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بررسی و نقد دلیل وهابیت بر انقطاع عمل بعد از موت
*

**

چکیده
موت در نگاه وهابیت به عنوان پایان عمل ذکر شده است .لـذا درخواسـت هـر هونـه
عمل ،اعم از دعاکردن یا اجابت حوائج از میت منتفی دانسته شده ،حتی اهـر میـت،
برترین مخلوقات عالم ،پیامبر اعظم باشد .آنان برای مستندکردن مـدعای خـود
ادلهای آوردهاند که از جمله پرتکرارترین آنها ،روایت نبوی مبنی بر انقطاع عمل بعـد
از موت است .اما این تفسیر از روایت ،که بیانگر قطع هر هونـه عمـل بعـد از مـوت
است با ادله پذیرفتهشده نزد وهابیت ،از قبیل روایات صالة انبیا در قبـور ،روایـات رد
سالم و صالة ،و روایات عرض اعمال نقض میشود .حل روایت بـه ایـن اسـت کـه
آنچه بعد از موت از انسان قطع میشود اجر بر عمل است نه اینکه بعد از موت هـی
عملی از شخص صادر نمیشود؛ چراکه میت بعد از موت نیز حی اسـت و حـی بـه
ً
اقتضای حیات ،قطعا عمل نیز خواهد داشت ،اما بر این اعمال اجری نخواهد بود.
کلیدواژهها :وهابیت ،قدرتنداشتن بـر اجابـت ،انقطـاع عمـل ،عـرض اعمـال ،رد
سالم ،اجر عمل.

* دانشآموخته حوزه علمیه قم ،کارشناسی ارشد شیعهشناسی ،پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل البیت
h.ghazizade110@gmil.com

** دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

مقدمه

تعامل با اولیای خدا و صالحان در طول تاریخ موجب ایجاد مباحث اعتقادی متنـوع
و هاه تشکیل هروهها و مذاهب مختلف کالمی شده است .مباحثی از قبیل توسل ،طلب
شفاعت ،استغاثه ،زیارت و سفر برای آن و بناء بر قبور و مباحث دیگری که همگی حول
موضوع اولیای الهی و تعامل با ایشان قابل جمع است ،امواج و افکار متنوعی را در طول
تاریخ ایجاد کرده که محدوده تنوع این افکار انسان را به شـگفتی وا مـیدارد .بعضـی از
ایشان ،اولیای الهی را تا حد الوهیت باال بردند ،کما اینکه حضرت مسیح را اله پنداشتند
و برخی نیز ایشان را با عصای چوبی خود قیاس کردند و عصای خود را به ایشان ترجیح
1
دادند.
در این میان ،وهابیت ،به واسطه سوارشدن بر امواج این افکـار توانسـت موجودیـت
خویش را تثبیت کند و با ترسیم چهرهای خشک و خشن با حربه مبارزه با شرک و اعتالی
کلمه توحید شروع به تکفیر مسلمانان و تصاحب مال و اموال ایشان کرد و بنای خـویش
را بر خون مسلمانان بنیان نهاد.
عنوان شرک بهترین اتهام برای تصاحب مایملک مسلمانان بـود و بـرای اثبـات ایـن
عنوان به هـر وسـیله ممکـن دسـت یازیـده شـد .از قـرآن کـریم و سـنت پیـامبر عزیـز
اسالم هرفته تا اقوال سلف امت و ائمه مذاهب و بزرهان دین؛ از برهـان هرفتـه تـا
استفاده از قیاس و سد ذرایع و استحسان؛ تا به هر طریق ممکن ،شرک و خروج از اسالم
را ثابت کنند.
انطباق عنوان عبادت غیرالله بر عملکرد مسلمانان ،تطبیق عنـوان دعـای غیراللـه بـر
درخواست از صالحان ،مقایسه عمل مشرکان بتپرست با مسلمانان و اولیـای الهـی بـا

« .1ربما أنهم قالوا ذلک بحضرته فیرضی به حتی أن بعض أتباعه کان یقول عصای هذه خیر من محمد ألنها ینتفـع بهـا فـی
قتل الحیة ونحوها ومحمد قد مات ولم یبق فیه نفع أصال وإنما هو طارش»؛ زینی دحالن ،أحمد بن السید ،الدرر السنیة فی
الرد علی الوهابیة ،ص334؛ صدقی زهاوی ،جمیل ،الفجر الصادق ،ص.31

ً
ً
اصنام 1،نفی سماع از ایشان بعیدا و حتی قریبا 2،نفی قدرت بر عمل ایشان بعد از مـوت
و  ...از جمله دالیلی است که برای اثبـات شـرک ،هـم در الوهیـت و هـم در ربوبیـت،
استفاده شده و برای هر یک از این عناوین نیز به هر مستمسکی تمسک شده است.
اما آنچه در این تحقیق ،از میان موارد مذکور بررسی شده ،موضوع نفـی قـدرت بـر
عمل بعد از موت است .در واقع ،این قسمت از بحث در رتبه آخرین مباحثی است کـه
ارزیابی میشود .به عبارت دیگر ،بعد از اینکه ثابت شد اولیای الهـی در بـرزخ حیـات
دارند و قادر به سماع هستند و سماع از بعید نیز دارند ،نوبت به این بحث میرسـد کـه
آیا قدرت بر انجامدادن آنچه از ایشان درخواست شده نیز دارند یا خیر .بنـابراین ،فـرض
حیات و سماع به نحو مطلق باید قبل از بحث انجام شده باشد و در این مقالـه بـه نحـو
اصل موضوعی در نظر هرفته شده و به اثبات آن پرداخته نشده است.
وهابیت برای اثبات «قدرتنداشتن اموات بر اجابت درخواست» به ادلهای تمسـک
کردهاند که از مهمترین ادله ایشان روایتی از پیامبر اکرم است که به زعـم وهابیـت
داللت بر انقطاع عمل دارد .موضوع این مقاله بیان استدالل وهابیت بر حدیث مذکور و
بررسی سندی و داللی روایت است.
عبارات وهابیت در استفاده از روایت پیامبر

روایت مذکور در مکتوبات بزرهان وهابیت ،از مؤسس آن ،ابنعبدالوهاب هرفتـه تـا
معاصران ،دیده میشود .ابنعبدالوهاب در مکتوبات خود برای اثبات «شرکبودن طلب
از اموات» میآورد« :طلب الحوائج من المـوتی ،واسسـتثا ب م ـا والتوإـه ملـی اا وهـ ا صـ
ال لمن اسـتثا
شرک العالا ،ألن المیت قد انقطع عمله ،وهو س یملک لنفسه نفعاً وس ضراً ،فض ً

 « .1وذلک ألن هذا المیت میت جماد ،وقد نعی الله سبحانه وتعالی علی المشرکین الذین یـدعون األصـنام»؛ ابنعثیمـین،
محمد ،فتاوی نور علی الدرب ،ج ،37ص.37
« .2األصل فی األموات أنهم ال یسمعون نداء من ناداهم من النـاس»؛ هیئـت کبـار العلمـاء ،فتااوی اللجناة الداة اة ،ج،3
ص.332

مـه»؛ « 1در خواست از اموات ،استغاثه و توجه به ایشان اصل شرک در عالم اسـت .زیـرا
عمل میت قطع شده است و او مالک بر نفس خویش برای جلب نفـع یـا دفـع ضـرری
نیست ،چه رسد به اینکه برای مستغیث نفعی داشته باشد»؛ ابنعثیمین نیز بارهـا از ایـن
روایت برای نفی قدرت اموات بر اجابت استفاده کرده است:
لکن علی فرض ن ا یسمعون فـنن ا س ینفعـون ریـرها ،ممعنـی ن ـا س یـدعون اللـه

لــه ،وس یســتثفرون اللــه لــه ،وس یمکــن ا المــفاعب ل ــا ااا ألن اسنســان م ا مــات انقطــع
2

عمله ،حتی النبی علیه الصالة والسالم عندما مات انقطع عمله؛
بر فرض که ایشان قادر بر سماع باشند باز هم نمیتوانند به دیگران نفعی برسانند به
این معنا که ایشان قادر نیستند خدا را بخوانند یا طلب مغفرت یا شفاعت کننـد  ...زیـرا
وقتی انسان از دنیا برود ،عملش قطع خواهد شد ،حتی پیـامبر زمـانی کـه از دنیـا
برود عملش قطع خواهد شود.
بنباز نیز در مکتوبات خود بارها از این روایت بهره برده است« :والنبـی وریـره
من األموات س یملکون التصرف معد الموت ،ممفاعب وس مدعاء وس مثیر لک ،المیـت م ا مـات

انقطع عمله مس من ال  :صدقب إاریب ،و علا ینتفع مه ،و ولد صـال یـدعو لـه» 3.در کتـاب
اللجنة الداة ة للفتوی ،که موضع رسمی عقاید وهابیت است ،نیز استفاده از این روایت
مشهود است:
األص فی األموات ن ا ااا س یستجیبون دعاء من دعاها ،وس یتکلمون مـع األحیـاء

من البمر ولو کانوا نبیـاء ،مـ انقطـع عمل ـا ممـوت ال لقـول ااا وقـول رسـول اللـه:
«م ا مات امن آدم انقطع عمله مس من ـال  :صـدقب إاریـب ،وولـد صـال یـدعو لـه وعلـا

ینتفع مه».

4

 .1آلعبداللطیف ،عبدالعزیز ،دعاوی ال ناوةین لدعوة الشیخ مح د بن عبدالوهاب ،ج ،ص..231
 .2ابنعثیمین ،محمد ،لقاء الباب ال فتوح ،الموقع الرسمی لفضیلة الشیخ ابنعثیمین.

)http://binothaimeen.net/site/index(3723

 .3بن باز ،عبد العزیز بن عبد الله ،فتاوی نور علی الدرب ،ج ،2ص.347
 .4هیئت کبار العلماء ،فتاوی اللجنة الداة ة ،ج ،3ص.332

نحوه استدالل به روایت

چنانکه از متن روایت نیز مشهود است ،هر هونه عملی از میت منتفی شـده اسـت.
بنابراین ،کسی که از میت طلب شفاعت دارد در واقع از او میخواهد در حقش دعا کند
1
و دعا عمل است و عمل از میت به واسطه موت ،قطع شده است.
همینطور کسانی که به میت استغاثه میکنند و از او طلب حاجت دارند ،در واقـع،
از او درخواست عمل میکنند که بعد از موت منتفی خواهد بود« :م ا قال :یا سیدی فالن
ااا انصـرنی و اشـم مریضــی ،هـ ا س یجـوزل ألن المیــت انقطـع عملـه معــد موتـه مس مـن ــال :

صدقب إاریب و علا ینتفع مه و ولد صال یدعو له».

2

بررسی سندی حدیث

این روایت در منابع معتبر اهل سنت ،از جمله صحیح مسلم ،سنن ترمذی ،سانن
نسائی 5آمده است .بنابراین ،از جهت سندی خدشهپذیر نیست .البته عالوه بر منابع اهل
سنت در منابع مذهب اهل بیت ،از جمله بحاراالنوار 6و نها الفصااه  7نیـز آمـده
است .بنابراین ،جزء مشترکات بین دو مذهب اسـت و از حیـث سـند بحثـی دربـاره آن
وجود نخواهد داشت.
3

4

« .1أما اآلن وبعد موت النبی ^ فإن مثل هذه الحال ال یمکن أن تکون لتعذر دعاء النبی^ ألحد بعـد المـوت ،کمـا قـال
النبی^« :إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جاریة ،أو علم ینتفع به ،أو ولد صالح یدعو له» والدعاء بال شـک
من األعمال التی تنقطع بالموت»؛ ابنعثیمین محمد بن صالح ،مج وع فتاوی ورساةل ،ج ،2ص.123
 .2بنباز ،عبد العزیز بن عبد الله ،فتاوی نور علی الدرب ،ج ،2ص.226
ّ
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،ال سند الصحیح ال ختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الل ^ ،ج ،1ص.3200
 .4ترمذیّ ،
محمد بن عیسی ،سنن الترمذی ،ج ،1ص.01
 .5نسائی ،احمد بن شعیب ،السنن الصغری ،ج ،7ص.203
 .6مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،بحار األنوار ،ج ،2ص.22
 .7پاینده ،ابوالقاسم ،نه الفصاهة ،ص.244

بررسی داللی حدیث

در مقام بررسی استداللی ،که وهابیت درباره روایت دارند ،دو بیان نقضی و حلی را
مطرح میکنیم:
بیان نقضی :ادله دال بر صدور عمل از اولیای الهی بعد از موت

بزرهان وهابی ،به استناد روایت مذکور ،معتقدند میت بعد از مـوت قـادر بـه عمـل
نخواهد بود .این اعتقاد در حالی است که روایات صحیح ،داللـت بـر صـدور عمـل از
اولیای الهی بعد از موتشان دارد .در ادامه به بعضی از این روایات ،که در واقع نقض این
اعتقاد است ،اشاره میکنیم.
الف .روایات «صالة انبیا در قبور»

از مواردی که نقض بر قانون «انقطاع عمل بعد از موت» محسوب میشود روایـاتی
2
است که داللت بر صالة انبیا در قبـور میکنـد .مسـلم در صاحیح 1و نسـایی در سانن
یـت َ -و ِفـی ر َِو ِ
ـول ِ
اللـه ق َ
س ْمنِ َمالِـکَ ،ن َر وس َ
آوردهاندَ « :ع ْن َنَ ِ
ت-
ایـب َهـدا م َ :م َـر ْر و
َـالَ َ :ت و
ِ 3
وسی لَی َلبَ و ْسرِی ِمی ِع ْن َد الْک ِث ِ
یصل یی ِفی ق َْب ِره».
یب ْاألَ ْح َمرَِ ،و وه َو ق َِائ یا َ
َعلَی وم َ
روایت بینیاز از توضیح و تبیین نقض است؛ چراکه ظاهر بلکه نص روایت داللـت
بر صالة در قبر میکند و صالة در قبر یعنی عمل بعد از موت .اما متأسـفانه وهابیـان در
مواجهه با روایاتی که موافق با مذاقشـان نیسـت از مبنـای مسـلم خـود ،کـه شعارشـان
محسوب میشود و برای پایبندی به آن هزینه تجسیم را پرداختهاند ،یعنـی ظـاهرهرایی و
تأویلنکردن ،دست کشیدهاند و روایت را به تأویل بردهاند .ابنعثیمین از این واقعه که در

ّ
 .1نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،ال سند الصحیح ،ج ،2ص.3420
 .2در سنن بابی با عنوان «ذکر صالة نبی الله موسی علیه السالم  »...آورده که در ذیل آن هفت روایت آمـده کـه همگـی بـه
مضمون است و البانی در هر هفت تا حکم به صحت کرده است؛ نسائی ،احمد بن شعیب ،سنن ،ج ،1ص.230
 .3البته در روایات اهل بیت این موضوع وارد نشده است.

معراج پیامبر اکرم مشاهده شد تعبیر به «رؤیا» کرده 1،آن را با خوابهایی که در آن
میتی مشغول به نماز دیده میشود قیاس میکند و میهوید همانطوری که نماز آن میت
داللت بر عمل او ندارد نمازخواندن حضرت موسی در قبر نیز همینهونه است:
ما رؤیب النبی( )لموسی ف ی یضاً من الرؤیا التی س نعلا کیفیت ـا ،رآه یصـلی

فـی قبـره لکـن س نـدری کیفیـب لـک ،ونحـن ا ن نمـاهد فـی رؤیـا المنـام معـت األمـوات
وها یتطوعون لله عز وإ  ،رمما تماهد مـاک و اـاک و حـداً مـن قارمـک فـی المنـام
یصلی وهو میت ،ف ه المسائ مور ریبیب س یحکا ل ا محکا األحیاءا

2

در حالی که شیخاالسالم وهابیت ،ابنتیمیه حرانی ،تصریح کرده است که معراج در
بیداری اتفاق افتاده است« :إن الذی علیه جماهیر السلف والخلف أنه کان یقظـة» 3.در
واقع ،این نوع تأویلهرایی را شاید مدعیان تأویل نیز قبول نداشـته باشـند ،چـه رسـد بـه
مدعیان اخذ به ظاهر.
هرچند ابنعثیمین برای اثبات موضوع انقطاع عمل بعـد از مـوت دسـت بـه توجیـه
روایت زده و به زعم خود روایت را از داللت بر عمل بعد از موت ساقط کـرده امـا بایـد
هفت او حتی با توجیه مذکور موفق به نفی داللت روایت بر عمل بعد از مـوت نشـده و
نقض مذکور وارد است؛ چراکه روایت زمانی از داللت بـر عمـل بعـد از مـوت سـاقط
میشود که فقط هفته شود حضرت موسی و انبیا در قبـور نمـاز نمیخواننـد .امـا اینکـه
بگوییم نماز میخوانند اما کیفیت آن برای ما مشخص نیست ،داللت بر نفی عمل بعـد
از موت نمیکند .زیرا همین که اصل نمازخواندن (ولو بال کیف) ثابت شود اصل عمـل
بعد از موت ثابت میشود ،هرچند نحوه عمل مشخص نباشد .زیرا کسی کـه میهویـد
نبی بعد از موت هم میتواند شـفاعت کنـد مـدعی نیسـت کـه کیفیـت شـفاعت
 .1در حالی که هیئت کبار العلماء ،که ابنعثیمین نیز از اعضـای آن بـود ،معـراج پیـامبر را در حالـت بیـداری دانسـته
است« :اإلسراء والمعراج حصل کل منهما ورسول الله^ یقظان ،کما جاءت بذلک األدلة الشرعیة»؛ الـدویش ،أحمـد بـن
عبد الرزاق ،فتاوی اللجنة الداة ة للبحوث العل یة واإلفتاء (هیئت کبار العلماء) ،ج ،1ص.162
 .2ابـن عثیمـین ،محمـد ،دروس وفتـاوی الحـرم المـدنی لعــام  3237ه.ق ،.مکتبـة الشـیخ محمـد بـن صـالح العثیمــین،
http://www.madrasato-mohammed.com

