظا متقْا ،لم یكَ في زمانه مثله ،تفرد بأحادیث وه مْهلا البْیله :علِّي،

وأبي زرعة ،وتفردا بها» 8.ابنتیمیه ابـنعـدی را جـزء علمـای حـدیثی دانسـته کـه صـداقت،
امانت ،علمیت و خبره بودنش مسلم است .ابنتیمیـه وی را در علـم جـرح و تعـدیل ،عـالم و
عادل نکر کرده و از کتابش بهعنوان کتاب روایی یاد کرده است 3.ابنتیمیه به احادیثی که در

 .1طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبی  ،ج.157 ،88
 .2ابنابییعلی ،محمد ،طبقات الحنابله ،ج.55 ،8
 .3نهبی ،محمد ،سی أعالم النبالء ،ج.773 ،77
 .4ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج.733 ،7
 .5ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة ،ج.182 ،3
 .6جرجانی ،أحمد ،الکامل في ضعراء ال جال ،ج.773 ،7
 .7نهبی ،محمد ،تاریخ اإلسالم ،ج.818 ،2
 .8نهبی ،محمد ،تاریخ اإلسالم ،ج.818 ،2
 .9ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة النبویة ،ج.75 ،3
 .10ابنتیمیه ،احمد ،الصارم المسلول.773 ،

دیدگاه ابنتیمیه نسبت به روایت حرمت آتش بر ذریه حضرت زهرا

کتاب او آمده استناد میکند و در برخی موارد بر صحت آن تصریح دارد.

01

122

جرجانی اورچه روایت محل بحث را در نیـل نـام « ُع َمـر أبـن غ َیـاث» نکـر کـرده و او را
ضعی میداند ،اما در پایان مینویسد که این روایت به غیر عمر بن غیـاث ،از عاصـم نیـز
نقل شده است.

0

 .1علی بن عمر دارقطنی (725ق) ،در کتاب العلل الواردة في األحادیث النبویة نیـز ایـن
روایت را نقل کرده است 2.او صاحب کتاب السنن و از محدثین بزرگ اهـل سـنت مـیباشـد.
ابنتیمیه او را در شمار طرق علم و عالمترین افراد بـه احـوال رسـول خـدا

مـیدانـد؛

9

همچنین او را از علمای حدیث و از اهل معرفتی که خدا با آنها دین را حفا کرده و مـیتـوان
عقاید را از آنها یاد ورفت ،نکر کرده است 4.ابنتیمیه دارقطنی را جزء علمای حدیثی دانسـته
که صداقت ،امانـت ،علمیـت و خبـره بـودنش مسـلم اسـت .او دارقطنـی را در علـم جـرح و
تعدیل ،عالم و عادل نکر کرده و از کتابش بهعنوان کتاب روایی یاد کرده است؛ 1بنابراین نقل
روایت در کتاب دارقطنی ،نشان دهنده کذب نبودن روایت میباشد.
 .5حاکم نیشابوری ( 155هـ) ،در کتاب المستدرك علی الصحیحین هم این روایـت را
آورده است؛ 6وی یکی از محدثان بزرگ اهل سنت و کتاب مشهورش مورد استناد بزروـان
است؛ حتی ابنتیمیه مکررا در تألیفاتش بر کتاب حاکم استناد و از آن با عنـوان «الحـاکم
فی صحیحه» یاد کرده 7که نشانه اهمیت کتاب نزد اوست .ابنتیمیه حاکم نیشابوری را از
طرق علم دانسته و جزء کسانی معرفی کرده که بر احـوال پیـامبر

اعلـم از دیگـران

هستند 8 .ابنتیمیه او را جزء کسانی میداند که به احوال راویـان حـدیث شـناخت دارنـد.

3
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حــاکم نیشــابوری در کتــاب مسااتدرک ،عــالوه بــر نکــر روایــت مــورد بحــث مــا ،آن را

128

 .1جرجانی ،أحمد ،الکامل في ضعراء ال جال ،ج.773 ،7
 .2دارقطنی ،علی ،العلل الواردة في األحادیث النبویة ،ج.75 ،5
 .3ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة ،ج 182 ،3و .187
 .4ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج.733 ،7
 .5ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة ،ج.75 ،3
 .6حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین ،ج775 ،7؛ حاکم نیشابوری ،محمد ،فضائل فاطمة الزه اء.53 ،
 .7ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة النبویة ،ج755 ،5؛ ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج7 ،83؛ همان ،ج.172 ،5
 .8ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة النبویة ،ج 182 ،3و .187
« .9وأهل معرفة بأحوال اإلسناد»؛ (ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة النبویة ،ج.)77 ،7

«صحیح اإلسناد» بیان کرده است.

0

ََ
 .7ابونعیم اصبهانی ( 175هـ) ،در کتاب فضائل الخلراء األربعة ،در باب « َما تف َّر َد ِْ ِب ِه
َّ
َ ُ
ف ِاط َمة َر ِضيَ الل ُه َع ْْ َها» 2،این روایت را نکر کرده است .ابنتیمیه او را از علمای حدیث و در

زمره اهل معرفتی که خدا با آنها دین را حفا کرده و مـیتـوان عقایـد را از آنهـا یـاد ورفـت

میداند 9.ابونعیم اصبهانی از محدثین و حفاظ بزرگ و مورد اعتماد ابنتیمیه و اهل حدیث
اس ت و برای این مطلب همین کافی است که افرادی ،روایات ابـونعیم را قبـول نداشـتند و
در ایــن مــورد از ابــنتیمیــه ســؤال کردنــد .او در جــواب آنــان نامــهای نوشــت و ابــونعیم و
کتابهایش را مدح کرد .او در نامه مینویسد:

ْ
ْ َ ْ ُ َّ َ ی ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َّ
الله األصبهان َصلاح ُ َ
یلة
كت
«الحمِّ ِلل ِه رب العال ِمیَ أبونع ٍیم أحمِّ بَ عب ِِّ
لاب ِحل ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َ َ َ
ْ َ َ ُ َّ
ْ ْ ُ َ َّ َ
األ ْولیاء وَ ...ف َضاْلل َّ
لاظ
الص َح َاب ِة و ...و غ
اِ ِملَ أ كب ِلر حف ِ
ِ ِ
ِ
یلر ا ِللک ِملَ المصلْف ِ
ِ
ِ
َ َ َ
َ ُّ
َ ْ َ َ
كثره ْم َت ْصْ َیفاِ َو م َّم َْ ْان َت َف َع َّ
َْ
الْ ُ
اس ِب َت َصا ِن ِیف ِه َو ُه َو أ َجل ِم َْ أ ْن یقال
الح ِِّ ِ
یث و ِمَ أ ِ ِ
ِ ٍ ِ
َ َ ٌ َ
َ َ َ
4
ل ُه ِثقة؛ ف ِِ َّن َد َر َج َت ُه ف ْو .ا ِلک».

به جز این کتب مذکور ،در کتب علمای دیگر از اهلسنت کـه قبـل از ابـنتیمیـه زنـدوی
میکردند نیز ،این روایت نکر شده است که برای تأیید سخن به برخی از آنها اشاره میشود:
بغدادی (ابنشاهین 725ق) ،فضائل فاطمة بنت رسول الله
محمد خرکوشی (153ق) ،در کتاب ش

 1،عبـدالملک بـن

المصطری 6،تمام بن محمد رازی (171ق) ،در

کتاب الروائد7،علی بن محمد ابنالمغازلی (127ق) ،در کتاب مناقب أمی الماؤمنین علاي
(731ق) ،در کتاب ذیائ العقبی في مناقب ذوی الق بی ،ابنمنظور377( ،ق) ،در کتـاب
 .1حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین ،ج.775 ،7
 .2ابونعیم اصبهانی ،احمد ،فضائل الخلراء األربعة وغی هم.781 ،
 .3ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الرتاوی ،ج.733 ،7
 .4همان.37 ،
 .5بغدادی ،عمر ،فضائل فاطمة بنت رسول الله ،ج.85 ،7
 .6خرکوشی ،عبدالملک ،ش المصطری ،ج.753 ،5
 .7رازی ،تمام بن محمد ،الروائد ،ج.755 ،7
 .8ابنمغازلی ،علی ،مناقب أمی المؤمنین علي بن أبي طالب.173 ،
 .9ابنعساکر ،علی ،تاریخ دمشق ،ج.731 ،71

دیدگاه ابنتیمیه نسبت به روایت حرمت آتش بر ذریه حضرت زهرا

بن أبي طالب 8،ابنعسـاکر (537ق) ،در کتـاب تااریخ دمشاق 3،محـبالـدین طبـری
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مختص تاریخ دمشق 0،همهشان از کسانی هستند که به این روایت اشاره کردهاند.
ل) نقل روایت در کتب اهل حدیث بعد از ابنتیمیه

بعد از ابنتیمیه نیز علمای اهل حدیث و کسانی که از بزروان محدثین محسـوب مـیشـوند،
این روایت را در کتب خود آوردهاند .یوس بن عبدالرحمن مزی (317ق) ،در تهذیب الکمال
في أسماء ال جال 2،بوصـیری کنـانی (215ق) ،در إتحاا الخیا ة المها ة بزوائاد المساانید
العشا ة 9،مقریــزی (215ق) ،در کتــاب إمتاااع األسااماع بمااا للنبااي ماان األحااوال واألمااوال
والحردة والمتاع 4،ابنحجر عسقالنی(258ق) ،در کتـاب إتحاا المها ة بالروائاد المبتکا ة
من أط ا العش ة 1و لسا المیزا  6،سـیوطی (377ق) ،در کتـاب الراتح الکبیا فاي ضام
الزیادة إلی الجامع الصغی  7،صالحی شامی (318ق) ،در کتاب سبل الهدی و ال شاد،

8

هیتمی (331ق) ،در کتاب الصواعق المح قة علی أهل ال فض والضاالل والزندقاة،

3

متقــی هنــدی (335ق) ،در کتــاب فنااز العمااال 01و زرقــانی (7788ق) ،در کتــاب ش ا ح
الزرقاني علی المواهب اللدنیة 00از کسانی هستند که در کتابهایشان به این روایت اشـاره
کردهاند.
ثانیا :تأیید عام روایت از منظر اهل حدیث

اکثر علمایی که در کتب خود این روایت را آوردهاند ،در مقام جرح و تعـدیل نبـودهانـد کـه بـه
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ضع یا صحت حدیث تصریح کنند و فقط برای اثبات مطلب و معرفی شخص ،آن را آورده-

110

 .1ابنمنظور ،محمد ،مختص تاریخ دمشق البن عساف  ،ج.787 ،3
 .2مزی ،یوس  ،تهذیب الکمال في أسماء ال جال ،ج.857 ،75
 .3بوصیری کنانی ،أحمد ،إتحا الخی ة ،ج.875 ،3
 .4مقریزی ،أحمد ،إمتاع األسماع ،ج.827 ،75
 .5ابنحجر عسقالنی ،أحمد ،إتحا المه ة ،ج.857 ،75
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد ،لسا المیزا  ،ج.788 ،1
 .7سیوطی ،عبدالرحمن ،الرتح الکبی  ،ج.773 ،7
 .8صالحی شامی ،محمد ،سبل الهدی وال شاد ،ج.55 ،77
 .9هیتمی ،احمد ،الصواعق المح قة ،ج.171 ،8
 .10متقی هندی ،علی ،فنز العمال ،ج.752 ،78
 .11زرقانی ،محمد ،ش ح الزرقاني علی المواهب اللدنیة ،ج.778 ،1

اند؛ مثال صاحبان معاجم مثل صاحب المعجم الکبی  0،و یا دیگران 2،این روایت را نقل کرده
و مقصودشان معرفی حضرت فاطمه

بوده است .کسیکه روایت را در کتاب خـود بـرای

اثبات مطلبی میآورد ،غالبا میخواهد نشان دهـد کـه روایـت را قبـول دارد و درصـدد اثبـات
چیزی بهوسیله آن است؛ چنانکه خود ابنتیمیه بر این مطلب تصریح میکند و بعـد از نقـل
حدیثی از کتاب حلیة االولیاء در مورد وجود غوث در هر زمان میووید:
روش اهل حدیث بر این بود که این نوع احادیث را کـه مـیداننـد مجعـول و کـذب
کـه فرمـود :هـرکس
است ،نقل نمیکنند؛ بهدلیـل حـدیث صـحیح پیـامبر
حدیثی را که میداند کذب است ،نقل کند ،پس او نیز یکی از دروغوویان است.

9

با توجه به این سخن از ابنتیمیه ،و با توجه به نقل روایت محل بحث در کتـب متعـدد
روایی ،مدعای وی مبنـی بـر کـذب بـودن روایـت در نگـاه اهـل حـدیث ،بـهخـوبی روشـن
می شود؛ چراکه قطعا کسی از اهل حدیث این روایت را دروغ ندانسته است؛ بنـابراین اهـل
حدیث در کتب متعدد به نقل آن پرداختهاند.
ثال ا :تایید خاص و کذل نبودن روایت در نگاه اهل حدیث

با اینکه روایت محل بحث ،در کتب متعدد روایی نقل شده اسـت ،امـا هـیچکـس از اهـل
حدیث معتقد به کذب بودن این روایت نیست؛ بلکه نهایتا برخی معتقد به ضعی بودن آن
شدهاند که البته این مسأله با توجه به دیگر شواهدی که نکر میوـردد ،حـل مـیشـود .در
چنانکه بیان شد ،حاکم نیشابوری روایت را «صحیح اإلسناد» دانسـته ،کـه بخـاری و
مسلم آن را نکر نکردهاند.