 .3ابنتیمیه ،احمد ،ال ساةل واألجوبة ،ص.323

نبی را نیز میداند ،و مدعی نیست که نبی از قبر بیرون میآیـد و کفـن از تـن
خارج کرده و تطهیر میکند و وارد مسجد میشود و دست به دعا به سمت آسـمان بلنـد
ً
میکند و در حق شخص دعا میکند ،بلکه صـرفا قائـل بـه قـدرت نبـی اکـرم بـر
شفاعت است نه بیشتر .اما متأسفانه کانه در ذهن ابنعثیمین و وهابیـت ایـن اسـت کـه
وقتی هفته می شود عمل بعد از موت هم ممکن است یعنی میت در همان قبر شروع بـه
رکوع و سجده و دعا میکند .شاهد بر این ادعا کیفیت توضیح ابنعثیمین دربـاره صـالة
در قبر است .او عمل بعد از موت را به هونهای ترسیم میکند که انگار نبی اکرم در
ً
همان فضای قبر و زیر خاک مجددا حیات دنیوی پیدا میکنـد و رکـوع و سـجود و دعـا
دارد:
الصــحامب إمعــوا علــی نــه میــت ،ورســلوه وکفنــوه ودفنــوه ،وه ـ یمکــن ن یجمــع

الصحامب علی دفن نبی ا وهو حـی!!! سـبحان اللـه! هـ ا س یمکـن ،وس المجـانین یفعلـون
ه ا ،م اً :هو میت مال شـک ااا ول ـ ا س یحتـای فی ـا المیـت ملـی هـواء ،وس ملـی مـاء ،وس
ملی طعام ،وس ریر لک ،ف ـ ا هـو الجـوا علـی هـلسء الـ ین یقولـون :من الرسـول
حی فی قبره ،نحن نقول :نعا هو حی ،لکن لیس کحیاة الدنیا التی یمکـن اسنسـان فی ـا
ن یعم  ،و ن یطیع و ن یرکع ویسجد ملی آارها

1

عبارات مذکور بیـانگر برداشـت ابنعثیمـین از «عمـل بعـد از مـوت» بـه صـورت
جسمانی با کیفیت دنیایی است ،در حالی که قائالن به شفاعت بعد از موت قائل به این
نحوه عمل نیستند و این بسیار واضح اسـت و نیـازی بـه رد نـدارد .بنـابراین ،در حالـت
خوشبینانه باید هفت ابنعثیمین نمیداند موضع نزاع چیست.
ب .روایات «رد سالم»

از جمله اعمالی که بعد از موت از اولیـای الهـی صـادر میشـود برهردانـدن سـالم
است .رد سالم عملی است که در روایات بـر آن تأ کیـد شـده و از حقـوق مسـلمان بـر
مسل مان شمرده شده است .بخاری ،مسـلم و ابـوداوود در کتـب خـود بـه ایـن مطلـب
 .1همان.

َ َ
ـول الل ِـه ی وق و
ت َر وس َ
یـر َة َر ِضـی الل وـه َع ْن وـه ،ق َ
ـولَ :حـ
َـالَ :س ِـم ْع و
تصـریح کردهانـد « :ن َمـا وه َر َ

الم ْس ِل ِا َا ْم یسَ :رد السـ َال ِم» 1.بزرهـان حنبلـی نیـز رد سـالم را عملـی واجـب
الم ْس ِل ِا َعلَی و
و
ِ 2
دانستهاندْ « :مم َال ِغ ال وْم َس  یل ِا َ(و ِاإ یب ِفی َر  ید) الس َال ِم َ(و َم ْن ودو ی ِفی ْام ِت َداء)».
علیالقاعده ،بنا بر روایت انقطاع عمل ،این عمل واجب نیز باید مانند سایر اعمـال
از میت برداشته شده باشد ،اما روایات صحیح دال بر این است که حضرت رسـول بعـد
از موت نیز این عمل را انجام میدهند .ابوداوود در سانن ،کـه بـه تصـحیح البـانی نیـز
اللـه َعـز و َإـ ِملَـی ر ِ
وحـی
یسل و یا َعلَـیِ ،مس َرد و
و
َ
رسیده ،و احمد در مسند آوردهاندَ « :ما ِم ْن َ َح مد َ
َحتی َ ورد َعل ِ
َیـه الس َـال َم» 3.حال جای این پرسش است که اهر اولیـای خـدا بعـد از مـوت
منقطع از عملاند چگونه قادر بر رد سالم ،آن هم بر اهل دنیا (نه اهل برزخ) ،هستند؟
البته موضوع «رد سالم» عالوه بر اینکه نقض بر ادعای انقطـاع عمـل بعـد از مـوت
است  ،ارتباط مستقیم با موضوع شفاعت نیز دارد .زیرا طلب شـفاعت از اولیـای الهـی،
همان طلب دعای ایشان نزد پروردهار است 4و سالم و رد سالم نیز در واقـع نـوعی دعـا
5
است« .زمانی که انسان به دیگری سالم میدهد در حـق او دعـا کـرده بـه سـالمت»،
چنانکه وهابیت نیز معترف است به اینکه «سالم یعنـی دعـا بـه سـالمتی از هـر افـت.
زمانی که به شخصی بگویی السالم علیک ،این یعنی او را دعا کرده کـه خداونـد از هـر
آفت حفظش کند و او را از مریضی و جنـون و شـر نـاس سـالم نگـه دارد ،چنـانکـه از
ّ
 .1بخـاریّ ،
محمـد بـن اسـماعیل ،صاحیح بخااری ،ج ،2ص63؛ نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،صاحیح مسال  ،ج،2
ص3642؛ ابوداود سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن أبی داود ،ج ،2ص.146
 .2مصطفی بن سعد ،مطالب أولی النهی فی شرح غایة ال نتهی ،ج ،3ص.314
ّ
 .3ابوداود سجستانی ،سلیمان بن اشعث ،سنن أبی داود ،ج234 ،2؛ ابنحنبل شیبانی ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أه د
بن هنبل ،ج ،37ص( 266تصحیحات روایت در مطالب قبل بیان شد).
« .4واالستشفاع به وبغیره هو طلب الدعاء منه»؛ شفاعت به او (پیامبر و غیر ایشان) همان طلب دعا از ایشـان اسـت؛
ابنتیمیه ،احمد ،مج وعة الرساةل وال ساةل ،ج ،3ص33؛ معاصران وهابیت نیز به این موضوع تصریح کردهاند« :اشفع لـی
إلی ربی فی کذا وکذا ،بمعنی :ادع الله لی »...؛ بنباز ،عبد العزیز ،التحقیا واإلیاااح لیریار مان مسااةل الحا والع ارة
والزیارة ،ص.30
« .5فانه إذا قال اإلنسان لغیره السالم علیک فقد دعا فی حقه بالسالمة»؛ خلوتی حنفی ،إسماعیل حقـی ،روح البیاا  ،ج،2
ص.203

معاصی و امراض قلوب مصون باشد و از آتش در امان بماند .سالم لفظ عامی است بـه
معنای دعا برای مسلمان به سالمت و دفع هر هونه افـت»  1.وقتـی سـالم نـوعی از دعـا
باشد و «دعا نیز نوعی از شفاعت» 2،بنابراین ،سالم نوعی شفاعت است و شفاعت بعد
از موت از اعمالی است که وهابیان منکر آن شدهاند.
اهر معتقد باشیم رسول خدا بعد از موت رد سالم میکنـد ،کـه طبـق روایـات
صحیح باید معتقد بود ،و اهر معتقد باشیم سالم نوعی از دعا است 3و دعا نـوعی عمـل
است 4،بنابراین ،باید معتقد باشیم رسول خدا بعد از موتشان نیز قادر به عمـل خواهنـد
بود .تمام این معتقدات را ایشان پذیرفتهاند ،اما نتیجه را مردود میدانند و معتقدند بعد از
موت ،دعا (که در واقع همان شفاعت اسـت) بـرای رسـول خـدا ممکـن نیسـت؛
چراکه عمل بعد از موت منقطع خواهد بود؛ 5که البته منطقی نخواهد بود .ماننـد کسـی
که صغرا را قبول کند و کبرا را نیز بپذیرد ،اما نتیجه را ،که قهری خواهد بود ،رد کند که در
واقع بر علمیت و منطق خویش رد زده است.
ج .روایات «رد صالة»

عالوه بر رد سالم ،که از تکالیف واجـب در دنیـا محسـوب میشـود ،پیـامبر عزیـز
اســالم برهردانــدن صــالة و درود افــراد را نیــز وعــده فرمودهانــد؛ صــالة و درود
پیامبر نه بر اهل برزخ بلکه بر اهل دنیا به کسی که بگوید« :الل و ا َص  ی َعلَـی وم َحم مـد،
« .1السالم بمعنی الدعاء بالسالمة من کل آفة ،فإذا قلت لشخص :السالم علیک فهذا یعنی أنک تدعو له بأن الله یسلمه مـن
کل آفة :یسلمه من المرض من الجنون ،یسلمه من شر الناس ،یسلمه من المعاصی وأمراض القلوب ،یسلمه من النـار فهـو
لفظ عام معناه الدعاء للمسلم علیه بالسالمة من کل آفة»؛ ابن عثیمین ،محمد ،شرح ریاض الصالحین ،ج ،2ص.144
« .2فإن الدعاء نوع من الشفاعة کما ثبت ذلک فی الحدیث الصحیح عن النبی»؛ ابن عثیمین ،محمد ،مج وع فتااوی
ورساةل ،ج ،2ص.124
« .3السالم بمعنی الدعاء بالسالمة من کل آفة»؛ ابن عثیمین ،محمد ،شرح ریاض الصالحین ،ج ،2ص.144
« .4فإن الدعاء نوع من الشفاعة کما ثبت ذلک فی الحدیث الصحیح عن النبی»؛ ابن عثیمین ،محمد ،مج وع فتااوی
ورساةل ،ج ،2ص.124
« .5وبعد موت النبی^ فإن مثل هذه الحال ال یمکن أن تکون لتعذر دعاء النبی^ ألحد بعد الموت ... ،والدعاء بال شک
من األعمال التی تنقطع بالموت»؛ همان ،ج ،2ص.123

یت َعلَی ِ
َو َعلَی ِ
ید الل و ا َمارِک َعلَی وم َحم مدَ ،و َعلَی
ید َم ِج ی
یاِ ،منک َح ِم ی
کما َصل َ
آل وم َحم مدَ ،
آل ِم ْم َرا ِه َ

کـت َعلَـی ِ
ِ
یـد» 1.طبرانـی در معجا بـه سـند
یـد َم ِج ی
یاِ ،منـک َح ِم ی
کمـا َم َار َ
آل وم َحم مدَ ،
آل ِم ْم َـرا ِه َ
2
صــحیح آورده اســتَ « :و َقـ َ
یت َعلَیـ ِـه،
ـن َصــلی َع َلــی َم َل َث ْت ِنــی َصـ َـال وت وهَ ،و َصــل و
ـال الن ِبــیَ :مـ ْ
ـت لَـ وـه ِسـ َـوی َلِــک َع ْمــر َح َس ـ َن م
ات» 3.حضــرت میفرماینــد مــن نیــز بــر شــخص
َوک ِت َبـ ْ
و
درودفرستنده درود میفرستم.
حال اینکه «درودفرستادن بعد از موت چگونه با مبنای انقطاع عمل بعد از موت قابل
جمع است؟» پرسشی است که وهابیت باید پاسخ آن را بدهند.
همانطور که در بحث سالم هذشت ،موضوع رد صالة فقط نقض نیست ،بلکه دلیل
وقوعی بر موضوع شفاعت پیامبر بعد از موت برای اهل دنیـا اسـت؛ چراکـه صـالة نیـز
نوعی دعا است 4و دعا برای غیر شفاعت است .بنابراین ،رد صالة یعنـی شـفاعت بـرای
شخص درودفرستنده و این عمل با توجه به روایات ،بعد از موت پیامبر نیز انجـام
میهیرد.
د .روایت «عرض اعمال بر نبی و استغفار برای مذنبین»

از جمله موارد دیگر ،که نقض بر مبنای «انقطاع عمل بدلا از ملو » محسلو
میشود روایت عرض اعمال بر نبی اکرم بدا از مو

ایشان است:

ِ
ِ
ِ
ق ََالَ :وق ََال َر وس و
یـر
َکـا وت َح  یـد َ
وون َو ون َح  یـد و ل ْ
یـر ل ْ
َکـاَ ،و َوفَـاتی َا ی
ـول اللـهَ :حیـاتی َا ی
َ
ـن َشــر
ـن َای ـ مر َح ِمـ ْـد و
ت اللـ َـه َعلَیـ ِـهَ ،و َمــا َر َیـ و
وکا ،ف ََمــا َر َیـ و
ـت ِمـ َ
ـت ِمـ َ
لَکـ ْـا وت ْعـ َـر وض َع َلــی ْع َمــال ْ
5
َکا؛
اس َت ْث َف ْر و
ْ
ت الل َه ل ْ

َ َ ُ ُ
ََ
َ َ ُ َ َّ َ َّ َّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ
َّ ُ َّ َ ِّ َ َ ُ َ َّ
ـدَ ،وعلـی ِآل
ِ « .1قیل :یا رسول الل ِه ،أما السالم علیک فقد عرفناه ،فکیف الصالة علیک؟ قال« :قولوا :اللهم صل علی محم ،
ُم َح َّمد»؛ بخاریّ ،
محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج ،324 ،7ح.2636
،
« .2وأخرج الطبرانی فی األوسط بإسناد ال بأس به من حدیث أنس ـ رضی الله عنه ـ  ،قال :قال رسـول اللـه^ :مـن صـلی
علی بلغتنی صالته»؛ أبو الحسن مبارکفوری ،عبید الله بن محمد ،مرعاة ال فاتیح شرح مشیاة ال صابیح ،ج ،1ص.272
 .3طبرانی ،سلیمان بن أحمد ،ال عج األوسط ،ج ،2ص ،364ح.3722
َّ َ َ
التک َس ٌ
کن َل ُه ْم) ،بمعنی :إن دعاءک»؛ طبریّ ،
محمد بن جریر ،جامع البیا فی تأویل القرآ  ،ج ،32ص204؛
(ِ « .4إن ص
َ َ َ َّ َّ َ َ َ ْ ُّ َ َ َ ٌ َ ُّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ٌ َ َ ُ َ َ َ َ ُّ
الد َع َاء»؛ فخر الـدین رازیّ ،
محمـد
«ال شک أن الصالة ِفی أصل اللغ ِة ِعبارة عن الدع ِاء ،ف ِإذا قلنا صلی فالن علی فال ،ن ،أفاد
ِ
ِ
بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج ،37ص.317
 .5أبو بکر البزار ،أحمد بن عمرو ،البحر الزخار (مسند البزار) ،ج ،0ص.144

رسول خدا فرمودند :حیات من برای شما خیر است؛ با من صحبت میکنیـد
و من نیز با شما صحبت میکنم و وفات من نیز برای شما خیر است؛ اعمال شما بر من
عرضه میشود ،در قبال اعمال خوب شما ،خدا را شکر میکنم و در قبال اعمـال بـدتان
از خدا برایتان طلب آمرزش میکنم.

بحث سندی
1

هرچند البانی حکم به ضعف حدیث کرده اما محمد الغماری ادله صحت حـدیث
را در کتاب مستقلی با عنوان نهایة االماال فای صاحة و شارح هادی عارض االع اال
جمعآوری ،و صحت حدیث را ثابت کرده است .از جمله ادلهای که غماری به آن استناد
3
کرده ،میتوان به کالم حافظ هیثمی در مج ع الزواةد 2،سیوطی در خصاةص الیبری،
زینالدین العراقی و پسرش در طرح الترریب 4،قسطالنی در شرح بخااری 5،و قـاری در
6
شرح شفا اشاره کرد .او در ادامه مینویسـد« :مـا حکـا مـه هـلس صـحی س ربـار علیـه ،سن
7
رإال السند کل ا قات علی شرط الصحی ».
عالوه بر کتاب غماری ،حسن سـقاف نیـز در کتـاب االغاثا بادلاة االساتغاث سـند
8
حدیث را تصحیح کرده و ادله دیگری همچون کالم ابنحجر عسقالنی در فتح الباری،
 .1البانی ،ناصر الدین ،سلسلة األهادی الاعیفة وال وضوعة وأثرها السیئ فی األمة ،ج ،2ص ،242ح .360
َ « .2ور َج ُال ُه ر َج ُال َّ
الص ِحیح»؛ هیثمی ،علی بن ابی بکر ،مج ع الزواةد ومنبع الفواةد ،ج ،3ص.22
ِ
ِ
ِْ
َ
َ « .3وأخرج ال َب َّزار ِب َس َند َص ِحیح من ح ِدیث ْابن َم ْس ُعود مثله»؛ سیوطی ،جالل الدین ،الخصاةص الیبری ،ج ،2ص.234
ُ َْ
َْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ
َ « .4و َر َوی َأ ُبو َب ْ َ َّ ُ
ود»؛ عراقی ،أبو الفضل زیـن الـدین ،طارح الترریاب فای شارح
کر البزار ِفی مسن ِد ِه ِب ِإسن ،اد ج ،ید عن اب ِن مسع ،
،
التقریب ،ج ،1ص.236
 « .5وفی حدیث ابن مسعود عند البزار ،بإسناد جید ،رفعه :حیاتی خیر لکم ،ووفاتی خیـر لکـم ،تعـرض علـی أعمـالکم»؛
قسطالنی ،احمد بن ّ
محمد ،إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری ،ج ،2ص.224
« .6فیما رواه الحارث بن أبی أسامة فی مسنده والبزار بإسناد صحیح( :حیاتی خیـر لکـم) وهـو ظـاهر (ومـوتی لکـم) قـال
ِّ
َ َّ
َْ َ
الدلجی بشهادة َوما کان الل ُه ِل َیعذ َب ُه ْم َوأنت ِف ِیه ْم حیا ومیتا انتهی وغرابته ال تخفی فاألظهر أن یقـال ألنـه قـال تعـرض علـی
أعمالکم»؛ قاری ،علی ،شرح الشفا ،ج ،3ص.20
 .7غماری ،عبد الله بن محمد بن الصدیق ،نهایة االمال فی صحة و شرح هدی عرض االع ال ،ص.7
ُ
َ ُ
 .8البته ابنحجر تصریح به صحت نمیکند ،بلکه مضمون کالم او دال بر عقیده به صحت روایت استَ « :ول ْو کانوا ِم ْن أ َّم ِـة
ُ ُ ََ
ْ َ َ َََ َ َ َُ ْ ْ َْ
کو ِن أع َم ِال ِه ْم ت ْع َرض علی ِه»؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباری شرح صحیح البخااری،
ِاإلجاب ِة لعرف حالهم ِب
ج ،33ص.140

مناوی در فیض القدیر 1و  ...را به عنوان شـاهد بـر صـحت ،بـه قبلیهـا ضـمیمه کـرده
است؛ 2و در ادامه مدعی است دلیل البانی بر تضعیف حدیث ،نـه ضـعف سـند ،بلکـه
مخالفت حدیث با مشرب او است؛ 3و هر کس را که مسلط بر علم رجال باشد و به سند
حدیث اعتراضی داشته باشد بـه منـاظره طلبیـده اسـت 4.جالـب اینکـه امـام سـلفیان،
5
ابنتیمیه ،نیز به صحت عرض اعمال اعتراف کرده است.
بحث داللی

اما داللت حدیث بر موضوع بحث ،بسیار روشنتر از دو دسته روایات قبل (رد سالم
و رد صالة) است؛ چراکه حضرت در این روایت تصریح دارد به اینکه بعد از موت
َکـا»؛ و
اسـ َت ْث َف ْر و
برای هناهکاران امت خود اسـتغفار میکنـدَ « :و َمـا َر َ و
یـت ِم َ
ـن َشـر ْ
ت الل َـه ل ْ
استغفار یعنی طلب بخشایش که نوعی دعا است و وجه دعابودن آن روشنتر از موضوع
سالم و صالة است و به همین صورت وجـه عمـلبـودن آن نیـز روشـنتر خواهـد بـود.
بنابراین ،با وجود اعتراف به رد سالم و صاله بعد از موت نبی اکرم و اثبات استغفار
ایشان برای هنهکاران امت و مسلمبودن اینکه اینهـا نـوعی دعـا اسـت چگونـه میتـوان

 .1مناوی نیز تصریح به صحت ندارد اما در مقام شمردن خصوصیات پیامبر^ بعد از موت به ایـن مطلـب اشـاره میکنـد:
«( ...وإن رأیت) فیها (شرا استغفرت لکم) أی طلبت لکم مغفرة الصغائر وتخفیف عقوبات الکبائر»؛ منـاوی قـاهری ،عبـد
الرؤوف ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،ج ،1ص.243
« .2فمما قدمناه بان أن الذین صححوا الحدیث من أهل الحدیث .3 :الحافظ النووی؛  .2والحافظ ابن التـین؛  .1والحـافظ
القرطبی؛  .2والحافظ القاضی عیاض؛  .0والحافظ ابن حجر العسقالنی کما نقل ذلک عمن تقدم ذکرهم فـی الجمـع بینـه
وبین حدیث الشفاعة کما فی الفتح ()140 /33؛  .7والحافظ زین الدین العراقی إمام زمانه؛  .6وولـده الحـافظ ولـی الـدین
العراقی أبو زرعة؛  .4واإلمام الحافظ السیوطی؛  .3والحافظ الهیثمی کما فی مجمع الزوائد؛  .34وکـذا المحـدث المنـاوی
فی فیض القدیر؛  .33وکذا الحافظ المحدث السید أحمد الغماری؛  .32وکذا موالنا محدث العصـر المحقـق سـیدی عبـد
الله بن الصدیق .وهؤالء األئمة النقاد بال شک وال ریب»؛ سقاف ،حسن بن علی ،اإلغاثة بأدلة االستغاثة ،ص.31
« .3وال أشک أن األلبانی ضعف الحدیث ال لضعف سنده وإنما لمخالفته لمشربه فقط»؛ همان.
 « .4ومن کان مؤهال للمناقشة فی علم الرجال واعترض علی ما قررناه مما تبعنا فیه أهل الشأن فلیناظرنا ولیباحثنا فی ذلـک،
مع أنی لم أر إلی اآلن أحدا من أهل العلم المعتبرین ضعف حدیث (عرض األعمال)»؛ همان ،ص.32
ُ ُ
ُ
األعمال علیه فإنها ت ْع َرض علیه ،وهو حق»؛ ابنتیمیه ،احمد ،جامع ال ساةل ،ج ،2ص.332
« .5وأما عرض
ِ

هفت« :ومعد موت النبی فنن مث ه ه الحال س یمکن ن تکون لتع ر دعاء النبی

ألحد معد الموت ،ااا والدعاء مال شک من األعمال التی تنقطع مالموت».

1

بیان حلی :موت موجب انقطاع اجر عمل است نه خود عمل

چنانکه هذشت ،وهابیت موت را موجب انقطاع عمل دانست و عمده دلیل بـر ایـن
ول ِ
مدعا استناد به روایت نبوی استَ « :ع ْن َ ِمی وه َر َیر َةَ ،ن َر وس َ
ـات
الله ق ََالِ :م َا َم َ

ـن َص َـدق مَب َإار م
ِْ
ِیـبْ َ ،و ِعلْـ ما ی ْن َت َف وـع ِم ِـهْ َ ،و َول مَـد َصـالِ م
اْلنْ َس و
ـن ََال مَـبِ :مس ِم ْ
ان انْ َقطَ َـع َع ْن وـه َع َمل ووـه ِمس ِم ْ
ْید وعو ل وَه» 2.مسائلی همچون «صالة در قبر»« ،رد سالم»« ،رد صالة» و «اسـتغفار بـرای

مذنبین» به عنوان نقض ذکر شد که البته محدود به این تعداد نیست .در نگـاه اول ،بـین
این روایت و موارد مذکور تعارض به نظر میرسد ،اما باید هفت حل این تعارض نیازی
به رجوع به باب مرجحات ندارد ،بلکه با دقت در مدلول روایت مشـخص میشـود کـه
تعارضی در کار نیست .در واقع ،آنچه به واسطه موت از انسـان منقطـع میشـود اجـر و
ثوابی است که به واسطه انجام اعمال کسب میشد نه اینکه اصـل عمـل منقطـع شـود،
بلکه عمل الزمه حیات است و وقتی حیات بعد از موت ثابت شد عمل نیز بالتبع وجود
ً
خواهد داشت ،اما دیگر برای ایـن اعمـال ،ثـواب و عقـابی نوشـته نخواهـد شـد .مـثال
هوشسپردن به قرآن کریم در حیات مقتضـی اجـر و ثـواب اسـت «امـا احـدی از ائمـه
مذاهب نگفتهاند میت بر سماع قرآن کریم اجر میبرد در حالی که میت بدون شـک بـه
استناد نصوص و اتفاق اهل سنت قرآن کریم را استماع میکند ،لکن این ادراک مسـتلزم
اجر و ثواب نیست»  3.بنابراین ،آنچه به واسطه موت قطع شده اجر و ثواب عمل است نه
اصل عمل .لذا میهوییم پیامبر اکرم رد سالم میکنند اما برای ایـن عمـل اجـری
 .1همان ،ج ،2ص.123
ّ
 .2نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،ال سند الصحیح ال ختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الل ^ ،ج ،1ص.3200
ٌ
یؤجر علی استماعه للقرآن  ...واالستماع الذی َ
أحد من أئمة الدین أن المیت َ
یؤجر علیه من األعمال ،والمیـت
« .3ولم یقل
ِ
َ
َ
ثبت ذلک بالنصوص واتفاق أهل السنة  ...لکن اإلدراک ال یسـتلزم أن یکـون ممـا َ
یـؤجر علیـه ویثـابُ
یسمع بال ریب ،کما
ِ
ِ
علیه»؛ ابنتیمیه ،احمد ،جامع ال ساةل ،ج ،1ص.313

نخواهند داشت؛ رد صالة میکنند اما بـرای ایـن عمـل اجـری نخواهـد داشـت؛ بـرای
هنهکاران امت استغفار میکنند اما برای این عمل اجری نخواهند داشت.
شاهد بر اینها مواردی است که به عنوان استثنا در ادامه روایت ذکر شده است .وجـه
مشترک سه مورد مستثنا (صدقه جاریه ،علم مورد انتفاع و ولد صالحی که برای میت دعا
کند) همگی در وصول ثواب آنها به میت است .بنابراین ،به مناسـبت حکـم و موضـوع،
آنچه مقطوع شده ثواب عمل است« :بنابراین ،مقصود این است کـه بعضـی از اعمـال،
1
آثارش تا بعد از موت نیز باقی است و اجرش منقطع نخواهد بود».
شبههای که در خصوص این جمع ممکن است به ذهن خطور کند این است که اهـر
نبی اکرم یا سایر اولیای الهی برای اعمال بعد از موت اجـری دریافـت نمیکننـد،
بنابراین انگیزهای برای انجامدادن اعمالی همچون رد سالم یا اسـتغفار و شـفاعت بـرای
مؤمنان نخواهند داشت و کانه عملی لغو خواهد بود؛ و این موضوع پذیرفتنی نیست و از
حکمت الهی به دور است.
پاسخ به این شبهه به صورت نقضی ،اعمال مالئکه الهی است که آنها نیـز بـه نـص
قرآن کریم برای مؤمنان طلب مغفرت میکنند ،اما برای این عمـل و سـایر اعمـال خـود
َ
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َآَوَا.
و حل مسئله بهاجمـال ایـن اسـت کـه اولیـای خداونـد مجـرای رحمـت الهـی ،و
«هماشتگان برای پذیرایی و پناه خلقاند» 4و اراده خداوند است که به واسطه ایشـان بـر
« .1وإنما المقصود أن بعض األعمال تستمر آثارها حتی بعد الموت فال ینقطع أجرها بتکرر ذلک .ولذا قال" :إال من ثالث"؛
علوی مالکی ،محمد بن السید ،تحقی اآلمال فی ا ینفع ال یت من األع ال ،ج ،3ص.31
 .2سوره شوری ( :)22آیه .0
 .3سوره غافر ( :)24آیه .6
ٌ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ْ ُ ٌ ْ
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َ
َ
کریم ت ِحب الضیافة و مأمور ِب ِاإلجارة»؛ مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،بحار األناوار ،ج،33
« .4ف ِإنک (پیامبرِ )
ص.232

خلق جاری میشود نه اراده شخص ایشان؛ به خالف اعمالی که در دنیا انجـام میشـد
که اراده و اختیار و انتخاب شخص هم در عمل مـدخلیت داشـت .لـذا موضـوع ثـواب
ً
عمل و انگیزه برای آن بعد از حیات دنیا تخصصا محل بحث نیست.
در واقع انگیزه اصلی ،محبتی است که خداوند و اولیاء الهـی نسـبت بـه مخلوقـات
دارند و به خاطر این محبت در قیامت نیز هنهکاران را مورد شفاعت قرار میدهند و برای
این «عمل بعد از موت» نیز اجری مطالبه نمیکنند.
نتیجه

تمسک به روایت نبوی بر قدرتنداشتن اولیای خدا بعد از موت ،بـر اجابـت،
به غرض اثبات شرک کسانی که از ایشان استغاثه یا طلب حاجت دارنـد ،باطـل اسـت؛
چرا که اهر میت بعد از موت قدرت بر عمـل نداشـته باشـد نبایـد صـالة در قبـر انبیـا را
پذیرفت ،کما اینکه نباید معتقد بود که پیامبر عزیز اسالم بعد از موت جواب سالم کسی
را که به ایشان سالم میدهد ،برمیهرداند؛ و همینطور صالة و درورد بر حضرت
از طرف ایشان جوابی نخواهد داشت .کما اینکه نباید معتقد بـود کـه اعمـال بـر ایشـان
عرضه میشود و حضرت برای هناه امت خویش استغفار میکنند .اما تمام اینها بـا ادلـه
صحیح در منابع معتبر اهل سنت موجود است و در واقع نقض بر مبنـای انقطـاع عمـل
بعد از موت محسوب میشود؛ چراکه تمامی اینها نوعی از انواع عمل است.
اما مراد از انقطاع عمل بعد از موت ،به قرینه سه استثنایی که در ادامه روایـت آمـده
بود ،اجر عمل است که در دنیا وجود دارد ،و بعد از موت دیگر ثوابی برای انسان نوشـته
نمیشود ،مگر در سه چیز :صدقه جاریه ،علمی که موجب انتفاع مردم شود ،و ولدی که
برای والدین خود دعا کند.
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دوفصلنامه علمی تخصصی سلفیپژوهی ،سال اولشماره  2پاییز و زمستان 4931
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دگاه وهابیت درباره عبادت ،با نظر به آیه
نقد دی
َ َ ُّ َ ُ ُ َّ ً
ََ َ َ ََ َ َ َ َْ
ْ
ورفع أبویه علی العرش وخروا له سجدا ...
*

**

چکیده
یکی از اقسام توحید ،توحید عبادی است .به این معنا که هی کس جز خداونـد متعـال
سزاوار عبادت نیسـت .وهابیـت بـا توجـهنکردن بـه مقومـات الزم در معنـا و حقیقـت
عبادت ،معنای لغوی عبادت 1را به عنوان معنای اصطالحی عبادت مطرح کردهاند و در

َ
َ َ
َ َ ََ
نهایت مالک عبادت را تذلل توأم با حب میداننـد .مـدلول آیـه شـریفه َ و َِفةَیإوَة ِ ییی
م
2
َ َ
َ
ال َش مََ َیوخ َُّوایلة یُةد .را ...آن است که حضرت یعقوب و برادران حضـرت یوسـف
ِ

بر حضرت یوسف سجده کردند .با توجه به ظهور این آیه و نقد توجیهاتی که دربـاره

آن شده (مانند اینکه سجده حضرت یعقوب سجده معهوده نبوده ،یا سجده معهـوده
بوده ولی عبادی نبوده ،یا اینکه سجده بر غیرخداوند در شرایع هذشته جایز بـوده اسـت)
اثبات میشود که سجده حضرت یعقوب و برادران حضرت یوسف دارای معیـار
عبادت از نظر وهابیت است .پس ،طبـق تعریـف وهابیـت از عبـادت ،بایـد حضـرت
یعقوب دچار شرک در عبادت شده باشد .از آنجا که وقوع در محـذور مشـرکبـودن
حضرت یعقوب نتیجه مالکی است که وهابیت برای عبادت بیان کردهاند بـه برهـان
ُ
خلف اثبات میشود که معیار و مالک وهابیت در عبادت نادرست است.
کلیدواژهها« :و خروا له سجدا» ،توحید عبادی ،وهابیت ،مالک عبادت ،سجده.
* کارشناس ـی ارشــد اخــالق ،دانشــگاه قــم؛ و کارشناســی ارشــد فلســفه اســالمی ،مرکــز تخصصــی فلســفه اســالمی
Yazdan6008@gmail.com

** استاد دروس خارج حوزه.
 .1یا با اندکی تفاوت از معنای لغوی.
 .2سوره یوسف ( :)12آیه .111

مقدمه

توحید اصل اساسی عقاید مسلمانان است ،کـه البتـه در عـرض اصـول دیگـر دیـن
نیست بلکه برتر از همه اصول است .روح توحید بر سراسر تعالیم اسـالمی سـایهافکن
است و بازهشت تمامی دستورهای اسالم در واپسین تحلیل به مسئله توحید است 1.از
اقسام توحید ،توحید عبادی است .به این معنـا کـه جـز خداونـد متعـال کسـی سـزاوار
پرستش و عبادت نیست .خداوند در قرآن کریم هدف آفرینش را تحقـق توحیـد عبـادی
م
َ
َ
م
معرفی کرده ،میفرمایدَ  :و ََا َیخو مقتیالد َ َیو ِاْل من َةَ ِیان ِیل معشُةرو ِ ی؛ 2هدف خلقت آن اسـت کـه
ِ
مرا عبادت کنند .لذا از عبادت غیرخداوند متعال بر حذر میدارد.
نادرست توحید نیز بسیار زیانبار خواهد بـود .وهابیـت
به وزان اهمیت توحید ،فهم
ِ
متهمکردن مسلمانان به شرک در عبادت را دستاویزی برای تکفیـر آنهـا و مبـاحشـمردن
خونشان قرار داده است .از مبانی اصلی وهابیت در تکفیر مسـلمانان در سراسـر جهـان
اسالم ،به دست دادن تعریف و معیاری نادرست درباره عبادت و عمل بر وزان آن است.
لذا به دست دادن معیار صحیح و تام برای عبادت و نیز اثبات نادرستی مالک و معیاری
که وهابیت برای عبادت بیان کرده ،اهمیت و یژهای دارد .بدینمنظور ابتدا مالک وهابیت
َ
َ َ ََ َ َ َ م
َ
َ .
در عبادت را تبیین میکنیم .سپس با توجه به آیه شریفه َ و َِفَیإوَ ِ یییال َش مةََ َیوخ ُّةَوایلة یُةدرای
ِ
 ...بطالن مالکی را که وهابیت برای عبادت مطرح کرده ،اثبات مـیکنیم .البتـه هرچـه
پیش از این درباره مالک و مقدمات مفهوم عبادت مقاالتی به نگارش درآمده ،اما ابطال
مالک وهابیت با توجه به این آیه شریفه طرحـی نـو در بیـان خطـای مالکـی اسـت کـه
وهابیت برای عبادت بیان کردهاند .از اینرو در این مقاله پس از بیان معنا و مـدلول ایـن
آیه شریفه ،و با توجه به برخی مبانی فکـری وهابیـت ،ماننـد ظـاهرهرایی و سـلفیهری،
نقض مالکی که وهابیت برای عبادت مطرح کرده روشن خواهد شد .نیز توجیهـاتی کـه
وهابیت یا مفسرانی که نزد ایشان پذیرفتهشده هستند بیان ،بررسی و نقد میشود.
 .1طباطبایی ،محمد حسین ،مج وع رساةل عالم طباطبایی ،ص.22
 .2سوره ذاریات ( :)03آیه .07