4

بعضی نیز مانند صالحی شامی معتقدند که سند روایت قریب به حسن است و ُحکم به

 .1طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبی  ،ج.157 ،88
 .2اصبهانی ،أحمد بن عبدالله ،مع فة الصحابة ،ج.7722 ،7
 « .3وتارة یرویه علی عادة بع أهل الحدیث الذین یروون ما سمعوا وال یمیزون بین صحیحه وباطلـه ،وکـان أهـل الحـدیث ال
یروون مثل هذه اْلحادیث؛ لما ثبت في الصحیح عن النبی أنه قال :من حدث عني بحدیث وهو یری أنه کذب فهـو أحـد
الکانبین»؛ (ابنتیمیه ،احمد ،زیارة القبور واالستنجاد بالمقبور.)75 ،
« .4هذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه»؛ (حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین ،ج.)775 ،7

دیدگاه ابنتیمیه نسبت به روایت حرمت آتش بر ذریه حضرت زهرا

نیل ،نظر بعضی از بزروان در ارتباط با روایت فوق نکر میوردد.

111

وضع کردن آن خطا است .وی معتقد است که اسناد روایت طبرانی که از طریق ابنعباس
نقل شده است ،ثقه میباشد.

0

مزی با عبارت «روایت کردیم» به نکر روایاتی در فضیلت حضرت زهـرا

(از جملـه

روایت فوق) پرداخته و در پایان میووید« :ومْاقبها وفضاْللها كثیرة جلِّا رضلي اللله عْهلا

وأرضاها».

2

برخی از بزروان این روایت را نکر کرده و درباره آن سخنی نگفتهاند.
بعضی مانند مناوی به ضعی بودن سند روایت تصریح کردهاند؛ اما با توجـه بـه روایـت
بزار و طبرانی آن را حسن دانستهاند؛ 9در ادامه مناوی تصریح میکند که آتـش جهـنم بـه
حضرت زهرا

و فرزندان وی مطلقا حرام است.

4

هرچند حاکم حدیث را صحیح میداند ،ولی نهبی ُمعتقد به ضعی بودن روایت مـی-

باشد 1.علت تضعی روایت در نگاه نهبی ،بهدلیل مذهب راوی یعنـی «عمـر بـن غیـاث»
میباشد .وی در نیل احواالت «عمر بن غیاث» با نقل روایت فوق مینویسد« :هذا حدیث
منکر بمرة ،سمعه أبوکریب من معاویة ،فاآلفة عمرو»؛ 6این حدیث منکر و ناشناخته است،
و آن را ابوکریب از معاویه شنیده است ،و مشکل در این روایت عمـرو اسـت .وی در کتـاب
دیگرش او را با مذهب شیعه معرفی کرده است.

7
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البته عمرو در نظر دارقطنی نیز ضعی محسوب شده است؛ اما استناد تضعی مرتبط

112

« .1والطبراني في "الکبیر" بسند رجاله ثقات عن ابنعباس -رضـي اللـه تعـالی عنهمـا -أن رسـول اللـه قـال :إن فاطمـة
أحصنت فرجها فحرمها الله-عز وجل ونریتها علی النار  ...الصواب إن هذا الحدیث سنده قریـب مـن الحسـن ،والحکـم علیـه
بالوضع خطأ کما بسطت الکالم علی نلك في کتابي الفوائد المجموعة في اْلحادیـث الموضـوعة»؛ (صـالحی شـامی ،محمـد،
سبل الهدی وال شاد ،ج.)55 ،77
 .2مزی ،یوس  ،تهذیب الکمال في أسماء ال جال ،ج.857 ،75
« .3رواه الحاکم وأبویعلی والطبراني بإسناد ضعی لکن عضده في روایة البـزار لـه بنحـو .وبـه صـار حسـنا»؛ (منـاوی ،محمـد،
اتحا السائل)75 ،؛ «لکن له شواهد منها خبر البزار والطبراني أیضا إن فاطمة حصـنت فرجهـا وإن اللـه أدخلهـا بإحصـان
فرجها ونریتها الجنة»؛ (مناوی ،محمد ،فیض القدی  ،ج.)177 ،8
« .4والمراد بالنار نار جهنم؛ فإما هي وابناها فالمراد في حقهم التحریم المطلق»؛ (مناوی ،محمد ،اتحا السائل.)75 ،
 .5حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین ،ج.775 ،7
 .6نهبی ،محمد ،میزا االعتدال فی نقد ال جال ،ج.825 ،7
« .7عمر بن غیاث شیعی واه»؛ (نهبی ،محمد ،تلخیص فتاب الموضوعات البن الجوزي.)757 ،

با مذهب اوست؛ چراکه وی از بزروان شیعه محسوب میشود.

0

عقیلی و بزار اشکالی بر این فرد ندارند .فقط عقیلی وفته است :در ایـن روایـت نظـر و
بحثی است .بزار نیز وفته :از عمرو پیروی نشده است.

2

بر فرض اینکه بپذیریم تضعی روای از ناحیه مذهبش ،موجب جرح وی بشود ،امـا ایـن
مسأله موجب کذب بودن روایت نمیشود؛ چنانکه ابنتیمیه این ادعای واهی را کرده است.
رابعا :نقل روایت با طرق دیگر در کتب روایی و تاریخی

این روایت از طرق دیگری نیز در منابع روایی نکر شده است؛ چنانکه خطیـب بغـدادی در
شرح حال امام جواد

مینویسد:

حافا ابونعیم از احمد بن اسحاق از ابراهیم بن نائلـه نقـل مـیکنـد کـه جعفـر بـن
محمد بن یزید ،میووید :در بغداد بودم که محمد بن منذر بن مهریز به من وفت:
میخواهی تو را پیش فرزند رضـا ببـرم؟ وفـتم :آری .او مـن را پـیش حضـرت بـرد،
سالم کردیم ،نشستیم .وی از امام درباره حدیث نبوی "إن فاطمة أحصلْت فرجهلا
فحرم الله اریتها عل الْار" پرسید؟ آن حضرت فرمودند :ایـن حـدیث بـه حسـن و
9
حسین اختصا دارد.

زرقانی به صحت روایت در بین عالمان حـدیث تصـریح کـرده و مـینویسـد :حـدیث را
ابویعلی و طبرانی و حاکم نیشابوری نقل کرده و صحتش را بر روایت ابنمسـعود پذیرفتـه و
شواهدی بر صدق آن دارند.

4

راوی از صحت آن نپرسیده است؛ بلکه سوال راوی تنهـا از نریـه بـوده کـه چـه کسـانی را
شامل میشود.
صاحب کتاب ش

المصطری نیز بعد از بررسی سند روایت محل بحث ،به بیان ُمـراد

از نریه میپردازد ،و بیـان مـیکنـد کـه امـام جـواد
 .1دارقطنی ،علی ،العلل الواردة في األحادیث النبویة ،ج.75 ،5
 .2سیوطی ،عبدالرحمن ،الآللیء المصنوعة في األحادیث الموضوعة ،ج،7
 .3خطیب بغدادی ،احمد ،تاریخ بغداد ،ج.22 ،1
 .4زرقانی ،محمد ،ش ح الزرقاني علی المواهب اللدنیة ،ج.778 ،1

و همچنـین بعضـی از علمـا مثـل
.777

دیدگاه ابنتیمیه نسبت به روایت حرمت آتش بر ذریه حضرت زهرا

مدلول روایت فوق نیز نشان دهنده شهرت این حدیث در آن عصر بوده اسـت؛ چراکـه

111

ابنجوزیُ ،مراد از نریه را امام حسن و امام حسین

بیان کردهاند .وی در ادامه بیـان

میدارد :وجوهی که علما برای تفسیر نریه بیان کردهاند ،داللت مـیکنـد کـه آنهـا اصـل
روایت را پذیرفتهاند؛ بنابراین فرض بر اینکه سند روایت مورد قبول نباشد ،ولی اتفـاق علمـا
نشان دهنده آن است که مدلول روایت مورد اتفاق آنها میباشد.

0

مـورخین نیــز مضـمون روایــت فــوق را در داسـتان زیــد بــن موسـی الکــاظم

نقــل

کردهاند .زید بعد از جنایاتی که انجام داده بود ،توسط مأموران مأمون دستگیر شد و مأمون
ببرند .امام با دیدن زید ،اعمال و رفتار و افکار برادرش را

دستور داد او را نزد امام رضا

به شدت مورد نکوهش و انتقاد قرار داد .من جمله از سخنان حضرت

ایـن اسـت کـه

اوـر وفتـار برخـی کوفیـان ،مبنـی بـر اینکــه خداونـد آتـش جهـنم را بـر فرزنـدان حضــرت
فاطمه

حرام نموده است تو را مغرور کرده ،پس بدان که این شـأن ،فقـط مخصـو
است و شامل حال تو نمیشود.

امام حسن و امام حسین

2

هیتمی عالم اهل سنت ،بعد از نقل ایـن داسـتان ،بـه عظمـت خانـدان پیـامبر
اشاره میکند و مینویسد:
فتأمل الك فما أعظم موقعه ممَ وفقه الله مَ أهلل هلِا البیلت المكلرم فلِن ملَ
یتأمل الك مْهم لم یُتر بْسبه ورجع إل الله سبحانه عما هو علیله مملا للم یكلَ
علیه المتقِّمون األْلمة مَ آباْله واقتِّی بهم فلي عظلم ملآثرهم وزهلِّهم وعبلاداتهم

وتحلیهم بالعلوم السْیة واألحوال العلیلة والخلوار .الجلیلة أعلاد اللله ملَ بلركتهم

وحیرنا في زمرة محبیهم آمیَ.

9

 .0دروغ بودن مدلول حدیث
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ابنتیمیـه در اشـکال دوم خـود نسـبت بـه ایـن روایـت مـدعی اسـت ،مـدلول روایـت (کـه

114

پاکدامنی حضرت زهرا

موجب رهایی نریهاش از آتش جهـنم بشـود) در منظـر غیـر

اهل حدیث هم دروغ میباشد .وی با مقایسه کـردن بـین فضـائل حضـرت فاطمـه
 .1خرکوشی ،عبدالملک ،ش المصطری ،ج.753 ،5
 .2هیتمی ،احمد ،الصواعق المح قة ،ج577 ،8؛ جریری نهروانی ،معافی بن زکریا ،الجلیس الصالح،
 .3هیتمی ،احمد ،الصواعق المح قة ،ج.577 ،8

.831

و

دیگر بانوان (مانند ساره و صـفیه) ،تحـریم آتـش بـر نریـه را مـورد خدشـه قـرار مـیدهـد.
ابنتیمیه بر این پندار است که زنان زیادی از خصلت پاکدامنـی برخـوردار بودنـد؛ ولـیکن
خداوند تمام نریه آنها را بر آتش حرام نکرد؛ چراکه در نریه آنها نیکوکار و ستمگر هر دو با
هم وجود دارند؛  0لذا بهزعم ابنتیمیه روایت در نگاه غیر اهل حدیث دروغ میباشد.
نقد و بررسی

سخن ابنتیمیه نسبت به مدلول روایت ،دارای اشکاالتی است که عبارتند از:

 .0عدم تالزم میان پاکدامنی و حرمت آتش بر ّ
ذریه حضر زهرا

اوال :هیچوونه مالزمهای در مسأله پاکدامنی حضرت زهرا

؛

و ُحرمت آتـش بـر نریـه

آن حضرت وجود ندارد؛ بلکه حرام بودن آتش بـر نریـه آن حضـرت ،یکـی از خصوصـیاتی
است که خداوند متعال به ایشان عنایت کرده اسـت .دلیـل بـر ایـن سـخن ،روایـات نبـوی
دیگری با مضمون (حرام بودن آتش بر فاطمه

و نریهاش) میباشد ،که در این زمینه

وجود دارد .در نیل به سه نمونه از آنها اشاره میکنیم؛
ال ) روایاتی که در باب علت ناموذاری صدیقه طاهره به فاطمه

از پیـامبر

نقل شده است؛ چنانکه آمده است:
«إنما سمیت فاطمة؛ ألن الله قلِّ فطمهلا واریتهلا علَ الْلار یلوم القیاملة ،أخرجله
2

نقل کرده است.

همین مضمون از روایت را نیز ابنعساکر از روایت حضرت علی
زرقانی در شرح بر کتاب المواهب ّ
اللدنیة ،نسبت به روایت ناموذاری حضرت زهرا
مینویسد:

از ابن مسعود روایت شده است (اینکه فاطمه را فاطمه نامیدنـد) از طریـق الهـام از
خدا به رسولش بوده .اور تولد او قبل از زمان نبوت باشد و از طریق وحی بوده اوـر
 .1ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة ،ج.78-77 ،1
 .2زرقانی ،محمد ،ش ح الزرقاني علی المواهب اللدنیة ،ج778 ،1؛ هیتمی ،احمد ،الصواعق المح قة ،ج،8
 .3کنانی ،علی ،تنزیه الش یعة ،ج177 ،7؛ هیتمی ،احمد ،الصواعق المح قة ،ج.171 ،8

.171

9

دیدگاه ابنتیمیه نسبت به روایت حرمت آتش بر ذریه حضرت زهرا

الحافظ الِّمیقي»؛ فاطمه به این دلیل فاطمه نـاموـذاری شـد ،کـه خداونـد او و
نریهاش را از آتش روز قیامت حفا میکند ،این روایت را حافا دمشقی نقل کـرده
است.