معیار عبادت از دیدگاه وهابیت

توحید در عبادت به این معنا است که عبادت مختص خداوند است .همه مسلمانان
بر این اصل اتفاق نظر دارند ،هرچه در مصـادیق آن اخـتالفنظرهـایی وجـود دارد 1.بـا
اینکه وهابیت درباره توحید و شرک و اقسام هر یک بسیار سخن هفتهاند و قلمفرساییها
کردهاند ،معیار واحد و صحیحی برای عبادت به دسـت ندادهانـد و همـین باعـث شـده
است در مصادیق عبادت اشتباه کرده ،مسلمانان را به شرک متهم کنند.
در کتب لغت برای عبادت تعریفی مطرح شده که بـه لحـاک کالمـی جـامع و مـانع
نیست و ارکان عبادتی را که مد نظر شریعت و در برابر شرک است در بر ندارد .عبادت در
لغت به معنای خشوع و خضوع ،اظهار خضوع یا نهایت خشـوع اسـت 2.ابنمنظـور در
لسا العرب اصل عبودیت را خضوع و تذلل میداند 3.ابنتیمیه در تعریـف عبـادت بـه
همین تعاریف لغوی اکتفا کرده است .وی معتقد است هر هونه تعظیم ،خشوع ،اجـالل
و نهایت خضوع ،عبادت است .وی مینویسد« :الْ ِع َب َاد وة َ ْص و َم ْع َنا َها ال ل» 4اصل معنای
عبادت ،ذل است .اما در تعریف عبادتی که مأموربها است ،حب و دوستداشتن معبود
را هم اضافه کرده و آن را متضمن معنای ذل و حب میداند .بر این اساس ،برای عبـادت
مأموربها دو شرط را الزم میداند؛ یکی محبت و دیگری ذل و خضوع؛ که اهـر یکـی از
این دو در کار نباشد عبادت محقق نشده است 5.هـاهی اصـل عبـادت را حـب دانسـته
است 6.هاهی هم قید «کمال» را اضافه کرده است 7.ابنتیمیه در بسیاری از کتـب خـود
8
عبادت را اسم جامعی میداند برای هر آنچه خداوند دوست میدارد.
 .1سبحانی ،جعفر ،األس اء الرالثة اإلل  ،الرب ،العبادة ،ص.12
 .2راغب اصفهانی ،هسین بن مح د ،مفردات الفاظ القرآ  ،ص.022
 .3ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسا العرب ،ج.264 ،1
 .4ابنتیمیه ،احمد ،مج وع الفتاوی ،ج ،34ص01؛ همو ،العبودیة ،ج ،3ص.2
 .5ابنتیمیه ،احمد ،رسالة العبودیة ،ج ،3ص.2
 .6ابنتیمیه ،احمد ،جامع الرساةل ،ج ،2ص261؛ همو ،قاعدة فی ال حبة ،ج ،3ص.46
 .7همو ،جامع الرساةل ،ج ،2ص.333
 .8همو ،العبودیة ،ج ،3ص 3و ص22؛ همو ،مج وعة فتاوی ،ج ،34ص323؛ همو ،الفتاوی الیبری ،ج ،0ص.300

اما پیروان ابنتیمیه مانند ابنقیم جوزی ،محمد بـن عبـدالوهاب ،بـنبـاز ،البـانی و
ابنعثیمین و دیگران همان سخنان ابنتیمیه را تکرار کردهاند و با آنکـه در شـرح و بسـط
اندیشه و آرای ابنتیمیه کوشیدهاند ،راجع بـه معیـار و مـالک عبـادت ،بـه خـود اجـازه
ندادهاند که حتی اندکی بیش از آنچه او هفته ،سخنی بگویند ،به طوری که در کتب خود
به نقل عین عبارات ابنتیمیه اکتفا کردهاند و بیش از آن سخنی نگفتهاند.
الحب مع کمال الخضوع والـ ّل» 1.بنباز
ابنقیم جوزی مینویسد« :العبادة هی کمال
ّ
برای بیان معنای عبادت در نظر شرع ،به عبارت ابنتیمیه اشاره میکند کـه «العبـادة اسـا
إامع لک ما یحبه الله ویرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنـب» .عبادت اسم جامعی
است برای هر عملی که خداوند دوست میدارد .هفتار باشد یا فعل ظاهری و باطنی.
تا کنون روشن شد که وهابیت در مجموع سه تعریـف بـرای عبـادت بیـان کردهانـد:
.3تذلل و خشوع؛  .2نهایت خضوع و خشوع؛  .1حب توأم با نهایت خضوع و خشـوع.
همانطور که روشن است بر این اساس سجده نیز مصداق عبادت خواهد بود .البته خود
2
وهابیت به این مطلب اذعان دارند.
َ َ َ
ً
َ
َُ
َ َ َْ
بررسی آیه شریفه َ و َرفع أ َب َویه علی الع ْرش َو خ ُّروا له ُس َّجدا...

برای تبیین نقض مالک عبادت از دیدهاه وهابیت به واسـطه آیـه شـریفه مـذکور ،الزم
است ابتدا آیه را به لحاک داللت بهدقت بررسی کنیم تا مدلول آیه روشن شود .سپس تبیین
میکنیم که چگونه مدلول این آیه شریفه موجب نقض مالک وهابیت در عبادت میشود.
مدلول آیه شریفه

با تبیین معنای برخی واژهـان کلیـدی در آیـه شـریفه ،یعنـی «العـرش»ّ « ،
خـروا» و
ً
« ُسجدا» ،و اشاره به مرجع ضمیرها در آیـه ،معنـای آیـه روشـن خواهـد شـد .العـرش:
اســتعمال عــرش در چیــزی کــه پادشــاهان بــر آن مینشــینند ،رایــج اســت 3.فراهیــدی
 .1ابنقیم جوزی ،الداء والدواء «الجواب الیافی ل ن سأل عن الدواء الشافی» ،ج ،3ص.013
 .2همان؛ قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.234
 .3طباطبایی ،محمد حسین ،ال یزا فی تفسیر القرآ  ،ج ،33ص.226

الع ْرش :السریر للملک» 1.نیز عرش در اصل ،چیزی اسـت کـه دارای سـقف
مینویسدَ « :
2
باشد و به جایگاه پادشاهان هم به اعتبار اینکه بر بلندی قرار دارد عرش هفتـه میشـود.
ّ ً
ّ
خروا :صیغه سوم فعل ماضی و از خرور به معنای سقوط استُ 3.سجدا :حـال از فاعـل
« ّ
واحـد مطّـرد ّ
خروا» است 4.ابنفارس مینویسد« :السـین والجـیا والـدال صـ ی
یـدل علـی
ی
تطـامن و ّل»؛ 5کلمهای که از سه حرف سین ،جیم و دال تشکیل شده ،اصل و مصدری
و
است که زیاد استعمال میشود و داللت میکند بر فرودآمدن و خشـوعکـردن؛ « َس َجـــََ
6
ـج ود
َّ
یس و
الر ُج ُل» یعنی پیشانیاش را بر زمین هذاشت .ابنسیده نیـز هفتـه اسـتَ « :س َ
ـج َد ْ
7
سجوداً ،وضع إب ته ماألَرض».
مرجع ضمیر «رفع» و ضمیر «له» حضرت یوسف است و اینکه هفته شده ضمیر
َ
«له» به خداوند برمیهردد 8درست نیسـت بـه قرینـه اول سـوره َِ إ م
یاةاد ِرَ َ ی کـه
َةُیی
ِ
ِ
حضرت یوسف به حضرت یعقوب هفت دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه بر
«من» سجده میکنند .از آنجا که رؤیای حضرت یوسف صادق بـود چنانچـه قـرآن
کریم اشاره میکند 9،پس ضمیر در «له» نیز به همان «من» یعنـی حضـرت یوسـف
مرجوع است .به این معنا کـه حضـرت یعقـوب و بـرادران یوسـف بـر حضـرت
یوسف سجده کردند .مرجع ضمیر «خروا» برادران و «أبوین» حضـرت یوسـف
است و ظاهر آیه شریفه آن است که حضرت یعقوب نیز به همراه پسرانش بر حضرت
10
یوسف سجده کرد .طبـری میهویـد« :و اـر یعقـو و ولـده و مـه لیوسـم سـجدا»
 .1فراهیدی ،احمد ،العین ،ج ،3ص.223
 .2راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآ  ،ص.004
 .3توضیح بیشتر در ادامه مقاله آمده است.
 .4کرباسی ،محمد ،اعراب القرا  ،ج ،2ص.36
 .5ابنفارس ،احمد ،معج مقاییس اللغة ،ج ،1ص.311
 .6فیومی ،احمد ،ال صباح ال نیر فی غریب الشرح الیبیر ،ج ،2ص.646
 .7ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسا العرب ،ج ،1ص.242
 .8بغوی ،حسین ،معال التنزیل فی تفسیر القرآ  ،ج ،2ص.030
َ َ
َ ًّ
َ ُ َْ َ
َْ ُ
َ  .9و قال یا أ َب ِت هذا تأویل ُر ْءیای ِم ْن ق ْبل قد َج َعلها َر ِّبی حقا؛ سوره یوسف ( :)12آیه .111
 .10طبری ،محمد ،جامع البیا فی تفسیر القرآ  ،ج ،31ص.22

ابنکثیر نیز مینویسد « :ی سجد له مواه و ماوتـه البـاقون»؛ 1عالوه بر اینکه در خـود آیـه
قرینه بر این مطلب وجود دارد .زیرا حضرت یوسف در رؤیا دیده بود که یازده ستاره
و خورشید و ماه بر او سجده کردند 2و پس از اینکه بر یوسف سجده شد « َو َاـروا لَ وـه
وسجداً» ،به حضرت یعقوب هفـت «یـا َ َم ِ
ـن ق َْبـ و ق َْـد َإ َع َل ـا َر  یمـی
ـت هـ ا َتأْویـ و ور ْءیـای ِم ْ
َح ًّقـا»؛ پدر این رخداد تأو یل همان رؤیـایی بـود کـه پیشتـر دیـده بـودم .خداونـد آن را
حقیقت قرار داد و در خارج به وقوع پیوست .این در حالی اسـت کـه بـرادران حضـرت
یوسف یازده نفر بودند .لذا یازده ستاره اشاره به ایشان اسـت و شـمس و قمـر اشـاره
است بـه «أبوین» ،همانطور که مفسران اشاره کردهانـد کـه «و اـر یعقـو و ولـده و مـه
لیوسم سجدا» 3بنابراین حضرت یعقوب هم جزء سجدهکنندهان بود .لذا آنچه امثال
فخـر رازی در توجیـه آیـه هفتهانـد کـه ضـمیر «خـروا» حضـرت یعقـوب را شــامل
نمیشود 4سخن درستی نیست .از اینرو بدیهی است برای اینکه این واقعه با رؤیایی که
حضرت یوسف دیده بودند تطبیق کند و سخن حضرت یوسف صادق باشـد کـه
هفت «ق َْد َإ َع َل ا َر  یمی َح ًّقـا» باید هفت حضرت یعقوب نیز جـزء سـجدهکننـدهان بـر
یوسف بوده است .البته منظور از «أبـوین» حضـرت یعقـوب و خالـه حضـرت
یوسف است نه حضرت یعقوب و مادر حضرت یوسف 5.چون مادر حضرت
6
یوسف پیش از این از دنیا رفته بود.
 .1ابنکثیر ،اسماعیل ،تفسیر القرآ العظی  ،ج ،2ص.101
 .2سوره یوسف ( :)12آیه .2
 .3طبری ،محمد ،جامع البیا فی تفسیر القرآ  ،ج ،31ص.22
 .4فخر رازی ،محمد ،مفاتیح الغیب ،ج ،34ص.033
َ َ َّ ً
« .5فقلت :أبلغک أنها خالته» همان؛ « َو خ ُّروا ل ُه ُسجدا ،یعنی :یعقوب و خالته و إخوته»؛ بغوی ،حسین ،معال التنزیل فای
تفسیر القرآ  ،ج ،2ص030؛ قرطبی ،محمد ابن احمد ،الجامع لتفسیر القرآ  ،ص.222
 .6اطالق «أب» بر نامادری یا ناپدریای که سرپرستی فرزندی را به عهـده داشـته باشـند اشـکال نـدارد .زیـرا «أب» یعنـی
َ َ ْ ُ َّ
ّ
الشی َء :إذا غذوته .و بذلک ّ
سمی األب أبـا»؛ مصـطفوی ،حسـن ،التحقیا فای
سرپرست؛ «یدل علی التربیة والغذو ،أبوت
کل ات القرآ الیری  ،ج ،3ص23؛ و به کسی که فرزند از نطفه او بوده یا از رحم او به دنیـا آمـده والـد هفتـه میشـود .لـذا
ْ َ َ
قرآن کریم درباره آزر ،که سرپرستی حضرت ابراهیم را به عهده داشت ،اطالق «أب» کرده است نـه والـد « َو ِإذ قـال ِإ ْب َـر ِاه ُیم
َ
ِألِب ِیه َآز َر »...؛ سوره انعام ( :)7آیه .62

برخی هفتهاند «الم» در آیه به معنای «الی» است و «لیوسف» مانند «الی القبله» به
معنای «الی یوسف» است 1.اما این سخن نیز مردود است .زیرا همانطور که ابنتیمیـه
ذیل آیه اُةدروایدم  2اشاره کرده است ،هـر حرفـی معنـای خـاص خـود را دارد 3.لـذا
معنای «لیوسف» غیر از معنای «الی یوسف» است .بسیاری از مفسران اهل سنت مانند
بغوی 4،طبری 5،قرطبی 6،و آلوسی 7،نیز این قول را تضعیف کردهاند.
با توجه به آنچه درباره مدلول آیه شریفه بیان کردیم ،معنای ظـاهر آیـه چنـین اسـت:
«یوسف پدر و خالهاش را بر جایگاه مخصوص خود برافراشت و برادران یوسف به همراه
پدر و خالهاش در برابر یوسف بر زمین افتاده و بر او سجده کردند».
نقضضم مضضالا عبضضادت از دیضضدگاه وهابیضضت بضضا وجضضه بضضه آیضضه و رفضضع ابویضضه علضضی
العرش...

با توجه به چند مقدمه ،بطالن مالک عبادت از دیدهاه وهابیـت ،بـا ایـن آیـه شـریفه
روشن خواهد شد.
 . 3وهابیت معتقد است هر هونه خضوع و خشوع یا نهایت خضـوع تـوأم بـا نهایـت
8
حب عبادت است.

 .1بغوی ،حسین ،معال التنزیل فی تفسایر القارآ  ،ج342 ،3؛ قرطبـی ،محمـد ،الجاامع ألهیاام القارآ  ،ج ،3ص231؛
آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسیر القرآ العظی  ،ج ،6ص07؛ در هی یک از این منابع به قائـل قـول مـذکور اشـاره
نشده است.
 .2سوره بقره ( :)2آیه .12
 .3ابنتیمیه ،احمد ،مج وع الفتاوی ،ج ،2ص.104
 .4بغوی ،حسین ،معال التنزیل فی تفسیر القرآ  ،ج ،3ص.342
 .5طبری ،محمد ،جامع البیا فی تفسیر القرآ  ،ج ،31ص.22
 .6قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.231
 .7آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسیر القرآ العظی  ،ج ،6ص.06
 .8ابن قیم جوزی ،الداء والدواء «الجواب الیافی ل ن سأل عن الدواء الشافی» ،ج ،3ص.013

ً
 .2مسلما برترین مصداق خضوع و خشوع ،سجده و پیشانی به خاک ساییدن است.
پس یکی از ارکان عبادت در نظر وهابیت در عملی که حضرت یعقوب و پسرانش در
1
برابر حضرت یوسف انجام دادند محقق است.
 .1برادران یوسف پس از آنکه بزرهواری و کرامت بینظیـر وی را دیدنـد 2ناخواسـته
دوستدار جمال سیرت یوسف شدند .لذا سجدهشان در برابر او همر ِاه حب به او بـود؛ و
نهایـت حـب
بر فرض اهر کسی حب و محبت قلبی برادران یوسف بـه او را نپـذیرد ،در
ِ
حضرت یعقوب به حضرت یوسف شکی نیست؛ چراکـه قـرآن کـریم دربـاره او
فرمود از محبتی که به یوسف داشت در فراقش افسوس خورد و بـه قـدری هریسـت کـه
ً
چشمانش سفید شد 3و نزدیک بود که هـالک شـود 4.از ایـنرو قطعـا سـجده حضـرت
حب او بوده است .بنـابراین ،در سـجده
یعقوب در برابر حضرت یوسف ،توأم با ِ
حضرت یعقوب و پسرانش بر حضرت یوسف ،رکن دوم عبادت از نظر وهابیت،
یعنی «حب» ،نیز وجود دارد.
حاصل اینکـه حضـرت یعقـوب و بـرادران یوسـف ،یـا دسـتکم حضـرت
یعقوب ،عملی را در برابر یوسف انجام دادند که با توجه بـه مـالک وهابیـت در
عبادت ،آن عمل عبادت است .بهعالوه ،چنانچه اشاره شد ،وهابیت تصریح میکند کـه
سجده عبادت است .پس حضرت یعقوب که بر حضرت یوسف سجده کرد ،وی
را عبادت کرد؛ و عبادت غیرخداوند متعال به اجمـاع همـه مسـلمانان شـرک اسـت ،در
حالی که به ادله عقلی و نقلی 5ساحت حضرت یعقوب  از شرک به دور اسـت .نیـز
ُ ُّ ُ
ُ
« .1والعبادة أنواع کثیرة لکنی أ َمثل َها بأنواع کثیرة ال ت ْنکر ،من ذلک السجود»؛ محمد بن عبدالوهاب ،الجواهر ال ایة ،ج،3
ص.24
 .2با آن همه ظلمی که برادران یوسف بر وی روا داشتند ،حضرت یوسف ایشان را سرزنش هم نکرد بلکه به رحمت خداونـد
امیدوار داشت؛ سوره یوسف ( :)32آیه .32
َ َ
ْ
ُ َ َ ْ َّ
َ
َ
َ َّ َ
یض ْت َع ُ
یناه ِم َن ال ُح ْز ِن ف ُه َو کظیم»؛ سوره یوسف ( :)32آیه .84
َ « .3و ت َولی ع ْن ُه ْم َو قال یا أ َسفی علی یوسف و اب
ُ َ َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ ْ
هالکین؛ سوره یوسف ( :)32آیه .40
 .4قالوا تالل ِه تفتؤا تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تکون ِمن ال ِ
 .5سوره بقره ( :)2آیه .324

حضرت یعقوب مخاطب وحی 1و رسول خداوند بوده است و خداوند وحـی و دیـن
َ
َ َ
2
خود را به کسی نمیسپارد که حافظ آن و عامل به آن نباشد؛ َ اُیإ معةمی َ یعة ی مْد َشة ی ِِاةال َف .
همچنین ،از حضرت یوسف ،که او نیز پیامبر خداوند است ،دور است که کسی او را
عبــادت کنــد و او نهــی نکنــد .زیـرا هــدف اصــلی نصــب رســول از جانــب خداونــد،
3
محققکردن توحید عبادی و بر حذر داشتن از شرک به خداوند است.
بنابراین ،با آنچه درباره مالک وهابیت درباره عبادت هفتیم و با همین مقدار توضـیح
کوتاه درباره مدلول آیه ،نقض مالک وهابیت به وسیله این آیه روشن و واضح است .امـا
توضیح بیشتر در ضمن بررسی و نقد توجیهاتی که از این آیه شریفه شـده ،بیـان خواهـد
شد تا بطالن مالک وهابیت در عبادت به شکل بهتری نمایان شود.
پاسخ وهابیت به این آیه

از آنجا که وهابیت متوجه شدند که با معیار و مالک ایشان در عبادت ،باید قائـل بـه
مشرکبودن انبیای الهی شوند ،در صدد برآمدند تا این آیه شریفه را به هونهای توجیه کنند
که هم مالکشان در عبادت را به حال خود باقی بگذارند و بر اشتباه خود اصرار ورزنـد و
هم دچار محذورات باطلی که تعریف ایشان از عبادت دارد ،مانند مشـرکبـودن انبیـای
الهی نشوند .اینک به برخی توجیهات وهابیت اشاره میکنیم و با استدالل به این نتیجـه
میرسیم که هی یک از این توجیهـات ،اشـتباه مـالک وهابیـت در عبـادت را برطـرف
نمیکند .لذا وهابیت چارهای ندارند جز اینکه یا حقیقت را بپذیرند و تغییری اساسی در
مالک عبادت صورت دهند یا اینکه ملتزم به لوازم باطل آن شوند .حال آنکه هـی عقـل
سلیمی چنین لوازمی را نمیپذیرد.

 .1سوره نساء ( :)2آیه .371
 .2سوره انعام ( :)7آیه .322
ِّ ُ
ً َ ْ ُ َّ
ََ ْ ْ
َّ ُ َ
َ  .3ولقد َب َعث َنا ِفی کل أ َّم ،ة َر ُسوال أ ِن اع ُبدوا الل َه َو ْاج َت ِن ُبوا الطاغوت؛ سوره نحل ( :)37آیه .17

پاسخ اول :انحناء نه سجده معهوده

ً
برخی از مفسران اهل سنت که وهابیت آنها را قبول دارند ،هفتهاند اصال عملـی کـه
حضرت یعقوب و برادران حضرت یوسف انجام دادند سجده متعارف در اذهـان
ً
ما ،یعنی پیشانی بر خاک هذاشتن ،نبوده است ،بلکـه صـرفا تعظـیم در برابـر حضـرت
یوسف بوده است .بغوی دربـاره سـجده بـرادران یوسـف مینویسـد« :و لـا یـرد
مالسجود وضع الجبـاه علـی األرض ،و منمـا هـو اسنحنـاء والتواضـع»؛ 1همـانطور کـه سـجده
مالئکه بر آدم را به صورت انحناء میداند 2.سعید بن جبیر از قتاده نقل کرده کـه سـجده
حضرت یعقوب و برادران یوسف اشاره با سر بوده است .برخی دیگر نیز هفتهاند
3
خمشدنی مانند رکوع بوده است ،نه افتادن بر زمین.
نقد اول :مخالفت مفسران

بسیاری از مفسران اهل سنت که وهابیت به آنها توجه دارند این احتمال را نادرسـت
تلقی کرده 4و آن را تضعیف میکنند 5.آلوسی به سه احتمـال دربـاره مقصـود از سـجده
برادران یوسف اشاره کرده (اشاره با سر بوده ،ماننـد رکـوع بـوده و بـه حـد هذاشـتن
پیشانی بر زمین نرسیده است ،مقصود از سجده در اینجا تواضع است) و هر سه احتمال
6
ود ال َْم ْع و ِ
ـج ِ
ـود
ـج ً
را تضعیف میکند .ثوری و ضحاک تصریح کردهانـدَ « :
ودا کالس و
کـان وس و
ِع ْن َـدنَا»؛ 7عملی که حضرت یعقوب  و برادران یوسف در برابر او انجام دادند ،به
صورت سجده معهوده نزد ما بوده است.
 .1بغوی ،حسین ،معال التنزیل فی تفسیر القرآ  ،ج ،2ص.030
 .2همان ،ج ،3ص.342
 .3قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.272
 .4همان ،ج ،3ص.272
 .5فخر رازی ،محمد ،مفاتیح الغیب ،ج ،34ص033؛ ابن کثیر ،اسماعیل ،تفسیر القرآ العظی  ،ج ،3ص.313
« .6قیل :کان کالرکوع البالغ دون وضع الجبهة علی األرض .»...آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسایر القارآ العظای ،
ج ،6ص.06
 .7قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.272

نقد دوم :مخالفت با ظهور آیه شریفه

ظاهر «سجده» در آیه شریفه ،سجده معهوده یعنی صورت بر زمین هذاشتن است؛ و
روش سلف عمـل بـه ظـواهر قـرآن و روایـات حضـرت رسـول اسـت .از طرفـی
ظاهرهرایی و سلفیهری از مبانی فکری وهابیت است؛ و به دلیل همین دو مبنا ،صـفات
خبریه را تأو یل نبردهاند و تصریح میکنند که چون ظاهر آیـات ایـن اسـت کـه خداونـد
دست دارد یا هوش و چشم دارد و ظاهر قرآن حجت است ،و از طرفی سلف این آیات را
به ظاهرشان معنا کردهاند ،ما نیز معتقدیم کـه خداونـد دسـت 1،هـوش و چشـم دارد 2و
دست خدا از صفات ذات خداوند است و نیز دست خدا غیر از هوش خدا و چشم خدا
است 3.نیز به همین دلیل معتقدند خداوند در باالی عرش و آسمان است 4.مجئ دارد و
رونده است 5.ابنتیمیه میهوید بر همه الزم است همه صفاتی را که خداوند خـودش را
با آنها توصیف کرده بپذیرند و یقین قلبی داشته باشند و نباید خالف آنچه ظاهر لفظ بـر
آن داللت دارد معنا کرد .زیرا لغاتی که بر صفات خبریه داللت دارند ،مانند سمع ،بصر،
غضب ،ید ،أصابع و کالم به لحاک لغت عربی معنایشان برای ما معلوم اسـت .بنـابراین
ایمان به همین مفاد ظاهری و لغوی این الفاک واجب است 6.بنباز نیـز نـاظر بـه مقالـه
7
إـزم ا مـأن هـاهر هـ ه
دکتر محییالدین الصافی میهوید« :وقد اطأ فی نسبته للسلم َ
ا یات ریر مـراد» .وی میهوید بلکه سلف هر صفتی را که خداوند برای خود بیان کـرده
میپذیرند ،بدون هی هونه تحریف و تمثیل و حتی بدون اینکه ظاهر این آیـات را تأویـل

 .1ابنقیم جوزی ،مختصر الصواع ال رسلة علی الجه یة وال عطلة ،ج ،3ص.247
 .2ابنتیمیه ،احمد ،الفتاوی الیبری ،ج ،7ص.223
ُ
ُ
« .3ومن صفات ذاته یده تبارک تعالی  ...یده تبارک وتعالی غیر أذنه ،غیر عینه ... ،وغیر أی صفة أطلقت وذکرت فـی کتـاب
الله وفی حدیث رسول الله» (همان).
 .4ابنتیمیه ،احمد ،الفتوی الح ویة الیبری ،ج ،3ص.243
 .5البانی ،محمد ،موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر مح د ناصرالدین األلبانی ،ج ،7ص.100
 .6بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مج وع فتاوی بن باز ،ج ،2ص.37
 .7محییالدین الصافی در مقاله خود به تفاوت روش سلف و خلف درباره تفسیر صفات خبری پرداخته است.

ببرند و روش سلف صحیح و واجباالتباع است .لذا آیندهان نیز باید مانند سلف عمـل
1
کنند.
بنابراین ،شکی نیست که از مبانی فکری وهابیت ،ظاهرهرایی و سلفیهری است .از
اینرو نمیتوانند در ظاهر لفظ «سجده» که در آیه شریفه آمده است تصرف کننـد بلکـه
باید بپذیرند آیه شریفه داللت دارد بر اینکه برادران یوسف و حضرت یعقوب پیشانی
بر زمین هذاشتند و سجده معهوده انجام دادند .زیرا سـجده ،ظهـور در سـجده معهـوده
دارد .همانطور که قرطبی درباره امر خداوند به سجده مالئکه به آدم میهویـد جمهـور
معتقدند خداوند مالئکه را امر کرد که پیشانی بر زمین بگذارند ،مانند سـجدهای کـه در
ـج ِ
ود ِفـی ال وْعـر ِ
نماز متعارف است .وی در مقام تعلیل مینویسـدِ « :أل َن وـه الظ ِ
ف
ـن الس و
ـاه ور ِم َ
ْ
َوالم ْر ِع» 2و آلوسی نیز تصریح میکند « ی علی الجباه کما هو الظـاهر» 3.بنابراین ،سخن
صحیح همان هفته صدرالمتألهین است که :ن السـجود س شـک ّن لفظـه فـی عـرف المـرع
ألن األصـ عـدم
عبارة عن وضـع الجب ـب علـی األرض ،فوإـب ن یکـون فـی صـ اللثـب لـ لکّ ،
التثییرا

4

نقد سوم :وجود قرینه بر سجده معهوده

حتی اهر در ظهور لفظ سجده در هذاشتن پیشانی بر خاک تشکیک کنیم ،ولی در آیه
قرینهای وجود دارد که این معنا را در «سجده» محل بحث ،متعین میکند .توضیح اینکه
خروا» آمـده اسـت و ایـن نشـاندهنده آن اسـت کـه سـجده حضـرت
« ُسجَا» همراه « ّ
یعقوب افتادن بر زمین است نه سر خم کردن ،انحناء یا رکوع و ماننـد آن .زیـرا « َاـر
المی وءِ ،
یخـر» از باب « َف َع َل» است مانند ضرب 5و معنای « َخ َّر» افتادنی است که صـدای
خریر از آن شنیده شود و به صدای آب و باد و نیز صدای چیزی کـه از بلنـدی میافتـد،
 .1همان ،ج ،2ص.34
 .2قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.233
 .3آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسیر القرآ العظی  ،ج ،6ص.06
 .4صدرالدین شیرازی ،محمد ،تفسیر القرآ الیری  ،ج ،1ص.3
 .5فیومی ،احمد ،ال صباح ال نیر فی غریب الشرح الیبیر ،ج 2ص.166

خریر میهویند 1.با صورت افتادن را خرور هویند 2.راغب اصفهانی میهویـد اسـتعمال
اخلر» در قول خداوند « َاـروا وسـجداً» 3داللت میکند بر افتادن توأم با بلندشدن صدا بـه
« ّ
تسبیح 4و طریحـی « َاـروا لَ وـه وسـجداً» را بـه «سـقطوا لـه علـی وإـوه ا» معنـا میکنـد 5و
«سجَا» حال از فاعل «خروا» است .بنـابراین ،سـجده حضـرت یعقـوب و بـرادران
یوسف ،سجدهای به نحو خرور و سقوط علیاالرض و سجده معهوده بوده است.
پاسخ دوم :عبادینبودن سجده

برخی از کسانی که سجده حضرت یعقوب را انحناء و امثال آن معرفی کردهانـد.
همچنین ،کسانی که سـجده معهـوده بـودن را پذیرفتهانـد ،معتقدنـد سـجده بـرادران و
حضرت یعقوب ،سجده ّ
تحیت و تعظیم بوده است نه سجده عبادت؛ و سجده بـرای
تحیت و تکریم از آداب امتهای پیشـین بـوده اسـت .ابنتیمیـه معتقـد اسـت سـجده
حضرت یعقوب بر یوسف مانند سجده مالئکه بر آدم سجده تکریم و تحیت
بوده است نه سجده عبادت 6.بغوی نیز که سجده در آیه را انحناء دانسته همین سـخن را
هفته است 7.طبری ذیل آیه شریفه ،روایات بسیاری را با این مضـمون بیـان میکنـد کـه:
9
« لک السجود تمرفب ،کمـا سـجدت المالئکـب دم تمـرفب لـیس مسـجود عبـادة»ا 8قرطبـی،
بیضاوی 10و آلوسی 11نیز همین مضمون را بیان کردهاند.
 .1مصطفوی ،حسن ،التحقی فی کل ات القرا الیری  ،ج ،1ص.16
 .2صاحب بن عباد ،ال حیط فی اللغة ،ج ،2ص363؛ راغب اصفهانی ،حسین ،مفردات ألفاظ القرآ  ،ص.266
 .3سوره سجده ( :)12آیه .30
 .4همان ،ص.264
 .5طریحی ،محمد ،مج ع البحرین ،ج ،1ص.241
 .6ابنتیمیه ،احمد ،مج وع الفتاوی ،ج ،2ص.174
 .7بغوی ،حسین ،معال التنزیل فی تفسیر القرآ  ،ج ،2ص030؛ همان ،ج ،3ص.342
 .8طبری ،محمد ،جامع البیا فی تفسیر القرآ  ،ج ،31ص.20
 .9قرطبی ،محمد ،الجامع ألهیام القرآ  ،ج ،3ص.231
ّ
 .10بیضاوی ،عبدالله ،أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،ج ،1ص.366
 .11آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسیر القرآ العظی  ،ج ،6ص.06

نقد :سجده حیت مستلزم باطلبودن مالا

بدیهی است سجده حضرت یعقوب چون هر دو رکن عبادت از نظـر وهابیـت را
دارد (به بیانی که هذشت) باید عبادت باشد ،در حالی که ،چنانکه در پاسخ دوم اشـاره
کردیم ،بغوی ،طبری ،قرطبی ،بیضاوی ،و آلوسی و حتی خود ابنتیمیه هفتهانـد سـجده
برادران یوسف و حضرت یعقوب در برابر یوسف برای تحیت بوده اسـت نـه
عبادت .یعنی سجده را دو قسم کردهاند :سجده عبادت و سجده ّ
تحیت؛ و این یعنی هـر
سجدهای ،سجده عبادت نیست ،بلکه سجده دارای اقسامی (دستکم دو قسم) است و
ّ
فقط برخی اقسام سجده عبادتاند و اال تقسیم آن به عبادی و غیرعبادی صحیح نخواهد
بود .بنابراین ،سلف مطلق تعظیم و سجده را عبادت نمیدانند .از اینرو نگرش وهابیت
کنونی مخالف با نگرش سلف و پیشینیان است .زیرا با مالک ایشان از عبـادت ،تقسـیم
سجده به عبادی و غیرعبادی صحیح نیست ،بلکه هر سجدهای عبادت است .بـه بیـانی
که هذشت ،در حالی که وهابیت کنونی ادعای پیروی از پیشینیان خود را داشته و سـخن
ایشان را در فهم معارف معیار و میزان و واجباالتباع میداننـد 1،اهـر هفتـه شـود خـود
تعظیم توأم با حب را عبادت میدانند ،چنانکه در مالک عبـادت اشـاره
سلف نیز مطلق
ِ
شد ،باید هفت وهابیت کنونی و سلف ایشان در عمل ،مالکی را که برای عبادت مطرح
کردهاند نمیپذیرند و خالف آن رفتار میکنند؛ بدین معنا که در تعریف عبادت خضوع و
حب را شرط الزم و کافی میدانند .نیز تصریح میکنند که سجده عبادت است .ولی در
عمل ،کاری را که تعریف عبادت بر آن صادق است و دارای هر دو رکـن عبـادت اسـت
(مثل سجده حضرت یعقوب و برادران یوسف )عبادت نمیدانند.
حاصل سخن در این بخش اینکه یا مالکی که وهابیت درباره عبادت دادهاند اشـتباه
است ،زیرا جامع افراد و مانع اغیار نیست و شرط صحت تعریف آن است که جامع افراد
ً
و مانع اغیار باشد؛ 2یا اینکه خود وهابیت عمال با سخن خود مخالفت میکنند.
 .1بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مج وع فتاوی ،ج ،2ص.34
 .2مظفر ،محمدرضا ،ال نط  ،ص.33