111

تولدش بعد از آن صورت ورفته باشد ،زیرا خدا او و نریه او را روز قیامت از آتش بـاز
ورفته است" .فطمها" از فطم یعنی منع و فطم الصـبی از همـان معنـا ورفتـه شـده
(یعنــی کــودک را از شــیر بــاز وــرفتن)؛ امــا نســبت بــه خــود فاطمــه و دو
فرزندش ،این بازویری از آتـش ،بـهطـور مطلـق اسـت و امـا نسـبت بـه دیگـر
فرزندان او آنچه از آنان جلوویری شده ،جاودان بودن در آتش است و این امر مـانع
آن نیست که برخی بهخـاطر تطهیـر در آتـش داخـل شـوند و ایـن امـر بشـارتی بـه
است که آنها همه با مسلمانی ،از دنیا میروند و هیچکـدام
اهل بیت پیامبر
از آنها سرانجام کارشان به کفر منتهی نشود .شبیه آن چـه شـری "سـمهودی" در
روایت شفاعت نسبت به کسانی که در مدینه بمیرند ،وفته است؛ با اینکه عقیده بـه
شفاعت برای هر کسی که مسلمان بمیرد قطعی است ،یا میووییم خداونـد بـرای
احترام فاطمه وناهکاران را خواهد آمرزید و یا اینکه میوـوییم خداونـد آنـان را
موفق به توبه نصوح (بدون بازوشت بهوناه) خواهد کرد ،و تا هنگام مـرگ هـم کـه
باشد ،توبه آنها را میپذیرد .این روایت را حافا دمشقی یعنی ابنعساکر نقـل کـرده
است ،و غسانی و خطیب روایت کردهاند و مـیوویـد :در اسـناد آن افـراد مجهـول
هســتند .فاطمــه را بــه ایــن دلیــل فاطمــه خوانــدهانــد کــه خداونــد او را و
دوســتانش را از آتــش قطــع کــرده اســت .در ایــن روایــت مـژده عمــومی بــرای هــر
مسلمانی است که او را دوست دارد و تأویالتی که در باال نکر شد در این روایت نیز
هست.

0

ب) طبرانی روایتی را از ابنعباس نقل کـرده اسـت کـه پیـامبر
فرمودند:

فاطمه

«إن الله عز وجل غیر معِبك ،وال ولِّك».

دربـاره حضـرت

2

ابنحجر هیتمی اسناد این حدیث را از ثقات دانسته است.

9
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مناوی بعد از نقل روایت مینویسد :منظور از «ولد» ،امام حسن و امـام حسـین

116

میباشند.

،

4

.778

 .1زرقانی ،محمد ،ش ح الزرقاني علی المواهب اللدنیة ،ج،1
 .2طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبی  ،ج.877 ،77
« .3وجاء بسند رواته ثقات أنـه صـقال لفاطمـة :إن اللـه غیـر معـذبك وال ولـد »؛ (هیتمـی ،احمـد ،الصاواعق المح قاة ،ج،8
.)738
 .4مناوی ،محمد ،اتحا السائل بما لراطمة من المناقب والرضائل.77 ،

نقل شده است:

همچنین در برخی از روایات نیز از پیامبر

«إن فاطمة حصلْت فرجهلا ،وإن اللله علز وجلل أدخلهلا بِحصلان فرجهلا واریتهلا

الجْة».

0

ج) از عمران بن حصین نقل شده اسـت کـه پیـامبر

دربـاره اهـل بیـت خـود از

خداوند درخواست کرد که هیچیک از آنها داخل آتش جهنم نشوند؛ چنانکه آمده است:
«عَ عمران بَ حصیَ رض الله عْه قال قال رسول الله سألت رب أن الیِّخل

الْار أحِّا مَ أهل بیت فأعطاني الك».

2

ثانیا :عالوه بر روایات ،بزروـان اهـل سـنت نیـز معتقدنـد ،هـیچوونـه مالزمـهای بـین
پاکدامنی و ُحرمت آتش بر نریـه حضـرت وجـود نـدارد؛ بلکـه ایـن مسـأله اختصـا بـه
صدیقه طاهره

دارد که دیگران از آن محروم هستند؛ چنانکه عالمـه زرقـانی در نفـی

این مالزمه و فضیلت مختص به ایشان میووید:
اینکه تحریم آتش ،مترتب بر پاکدامنی شده است ،از باب اظهار امتیـاز مقـام او در
این وص است .در ضمن روایت نیز اشارهای به مریم بنت عمران شده و از حفـا
عصمت دامن او هم ستایش به عمل آمده است؛ وورنه نریه فاطمـه بـه نـص
9
روایات دیگر نیز بر آتش حرامند.

مقریزی در کتاب إمتاع األسماع ،نقل میکند کـه بعضـی بـه اختصـا
فضیلت برای حضرت زهرا

4

هستند.

با توجه به روایتی که خطیب بغدادی در شرح حال امام جواد

نکر کرده است 1،معلـوم
.777

 .1طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبی  ،ج17 ،7؛ متقی هندی ،علی ،فنز العمال ،ج،78
 .2محبالدین طبری ،احمد ،ذیائ العقبی.73 ،
« .3وترتیب التحریم علی اإلحصان ،من باب إظهار مزیـة شـأنها فـي نلـك الوصـ مـع اإللمـاح ببنـت عمـران ولمـدح وصـ
اإلحصان وإال ،فهي محرمـة علـی النـار بـنص روایـات آخـر»؛ (زرقـانی ،محمـد ،شا ح الزرقااني علای المواهاب اللدنیاة ،ج،1
.)778
َّ
َّ
« .4خرجالحاکم قال :قال رسول الله :إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله نریتهـا علـی النار.قـال الحـاکم هـذا حـدیث
صحیح اإلسناد ولم یخرجاه .قال کاتبه :وهذه الخصوصیة لم أر أحدا عدها ،وهي مما ینبغي إلحاقـه فـي خصـائص المصـطفی
َّ
صلی الله علیه وسلم»؛ (مقریزی ،أحمد ،إمتاع األسماع ،ج.)827 ،75
 .5خطیب بغدادی ،احمد ،تاریخ بغداد ،ج.22 ،1

دیدگاه ابنتیمیه نسبت به روایت حرمت آتش بر ذریه حضرت زهرا

ُ .0مراد از ذریه ،حسنین

تصریح کردهاند.

داشـتن ایـن

112

میشود که ُمراد از نریه ،امام حسن و امام حسین

اسـت؛ 0چنـانکـه برخـی بـه ایـن

مسأله تصریح کردهاند؛ 2بنابراین وجهی برای شبهه ابنتیمیه نمیماند که مراد از نریـه در
این روایت را تمام فرزندان ایشان دانسته است.
ابنتیمیه نیز به حدیث امام رضا
در نریه حضرت زهرا

نسبت به برادرش اشاره کرده و نتیجه مـیویـرد کـه

 ،هم انسانهای مطیع و هم غیر مطیع وجـود دارد .طبـق ادلـهی

کتاب و سنت ،انسانهای مطیع و غیر مطیع به آنچه خداونـد وعـده داده اسـت مـیرسـند و
جهنم نرفتن نریه حضرت زهرا

انسانهای مطیع اسـت؛  9بـهعبـارت دیگـر،

مخصو

ابنتیمیه میخواهد ،روایت محل بحث را بهوونهای جلوه دهد که فضیلتی برای نریه صدیقه
طاهره نباشد؛ چراکه با توجه به روایت امام رضا ُ ،حرمت جهـنم بـرای انسـانهـای
مطیع است و این همان مسألهای است که کتاب و سنت هم بر آن داللت میکند.
در واقع باید وفت که اوال ابنتیمیه با پذیرفتن روایت حضـرت رضـا
خود مبنی بر کذب دانستن روایت را نق
رضــا

کرده است؛ یعنی اور بپذیریم که روایت حضرت

 ،فضــیلتی بــرای حضــرت زهــرا

پاکدامنی حضرت زهرا

 ،ادعـای اولیـه

ثابــت نکنــد ،امــا بــا کــذب دانســتن روایــت

که در مضمون آن وجود دارد در تعارض است.
آیات و روایات ،انسانهای مطیع و

ثانیا :ادعای ابنتیمیه مبنی بر اینکه طبق نصو

غیر مطیع ،جزای اعمال خود را میبینند ،سخنی صحیح است؛ ولیکن این به معنـای آن
نیست که انسانهای وناهکار ،همه بدون استثنا وارد جهنم میشوند؛ بلکـه ممکـن اسـت
پروردوار به دالیلی وروهی از آنها را ببخشد و به بهشـت ببـرد کـه نریـه حضـرت زهـرا
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بودن میتواند یکی از آن دالیل باشد؛ بنابراین طبق روایت محـل بحـث ،مـیتـوان نتیجـه
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ورفت که خداوند نریه غیر مطیع حضرت زهرا

را ،به احترام ایشان عـذاب نمـیکنـد؛

چنانکه بعضی از بزروان اهل سنت مانند زرقانی نیز بر این باور هستند .بعضی معتقدند که
مراد از نریه ،عالوه بر امام حسـن و امـام حسـین
 .1خطیب بغدادی ،احمد ،تاریخ بغداد ،ج.22 ،1
 .2مناوی ،محمد ،اتحا السائل بما لراطمة من المناقب والرضائل،
 . 3ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة ،ج.71 ،1

 ،شـامل فرزنـدان آنهـا کـه مطیـع
.75

خداوند هستند هم میشود .در صورت پذیرفتن این سـخن نیـز بـاز هـم شـبهه ابـنتیمیـه
جایگاهی ندارد.

0

نتیجه
یکــی از فضــائل حضــرت زهــرا

روایــت نبــوی

اســت ،کــه فرمودنــد« :إن فاطمللة

أحصْت فرجها فحرم الله اریتها عل الْار» .ابنتیمیه مدعی است که به اتفاق اهل حـدیث،
این روایت دروغ است؛ ولیکن این روایـت در کتـب متعـدد اهـل حـدیث ،هـم قبـل از حیـات
ابنتیمیه و هم بعد از وی ،در کتب متعدد نقل شده است؛ اما بنابر دیدواه شخص ابنتیمیـه،
اهل حدیث هیچواه روایت دروغ را نشر نمیدهند .عالوه بر اینکه این روایت در دیدواه برخـی
از بزروان اهل سنت «صحیح اإلسناد» و یا «حسن اإلسناد» دانسته شده است.
اورچه ابنتیمیه تالش کرد که روایت را در نگاه غیر اهل حدیث هم کذب معرفی کند،
ولیکن این سخن با توجه به مضـامین روایـات نبـوی
حضرت زهرا

دیگـری کـه آتـش را بـر نریـه

حرام دانسته است ،در تعارض است .ضمن آنکـه علمـا و بزروـان اهـل

سنت معتقدند که این فضیلت ،تنها اختصا

به فضائل صدیقه طاهره

دارد؛ بنابراین

ادعای کذب دانستن آن ،سخنی بدون دلیل است.

دیدگاه ابنتیمیه نسبت به روایت حرمت آتش بر ذریه حضرت زهرا

« .1زاد العقیلی :قال ابنکریب :هذا للحسن والحسین ولمن أطاع الله منهم»؛ (صالحی شامی ،محمد ،سبل الهدی وال شاد،
ج.)55 ،77
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تعلیق :شیخ عادل أحمد عبدالموجود ،شیخ علی محمد معوض ،بیروت :دارالکتـب العلمیـة ،چـاپ

اول7171 ،ق.
 .71طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبیر ،تحقیق :حمدی بـن عبدالمجیـد سـلفی ،قـاهره :مکتبـة ابـن-
تیمیه ،چاپ دوم ،بیتا.
 .75کنانی ،علی بن محمد ،تنزیمه الشمریعة المرفوعمة عمن األخبمار الشمنیعة الموضموعة ،تحقیـق:
عبدالوهاب عبداللطی  ،عبدالله محمد الصدیق غماری ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چاپ اول7733 ،ق.
 .77متقی هندی ،علی بن حسام ،کنز العمال في سنن األقوال واألفعال ،تحقیق :بکـری حیـانی،
بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ پنجم7157 ،ق.
 .73محبالدین طبری ،احمد ،ذخا ر العقبی في مناقب ذوی القربی ،مصـر :دارالکتـب المصـریة،
7757ق.
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 .72مزی ،یوس بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال في أسماء الرجال ،تحقیق :بشـار عـواد معـروف،
بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول7155 ،ق.
 .73مقریزی ،أحمد بن علی ،إمتا األسما بما للنبي من األحوال واألموال والحفدة والمتما ،
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تحقیق :محمد عبدالحمید نمیسی ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چاپ اول7185 ،ق.
 .15مناوی ،محمد بن علـی ،اتحماف السما ل بمما لفاطممة ممن المناقمب والفضما ل ،تحقیـق:
عبداللطی عاشور ،قاهره :مکتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع ،بیتا.
 .17مناوی ،محمد بن علی ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،مصر :المکتبة التجاریة الکبـری،
چاپ اول7757 ،ق.
 .18هیتمـی ،احمــد بــن محمــد ،الصمواعش المحرقممة علممی أهممل الممرفض والضممالل والزندقممة،
تحقیق :عبدالرحمن بن عبدالله ترکـی ،کامـل محمـد خـراط ،لبنـان :مؤسسـة الرسـالة ،چـاپ اول،
7173ق.
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صفحات722-721:



عالمان منتقد سلفیه

محمد جواد مغنیه
*

مجید حیدری

محمد جواد مغنیه ،فرزند شیخ محمود در سال  7788هـ.ق (برابر با 7351م) ،در روستای
«طیردبا» لبنان بهدنیا آمد 0.وی برای تحصیل علوم دینی به نجـ اشـرف سـفر کـرد و در
آنجا از محضر عالمانی مانند آیتالله خویی ،آیتالله حمامی ،شیخ حسین کربالیی و سید
محمد سعید فضلالله ،کسـب علـم و دانـش نمـود؛ 2سـپس در سـال 7377م ،بـه لبنـان
بروشت و به تحقیق و تالی و تدریس پرداخت؛ 9وی در سال 7773ق (7312م) ،منصـب
قضاوت را در بیروت بـر عهـده داشـت و از سـال  7735تـا 7357-7357( 7735م) ،بـه
* پژوهشور موسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیت.
 .1مغنیه ،محمد جواد ،تجارب محمد جواد مغنیه.78 ،
 .2همان.18-11 ،
 .3همان.23 ،

ریاست دادوستری شیعیان لبنان اشتغال داشت 0.مغنیه مدتی را هم به قم مهاجرت کرد و
حدود دو سال (7735ق تا 7738ق) ،در موسسه دارالتبلیغ االسالمی به تدریس تفسـیر و
کالم مشغول بود 2.وی از پیشوامان تقریب و وحـدت بـین مسـلمانان بـود .او بـرای ایـن
موضوع مسافرتهایی را به مصر و سوریه انجام داد و با علمای اهل سنت ،از جمله شـیخ
شلتوت ،امام مسجد االزهر و محمد ابوزهره ،در این رابطـه دیـدار و وفتگـو کـرده اسـت؛

9

سرانجام پس از عمری تحقیق و تـالی و تـدریس در  73محـرم 7155ق ،در لبنـان ،دار
فانی را وداع وفت.
اساتید
اساتیدی که محمد جواد مغنیه از محضرشان کسب علم و دانش نموده بهشرح زیـر مـی-
باشند:
 .7سید حسین حمامی (سید حسین بن علی بن هاشم حمامی) .ایشان  7سال متوالی
فقط از محضر حمامی استفاده کرده است.
 .8آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خویی؛
 .7شیخ عبدالکریم مغنیه ،برادر بزرگتر مغنیه؛
 .1محمد سعید فضلالله؛
وی همچنین رسائل را نزد میرزا فتاح شهیدی تبریزی خواند و سالیانی در درس میرزا
محمد حسین نائینی و آقا ضیاءالدین عراقی شرکت کرد.

4
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آثار
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عالمه محمد جواد مغنیه آثار متعددی را در علوم مختل تالی نموده اسـت کـه برخـی از آنهـا
بهعنوان مرجعی برای همه مسلمانان بهشمار میرود .از جملهی آنهـا مـیتـوان بـهکتـابهـای
 .1همان.752 ،
 . 2مغنیه ،محمد جواد ،فلسرات اسالمیه،

.3-78
http://dbsonnat.ir

 .3وردانی ،صالح ،الشیعه فی مص من االمام علی حتی االمام الخمینی،
 .4مغنیه ،محمد جواد ،تجارب محمد جواد مغنیه.51 ،

.785-787

ماننــد الترساای الکاشااف ،الترساای المبااین ،فاای لااالل نهااج البالغااه ،فقااه االمااام جعر ا
ّ
الحاج علای مختلاف الماذاهب ،فای لاالل
الصادق  ،الرقاه علای الماذاهب الخمساه،

ّ
الوهابیه ،الوضع الحاض فی جبل عامال،
الصحیره السجادیه ،الشیعه فی المیزا  ،هذی هی

الله و العقل ،شابهات الملحادین و االجاباة عنهاا ،اسا ائیلیات ،مان وحاي االساالم ،فلسارة
ایالق في االسالم ،فلسرات اسالمیة ،عقلیات اسالمیه ،علم اصول الرقه و 0...اشاره کرد.
محمد جواد مغنیه و تقریب مسلمین
وی امت اسالمی را دارای اله و کتاب و قبلـه واحـدی مـیدانسـت .او مسـلمانان را دارای
وطن واحدی میدانست؛ هرچند که در اقصـا نقـاط عـالم پخـش شـده و دارای مـذاهب و
رنگ و نژادهای مختلفی باشند و باید در شرایط خا

و در صورت لزوم ،مصالح شخصی

را فدای اسالم و مصلحت عموم مسلمین کنند 2.وی شیعه و سنی را حقیقتـا و واقعـا یـک
طایفه واحد میدانست؛ چراکه کتاب آنها یکی است و همه بهیک قـرآن معتقدنـد و پیـامبر
آنها یکی میباشد .او با این مقدمـه از تکفیـر مسـلمین نسـبت بـه یـکدیگـر ابـراز تعجـب
میکند 9.مغنیه اختالف نظر و عقیده را بخشی از نات انسان دانسته که ربطی به شـیعه و
سنی بودن ندارد؛ بنابراین اختالفاتی که در برخی از مسائل بین مسلمین وجود دارد ،نبایـد
منجر به تکفیر یکدیگر شود 4.مغنیه در سال 7728ق ،در مصر با شیخ شلتوت از بانیـان
"دار التقریب بین المذاهب" و از منادیان وحدت اسالمی مالقات کرد و با او درباره وحدت
اسالمی و فتوای شیخ شلتوت دربـاره صـحت پیـروی از مـذهب شـیعه امامیـه بـه وفتگـو
پرداخت و از وی تمجید نمود.

1

تالی کتاب الرقه علی الماذاهب االساالمیه از سـوی عالمـه مغنیـه را نیـز مـیتـوان
اقدامی عملی از سوی ایشان در راستای تقریب امت اسالم قلمداد کرد.

محمد جواد مغنیه

 .1مجموعه آثار عالمه محمد جواد مغنیه در قالب نرمافزار از سوی مرکز تحقیقات علوم اسالمی نور تهیه و توزیع شده است.
 .2مغنیه ،محمد جواد ،تجارب محمد جواد مغنیه.887 ،
 .3همان .881
 .4همان .885 ،
 .5وردانی ،صالح ،الشیعه فی مص .787 ،
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تقابل با افکار وهابیت
عالمه محمد جواد مغنیه کتاب هذی هی الوهابیه را در رد عقایـد وهابیـان نوشـته اسـت.
مؤل محترم در این کتاب عالقه شدید وهابیان به تکفیر مسلمانان را نشان داده و عقایـد
انحرافی آنان را از کتب معتبر خودشان بیان کـرده و جـواب داده اسـت .عالمـه مغنیـه در
مقدمه این کتاب مینویسد :با مطالعه کتب وهابیان از جمله کتب محمد بن عبـدالوهاب،
پایهوذار مکتب وهابیت و سایر کتب نویسندوان وهابی دریافتم که مهمترین موضوعی که
در این کتابها نظر خواننده را بهخود جلب مـیکنـد ،حـر

و عالقـه شـدید وهابیـان در

تکفیر مسلمانان است .آنها به بهانههای مختل  ،مسلمانان را از امت اسالم خارج کرده و
نسبتهای کافر و مشرک به مسلمین میدهند0.بخشی از کتاب مربوط به مناظراتی است
که مول در سفر خود به حج با علمـای وهابیـت داشـته اسـت .در ایـن منـاظرات عالمـه
محمد جواد مغنیه با استدالالت متقن عقاید وهابیت را به چالش کشـیده اسـت 2.از دیگـر
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موضوعاتی که در این کتاب مورد بحث قرار ورفته بهشرح زیر میباشد:
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•

راه حل اختالف برداشتهای مختل از متون حدیثی؛

•

بحث شرک و نگاه وهابیان به مسلمانان بهعنوان یک مشرک؛

•

زیارت قبور؛

•

عبادت در کنار قبور و...؛

•

بحث خالفت بعد از رسول الله

•

اسالم و کفر و دیدواه ابنتیمیه در این رابطه؛

•

بحث حکومت اسالمی و آزادی بیان؛

•

توحید و عبادت؛

•

محمد بن عبدالوهاب و خاندان سعودی؛
.75-77

؛

9

 .1مغنیه ،محمد جواد ،هذی هی الوهابیه،
 .2همان 757 ،و .53
« . 3وزارش این کتاب در شماره  87سراج منیر چاپ شده است»؛ (کمالی ،علی اصغر ،گزارشی از فتاب هاذی های الوهابیاه،
.)757-777

منابع
.7
.8
.7
.1

کمالی ،علی اصغر« ،وزارشی از کتاب هذی هی الوهابیـه» ،پشوهشمنامه سمراج منیمر ،موسسـه
داراالعالم لمدرسة اهل البیت7737 ،ش.
مغنیه ،محمد جواد ،تجارل محمد جواد مغنیه ،تحقیق :ریاض الدباغ ،قم :انـوار الهـدی ،چـاپ
اول7185 ،ق،
مغنیه ،محمد جواد ،فلسفا اسالمیه ،بیروت :دارمکتبه الهالل ،چاپ ششم7337 ،م.
مغنیه ،محمد جواد ،هذی همی الوهابیمه ،تحقیـق :سـامی الغریـری ،بیـروت :موسسـه دارالکتـب
االسالمیه ،چاپ اول7183 ،ق.

 .5وردانی ،صالح ،الشیعه فی مصر ممن االممام علمی حتمی االممام الخمینمی ،قـاهره :مکتبـه
مدبولی الصغیر ،چاپ اول7171 ،ق.
6. http://dbsonnat.ir

محمد جواد مغنیه
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صفحات723-712:


کتاب «معالم فی الطریق»
گزارشی از
ِ

7

*

رضا پورعلی رسخه دیزج

جایگاه کتال
«معالم فی الطریق» آخرین کتابیست که سید قطـب بـه خـاطر آن قلـم در دسـت ورفـت.
«چراغی بر فراز راه» به قلم حسن اکبری مرزناک و نیز «نشانه های راه» بـه قلـم محمـود
محمودی از جملهی ترجمههای «معالم فی الطریق» اند کـه بـه ترتیـب توسـط انتشـارات
بعثت و احسان به چاپ رسیدهاند.
شاید آن موقع که سید از اردوواههای جمال عبدالناصر دنیا را به نظـاره نشسـته بـود و
جهان بینی اسالمی خود را بر روی اوراق به تصویر میکشـید ،خـود نیـز نمـیدانسـت کـه
روزی این معالم طریق ،نشانههای نصب شده بر جاده عبور سلفیهای جهادی باشد ،آری
کتاب «معالم فی الطریق» مانیفست سلفیهای جهادی وردید.
جماعـتالمسـلمین ،جماعـت جهـاد و وــروه شـباب محمـد یـا سـازمان آزادی بخــش
اسالمی سه جریان متاثر از افکار سید قطب اند ،بگذریم از جریاناتی نظیر قطبیه کـه آنهـا
نیز با این افکار غرابت ندارند.

2

روشن است که بخش اعظمی از افکار سید در کتاب «معـالم فـی الطریـق» در حصـر
کلمات در آمده اسـت ،از ایـن رو بـرآنیم وزارشـی مختصـر و روان از ایـن کتـاب در اختیـار
مخاطب قرار دهیم.
 .1قطب ،سید ،معالم فی الط یق ،دارالشروق ،ریاض7733 ،ق7333-م.
* کارشناس ارشد کالم اسالمی(ورایش وهابیت شناسی) و دانشپژوه موسسه داراالعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشـجوی
کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم.
 .2الکروا ،ستیفان ،زمن الصحوة.35 ،

سید قطب کیست؟
کشور اهرام ثالث در سال «7357ق» شاهد تولد فردی بود که در آیندهی دینی ـ سیاسـی
این کشور بلکه جهان اسالم تاثیر وذار است .او که تحصـیالت خـود را در مدرسـه دولتـی
آغاز نمود ،قبل از اتمام ده سالگی موفق به حفا کالم الله مجید وردید .سید قطب بعد از
فراغت از تحصیل در سال «7377م» ،بـه مـدت شـانزده سـال در وزارت معـارف عمـومی
مصر اشتغال یافت.
وی در کنار اشـتغال و تـدریس از نبـوغ ادبـی خـود نیـز غافـل نبـود .بچـهی دهکـده،
رویاهای چهاروانه و خارها از جملهی آثار او در این حوزه است .از سال «7315ق» مقاالت
او رنگ ادبی خود را باختـه و بـه سـمت ناسیونالیسـت و طـرح حـوادث سیاسـی و مسـائل
اجتماعی تمایل یافت .ملک فاروق که از قلم ادبی آمیخته با سیاسیت سید واهمه داشت،
در سال «7312م» او را با کمال احترام به آمریکا تبعید نمود.
تصور میرفت فضای سیاسی ـ اجتماعی آمریکـا بـه مـذاق سـید خـوش آمـده و او در
حالی که هنوز شیرینی آن فضـا را در دهـان دارد ،بـه مصـر بروـردد .امـا از انجـا کـه امـور
همیشه طبق تصورات افرادی نطیر ملک فاروق پیش نمی رود ،او در این کشـور بـه جـای
انس با فرهنگ آمریکایی با فرهنگ اسالمی و سپس اخوان المسلمین انـس ورفـت .وی
پس از بازوشت از آمریکا در سال «7357م» به وونهای جامعه ایـن کشـور را در مسـیر بـاد
انتقاد قرار داد که مجبور به استعفا ار وزارت معارف مصر وشت.
این استعفا شروع استحکام روابط سید قطب با سازمان اخوان المسلمین بود که نهایتا
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به عضویت او در این سازمان در سال «7357م» منجر وردید ،او میووید« :مـن در سـال
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 7357متولد شدم».
مــدتی پــس از حضــور فعــال او در ســازمان اخــوان ،وی در ســال «7351م» بــه دلیــل
حمایت از هضیبی در کشاکش اخوان با افسران آزاد ،راهی زندان شد و سه مـاه اول سـال
را در آن وذراند .در پی ترور نافرجام جمال عبدالناصر توسط محمود عبداللطی از اعضای
اخوان المسلمین ،سید باردیگر دستگیر و پس از محاکمهای مضحک در سال «7355م»

به بیست و پنج سال زندان همراه با اعمال شاقه محکوم وشت .شرایط زندان بـه او اجـازه
نوشتن می داد از این رو کتاب «فی ظالل القرآن»« ،معالم فی الطریق» و چندین اثر دیگر
را بر روی کاغذ نمایان نمـود .هرچنـد او در سـال «7371م» از زنـدان آزاد وشـت امـا ایـن
آزادی عمر زیادی نداشت و در سـال «7375م» بـار دیگـر بـه توطئـه علیـه جمـال مـتهم
وردیده و پس از محاکمهای کوتاه به اعدام محکوم وشت .سید در « 83اوت 7377م» بـه
دار آویخته شد.

0

ساختار کتال
«معالم فی الطریق» مشتمل بر یک مقدمه و دوازده فصل است .مقدمهی کتاب به برتری
نظام اسالم بر نظامهای جمعورای غرب و شرق در بعد فکری تاکید دارد .در فصـل اول،
جامعـه و نسـل صـحابه ،نســل الگـو و جامعـه هـدف معرفــی وشـته و علـل عقـبمانــدوی
نسلهای بعدی اسالم از نسل اول موضوع فصل قرار ورفته است .در فصل دوم ،مصن
به تبیین طبیعت برنامه قرآنی برای تربیت نسلها پرداختـه اسـت .سـاختار و ویژوـیهـای
جامعه اسالمی عنوان فصل سوم از کتاب اسـت ،مصـن بـر ایـن بـاور اسـت کـه جامعـه
اسالمی باید بر اساس اعتقاد توحیدی پایهوذاری شود .در فصل چهارم بحث درباره جهـاد
و جایگاه آن در اسالم است ،این فصل به دلیل توجه سلفیه جهادی به آن از اهمیت ویژه-
ای برخوردار اسـت .فصـل بعـدی بـه دنبـال پیـادهسـازی توحیـد در تمـام امـورات زنـدوی
بشریست .فصل ششم ،عمل به شریعت را هماهنگ شدن با حرکت جهـانی و موجـب بـه
کارویری تمام پناسیل جهان آفرینش در مسیر تکامل انسان دانسته است.
اسالم تمدن است و علم و فرهنگ در بینش اسالمی نیز به ترتیب عناوین فصلهـای
فصل نهم کتاب صورت ورفته است .عبور از جاهلیت و کیفیت عبـور نیـز موضـوع فصـل
دهم کتاب است .احساس استعالء و برتری فرد مومن در برابر مظاهر جاهلی مـورد تاکیـد
 .1ر.ک :کوپل ،ژیل ،پیامب و ف عو 75 ،؛ «نگارنده تمـام مطالـب ایـن قسـمت از وـزارش را از کتـاب «پیـامبر و فرعـون»
اقتبا نموده و به قلم خویش به رشته تحریر درآورده است».

کتاب «معالم فی الطریق»
گزارشی از ِ

هفتم و هشتم را به خود اختصا

دادهاند .تقسیم جوامـع بـه دارالحـرب و داراالسـالم در
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فصل یازدهم بوده و ایمان پیروز واقعی در میدان نبرد ایمان و طغیان نیز محور بحث فصل
آخر کتاب است.
مروی بر کتال
مقدمه

مصن پیشرفت های مادی بلوک غرب و شرق بعد از قرن شانزدهم میالدی را بـه دلیـل
نداشتن پشتوانه فکری صحیح و قابل اعتماد ،فاقد ثمره ارزشی می داند .به اعتقاد او تنهـا
نظام فکری که قدرت ابقاء و اعتالی این یافتههای مادی را داشته و در کنار آن می توانـد
ارزشهایی برای جامعه بشریت به بار آورد ،نظام فکری اسالم است.
مصن  ،تفوق نظام اسالمی بر نظام های جمع وـرای غـرب و شـرق در بعـد مـادی را
زمانبر دانسته و معتقد است آن چیزی که می تواند نظام اسالمی را بر دیگر نظام ها تفوق
بخش د بعد فکری و اعتقادی این نظام است .به اعتفاد او امروزه جهان در جاهلیتی مـدرن
فرو رفته است ،چرا که بشریت بر فرمانروایی خداوند متعال تعرض نمود و به اطاعـت و بـه
تبع آن عبادت نظام های جمع ورایغرب و شرق پرداخته است.
سید قطب ،فرایند باز آفرینی اسالمی را نیازمند جماعتی پیشرو می داند ،جماعتی کـه
در این راه تعامالت و تقابالتی با جوامع جاهلی داشته باشد ،قطعا چنین چیزی بدون نشانه
و راهنما امکان پذیر نخواهد بود ،او کتاب «معالم فی الطریق» یـا «نشـانه هـای راه» را در
همین راستا نگاشته است.
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.0یک نسل بی نظیر قرآنی
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مصن در این فصل ،جامعه و نسل صحابه را به عنوان نسل الگو و جامعه هدف قرار داده
و به بحث در باره علل انحطاط نسلهای بعدی و عقب مانـدوی آنـان از نسـل اول اسـالم
پرداخته است ،او در این خصو

به عواملی اشاره دارد که عبارتند از:

ال  .بر خالف نسل های بعدی ،قرآن تنها سرچشمه معارف نسل اول بـوده و آنـان بـه
هیچ وجه متاثر از افکار و اندیشههای اطرافیان خود نبودهاند.

ب .هدف نسل اول از یادویری قرآن فقط عمل بود و نه علمآموزی و نظـایر آن کـه در
نسلهای دیگر رونق داشت.
ج .صحابه هرچند بی تعامل با مشرکین نبودند ،اما خـود را از فرهنـگ جـاهلی قبـل از
اسالم رهانیده و تابع مح

فرهنگ اسالم و دستورات آن ساختند .از آنجایی که جاهلیت

حاکم بر عصر ما شدیدتر از جاهلیت حاکم بر روزوار صحابه است ،از اینرو جهت رسـیدن
به جامعه الگو و هدف باید با تمام مظاهر جاهلی عصر حاضر بیگانه شویم.

0

سید قطب با اشاره به اینکه تنها تفاوت موجـود میـان نسـل اول اسـالم و نسـلهـای
بعدی ،فقدان نبی اکرم  است ،خاطر نشان میسازد :نبود ایشـان نمـیتوانـد موجـب
انحطاط و عقب افتادوی نسلهای بعدی از نسل اول باشد ،چرا که در این صورت خداوند
متعال او را خاتم انبیاء قرار نمیداد .وی علت انحطاط را تاثیرپـذیری نسـلهـای بعـدی از
افکار و اندیشه فالسفه یونان ،اسـاطیر ایـران و ...دانسـته اسـت در حـالی کـه قـرآن تنهـا
سرچشمهایست که نسل اول از آن سیراب میوشت.

2

کتاب «معالم فی الطریق»
گزارشی از ِ

 .1باید توجه داشت که :هرچنـد صـحابی بـودن و معاصـرت بـا نبـی اکـرم و بهرمنـدی از وجـود ایشـان ،نعمـت و امتیـاز
ویژهایست ،اما باید توجه داشت که جامعه و نسل صحابه به صورت مطلق جامعه هدف و نسل الگو نیسـت .سـید غافـل از ایـن
است که در آن عصر نیز خطا و اشتباه و تخل از دستور الهی وجود داشت و بودند افرادی که دوچار انحراف میشدند با اینکـه
توفیق صحبت را نیز دارا بودند .صحیح این است که تعداد خاصی از صـحابه زنـدوی خـود را کـامال برمبنـای اسـالم بنـا نهـاده
بودند و همین تعداد خا باید به عنوان نسل الگو مطرح وـردد و جامعـه آنـان بـا عنـوان جامعـهای در درون جامعـه صـحابه،
جامعه هدف وردد.
 .2به عقیده نگارنده یکی از اساسیترین علل انحطاط و عقبافتادوی نسلهای بعدی و حتـی خـود صـحابه از نسـل برتـر صـحابه،
همان چیزی است که سید به خاطر خاتمیت نبوت آن را نپذیرفت ،آری درست است که پیامبر اسـالم  خـاتم انبیاسـت ،امـا در
بینش صحیح اسالمی اهل بیت  بخصو امامان معصوم ادامه دهنده راه ایشان بوده و نقش ایشان را ایفا میکننـد ،از ایـنرو
کسانی از صحابه و دیگر نسلها که بعد از نبی اکرم « ،ائمه اثناعشر» را بروزیدند ،متفاوت بـا نسـلهای دیگرنـد و اساسـا بایـد
انحطاط و عقب افتادوی امت اسالم را در افتراق و جدایی آنان از خاندان عصمت و طهارت جست و جو کرد ،بـا ایـن جدایسـت
که حتی قرآن هم که یکی از دو سرچشمه اصلي معارف اسالم است ،آنگونه که باید تفسیر نمیشود.
سخن دیگر اینکه چگونه میتوان روزواری را که مردمان آن اسالم را پذیرفته و شهادت قلبی و لسـانی خـود را ابـراز داشـتهانـد،
جاهل تر از روزوار قبل از اسالم دانست؟ روزواری که اهل آن نه تنها اصل اسالم را قبول نداشتند بلکه با تمام قـوا بـه مبـارزه بـا
آن میپرداختند ،روزواری که مردمان به جای شهادتین ،به بتها سجده کرده و آنان را صاحب اختیار میدانستند ،روزواری کـه
زنده به وور کردن دختران سنت حسنه محسوب میوشت .ایـا بـا صـرف اینکـه احکـام جامعـهای اسـالمی نیسـت ،آن جامعـه
محکوم به جهالتی شدیدتر از جهالت قبل از اسالم است و مردم مسلمان آن در جهالتی شدیدتر از مشترکین قبل از اسـالم بـه
سر می برند؟! بله سید در مقاسیه جهالت عصر حاضر با جهالت قبل از اسالم نیز به خطا رفته است.
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 .0طبیعت برنامه قرآنی

طبیعت برنامه قرآنی موضوع بحث مول در این فصـل کتـاب اسـت .بـه عقیـده او اصـرار
سیزده ساله قرآن مکی بر مساله عقیده و تبیین مفهوم «ال اله اال الله» و نیز تحکیم آن در
قلوب مومنین نشان از این واقعیـت دارد کـه ،در برنامـه اسـالم و بـه تبـع آن برنامـه قـرآن
نخستین قدم در مسیر هدایت التزام اعتقادی است.
وی با بیان اینکه پیـامبر اسـالم بـا روشهـای دیگـری نظیـر اصـالح اخالقـی،
تحریک حس ناسیونالیستی عرب و ...توان بسترسازی برای اسالم را دارا بوده ،اما در عین
حال در قدم اول به تقویت اعتقاد مردم در حوزه الوهیـت و عبودیـت بـر محـور «ال الـه اال
الله» روی آورده است ،به این نتیجه می رسد که :تنهاترین راه برای ایجاد جامعـه دینـی و
اسالمی تبین مفهوم «ال اله اال الله» و ایجاد التزام قلبی به آن است.
سید قطب با استفاده از عبارت «ال اله اال الله» حاکمیت و شریعت را مختص خداونـد
متعال دانسته و بر این باور است کـه ،قـوانین اسـالمی در مرحلـه دوم قـرار دارد و اجـرای
کامل و صـحیح آن منـوط بـه اجـرای مرحلـه اول یعنـی التـزام قلبـی در حـوزه الوهیـت و
عبودیت است.
وی التزام قلبی را یک برنامه تئوریـک صـرف ندانسـته و معتقـد اسـت کـه ،اسـالم بـا
سرمایه وذاری بر روی فطرت انسانها بـه دنبـال تحقـق آن در میـدان عمـل و مبـارزه بـا

َ
َ ُْ ً
آنا َف َر ْق َْا ُ ل َت ْق َرأ ُ َع َلل َّالْلاس َع َلل ُم ْكلث َو َن َّز ْل َْلا ُ
جاهلیت است .او با استناد به آیـهی وقر
ٍ
ِ
ِ
ً
َت ِْز یال 0به این نتیجه می رسد که :اسالم در کنار ساختن عقیده به دنبـال سـاختن امـت
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است و نباید حقیقت دین را از برنامه عملی آن جدا کرد.
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به اعتقاد مصن  ،اسالم در کنار تغییر عقیده و واقع زندوی به دنبال تغییر برداشـتهـا
از واقع نیز است ،چرا که اور بخواهیم دین را با یـک طـرز فکـر بیگانـه بـا طبیعـت آن و از
شمار طرز فکرهای جاهلی حاکم ،در یابیم ،او را از انجام وظیفهای که به خاطر ادا کـردن
آن آمده است ،باز داشتهایم.
 .1سوره اسرا ،آیه .757