پاسخ سوم :جواز سجده بر غیرخداوند در شرایع پیشین

برخی هفتهاند سجده بر مخلوق در شرایع هذشته جایز بوده اسـت .از ایـنرو اینکـه
حضرت یعقوب و پسرانش بر یوسف سجده کردند هـی محـذوری نـدارد .ایـن
جواب با در نظر هرفتن چند مؤلفه تبیین میشود .3 :عملـی کـه حضـرت یعقـوب و
برادران یوسف انجام دادند سجده معهوده بوده است؛  .2حضـرت یعقـوب هـم
جزء سجدهکنندهان بوده است؛  .1حضرت یعقوب و پسـرانش بـر یوسـف ،کـه
بنده خدا است ،سجده کردند؛  .2با این همه چون سـجده بـر غیرخداونـد در شـریعت
حضرت یعقوب و حضرت یوسف جایز بوده ،حضرت یعقوب که بر غیرخدا
سجده کرد و حضرت یوسف که مخالفتی با این کار نکرد ،مرتکب خطا و اشـتباهی
نشدهاند.
قرطبی 1و ابنکثیر 2نوشتهاند هم سجده برادران یوسف بر یوسـف و هـم سـجده
مالئکه بر آدم مباح و جایز بوده است .زیرا در شرایع هذشته ،از حضـرت آدم تـا
حضرت عیسی ،سجده برای غیرخدا جایز بوده است و این جواز تا زمان رسـولاللـه
 باقی بوده است .ابوهریره نیز هفته است جواز سجده بر غیرخداوند مخصوص بـه
3
زمان خود (یعنی شرایع پیشین) بوده است.
نقد اول :استثنا ناپذیری شرا عبادی

نقد اول بر این پاسخ را با توجه به چند مقدمه تبیین میکنیم:
 .3سجده حضرت یعقوب و سجده مالئکـه بـر حضـرت آدم دارای دو رکـن
عبادت از نظر وهابیت هست .پس بر اساس دیدهاه وهابیت ،حضرت یوسف معبود
حضرت یعقوب قرار هرفت و مالئکه حضرت آدم را عبادت کردند.

 .1قرطبی ،محمد ،الجامع الهیام القرآ  ،ج ،3ص.231
 .2ابنکثیر ،تفسیر القرآ العظی  ،ج ،2ص.101
 .3آلوسی ،محمود ،روح ال عانی فی تفسیر القرآ العظی  ،ج ،3ص.43

 .2هدف از فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی در همـه شـرایع توحیـدی ،بلکـه
هدف از خلقت در نظر همه مسلمانان و خود وهابیت 1،تحققبخشیدن توحیـد عبـادی
است .آیات قرآن هم شاهد بر این ادعا است 2.اسالم در هر شریعتی توحید به عـالوه آن
شریعت است .بنباز مینویسد« :واساـتالف فـی هـ ا المقـام هـو فـی المـرائع و مـا توحیـد
3
اللـه واْلاـالل لـه وتـرک اْلشـراک مـه وتصــدی رسـله ف ـو مـر س ااـتالف فیـه مـین األنبیــاء».
بنابراین ،توحید و شرک و مالک در آن جزء احکام فرعی و جزئی نیست تـا در شـریعتی
جایز باشد و در شریعتی حرام ،مانند حرمت صید ماهی در روز شنبه 4یا مثل خوردن پیه
هوسفند و هاو که بر بنیاسرائیل حرام بود 5ولی بر امت پیامبر اسالم حالل است.
 .1حرمت شرک در عبادت ،قانونی کلـی اسـت 6و اسـتثنا نمیپـذیرد .زیـرا امـر بـه
عبادت غیر یا تجویز آن از جانب خداوند ،امر به شرک خواهد بود و این چنین امـری از
خداوند محال است .زیرا موجب نقض غرض است (چون همانطور که در مقدمـه دوم
هفتیم تحقق توحید عبادی از اهداف کالن و اصلی خداوند از ارسال رسل و بلکه اصـل
خلقت است) و نقض غرض و تناقض در اراده از خداوند حکیم محال است.
جوادی آملی در این باره مینویسد:
غیرخداوند میتوانند مظهر اوصاف و افعالی مانند علم ،حیات ،قدرت ،خالقیت و
 ...شوند ولی در مورد عبادت حتی در این مقدار هم برای دیگران سهمی نیسـت .یعنـی
هی موجودی ذرهای صالحیت و شایستگی ندارد تا بتوان آن را معبود ،هرچنـد بـا قیـد
7
مظهریت تلقی کرد.

 .1ابنتیمیه ،احمد ،العبودیة ،ج ،3ص2؛ آلوسی ،محمود ،غایة األمانی فی الرد علی النبهانی ،ج ،3ص.324
 .2سوره نحل ( :)37آیه 17؛ سوره ذاریات ( :)03آیه 07؛ سوره مؤمنون ( :)21آیه 12؛ سـوره نـوح ( :)63آیـه  3و 2؛ سـوره
بینه ( :)34آیه .0
 .3بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مج وع فتاوی و مقاالت ابن باز ،ج ،2ص.36
 .4سوره بقره ( :)2آیه .70
 .5سوره انعام ( :)7آیه .327
 .6مکارم شیرازی ،ناصر ،آیات الوالیة فی القرآ  ،ص.247
 .7جوادی آملی ،عبدالله ،توهید در قرآ  ،ص.037

با توجه به مقدمات مذکور ،الزمه پذیرش مالک وهابی درباره عبادت ،نقض غرض
ِ
از طرف خداوند حکیم است و نقض غرض از خداوند حکـیم محـال اسـت .بنـابراین،
چون تعریف وهابیت از عبادت و مالکی که آنها در عبادت مطرح کردهاند ،موجب ایـن
ُ
محذور میشود ،مالک و معیاری که وهابیت در عبادت بیان میکنـد بـه برهـان خلـف
باطل است.
نقد دوم :کلیتنداشتن مالا عبادت

اول نقد اول ،اهر خداوند سجده بر غیر خـود را در شـرایع هذشـته
با توجه به مقدمه ِ
اجازه داده باشد ،دو صورت برای آن متصور است:
الف :خداوند اجازه داده تا بر غیر او سجده شود ،به هونهای که آن مسـجود ،معبـود
حقیقی قرار هرفته و پرستش شود .در این صورت دو اشکال متوجه آن است:
 .3همان محذور اول در این صورت نیز مطرح خواهد شد.
 .2در ایــن صــورت ســجدهکننــده ،غیرخداونــد را عبــادت کــرده اســت و عبــادت
غیرخداوند مساوی اسـت بـا شـرک بـه خداونـد .پـس بایـد هفـت مالئکـه و حضـرت
یعقوب دچار شـرک در عبـادت شـدهاند ،در حـالی کـه مالئکـه خطـا نمیکننـد 1و
4
حضرت یعقوب نیز موحد 2،پیامبر خدا 3و حامل وحی بود.
ب .فرض دوم آن است که خداوند اجازه داده تا غیر او سجده شود ،نه به هونهای کـه
آن مسجود ،معبود حقیقی قرار هیرد بلکه تا به وسیله سجده بر غیر ،خداوند را اطاعت و
مـر خداونـد بـه سـجده را اطاعـت کـرده اسـت).
عبادت کرده باشد (از آن جهت کـه ا ِ
بنابراین ،مسجود ،غیرخداوند است ،امـا معبـود خداونـد اسـت .در ایـن صـورت بایـد
بپذیریم که برخی سجدهها عبادت نیستند .زیرا دستکم در سجده حضرت یعقـوب
 .1سوره تحریم ( :)77آیه .7
 .2سوره بقره ( :)2آیه .324
 .3سوره بقره ( :)2آیه .317
 .4سوره نساء ( :)2آیه .371

و مالئکه مسجود ،معبود نبوده است .پس سجده حضرت یعقوب و مالئکه با وجود
داشتن دو رکن عبادت در نظر وهابیت ،سجده عبادت نیستند ،در حالی که با مالکی که
وهابیت از عبادت مطرح کردهاند ،باید عبادت باشند .از اینرو تعریف عبادت از طـرف
وهابیت جامع همه افراد َّ
معرف نیست و شرط تعریف صحیح را نـدارد .بنـابراین باطـل
است.
اما الزمه این سخن ابنتیمیه ،که حرمت سجده بر غیرخداوند حکمـی کلـی و عـام
است و با وجود دلیل خاص مانند امر خداوند ،تخصیصپذیر است 1،لذا اهـر خداونـد
امر به سجده بر غیر خود کند ما اطاعت میکنیم 2،این است که مطلـق سـجده عبـادت
نباشد ،حتی اهر مالک عبادت را از نظر وهابیت داشته باشـد .بنـابراین ،چنـین سـخنی
اعتراف به جامع و مانع نبودن مالکی است که خود ابـنتیمیـه و وهابیـت بـرای عبـادت
مطرح کردهاند.
نتیجه

َ َ
َ
َ َ م
ظاهر آیه شریفه َ و َِف ََیإ َ َوَ ِ یییال َش مََ َیو َخ َُّوایلة یُ َةد .رای 3،...چنانکه سـلف وهابیـت نیـز
ِ

هفتهاند آن است که حضرت یعقوب و پسرانش بر حضرت یوسف سجده کـرده،
پیشانی بر زمین هذاشتند .بنا بر ظهـور آیـه و معیـاری کـه وهابیـت بـرای عبـادت بیـان
میکند ،حضرت یعقوب دچار شرک عبادی شده است ،در حالی که خـود وهابیـت
این الزم باطل را نمیپذیرد .بنابراین ،معیاری که وهابیت برای عبادت بیان کرده ،باطل و
مخدوش است.
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دوفصلنامه علمی تخصصی سلفیپژوهی ،سال اولشماره  2پاییز و زمستان 4931
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راهبرد کفیری و ضد وحدت عربستان سعودی
در عرصه آموزش و رسانه
*

چکیده
بــرای حضــور مــؤثر در جهــان اســالم ،الزم اســت در کنــار مطالعــات بنیــادین،
پژوهشهایی به رصد خاستگاهها ،فعالیتها ،دسـتهبندیهـا و سـیر تحـول موافقـان
ً
تکفیر مسـلمانان ،خصوصـا شـیعیان ،اختصـاص یابـد .رصـد مـنظم آن مـیتوانـد
هشدارهایی بهموقع بـه مسـئوالن نظـام و عالقهمنـدان بـه وحـدت اسـالمی بدهـد.
بهروزبودن حوزه اطالعات و عملیات ،نشـانه مهمـی از توانمنـدی کشـور در عرصـه
روابط بینالملل است .بر این اساس ،با بررسی موردی راهبرد عربسـتان سـعودی در
حــوزه آمــوزش (از حــدود 3364م ).و در حــوزه رســانههای جدی ـد اینترنت ـی (دهــه
2444م ).مشخص میشود که بالغ بر دوسوم مهمترین فعاالن ضد شـیعه در جهـان
اسالم یا ملیت سعودی دارند یا آنکه بیواسطه یا باواسـطه ،عقایـد خـود را از شـیوخ
سلفی سعودی هرفتهاند .این بسامد را نمیتوان اتفاق دانست ،بلکه برنامهای هدفمند
برای ایجاد تغییرات دلخـواه عربسـتان در جهـان اسـالم اسـت کـه در سیاسـتهای
آموزشی آن کشور و در ضمن رصد جابهجایی بیسابقه جمعیتی استاد – دانشـجو در
عربستان سعودی مشهود است.
کلیدواژهها :آموزش ،رسانههای اینترنتی ،سلفیه ،شیعههراسـی ،عربسـتان سـعودی،
وهاب ّیت.
* دکتری علوم سیاسی و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،مرکز اسناد فرهنگی آسیا.
kamyarsedaghat@gmail.com

مقدمه

استعمار با دامنزدن به اختالفات موجود میان مسلمانان ،در پی دهرهونی جغرافیـای
اصـطالحات
مفاهیم داراالسالم و دارالحرب میان مسلمانان است.
جهان اسالم و تغییر
ِ
ِ
«داراالسالم» و «دارالحرب» (دارالکفر) جنبـه سیاسـی دارنـد و در مسـائل مربـوط بـه
ِ
1
«روابط خارجی» مسلمانان با غیرمسلمانان مطرح میشوند.
با عنایت به توجه ویژه قدرتهای استعماری به بروز تفرقه و تضاد در جهان اسـالم،
مطالعات نظری و بنیادین درباره وحدت اسالمی و تفرقـه ،پـارهای از
الزم است در کنار
ِ
مطالعات دانشگاهی نیز به شیوه اطالعات  -عملیات ،به شناسایی و ردیابی جریانهای
ِ
داخلی و خارجی موجود در جهان اسالم اختصاص یابنـد .رویکـرد نظـری اینهونـه از
مطالعات بر پایه این اصل قرار دارد که باید به دوسـتان و دشـمنان وحـدت اسـالمی در
قالب مجموعهای از شبکهها (هاه پیدا و هاه ناپیدا) توجه داشت و از بررسی آنها به مثابه
مجموعهای از ّذرات جدا از هم خودداری کرد .آن ّذرات وقتی معنا پیدا میکنند و دارای
نقش میشوند که تبـدیل بـه انـواع شـبکهها شـوند .قـدرت کشـورها در عرصـه روابـط
بینالملل در هرو یافتن و بهرهبرداری از این شبکهها ،از طریق رصد منظم و مستمر آنهـا
است .زمانی که هروهی کوچک از «جهانهردان ایرانی» (در اسـفند  )3133وارد مصـر
شدند شبکه وسیعی از دشمنان وحدت اسالمی در آن کشـور فعـال شـدند و تـا صـدور
فتاوی تکفیری علیه شیعیان و ایرانیان پیش رفتند 2.در صورتی که خاستگاه اعتقادی آنان
رصد شود ،شبکهای پنهان از تربیتشدهان رژیم سعودی آشکار میشود .مثال مـذکور،
ُ
نمونهای است هرچند خرد ولی رسا در تبیـین اهمیـت مفهـوم َبسـامد (.)frequency
مطالعه «هنجار» و «انحراف از هنجار» یا به تعبیر دیگر « ُجـور» و « ُ
ٔ
نـاجور» ،بـودن یـا
نبودن یک واقعه یا اندیشهای به اندازه بسامد آمـاری آنهـا ارزش نـدارد .دانسـتن بسـامد
ِ
 .1عمید زنجانی ،عباسعلی ،وطن و سرزمین و آثار هقوقی آ از دیدگاه فق اسالمی یا جغرافیای سیاسی اسالم ،ص.324
ً
 .2برای مثال نک :.مالح ،مصطفی ،خوفا من ال د اإلیرانی الشیعی فی مصار ،عل ااء و دعااة األماة یعلناو الحارب علای
اإلیرا  .برای شرح بیشتر و نام چهرههای ضد ایرانی و شیعی در مصـر ،نـک :.صـداقت ثمرحسـینی ،کامیـار ،شیع شناسای
معاصر اهل سنت ،ج.1

امور اتفاقی و استثنایی ،از رویههای مستمر و متناوب
اندیشهها و وقایع ،موجب میشود ِ
موضوعات پیشپاافتاده و کماهمیت حرکت نکند .در هـر
جدا شوند و پژوهش در مسیر
ِ
بافـت طبیعـی آن
سیاق فرهنگی خاصی در جریان است که بـه صـورت ِ
دورهای سبک و ِ
ٔ
متناوب تکرار پدیده یا اندیشـه شـناخته
دفعات
شماره
دوره حضور دارد .این وضعیت از
ِ
ِ
میشود .در صورتی که به َبسامد محل تحصیل شیوخ سلفی تکفیـری مخـالف شـیعه و
ایران ،در چهار دهه اخیر توجه کنیم ،خواهیم دید که بهتدریج بر تعداد فارغالتحصـیالن
مصری در دانشـگاههای سـعودی افـزوده میشـود و از سـوی دیگـر ،بهتـدریج شـیوخ
تحصیل کرده در عربستان سعودی ،تعالیم خود را در موطنشان بومی میکنند؛ بنـابراین،
جمع کثیری ،از طریق یک یـا چنـد واسـطه ،و چهبسـا بیآنکـه خـود بداننـد ،معـارف
عربستان سعودی را میآموزند و به کشور خود منتقـل میکننـد .ایـن نشـان از سیاسـتی
تدریجی و رویکردی درازمدت در منطقه است .تغییـر بافتهـای اجتمـاعی و فرهنگـی
ً
ٔ
حـوزه آمـوزش و پـژوهش ،روی
معموال در هرو تغییرات فرهنگی عمیقتری ،بـهویژه در
میدهد که در طی چندین دهه فعالیت هدفمند فراهم شده است؛ چنانکـه عبـدالملک
الزغبی ،یکی از مخالفان وحدت اسالمی در مصر ،بر ضرورت تغییر سـاختار علمـی و
فرهنگی جهان اسالم و تربیت امت مطابق با منهج سلفیه عربستان سعودی که بـه زعـم
1
او ،اسالم معتدل و به دور از غلو است(!) تأکید میکند.
مقاله حاضر با تأکید بر اهمیت کسب چنین شناختی ،بـه بررسـی موضـوع فـوق از
سیاست کالن عربستان سعودی در دو بخـش سیاسـتهای آموزشـی و رسـانهای
خالل
ِ
میپردازد که به طور محسوسی شامل موضوع ایرانهراسی نیز میشود.
ِ