 .3ساختار و ویشگیهای جامعه اسالمی

مصن آشنا وشتن مردم با پروردوار یکتا و عبادت خالصـانه او و نیـز نفـی ربوبیـت از غیـر
ایشان را تنها هدف انبیاء دانسته است .به اعتقاد او شرک در ایـن حـوزه هـم مـی توانـد بـا
عبادت غیر خـدا صـورت پـذیرد و هـم بـا قبـول حاکمیـت غیـر او و تـاثیر پـذیری از دیگـر
نظامهای حکومتی غیر از اسالم.
به اعتقاد سید قطب ،فردی که اسالم و اساس آن یعنی عقیده به صورت تئوریـک بـه
او عرضه وشته و او به نظامی غیر از نظام اسالم تن داده و در این راه حرکت می کند ،یک
مسلمان تئوریک بـوده و در واقـع چیـزی را پرورانـده و رشـد داده اسـت کـه در درون خـود
مخال با آن است.
مصن معتقد است ،مسلمانان نخستین به اسالم تئوریک اکتفا نکرده و عقیده خود را
در عمل نیز نمایان کردند ،لذا جامعه و تجمعی را به وجود آوردند که بر مبنای عقیده شکل
ورفته بود و بر تمامی جوامع بشری برتری داشت ،جامعه ای که اعضای آن از اکثـر نقـاط
عالم اعم از ایران و افریقا و ...ورد هم آمده بودند .بنابراین عرضـه آموزهـای اسـالم حتـی
مساله توحید و عقیده بـه صـورت تئـوری صـرف مطلـوب نبـوده و بایـد بـر اسـاس اعتقـاد
توحیدی جامعه و تجمع صورت پذیرد.
 .4جهاد در راه خدا

مصن در این فصل با الهام از ابنقیم جوزی و با استناد به آیات اول سوره برائـت و نحـوه
جهاد با مشرکین به بیان نکات زیر می پردازد:
ال  .دین اسالم در برخورد با سلطه مادی به روشنگری صرف اکتفا نکرده و در برخورد
با دل و درون انسانها نیز به قهر و اجبار متوسل نشده است.
تبیـین نمـوده اسـت ،بنـابراین نـه اسـتفاده تئوریـک از آیـات جهـاد بـدون در نظـر وـرفتن
واقعیت ها درست است و نه استناد به وقایع خارجی بدون توجه بـه آیـات جهـاد .اسـالم بـا
توجه به دو عامل مذکور به دنبال رفع موانع وـرایش اختیـاری مـردم بـه دیـن و اسـاس آن

کتاب «معالم فی الطریق»
گزارشی از ِ

ب .اسالم دینی واقع مدار بوده و بر اساس واقعیتهای موجود مراحلی را بـرای جهـاد
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یعنی عقیده است.
ج .باید توجه داشت که تمام حرکتهای دیـن در هـر دوره و زمـانی و بـه هـر شـکل و
صورتی که باشد بر محور عبودیت و الوهیت دور می زند.
د .طبق رساالت پیامبر اسالم ،مردم جهان یا بایـد در مقابـل خداونـد متعـال سـر
تسلیم فرود آوردند و یا در این راستا موضعی مسالمت جو اخذ نمایند .روشن است که بدون
تکیهی توامان به روشنگری و جهاد چنین چیزی محقق نخواهد شد.
به اعتقاد مصن  ،اسـالم عبودیـت را فقـط در مقابـل خداونـد متعـال جـایز دانسـته و
عبودیت بندوان برای نظایر خود را برنمیتابد ،از این رو ابتدا تمام حکومتهای بشری را از
بین برداشته و سپس با روشنگری مردم را به پرستش آزادانه خداوند یکتا مـیخوانـد .البتـه
این بدان معنا نیست که افراد میتوانند با اختیار خویش حکومتی غیر از حکومت اسـالمی
و الهی را بروزیند ،حکومتی که در آن برخـی از بنـدوان بـر برخـی دیگـر حکـم رانـده و بـه
عبارت دقیقتر خدایی میکنند.
وی بر این باور است که :اسالم به دنبـال آزادی تمـام بشـریت اسـت از ایـن رو جهـاد
امری اجتناب ناپذیر است ،اینکه میوویند اسالم طرفدار صلح است مراد صلحی است که
در سایه َآن تمام عبودیتها به خداوند متعال اختصا

داشته باشد.

ُ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ
ون ِبأ َّن ُه ْم ظ ِل ُموا 0،...خاطرنشان میسازد که:
ایشان با استناد به آیهی أ ِان ِلل ِِیَ یقاتل

از همان روزهای نخسیتن دعوت پیامبر اسالم  مبـارزه بـا ایـن دعـوت وجـود داشـته
است ،او معتقد است :بر اساس آیه مذکور تا زمانی که دشمنیها وجود داشته باشد باید به
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مبارزه با آنها پرداخت ،از این رو جهاد تا وقتی که دین همهاش برای خداوند باشد متوقـ
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نخواهد شد.

2

به اعتقاد سـید ،از صـلح و مـدارای پیـامبر اسـالم و اصـحاب بزروـوار ایشـان بـا
 .1حج15 :ـ.73
 .2صدور چنین احکام مطلقی در باره جهاد از سوی افرادی نظیر سید قطب ،سبب وشته است تا وروههـایی از سـلفیه کـه نـام
مقدس جهاد را با خود دیدک کشیده و خود را سلفیه جهادی مینامند ،با کج فهمی لبه تیز شمشیر تکفیر را به سوی مسـلمانان
ورفته و با جهاد علیه آنان در صدد اختصا تمام دین به خداوند متعال باشند.

مشرکان و اهل کتاب در اوایل دعوت اسالم در مکه و مدینه نمی توان به این نتیجه رسید
که اسالم طرفدار جهاد دفاعی است ،چرا کـه در آن دوران یـا مـانعی بـرای آزادی بشـر از
عبودیت غیر خدا از سوی مشرکان و اهل کتاب وجود نداشت و یا جهاد رافع این مانع نبود
و نیاز به طرقی مسالمتآمیز بود.

ُ َّ
او در پایان اینگونه باور و اعقتاد خود را ابراز مینماید :با توجه به آیاتی نظیر قل ِلل ِِ َیَ
َك َف ُر ْواَ  ،0....قات ُل ْوا َّالِ َیَ َال ُی ْؤم ُْ َ
ون2 ...و ...می تـوان دریافـت کـه رهـایی انسـانهـا از
ِ ِ
ِ

عبودیت بندوان و جایگزینی عبودیت خداوند متعال ،برای توجیه جهاد کافیست .طبیعـت

اسالم به وونهایست که برای رهانیدن مردم جهان از عبودیت غیر خدا رو بـه جلـو حرکـت
کرده و هیچواه اکتفا به مرزبندیهای جغرافیایی نخواهد کرد ،از ایـن رو اوـر قـدرتهـای
مخال اسالم به فکر هجوم هم نباشند ،اسالم با آنان سازش نخواهد نمـود ،مگـر اینکـه
با پرداخت جزیه حاکمیت اسالم پذیرفته و درهای خود را به روی اسالم بگشایند.

9

 .5ال اله اال الله برنامه زندگی است

مصن در این فصل اولین ویژوی طبیعت جامعه اسالمی را تنظـیم تمـام امـور جامعـه بـر
اساس قاعده عبودیت مح

خداوند متعال می داند ،عبودیتی که به وسیله اقـرار بـه «ال

اله اال الله» و «محملِّ رسلول اللله» تجسـم و کیفیـت مـییایـد .بـه اعتقـاد وی ،در جامعـه
اسالمی بینشها و اعتقادات ،شعائر دینی و شرائع قانونی همه و همـه از قاعـده عبودیـت
مح

خداوند متعال نشأت می ویرد.
سید قطب شکل ویری جامعه اسالمی را منوط به این می داند که جماعت یا وروهـی

به پا خواسته و در تمامی امورات زندوی خود اعم از بینش و اعتقاد ،شعائر دینـی و نظـام و
کتاب «معالم فی الطریق»
گزارشی از ِ

 .1انفال15 :ـ.72
 .2توبه.83_78 :
« .3تمرکز بر آیات قتال ،عدم توجه به آیات صلح و همزیستی و نیز سیره علمی پیامبر اسالم ،سبب وشته تا افرادی نظیر
سید قطب ،سیاست اسالم نسبت به پیروان سایر ادیان را سیاستی خشن معرفی کرده و آن را بـر جنـگ اسـتوار سـازند ،ایـن در
حالی است که از نظر اسالم اصل در تعامل بـا غیـر مسـلمانان بـر صـلح و همزیسـتی بـوده و دیـن اسـالم منـادی همزیسـیتی
مذهبی با پیروان سایر ادیان است»؛ ر.ک :امینی ،محمد امین« ،اصل همزیستی مسالمتآمیز بـا غیـر مسـلمانان در اسـالم»،
ماهنامه علمی ت ویجی مع فت ،سال بیستم ،ش .73 _ 13 ،775
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قوانین عبودیت غیر خدا را کنار بگذارند .روشن است که این جامعه زمانی استقرار می یابد
که قدرت مقابله و یا حداقل مقاومت در برابر جامعه جاهلی را داشته باشد .او معتقد است،
هر جامعه ای که در آن افراد در تمامی امورات مذکور عبودیت غیـر خـدا را کنـار نگذارنـد،
جامعه جاهلی بوده و اسالمی بودن آن مردود است.

0

 .6شریعتی هماهنگ با جهان هستی

به عقیده مصن خداوند متعال جهان هستی را بر اساس قانون و نظم خاصی آفریده و به
حرکت درآورده است ،او معتقد است بعد جسمانی انسان نیز تحت الشعاع این قـانون قـرار
داشته و از آن استثنا نیست.
مصن شریعت را که جهت هماهنگی بعد ارادی انسان بـا بعـد فطـری او وضـع شـده
است ،نیز بخشی از این قانون حاکم بر کل هستی می داند ،بنابراین هر امر و نهـی کـه از
جانب خداوند متعال متوجه انسان می شود در راستای حرکت کلی جهان آفرینش است.
سید قطب خاطر نشان می شود که انسان غافل از قانون حـاکم بـر بعـد جسـمانیاش
چگونه می تواند برای خویش قوانینی وضع کند که با حرکت کلی جهان همانگ باشد .بـه
اعتقاد او عمل کردن به شریعت جهت هماهنگ شدن با حرکت جهانی واجب است.
مصن معتقد است در اثر عمل به شریعت ،همـانگی بـا قـانون حـاکم بـر کـل جهـان
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هستی صورت پذیرفته و به تبع آن بین بعد ارادی و بعد فطری او نیز هماهنگی صورت می
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« .1واقعیت این است که بر اساس شواهد روایی و تاریخی ،پس از رحلت پیامبر باورها و اخالق دوران قبـل از بعثـت ،بـار
دیگر با لباسی نو ،ظهور کرد و بهتدریج بر فرهنـگ اسـالمي امـت پیـامبر چیـره شـد .سـؤال ایـن اسـت کـه بازوشـت بـه دوران
جاهلیت چرا و چگونه اتفاق افتاد؟ با نگاهي تحلیلي به تاریخ بهدست ميآید که این روند در وام نخست با ابراز مخالفت نسـبت
به احکام صادره از سوی رسول خدا آغاز شد و سپس با انکار مساله جانشینی منتصب الهی پس از رسول خـدا ـ کـه
منجر به روي کارآمدن حاکمان غیر اسالمي وردید ـ دنبال شد.
رفتهرفته لغزش خوا به سمت دنیاورایی و ارزشوریزی ،وسعت و عمق یافت تا اینکه این لغـزش بـه سـمت دنیـاورایی و عبـور از
ارزشها به توده مردم منتقل وردید .در ادامه همین روند بود که نسبت به اجرای حدود الهی ،تقسـیم عادالنـه بیتالمـال ،مبـارزه بـا
اشرافیوری و تکلی خود در مورد خطر نفون عناصر غیرخودی و دشمنان نقابدار در بدنه حاکمیت جامعه اسالمی تسـاهل نمودنـد.
اما در مجموع باید وفت که ماهیت جاهلیت ،ریشـه در عصـیانگری از رهبـران آسـمانی دارد؛ یعنـی اوـر جامعـه ،نسـبت بـه مفهـوم
امامت ،معرفت داشته باشد و در تشخیص مصداق آن دچار اشتباه نشود و در تبعیت از امام ،ثابتقدم باشـد ،هروـز ورفتـار جاهلیـت
نخواهد شد»؛ ر.ک :سلیمانی ،جواد« ،چگونگی و چرایی بازوشت به جاهلیـت در جامعـه پـس از پیـامبر ،»فصال ناماه علمای
پووهشی حکومت اسالمی ،سال سیزدهم ،شماره .725 ،1

پذیرد و به هیچ وجه بین آن دو نزاعی به وجود نخواهد آمـد .او نشـاط عـام انسـانی را نیـز
نتیجه عمل به شریعت می داند چرا که در این صورت تمـام انسـان هـا بـر اسـاس قـانونی
واحد حرکت دارند.
سید قطب ثمره عمل به شریعت را اخروی صرف ندانسته و بـاور دارد کـه عمـل بـه آن
موجب می شود تا تمام پتانسیل موجود در جهان هستی در مسیر تکامل انسان قرار ویـرد
همانطور که دوری از شریعت ان ظرفیت ها را در تقابل با انسان قرار می دهد.
 .7اسالم تمدن است

مصن در این فصل به بحث در باره مفهـوم تمـدن پرداختـه و معتقـد اسـت تمـام جوامـع
جاهلی ،جوامع عقب افتادهاند ،چرا کـه تمـدن چیـزی جـز آزادی بشـر بـر مبنـای کرامـت
انسانی نیست و در چنین جوامعی افراد بندوان یک دیگراند.
به عقیده او در جامعه اسالمی یا متمدن عامل تجمع افراد امری اختیاریست بر خالف
جوامع جاهلی که در آن افراد بر اساس عواملی چون رنگ و قوم و ...ورد هم می آیند.
سید قطب در توضیح عقب افتادوی جوامع جاهلی به فراویر بودن عامـل تجمـع افـراد
در جامعه اسالمی اشاره کرده و می نویسد« :عقیده عاملی است که سبب می شود نژادها
و وروههای مختل بشریت اقـدام بـه تشـکیل جامعـهای واحـد نماینـد بـه خـالف جوامـع
جاهلی که چنین قابلیتی ندارند» .او همچنین صعود انسان از حیوانیت به انسانیت را یکی
دیگر از نشانههای تمدن جامعه اسالمی می داند.
مصن اهتمام به خانواده و واوذاری تربیت فرزندان به مادران را نیـز از دیگـر نشـانه-
های تمدن جامعه اسالمی دانسته است ،او معتقد است نشات و تکوین جامعه اسالمی به
سبب عاملی بیرون از محیط انسان و حتی جهان ماده است ،جامعه اسالمی بر محوریـت
 .8علم و فرهنگ در بینش اسالمی