 .1زغبی ،عبدالملک« ،الشیخ محمد بن عبدالملک الزغبی فی الجزء الثانی من حواره مع الفرقان ( :)2 -2البد مـن تغییـر
المنظومة العلمیة والثقافیة والدینیة فی األمة اإلسالمیة» ،ص.34

الف .سیاستهای آموزشی عربستان سعودی
پیوند اریخی وهابیت با پادشاهی سعودی

جریان اصلی سلفیه وهابی ،سلفیه رسمی است که به موجب معاهدهای تاریخی در
سال  3306ه.ق ،.میان محمد بن عبدالوهاب با محمد بن سعود (حـاکم وقـت نجـد)،
حکومت آل سعود است .از آن دوران تاکنون ،شیعهشناسی شیوخ سلفی و
ملتزم به حفظ
ِ
وهابی در چهار طبقه شکل هرفته است که محور اصلی بحث ما در اواخر طبقه سـوم و
طبقه چهارم آن است .آن طبقات عبارتاند از:
ـ طبقه اول :دوران دعوت شیخ محمد بن عبدالوهاب ( 3247-3330ه.ق).
ـ طبقه دوم :عصر محمود شکری آلوسـی (متوفـای  3122ه.ق ).و موسـی جاراللـه
ترکستانی (متوفای  3173ه.ق).
ـ طبقه سوم :عصر عبدالعز یز بـن عبداللـه بـن بـاز ( 3224-3114ه.ق ).و محمـد
ناصرالدین آلبانی ( 3224-3111ه.ق).
ـ طبقه چهارم :عصر شاهردان بنباز و آلبانی (مطالعات دانشگاهی از حـدود 3360
به بعد)
به اعتبار حکومت سیاسی ،موضوع محل بحـث ،شـامل دوران جدیـد حکومـت در
ِ
عربستان سعودی میشود که از سال اشغال شهر ریاض در  ،3342بـا پادشـاهی ملـک
عبدالعزیز (پادشاهی  )3301-3342و فرزندانش آغاز شد .با اکتشاف نفت در عربستان
(در سالهای  3311و  )3314بر قدرت آل سعود افزوده شد .پس از مـر عبـدالعزیز،
مطابق وصیت او ،بهترتیب پسران ارشدش حکومت را به دست هرفتند که عبارتانـد از:
ســـعود ( ،)3372-3301فیصـــل ( ،)3360 -3372خالـــد ( ،)3342-3360فهـــد
( ،)2440-3342عبدالله ( ،)2430 -2440سلمان (.)-2430
در دوران حکومت فرزندان عبدالعزیز آل سعود ( -3303تاکنون )2437؛ و بـهویژه
از دوران ملک فیصل و ملـک خالـد ،برنامـههای هدفمنـدی در آمـوزش و تبلیـغ فرقـه

وهابیت در هسترهای بسیار وسیعتر از عربستان سعودی ،یعنی در سـطح جهـان اسـالم
دنبال شد ،از جمله:
ـ تأسیس دانشگاه اسالمی مدینه در دوران حکومت ملک سعود ( 3143ه.ق3373/.
م .در مدینه)
ـ تشکیل هیئت کبار علمـای سـعودی در دوران ملـک فیصـل ( 3363در ریـاض)؛
هیئت مذکور انتصاب پادشاه سعودی و نماینده هفتمـانی اسـت کـه بـر مراکـز رسـمی
1
آموزش سلفی در عربستان حاکم است.
ـ تأسیس دانشگاه اسالمی امام محمـد بـن سـعود در دوران حکومـت ملـک خالـد
( 3130ه.ق 3360 /.م .در ریاض)
ـ توسعه دانشگاه ملک سعود در دوران حکومـت ملـک خالـد ( 3130ه.ق3360 /.
م ).واقع در ریاض
ـ جایزه جهانی ملک فیصل ،تأسیس در دوران حکومت ملک خالـد (اولـین دوره آن
در سال  3133ه.ق 3363( .م ).در ریاض بود).
ـ تأسیس دانشگاه اسـالمی امالقـری در دوران حکومـت ملـک خالـد ( 3243ه.ق/.
 3344م .در مکه)
از دوران ملک فیصل فعالیتهای دانشگاه اسالمی مدینه هسترش یافت کـه پـیش از
آن در زمان ملک سعود ( 3143ه.ق 3373 /.م ).تأسیس شده بـود .توجـه مسـلمانان بـه
شهرهای مقدس مکه و مدینه و انحصار جواز تـدریس علـوم اسـالمی در میـان شـیوخ
رسمی عربستان و بهرهمندی از ثروت عظیم نفتی (استخراج نفت از اواخـر دهـه 3314
م ،).امکانات بسیار مناسبی را برای تبلیغات دینی در سطح جهان اسالم مهیا کرده بـود.
در دوران هسترش و نوسازی مدارس و دانشگاههای سلفی وهابی ،تا اواخر دهه  3334م
دولـت سـعودی»
دو ویژهی «آموزش سازمانیافته» و «آمـوزش فراملـی در برنامـههای
ِ
 .1موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء؛ ابراهیم آل الشیخ رئیس اول آن هیئت بود (3363م .).سپس عبدالعزیز بـن
باز ( 3360م ).و با مر او در سال  ،3333عبدالعزیز آل الشیخ از شاهردان بنباز ،به ریاست آن رسید.

مشهود است؛ تا جایی که اهر نقشه جهان اسالم را در مقابل خود بگذاریم و روی مراکز
چاپ و انتشاراتی که به هدف تکفیـر شـیعه فعالیـت میکننـد ،عالمـت بگـذاریم و بـا
خطکش آنه ا را به هم وصل کنیم و بار دیگر بر اساس ملیت نویسندهان و بـار دیگـر بـر
اساس محل تحصیل آنها ،خطوطی با رنگهای متمایز از هم بکشیم ،و همینطور ایـن
مسئله را با فعاالن رسانهای ضد شیعی تکرار کنیم ،ناههان خود را با شـبکهای متـراکم و
سازمانیافته از خطوط درهمتنیده مییابیم که رنگها بـه طـرز معنـاداری در «عربسـتان
سعودی» متراکم می شوند .بسیاری از وقایعی که در عربستان سعودی یا سوریه و بحرین
و یمــن و لبنــان و مصــر بــه غــرض تکفیــر شــیعه در جریــان اســت ،در همــین شــبکه
قابلدرکاند.
همچنین ،زمانی که نامهای مهمترین فعاالن ضـد شـیعه در رسـانهها ،دانشـگاهها،
احزاب و هروههای سیاسی و طرفداران نظام پادشاهی عربستان سعودی ،با هـم مقایسـه
شوند ،به صورت معناداری با مجموعه نامهای «تکراری» مواجه میشوویم کـه هرچنـد
شماره آنان فراتر از چند صد نفر نیست ولی به واسطه امکانـات و سـرمایههذاری کـالن
مالی ،مدعی اجماع امت بر محور عقاید سلفی -وهـابی و ضـدیت بـا مـذهب ّ
امامیـه
هستند .تبادل هدفمند استادان نیز یکی دیگر از آن شیوهها است .در ایـن زمینـه ،صـالح
العبود ،رییس سابق دانشگاه اسالمی مدینه ،مینویسد:
آنچه موجـب افـزایش تأثیرهـذاری عقیـده سـلفی صـالح و اسـتمرار آن (در دیگـر
کشورها) شد ،شکلهیری نهضت تعلیم در عربستان سعودی و اسـتفاده از اسـتادانی از
مصر در دانشگاه اسالمی امام محمد بـن سـعود و دانشـگاه اسـالمی (مدینـه) و دیگـر
دانشگاه های عربستان بود؛ چراکه آن استادان در زمان مراجعت به جوامع خود ،متأثر از
حال و هوای فضاهای آموزشی دانشگاههای سعودی ،به نشر و تبلیـغ آن در جوامعشـان
میپرداختند و البته این اختصاص به مصر ندارد ،هرچند ظهور آن در مصر بیشتر است.
برای مثال مستشار عبدالحلیم سعود ،که رییس سابق اداره شئون حکومت در جمهـوری
عربی مصر و رییس کمیته اجرای اصول شریعت در «شورای عالی امور اسالمی» 1و نیز

 .1المجلس األعلی للشئون االسالمیة.

عضو «شورای عالی نظارت بر هنر و ادبیات» 1مصر بود ،در سال درسی 1336-1335
ه.ق ،.مدتی را به عنوان استاد مهمان ،در دانشگاه اسالمی مدینه بود و او کسی است کـه
پس از مراجعت به کشورش ،کتابی را با عنوان االمام مح د بن عبادالوهاب أو انتصاار
ال نه السلفی نوشت کـه در مقدمـه آن آورده اسـت« :بـه دلیـل اعتبـار دسـتاوردهای
ابــنعبــدالوهاب و نیــاز عصــر کنــونی بــه تأســی از ســخنان و بهرههیــری از تمــامی
دستاوردهایش ،این کتاب را نوشتم تا برای اهل بصیرت تـذکری باشـد کـه ایـن تـاریخ
عظیم ،یعنی تاریخ اسالم تکرار میشود  ...کشور عربستان سعودی کشـوری پیشـرو در
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جامعه جهانی و آموزهار جامعه اسالمی است».

البته سیاست دعوت از استادان اهل سنت دیگر کشورهای اسالمی برای جذب آنـان
به سلفیه رسمی سعودی ،هاه موفقیتآمیز نبـوده اسـت ،همچـون شـیخ محمـد غزالـی
( 3237-3112ه.ق 3337-3337 /.م).؛ امــا مــواردی همچــون ّ
محمــد رشــاد ســالم
( 3246-3126ه.ق 3347-3326 /.م ،).مصحح و محقق معروف آثار ابنتیمیـه ،نیـز
ً
هست که رسما به تابعیت سعودی درآمد و شاهردان شیعهستیزی چون ناصر القفـاری را
تربیت کرد.
شیوه دیگر اثرهذاری ،تبادل دانشجو بود .محمد امان بن علی جامی (3237-3123
شاهردان عبدالعزیز بن باز و از شخصیتهای مهم سلفی در دانشگاه اسـالمی
ه.ق ).از
ِ
مدینه ،در کتاب العقیدة االسالمیة وتاریخها مینویسد:
ّاما فقره دوم از آثار دعوت مبارکه ،در شیوه درسی رایج در سعودی مجسم میشـود؛
چنانکه همه جهات تعلیم و آموزش در سعودی ،بر پایه شیوه مقرر درباره دروس دینـی،
در تمام مراحل آموزش ،از ابتدایی تا پایان مطالعات عالی دانشـگاهی ،شـیوهای سـلفی
است تا از این رهگذر ،جوان سعودی ،مطالعه عقیده بر پایه شیوه سـلفی را از سـال اول
3
ابتدایی آغاز کند و آن را بهتدریج با ارتقای سطوح علمی تا مقطع دکتری توسعه دهد.

و در باب تربیت جوانان جهان اسالمی نیز مینویسد:
 .1المجلس االعلی لرعایة الفنون واآلداب.
 .2عبود ،صالح بن عبدالله بن عبدالرحمن ،عقیدة الشیخ مح اد بان عبادالوهاب السالفیة وأثرهاا فای العاال اإلساالمی،
ص.743-744
 .3جامی ،محمد امان ،العقیدة االسالمیة و تاریخها ،ص.322-321

دانشگاه اسالمی مدینه نبوی و دانشگاه اسالمی امام محمد بـن سـعود در ریـاض،
موضعی کریم ،عملی صالح و فعالیتی ستودنی در انتشار عقیده سلفیه ،حتی در مناطقی
دور از آفریقــا و شــرق آســیا و قــاره هنــد و در بســیاری از کشــورهای عربــی داشــتهاند.
دانشجویانی از آن کشورها به صورت مهمـان وارد ایـن دو دانشـگاه میشـوند ،پـس از
مدتی با اتمام تحصیل و اخذ درجات علمی مختلف ،به کشور خود مراجعه میکنند تـا
1
مردمانشان را اندرز دهند و در میانشان عقیده صحیح سلفی را منتشر کنند.

مثالهایی در شریح سیاست آموزشی عربستان سعودی

با کمی بررسی میدانی از تحوالت جاری در جهان اسالم ،بهسهولت میتوان رد پای
نفوذ سلفیه وهابی و کوشش برای سیطره بر هفتمانهای اسالمی جهان اسالم را مشاهده
کرد .مثالها در این زمینه بسیار است ،از جمله:
 .3حسام تمـام ( 2433-3362م ).در پـژوهش تسال االخاوا تک کال األطروهاة
االخوانیة و صعود السلفیة فی ج اعة االخوا ال سل ین 2که در فصلی از دیگـر کتـابش
با عنوان االخوا ال سل ین سنوات ماا قبال الراورة 3بازنشـر شـده ،شـواهد متعـددی از
سیاست عربستان سعودی در سلفیکردن تدریجی جماعت اخوانالمسلمین عرضه کرده
است.
 .2حضور سعودی در کشورهای اسالمی با سیاست آموزشی آنها سخت هره خورده
است .برای مثال ،دولت سعودی با اعزام هیئتـی بـه موهادیشـو (پایتخـت سـومالی) بـه
ر یاست شیخ محمدناصر العمودی ،معاون وقت دبیر کـل رابطـة العـالم االسـالمی ،در
 3372و  ،3374تبلیغات خود را زیر پوشش کمکهای خیریه و بشردوستانه آغاز کـرد.
متعاقب آن محصالنی با بورس سعودی ،به دانشگاههای سعودی اعزام شـدند و بعـدها
بسیاری از جریانهای سلفی -وهابی سومالی را تحصیلکردهان مراکـز سـعودی شـکل
دادند؛ چنانکه جماعت «أنصار السنة المحمدیة» سومالی را شیخ «نورالدین علی علو»
 .1همان ،ص.327
 .2نک :.تمام ،حسام ،تسل اإلخوا تک کل األطروهة اإلخوانیة و صعود السلفیة فی ج اعة اإلخوا ال سل ین.
 .3تمام ،حسام ،اإلخوا ال سل ین سنوات ما قبل الرورة ،صص.30-316

( 3337-3330م ).بنیان نهاد ،که از تحصیلکردههای مدارس و شیوخ سـلفی سـعودی
پایههذاری شده است؛ 1محمد هدایه نور وحید نیز ،فعال سیاسی و رییس حزب عدالت
اندونزی و از اعضای مجلس آن کشور ،دانشجوی کارشناسی ارشـد و دکتـری دانشـگاه
اسالمی مدینه بوده است .او دوره کارشناسی ارشد خود را زیر نظر عبداللـه بـن محمـد
الغنیمان و دوره دکتری خود را زیر نظر عبدالمحسن بـن حمـد العبـاد هذرانیـده اسـت.
پایاننامههای او سبک و سیاقی ضد شیعی دارد .رساله دکتـری او «النـوافض للـروافض
للبرزنجی» است که خالصه کتاب النواقض لظهور الروافض تألیف میرزا مخدوم اسـت
و رساله مقطـع ارشـد او نیـز «البـاطنیون فـی إندونیسـیا» نـام دارد .از دیگـر مثالهـای
جالب توجه ،جاللالدین محمد صـالح (متولـد اریتـره  3307 -م ).اسـت کـه تمـامی
مقاطع تحصیلی خود را در دانشگاه اسالمی مدینه هذرانده و متأثر از اسـتاد راهنمـایش
سعدی بن مهدی الهاشمی (نویسنده ابن سبأ هقیقة ال خیال) است .عنوان رساله دکتری
او« ،المهدی المنتظر عند الشیعة االثنی عشریة» ( 3231ه.ق) است .پدر او شیخ محمد
صالح از داعیان سلفیه در اریتره و سودان بوده است.
 .1مطابق هزارش رسـمی وزارت علـوم عربسـتان سـعودی 2،از میـان دانشـجویان
«دانشــگاههای دولتــی» عربســتان ســعودی در ســال تحصــیلی  3243-3244ه.ق،.
بیستوپنج درصد «خارجی» بودهاند .به عبارت دیگر 24643 ،نفر دانشجوی سـعودی
و  31444نفر دانشجوی غیرسعودی به تحصیل اشـتغال داشـتهاندّ .
ملیـت دانشـجویان
مذکور ،که نشان از اولویتهای سیاست آموزشی دولت سعودی دارد ،و توجـه ویـژه آن
کشور را به تربیت نسلهای آتی شیوخ سلفی مصر ،اردن ،فلسطین و یمن نشان میدهد،
چنین است:
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ملیت

تعداد

امارات متحده عربی

 21نفر

 .1نک :.عبدالعال ،علی« ،السلفیة فی الصومال  ...بدایات النشأة و مآالت الواقع» ،در وبگاه الدین والسیاسة.
 .2نکwww.mohe.gov.sa :.؛ برای شرح بیشتر در این زمینه نک :.صـداقت ثمرحسـینی ،کامیـار ،شیع شناسای معاصار
اهل سنت ،ج ،1مطالعات نوین دانشگاهی مخالفا وهدت اسالمی.

2

بحرین

 164نفر

1

عراق

 233نفر

2

عمان

 04نفر

0

قطر

 27نفر

7

کویت

 344نفر

6

اردن

 3743نفر

4

فلسطین

 3342نفر

3

مصر

 3202نفر

34

یمن شمالی (پیش از وحدت دو یمن)

 3336نفر

33

یمن جنوبی

 632نفر

32

دولتهای غیرعربی

 1331نفر

تصویر شماره 3؛ ملیت دانشجویان خارجی «دانشگاههای دولتی» عربستان سعودی در سال تحصیلی
 3243-3244ه.ق.