سید قطب در این فصل به بحث در باره علم اموزی و مصادر آن پرداخته است ،بـه عقیـده
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عقیده شکل می ویرد و همین ویژوی آن را از جوامع جاهلی جدا می سازد.
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او علوم مادی صرف نظیر علم شیمی ،پزشکی و ...را در صورت نبود مصادر اسالمی مـی
توان از مصادر غربی اخذ نمود ،اما علومی که به هر نحوی از امکان ارتباط با عالم مـاوراء
ماده داشته و به نوعی ارتباط با حوزه دین دارند ،فقط باید از منابع اسالمی اخذ کرد.
او با بیانی تند مخطبان خـود را از سـایههـای فلسـفی علـوم مـادی صـرف نیـز برحـذر
میدارد ،چر که به اعتقاد او این سایهها در اساس با بینش دینی به طـور عـام و بـا بیـنش
اسالمی به طور خا

دشمنی دارند و هر مقدار از آنها برای زهرآلود کردن سرچشمه زالل

اسالمی کافی است.
 .9نشاد مسلمان و عقیده او

مول در این فصل با تقسیم جوامع به داراالسالم و دارالحرب ،داراالسالم را جامعهای می
داند که تمامی امورات آن اعم از بینش ،شعائر و قوانین بر پایه اسالم شکل ورفته باشد .به
اعتقاد او وظیفه مسلمانان در قبال دارالحرب یا جهاد است و یا صلح بر اساس معاهده.
مصن نژاد مسلمانان را نژاد عقیـدتی دانسـته و معتقـد اسـت در داراالسـالم روابـط و
خویشاوندیها بر اساس عقیده تعری می شوند .به عقیده او وطن فرد مسـلمان را خـاک
تمایز نمیدهد بلکه وطن او داراالسالم است جایی که در آن رکن اسـالم و عقیـده حـاکم
بوده و تنها شریعت اسالمی به اجرا درآورده شود.
ســید قطــب جهــاد و مبــارزه بــا دارالحــرب را وظیفــه هرمســلمان مــی دانــد حتــی اوــر
دارالحرب وطن مسلمان بوده و جایی باشد که او در آنجا رشد کرده است و در آنجا صاحب
منافع است.
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او نژاد امت اسالم را عقیده و وطن آن را داراالسالم و فرمانروایشان را خداوند متعال و
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قانون اساسی آن را قرآن کریم می داند.
 .01یک انتقال دامنهدار و فراگیر

به اعتقاد مصن  ،اسالم با جاهلیت اختالف بنیادی داشته و بـه هـیچ وجـه قابـل انـدماج
نیست ،او اسالم را مترتب کردن کل زندوی بر مبای عقیده میداند و این با جاهلیت کمال

تقابل را داراست .سید قطب معتقد است غیر از اسالم و جاهلیت شق سومی وجـود نـدارد
لذا یا اسالم است و یا جاهلیت ،از این رو نمی توان نیمی از برنامه زندوی انسان را از اسالم
ورفت و نیمی دیگر را از جاهلیت و اساسا چنین کاری نوعی از شرک است .اما وی اشـاره
ندارد که مرادش از شرک در اینجا چیست ،ایا او شرک جلی و مخرج از ملت را اراده کـرده
است یا شرک خفی را؟ به عبارت دیگر اندماج جاهلیـت بـا اسـالم موجـب خـروج از دایـره
اسالم و اردتداد است و یا فقط شرک خفی محسوب وشته و با کمال توحیـد و خلـو

آن

منافات دارد؟
سید قطب عبور از جاهلیت را با ایجاد تغییرات جزئی در جزئیات نظامهـا امکـان پـذیر
ندانسته و معتقد است چنین چیزی بدون انتقال فراویـر و دامنـه دار صـورت نمـی ویـرد،
انتقالی که در آن از برنامه خلق به برنامه خالق و از نظامهای بشر به نظام پروردوار بشر و از
احکام بندوان به احکام پروردوار روی آورده شود.
 .00استعالء ایمان
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
مصن با استناد به آیـهی َ وال َته ُْوا َوال َت ْح َزنوا َوأ ُنت ُم األ ْعل ْو َن إن ك ُ
ْلتم ُّم ْلؤمْ َ
یَ 0بـه ایـن
ِِ
ِ
ِ

نتیجه می رسد که :انسان مومن باید همیشه احساس برتـری و اسـتعالء در برابـر مظـاهر

جاهلی داشته باشد حتی اور آن مظاهر مورد قبول و رضایت مردم واقع شـود ،او ثبـات در
جهاد را یکی از مصادیق این احساس استعالء می داند.
به اعتقاد او این احساس برتری یک احساس صرف نیست بلکه پشتوانهای از حقیقـت
دارد ،انسان با ایمان در تمام جهات اعم از اخالق ،نظام حاکم بر زنـدوی و ...خـود را برتـر
می داند ،چرا که تمام امورات او از عقیده توحیدی منشعب شده و متصل بـه منبـع فـی
است .او می نویسد« :مـومن ارزشـها و بینشـها و معیارهـایش را از مـردم نمـی ویـرد تـا از
برایش کافیست .او آنها را از شهوات و هوس های مردم نگرفته است تا بـه شـهوات مـردم
ورایش پیدا کند .او آنها را از میزان حق ثابتی اخذ می نماید که هروز از تعادل خـود خـارج
 .1آل عمران.773 :
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ارزیابی های مردم متاثر وردد ،بلکه او آنها را از پروردوار مردم اخذ کرده و خداونـد پروردوـار
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نمی شود و دچار انحراف نمی وردد .او آنها را از این جهان فانی و محدود نمی ویـرد بلکـه
آنها از سرچشمه وجود در درون او میجوشد .پس مادام که او با خدای انسانها و با میـزان
حق و با سرچشمههای هستی پیوند یافته اسـت ،چگونـه در نفسـش سسـتی و در قلـبش
حزن پیدا می شود؟».
 .00راه فقط این است

مصن در این فصل با نکر آیات سوره بروج بـه بحـث در بـاره پیـروزی عقیـده بـر طغیـان
پرداخته است .به اعتقاد او برای روشن شدن پیروز واقعی در نبرد ایمـان و طغیـان ،بایـد از
دید محدود دنیوی دست برداشته و نگاهی وسترده اخذ شود ،باید دید که مومنان در قبال
صبر و تحمل مشقتشان چه خدماتی بر عالم بشریت عرضـه داشـته و در تـاریخ چگونـه از
آنان یاد می شود ،باید دید که چگونه فرشتگان آنـان را مـورد تمجیـد قـرار داده و بـه آنـان
میبالند ،باید دید که چگونه در بهشت برین در سایه رضایت خالق مهربان مـنعم وشـته و
به نهایت درجه پیشرفت معنوی رسیده اند.
به اعتقاد سید قطب ،زندوی دنیوی مومن با زندوی اخـروی او و نیـز زنـدوی فرشـتگان
مرتبط است ،لذا فرد مومن افق وسـتردهتـری در پـیش روی خـود مـیبینـد و آرمـانهـای
بلندتری در نظر مـیویـرد ،از اینجاسـت کـه دنیـا و آنچـه در آن اسـت در نظـرش حقیـر و
کوچک میوردد.
مصن با استناد به سرنوشت اصحاب اخدود خاطر نشان میسازد که در مسیر دعوت
به ایمان و عقیده نباید انتظار داشت که همیشه پیروزی دنیوی نصیب دعوت وران شـود و
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نکته دیگری که مصن از داستان اصحاب اخدود اسـتفاده مـیکنـد ایـن اسـت کـه:
جنگ بین مومنین و دشمنان آنهـا جنـگ عقیـدتی اسـت و نبایـد آن را بـا جنـگ نـژادی،
سیاسی ،اقتصادی و ...اشتباه ورفت ،به اعتقـاد مصـن پیـروزی زمـانی نصـیب مومنـان
خواهد شد که جنگ خود با دشمنان را جنگ اعتقادی بداند و نه هیچ چیز دیگر.

برداشت نگارنده
قلم روان و جذاب ،نوآوری و توجه به زوایای پنهان مباحث را می توان از نکات قوت کتاب به
شمار آورد .اما باید توجه داشت که برخی مطالـب عنـوان شـده در ایـن کتـاب ،فاقـد پشـتوانه
علمی بوده و به عبارت بهتر قابل دفاع علمی نیست .بـه عنـوان نمونـه تطبیـق تـاریخ عصـر
رسول ورامی اسالم بر دوران زندوی سید قطب کـه وی بـر ایـن امـر اصـرار دارد ،فاقـد
روش علمیست ،چرا که تطبیق تاریخی مستلزم پذیرش قیودی است که بدون توجه به آنهـا،
تطبیق دو مقطع تاریخی ،غلط خواهـد بـود یـا بهـرهای نـاچیز از حقیقـت خواهـد داشـت .در
نوشتههای سید چنین پذیرشی مشاهده نمی شود ،چرا که وی نه بـه وجـه شـباهت تصـریح
نموده و نه میزان انطباق را تعیین کرده است .تنها به نظر میرسـد کـه وی فـرض را بـر ایـن
نهاده است که جامعه جاهلی وجه شبه این دو دوره باشد که آن نیز خالی از اشکال نیست.
آنچه از اشکاالت محتوایی کتاب مهمتر است ،این اسـت کـه هرچنـد سـید از عبـارات
چند پهلویی در ادبیات خود بهره برده است ،اما باید توجه داشت که آنچه او ارائه میدهد،
یک وفتمان است که باید مجموع آن را باهم دید نه اینکه به تکههایی از سخنان او استناد
کرد .به بیان واضحتر سلفیه جهادی سید قطب را مصادره کرده است.
سید در این کتاب بر توحید در حاکمیت تاکید دارد ،تـا جـایی کـه تاثیرپـذیری از دیگـر
نظامهای حکومتی غیر از اسالم را نوعی شرک دانسته و حکومت افراد بر هم نوعان خود
را قسمی از خدایی معرفی کرده است ،اما چرا؟ و به چه انگیزه؟ جواب این اسـت کـه سـید
جهانبینی اسالمی خود را از پشت میلههای زندانهای جمال عبدالناصر ترسیم مینمود
و در جامعهای زندوی میکرد کـه حکومـت آن فاصـله زیـادی بـا اسـالم داشـت ،از ایـنرو
وفتمان انقالب را ضروری میدید و برای عملی کردن این وفتمان نیاز به تکفیر سیاسی و
بیانات به دنبال انگیزهسازی برای انقالب و تشکیل حکومت اسالمی در ممالک اسالمی
بود ،نه اینکه حقیقتا مقر به شهادتین را در صورتی که به دنبال تشکیل حکومـت اسـالمی
نباشد ،مشرک و مهدورالدم بداند ،آنگونه که سلفیه جهادی عمل مینماید.
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بزرونمایی جنبه سیاسی اسالم به خصو

در حوزه حاکمیت داشت .در واقع سید بـا ایـن
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ملخص المقاالت
دراسة اإلسالم و اإلیمان من منظار الدیوبندیة و
السلفیة
رضا احمدزاده
الدیوبندیة و السلفیة هما التیاران الدینیان و بینهما خالف جذری .أحد الموارد الخالفیة
بین هذین التیارین الذي من الممکن أن یترتب علیه تداعیات و نتائج هامة ،هـو معنـی
اإلسالم و اإلیمان من منظار هذین التیـارین .لقـد أولـی هـذ المقـال بمـنهج تحلیلـی-
توصیفی إهتماما بدراسة مفهوم اإلسالم و اإلیمان من وجهة نظر الدیوبندیة و السلفیة و
بتبیین ما یشـتر بینهمـا و مـا یفتـرق .حصـل هـذا التحقیـق علـی أن الدیوبندیـة تابعـا
للحنفیة و الماتریدیة تعتقد أن اإلسالم یتحقق بالشهادتین أو کـل شـیء یـدل علـی أن
الشخص مسلم ،و أن اإلیمان یتحقق بتصدیق و إعتقاد قلبی .یری الدیوبندیـة أیضـا أن
اإلسالم الظاهری ُیثبت اْلحکام الدنیویة .مـن وجهـة نظـرهم أن اإلیمـان ینقسـم إلـی
الحد اْلدنی و اْلقصی .في الحد اْلدنی من اإلیمان یکفی اإلعتقاد البـاطنی و الیعتبـر
فیه العمل .ولکن فی الحد اْلقصی من اإلیمان ،یعـین العمـل شـدة اإلیمـان و ضـعفه.
لیس هنا اختالف بین السلفیة و الدیوبندنیـة فـی تعریـ اإلسـالم بمـا یـری کالهمـا
َ
مجرد اقرار لفظی کافیا للورود الی اإلسالم؛ ولکن اْلمر یختل فـي اإلیمـان ،السـلفیة
خالفا للدیوبندیة بل خالفا ْلهل السنة تجعل نطاق اإلیمان ضیقا بما تعتبر في اإلیمان
العمل و الیکفی في اإلیمان اإلعتقاد المح  .حینما ندرس القـرآن و السـنة القطعیـة،
یمکن القول بأن السلفیة سلکت في طریق مخال للشریعة و قدمت تعریفا خاطئـا مـن
اإلیمان .فی اآلیة  71من سورة الحجرات ،اإلسالم بمعنی القبول الظـاهری و اإلیمـان
هو القبول مع التصدیق الباطني .و الیوجد أی اشارة إلی العمل .من الضـروری اإلشـارة
إلی أن الشیعة أیضا کالدیوبندیة و أهل السنة الیری العمل معتبرا في مفهوم اإلیمان بل
إنه مؤثر في شدة اإلیمان و ضعفه فحسب فمن أقر لفظیا بقبـول اإلسـالم مـع اإلعتقـاد
القلبی و الباطني فقد دخل اإلیمان.
الکلما المفتاحیة :اإلیمان ،اإلسالم ،الدیوبندیة ،السلفیة ،العمل.

الصفات الخبریة من منظار إبن تیمیة و
الدیوبندیة
محمد باغچیقی
یتناول هذا المقال دراسة تطبیقیة حول آراء ابن تیمیة و مدرسة الدیوبندیـة فـی مبحـث
الصفات الخبریة .یتبین فی هذه الدراسة أن هنا وفاق بین إبن تیمیة و الدیوبندیة في
مسألة تأویل الصفات الخبریة من جهات ،و هنا خالف من جهات أخری .قـام علمـاء
الدیوبندیة بإثبات رویة الله سبحانه فی القیامة متمسکین بظاهر اآلیـات و الروایـات فـي
هذه المسألة کما فعل نلك ابن تیمیة .یسلب الدیوبندیة صفة الجهة و المکان عن اللـه
تعالی خالفا إلبن تیمیة ،ولکن فی الصفات اْلخری کـ(ید الله ،وجه الله و اإلستواء علی
العرش) بینهم اختالفات .تمسك بعضـهم کـابن تیمیـة الـی ظـاهر النصـو
بع

و اعتقـد

آخر خالفا له بجواز التأویل.

اهــتم هــذا المقــال بدراســة تطبیقیــة بــین رؤی إبــن تیمیــة و مدرســة الدیوبندیــة حــول
مصــادیق الصــفات الخبریــة بعــد تعریـ اجمــالی حــول شخصــیة ابــن تیمیــة ،مدرســة
الدیوبندیة و الصفات الخبریة.
الکلممما المفتاحیممة :ابــن تیمیــة ،الدیوبندیــة ،الصــفات الخبریــة ،التأویــل ،رؤیــة اللــه،
اإلستواء علی العرش.

جرائم الوهابیة في الطائف و تأثیرها علی سلوك
داعش
ابراهیم کاظمی
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السعودیة .الطائ من المدن التی شاهد هذا النوع من الجرائم .هجم الوهابیة الی هذه
المدینة في دورتین و قد ارتکبوا جرائم لن ینساها التاریخ .الیمکـن تصـور هـذه الجـرائم
بأی منطق عقالني و یستقبحها کل عاقل .بع

الجرائم کمذبحة اْلبریاء ،نهب أموال

الناس و تمزیق المصاح کانت في الدورة اْلولـی للهجـوم علـی مدینـة الطـائ  .فـی
الدورة الثالثة یمکن اإلشارة الی قتل و نهب و تدمیر اآلثار و قبور الشـیود و قتـل علمـاء

الدین و اعتقال کثیر من الناس .لو کان هنا مقارنة بین التطـرف الوهـابی و تصـرفات
داعش ،لتبین أن کالهما ینطبق علی اآلخر طابق النعل بالنعل .الجرائم التـی ارتکبهـا
الجماعات اإلرهابیة کداعش فی سوریا و العراق انا قیست الی ما ارتکـب الوهابیـة مـن
الجرائم في الطائ النتهینا إلی أن هذین الفریقین الیختل عن اآلخر.
الکلما المفتاحیة :الوهابیة ،داعش ،الجرائم ،الطائ  ،مجزرة ،نهـب اْلمـوال ،تـدمیر
اآلثار.

دراسة نظریة التوسل مع الترکیز علی کتاب
«قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة»
مجتبی محیطی
ابن تیمیة بعد تقسیم التوسل إلی المشروع وغیر المشروع یری أن بع
جائز والبع

أقسام التوسل

اآلخر بدعة .إنه یعتقد أن التوسل بالـذات وجـاه ومقـام اْلنبیـاء فـي زمـن

حیاتهم وبعد مماتهم بدعة .أهم دلیل بن تیمیـة علـی بدعیـة التوسـل هـو فعـل وسـیرة
النبي والسل  .ویعتقد أنه ال یوجد دلیل عن النبي والسل علـی جـواز التوسـل بالـذات
والجاه والمقام .في حین أن هناک روایات کثیرة في المنابع المعتبـرة تثبـت أن السـل
توسلوا بذات وجاه ومقام النبي في حیاته وبعد مماتـه .ومـن اْلمثلـة علـی نلـک توسـل
الضریر بالنبي وتوسل عمر بن الخطاب بالعباس بن عبدالمطلب التـي تـدل علـی جـواز
التوسل بالذات والمقام .هذا البحث اعتمادا علی مبادئ السلفیة ینقـد وجهـة نظـر ابـن
تیمیة في موضوع التوسل.
الکلما المفتاحیة :مشروعیة التوسل ،ابن تیمیة ،سیرة السل  ،حدیث الضـریر ،توسـل
عمر بالعباس ،قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة.

وجهة نظر إبن تیمیة تجاه روایة حرمة النار علی
مصطفی مهاجر
قد ادعی ابن تیمیة أن هنـا اجمـاع فـي أهـل الحـدیث و غیـرهم علـی أن روایـة «إن

ملخص المقاالت

ذریة السیدة فاطمة الزهراء سالم الله علیها

فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله نریتها علی النار» کذب .ولکن اوال هذه الروایة جاءت
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في کتب أهل الحدیث العدیدة الذین عاشوا قبل إبن تیمیة و المقبولین عنده .نقـل هـذا
الحدیث ایضا کبار أهل الحدیث الذین جاءوا بعد إبن تیمیة في العدید من الکتـب .ثانیـا
هنا روایات أخری متعددة من النبی صلی الله علیـه و آلـه حـول موضـوع حرمـة النـار
علی نریة السیدة فاطمة الزهراء سالم الله علیها ،یتبین بها أن لیس هنا مالزمة بین
العفة و بین حرمة النار علی نریتها .کما صرح بع

شیود أهل الحدیث بنفی المالزمة

و اعتبروا هذه الروایة مختصة بفضائل السیدة فاطمة الزهراء سالم الله علیها.
الکلما المفتاحیة :إبن تیمیة ،فضائل السیدة فاطمة الزهـراء سـالم اللـه علیهـا ،نریـة
السیدة فاطمة الزهراء سالم الله علیها ،روایة أحصنت فرجها.

نقد وجهة نظر ابن تیمیة حول التبرك
محمدجعفر میالن نورانی  /مصطفی کاشانیان
قام ابن تیمیة کمؤسس السلفیة برد مشروعیة التبر فی اکثـر المـوارد .الیجـوز التبـر
فی رأیه إال في مس و تقبیـل الحجـر اْلسـود و مـس الـرکنین الیمـانیین فـی المسـجد
الحرام و یعتقد بحرمة ما سواهما جمیعا .ولکن لیس لـه رؤیـة واحـدة حـول علـة حرمـة
التبر  ،قد یعتبره حراما بما أنه بدعة ،و قد یراه مقدمة للشر  ،و یعتقـد فـی بعـ

آثـاره

أن التبرک غلو و فی اثر آخر یعتبره مجرد عمل دون جدوی .قد ادعی أیضـا فـي مکـان
آخر أن التمسک بالتبر  ،نریعـة لتـدار ضـع المسـلمین و قصـورهم .ولکـن عنـدما
نطالع اآلثار الروائیة المعتبرة عند أهل السنة ،نجد أن أدلة ابن تیمیة في تحریم التبر ،
مردودة کلها و متعارضة مع العقائد الرئیسیة ْلهل السنة.

سال هشتم ،زمستان  ،1397شمارۀ 32

الکلما المفتاحیة :ابن تیمیة ،التبر  ،البدعة ،الشر  ،الغلو.
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Abstracts

writers of these books were authorities. In addition, after Ibn
Taymiyyah this narration is quoted in many sources. On the other
hand, there is no necessary between being chaste and forbidding
her descendants from fire of the hell. Many Sunni scholars claim
this and they believe that this narration belongs to the virtues of
Fatima Al-Zahra (pbh).
Key words: Ibn Taymiyyah, the Virtues of Fatima Al-Zahra, the
Fatima Descendants, the Narration of "Fireproofing ..."

6

of Wahhabism and ISIS, we will witness considerable similarity.
What is done in Syria and Iraq today is so similar with the crimes if
Wahhabism in Taif city.
Key words: Wahhabism, ISIS, Crimes Taif Genocide, Plundering,
Destroying Tombs

Considering the theory of supplication
according to the book "A valuable rule
on supplication"
Mujtaba Muhiti

Ibn Taymiyyah divide the supplication in two types and consider
one of them right and the other wrong. In his view, supplication to
the holy prophet and his position is forbidden, during both his life
and death. He maintain that this is a kind of heresy. His main
reason is that the holy prophet and his companions did so. Ibn
Taymiyyah believes that from their point of view there is no reason
for supplication. While there are so many narrations that the
companions of the holy prophet supplicated to the holy prophet and
his position. Some cases are as the following: the supplication of
the blind man to the Muhammad (pbh), the supplication of Omar to
Abbas Ben Abdolmutalleb. These cases show that we have clear
instances showing this act. This essay is to criticize Ibn Taymiyyah
in this regard from Salafi perspective.
Key words: Legality of Supplication, Ibn Taymiyyah, Salaf
conduct, Blind Narration

Mustafa Mohajer

Ibn Taymiyyah claims that Ahl-Hadith and other Muslims believe
that the narration "certainly, Fatima was a chaste woman so God
has forbidden her descendants from fire of the hell" is fake.
However, we must note that this narration is mentioned in different
sources from Ahl-Hadith who lived before Ibn Taymiyyah and the
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Ibn Taymiyyah's view on the narration
of "fireproofing the Fatima Al-Zahra's
descendants" (pbh)

5

School believe that God has no direction and place, just the
opposite of Ibn Taymiyyah. In this article, it is tried to make a
comparison between Ibn Taymiyyah and Deoband School.
Keywords: Ibn Taymiyyah, Deoband School, Attributive
adjectives interpretation, God's visibility, God's standing on the
throne

Critiquing the Ibn Taymiyyah views on
blessing
Muhammad Jafar Noorani / Mostafa Kashanian

Ibn Taymiyyah as the founder of Salafi School undermine the
blessing in most cases. In his view, we can get blessing just in two
cases: touching and kissing the Black Stone and the Yamani corner
in the Sacred Mosque. He suppose that we cannot get blessing in
other cases. The reasons that he mentions for this view is variant.
Sometimes he say that will lead to heresy. Also, maintain that
blessing is an introduction to polytheism. Considering the blessing
as something useless is one of the other reasons that he mentions to
disprove the blessing. By referring to the Sunni source book we can
conclude that the Ibn Taymiyyah reasons is not valid and is in
contradiction with the Sunni codes of beliefs.
Key words: Ibn Taymiyyah, blessing, heresy polytheism,
exaggeration

Wahhabi crimes in the city if Taif and
its effects on ISIS deeds

Abstracts

Ebrahim Kazemi

4

The Wahhabis have done many crimes in Saudi Arabia. The city of
Taif is one of the cities that has witnessed these crimes. The
Wahhabis attacked this city twice and committed unforgettable
crimes in history. We cannot imagine the depth of these crimes and
very sane will condemn these crimes. Some of these crimes are as
the following: genocide, plundering, tearing the Holy Quran in the
first period of their ruling. They also killed the people, destroyed
the tombs and shrines, jailed the people in their second rounds of
their attacks. If we have a quick comparison between the atrocities

Considering the relation between Islam
and faith from the viewpoint of
Deoband School and Salafism
Reza Ahmad Zade

Deoband School and Salafism are in two different paths. One the
main differences between the two is lays in interpreting the
meaning of Islam and faith. In this article, the writer tries to
mention the similarities and differences of these schools in this case
in a descriptive-analytic method. We can summarize the finding as
the following: Deoband School as the Hanafi and Matoridi School
maintain that verbalizing the Shahadatain is enough for entering in
the realm of Islam. Moreover, for having a complete faith we must
have an in-depth belief. They also believe that we can divide Islam
in two broad categories: minimum Islam and maximum Islam. In
defining the Islam Salafi school is similar to Deoband school.
However, in defining the faith are different. Salafi School maintain
that in having faith we must practice the faith. But by scrutinizing
in the Holy Quran we can say that in Quran faith is not tied to
practice.
Key word: Faith, Islam, Deoband School Salafism, practice

Attributive adjectives of God from the
viewpoint of Ibn Taymiyyah and
Deoband School
Muhammad Baghcheghi

Seraj-e-Monir
Eighth Year, No 32, Winter 2019

In this article, we will have a quick survey on Attributive
adjectives of God from the viewpoint of Ibn Taymiyyah and
Deoband School. Ibn Taymiyyah is on the belief that all the God's
attributes is verbally and we must not interpret them. While, the
Deoband School maintain that in all cases, we cannot say that the
verbal meaning is intended. For example, they believe that we can
convey the visibility of God in after word as literal just as Ibn
Taymiyyah did, but we cannot interpret the hand, face and his
sitting on the throne and we must interpret it anyway. Deoband
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