در سال تحصیلی  3247-3240ه.ق ،.سه دانشگاه اسالمی امام محمد بـن سـعود،
امالقری و دانشگاه اسالمی مدینه که در زمینه شیعهشناسی (به مثابـه شـیعههراسـی) در
عربستان سعودی پرکارند ،رویهمرفته  10درصـد دانشـجویان خـارجی دانشـگاههای
سعودی آن سال را به خود جذب کردهاند .در آمار فوق بـهخوبی میتـوان سمتوسـوی
برنامهریزی مدیران سعودی را برای تربیت نیروهایی که در سایر کشورها به آن نیاز دارند
ً
مشاهده کرد .این روند در سالهای بعد نیز تقویت و تشـدید شـد و صـرفا منحصـر بـه
جذب دانشجو نماند.
با مطالعه آمـار سـال تحصـیلی  3212-3213ه.ق .دانشـگاههای دولتـی عربسـتان
سعودی مشاهده میشود که این روند با سرعت و شتاب بیشتری ادامه یافته است .آمـار
دانشجویان مقطع دکتری در سال تحصیلی  3212-3213ه.ق .به شرح زیر است:
 .3دانشجویان جدید 646 :دانشجوی سعودی در برابر  324دانشجوی خارجی؛
 .2در حال تحصیل 2446 :دانشجوی سعودی در برابر  742دانشجوی خارجی؛

 .1فارغالتحصیل سال قبل 110 :دانشجوی سعودی در برابر  13دانشجوی خارجی؛
آمار دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی  3212-3213ه.ق .چنین
است:
 .3دانشــجویان جدیــد 6714 :نفــر دانشــجوی ســعودی در برابــر  632دانشــجوی
خارجی؛
 .2در حــال تحصــیل 21444 :دانشــجوی ســعودی در برابــر  2144دانشــجوی
خارجی؛
 .1فارغالتحصــیل ســال قبــل 3614 :دانشــجوی ســعودی در برابــر  34دانشــجوی
خارجی؛
آمار کادر آموزشی استادان سال  3212-3213ه.ق .کشور سعودی نیز جالب توجـه
است .در مجموع ،در این سال  26217نفر سعودی و  34106نفر استاد غیرسعودی در
دانشگاههای دولتی عربستان سعودی فعالیت میکردنـد .در صـورتی کـه دانشـگاههای
غیرحکومتی را به آن اضافه کنیم این رقم بهمراتب افزایش مییابد و شامل  12224نفـر
عضو آموزشی سعودی و  23626نفر عضو آموزشی غیرسعودی میشـود .از میـان ایـن
عده 3033 ،نفر سعودی ( 7734نفر مرد و  2343نفـر زن) و  31322نفـر غیرسـعودی
( 3322نفر مرد و  1364نفر زن) دارای مدرک دکتـری بودهانـد .همچنـین  0341نفـر
سعودی ( 2224نفر مرد و  2471نفر زن) و  0446نفر غیرسعودی ( 2403نفر مـرد و
 2224نفر زن) مدرک کارشناسی ارشد داشتهاند.
ارقام فوق که فقـط بیـانگر بخـش کـوچکی از وقـایع مهـم جـاری در دانشـگاههای
سعودی است ،در واقع ترجمـه آمـاری سـخنان صـالح العبـود ،رئـیس سـابق دانشـگاه
اسالمی مدینه ،و محمد امان الجامی است که پیشتر به آنها اشاره شد.

مبانی نظری راهبردهای گسترش سلفیه وهابی

عبدالعزیز بن باز ،صالح العثیمـین و ناصـرالدین آلبـانی (مقـیم اردن) از مـؤثرترین
چهرههای مذهبی سلفیه رسمی در دوران معاصـر بودهانـد کـه نقـش انکارناپـذیری بـر
جریان آموزشـی مخالفـان تقریـب مـذاهب اسـالمی ،بـهویژه در اردن و شـمال آفریقـا
داشتهاند .آلبانی همراه با سیاستهای سعودی ،معتقـد بـود پیشـرفت سـلفیه در جهـان
اسالم بستگی تام به دو فعالیت دارد که آنها را در دو واژه «تربیت» و «تصـفیه» خالصـه
روایـات صـحیح از
میکرد 1.مراد وی از «تربیت» ،آموزش نسلی است که قادر به تمییز
ِ
دید پیروان ابنتیمیه) باشد و بتوانـد آن را بـه نسـلهای بعـدی منتقـل کنـد.
ضعیف (از ِ
مفهوم «تصفیه» نیز از دید او مبتنی بر روایتی است که بـر اسـاس آن ،امـت بـه واسـطه
معامالت حرام ،هرفتارشدن در زندهی دنیوی و ترک جهاد دچار ذلت میشود و خـروج
از آن فقط منوط به بازهشت به دینشان است؛ 2و این بازهشت از دید آلبانی باید بازهشت
به کتاب و سنت بر پایه فهم سلف صالح باشد که مطابق عقیده جمهـور سـلفیه اسـت.
برای این بازهشت باید متون دینی و عقاید را از آنچه سلفیها بـدعت میداننـد ،تصـفیه
کرد .او میهوید هی چارهای نداریم مگر آنکه از تصفیه و تربیت آغاز کنـیم .هـر هونـه
3
حرکتی که بر این اساس نباشد ،فایدهای نخواهد داشت.
بنابراین ،سیاست تصفیه شامل پردازش مجدد منـابع اسـالمی در سـه هـروه عقیـده
اسالمی ،فقه اسالمی و تفسیر و حدیث ،از احادیث و مطالبی شـد کـه وهابیـان آنهـا را
ضعیف و موضوعه و از اسرائیلیات محسوب کرده و از آرای فقهی نادرسـت شـمردهاند.
 .1البانی ،محمد ناصرالدین ،التصفیة والتربیة و هاجة ال سل ین الیه ا ،ص 1و صص14-13؛ در این زمینه حسن حلبـی،
از شاهردان البانی کتابی با عنوان التصفیة والتربیة و شوقی بناسی کتابی با عنوان التصفیة والتربیة عند الشیخ العالماة مح اد
ناصر الدین األلبانی نوشتهاند.
اب البقر َو َرض ُ
َ
 .2همان ،ص6؛ روایت از عبدالله بن عمر است« :إذا َت َب ْ
ایع ُت ْم ب ْالع َینة َو َأ َخ ْذ ُت ْم َأ ْذ َن َ
الجهـاد
ـیت ْم بـالزرع وتـرکتم
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ َ ْ ُُ
ُ
دینکم».
سلط الله علیکم ذال ال ین ِزعه حتی ترجعوا إلی ِ
ً
 .3همان ،ص13؛ حسین ادریس ،سعید «محمد موسی» ،االربعو هدیرا النبویة فی منهاج الادعوة السالفیة و یلیا دعوتناا
للشیخ االمام مح د ناصرالدین األلبانی ،ص247؛ عیزری شوبالی ،عبدالرحمن بـن محمـد ،جهاود الشایخ األلباانی فای
الحدی روایة و درایة ،ص344؛ شیبانی ،محمد ابراهیم ،هیاة االلبانی آثاره و ثناء العل اء علی  ،ج ،3ص.144

آلبانی کتابهایی همچون ضعی أبی داود ،ضعی الجامع الصغیر ،ضعی الترغیاب
والترهیب و  ...را بازنویسی کـرد 1کـه در حقیقـت بازنویسـی میـراث جهـان اسـالم بـا
ً
معیارهایی بود که عمدتا از محمد بن عبدالوهاب و ابنتیمیـه اخـذ شـده اسـت .اهـر از
زاویه درک الگوهای تصفیه و تربیت ،به بررسی شاهردان شیعهستیز آلبانی توجـه کنـیم،
خواهیم دید که میراث آلبانی ناتوان از تربیت الگویی شایسته و وحدتآفرین میان امـت
اسالمی بوده است؛ برخی از شاهردان او عبارتاند از:
2
 .3احسان الهی ظهیر؛
 .2ابواسحاق الحوینی؛
مؤلـف کتـاب شـرح
 .1عبدالعظیم بدوی ،نایبرییس جمعیت انصار سنت مصر و
ِ
کتاب بطال عقاید الشیعة؛
کتاب هقیقة الشیعة هتی الننخدع؛
 .2عبدالله موصلی ،مؤلف ِ
 .0عبدالرحمن عبدالخالق ،مؤلف کتابهـای فضـائح الصـوفیة؛ حقیقـة االحتفـال
بالمولد النبوی؛ ابن عربـی صـاحب کتـاب (فصـوص الحکـم) إمـام مـن أئمـة الکفـر
والضالل؛
 .7ربیع بن هادی المدخلی مؤلف کتابهای من هم االرهـابیون أهـم السـلفیون أم
الروافض؟؛ المهدی بین اهل السنة والروافض؛
 .6زهیر بن محمد الشاویش ،ناشر المکتب االسالمی عمان؛
 .4عمر سلیمان االشقر؛
 .3مشهور حسن آل سلمان اردنی ،مؤلف کتابهایی چون کتب حذر منها العلماء؛
قاموس البدع مستخرج من کتب االمام العالمة محمد ناصرالدین األلبانی؛
ً
 .1حسین ادریس ،سعید «محمد موسی» ،االربعو هدیرا النبویة فی منهاج الادعوة السالفیة و یلیا دعوتناا للشایخ االماام
مح د ناصرالدین األلبانی ،ص.246
 .2او از حمایت ویژه دولت سعودی برخوردار بود؛ نـک :.عفـانی ،سـید بـن حسـین ،زهار البساالین مان مواقا العل ااء
والربانیین ،ج ،0ص.232

 .34علی حلبی اردنـی ،مؤلـف کتابهـای الـدعوة السـلفیة بـین الطـرق الصـوفیة
والدعاوی الصحفیة و کشف الصلة بین التصـوف واالفکـار (الشـیعیة)؛ مجمـل تـاریخ
ً
الدعوة السلفیة فی الدیار األردنیة  -نشأة و انتشارا؛ عاشوراء بـین هدایـة السـنة الغـراء و
ضاللة البدعة الشنعاء؛
 .33علی الرملی ،اردنی؛
 .32عدنان عرعور (متولد  3174ه.ق ).از شیوخ تکفیری – تروریست سوری؛
 .31مقبل بن هادی الوادعی یمنی ،مؤلف کتابهایی چون الطلیعـة فـی الـرد علـی
غالة الشیعة؛ صعقة الزلزال لنسف أباطیل أهل الرفض و االعتزال؛ االلحاد الخمینی فـی
أرض الحرمین؛ الشفاعة؛
 .32عبدالمحسن بن حمد العباد در دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود؛
 . 30عبدالعزیز البداح ،در دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود که رساله دکتری او
«حرکة التشیع فی الخلیج العربی» است.
ب .سیاستهای رسانهای

یکی از ابعاد اجرایی سیاستهای آموزشـی سـعودی ،در ّ
فعالیتهـای مـاهوارهای و
اینترنتی شیوخ سعودی متبلور شده است .بیشتر وبگاههای اینترنتی در داخل شبکههایی
درهمتنیده و وابسته به هم فعالیت میکنند و کاربرد پیوندهایی ) (Linksبا نمادهـای f
(فیسبوک) و ( tتـوئیتر) و ( you tubeیوتیـوب) در وبگاههـای سـلفی بسـیار اسـت.
وبگاهها از طریق پیوندها به هم متصل میشوند و پیوندها بیانگر یارهیریهـای فکـری و
اعتقادی مقابل هم در فضای اینترنت هستند .پیوندها بیانگر ترجیحات افراد هستند و از
اینرو مجموعهای از آنها موجب شـکلهیری اجتمـاعی همزبـان میشـود کـه بـر پا ٔ
یـه
ِ
زمینههای اطالعاتی مشترک فعالیت میکنند .برای مثال ،در زمان نگارش مقاله« ،سایت
جامع فتاوی اهل سنت و جماعت» ( )islampp.comاز طریق لینککردن ،متصل به
ســه ســایت مهتــدین« ،اســالم تکــس» ( )islamtxt.netو کتــابخانــه عقیــده

ٔ
یرمجموعـه سـایت البرهـان اسـت.
( )aqeedeh.comاست و کتابخانه عقیده نیز ز
توجه به این ارتباطات نشان میدهد که این سایت بر پا ٔیه سیاست رسمی دولت عربستان
فعالیت میکند و بیجهت نیست که پیوندهای شیوخ فتاوی آن بـه سـه سـایت بـنبـاز،
محمد بن صالح العثیمین ،عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین باز میهردد که مرجع اصلی
فتاوی «سایت جامع فتاوی اهل سنت و جماعت» یا سایت «االسالم – سؤال و جـواب
درک فعالیـت آن
فتاوی» ( )islamqa.info/arهستند .شناخت اینهونه ارتباطـات در ِ
ً
وبگاهها اهمیت دارد و معموال محقق را متوجه خط مشی سیاستهای دولت عربسـتان
سعودی در قبال شیعه و ایران میکنند.
در پژوهشی منتشرشده 1،درباره  32سایت ضد وحدت اسالمی ،که پیوندها به آنهـا
پربسامد بوده ،مشخص شـد کـه تمـامی آنهـا از سـرورهای کشـورهای غربـی اسـتفاده
میکنند (نک :.تصویر .)2
سرور
81

ایاالت متحده

4

3

5

1

هلند

بریتانیا

آلمان

کانادا

تصویر شماره  - 2موقعیت جغرافیایی سرورهای وبگاههای ضد شیعه و تقریب مذاهب اسالمی

ً
این لزوما به معنای متوجهکردن اتهام همکاری مستقیم آنـان بـا اسـتعمارهران غربـی
نیست ،اهرچه استعمارهران بر مطالب چنین وبگاههایی سوار میشوند .نیز این برداشت
صحیح نیست که مسلمانان نباید از سـرورهای بیگانـه اسـتفاده کننـد .اسـتفاده از ابـزار
بیگانه ،باید در خدمت تحقق وحـدت اسـالمی و نمـایش انسـجام مسـلمانان در برابـر
 .1برای فهرست کامل اسامی سایتهای مذکور و معیارهای انتخاب آنها نک :.صداقت ثمرحسینی ،کامیـار ،شیع شناسای
معاصر اهل سنت ،ج ،2رسان های اینترنتی مخالفا وهدت اسالمی.

ُ
دشمنانشان باشد .حتی اهر سرورهای آنان غربی نبودند ،باز هم قبح تفرقهافکنی در میان
مسلمانان به ّقوت خود باقی بود.
آغاز
فعالیت

نام سایت و نشانی سایت

3334

رابطة اهل السنة فی ایران isl.org.uk

3334
3344
3334
3333
3333

طریق االسالم islamway.com
اسالم ویب islamweb.net
شبکة سحاب السلفیة sahab.net
شبکة انصار اهل البیت ansar.org
الشبکة االسالمیة islamicweb.com

2444

المنهج almanhaj.net

2444

االسالم الیوم islamtoday.net

2443
2443

صید الفوائد saaid.net
محمد العریفی arefe.com
شبکة النور  -المختار االسالمی
islamselect.net
مشکاة (بخش مکتبة  -الردود علی الرافضة)
almeshkat.net
موقع المسلم almoslim.net
شبکة نور االسالم islamlight.net
شبکة نور االسالم (بخش ملفات :الروافض)
islamlight.net
مشکاة (شبکة مشکاة االسالمیة)
almeshkat.net
البرهان  -دلیل الباحثین عن حقیقة الرافضة
alburhan.com

2443
2442
2442
2442
2442
2442
2442

مالکیت سرور
بریتانیا
(نشانی مالک آن در لندن ثبت شده است)
آمریکا
آمریکا (مدیریت از دوحه قطر)
آمریکا
آمریکا (فعالیت در کویت)
آمریکا (صفحه حوار هادئ مع الشـیعة)
آمریکا
(با مدیریت عثمان الخمیس در کویت)
آمریکا
(با مدیریت سلمان العوده در عربستان سعودی)
آمریکا
آمریکا (مدیریت عربستان)
آمریکا
آمریکا (مدیریت عربستان)
آمریکا
آمریکا
آمریکا
آمریکا
(مدیریت در عربستان سعودی)
آمریکا
(فعالیت در عربستان سعودی)

آغاز
فعالیت
 2442فیصل نور -الحقائق الغائبة fnoor.com
دلیل حقائق الرافضة dhr12.com
2441
نام سایت و نشانی سایت

 2441شبکة المنهاج االسالمیة almenhaj.net
الراصد  -مجلة متخصصة فی شؤون الفرق
2441
من منظور اهل السنة alrased.net
2441
2441
2441
2441
2442
2442
2442
2442
2442
2442

مالکیت سرور
آمریکا (مدیریت از کویت)
آمریکا -ایتالیا (مدیریت از عربستان)
آمریکا
(با مدیریت زیاد بشیر ابو رجائی از اردن)
آمریکا

آمریکا – دارای بخشهای حقیقة الروافض و
شبکة األثری السلفیة alathary.net
حقیقة الصوفیة
آمریکا (در مصر اداره میشود)
البینة albainah.net
آمریکا
قصة االسالم islamstory.com
آمریکا
الرافضة فی السطور awfi.4t.com
آلمان
موقع مداد midad.com
آمریکا (مدیریت از عربستان سعودی،
کتابخانه عقیده aqeedeh.com
زیرمجموعه سایت برهان)
آمریکا
سرای اسالم islamhouse.com
هلند (ثبت در آرژانتین)
المهتدون  -لماذا ترکنا التشیع wylsh.com
االمام الخمینی عقیدته و فکره و منهجه و بیان
هلند (مدیریت از عربستان)
حقیقته khomainy.com
آمریکا
صحوة الشیعة newshia.com

موقع آل البیت یخاطب آل البیت حول
2442
العالمAlalbayt.com
 2442شبکة السرداب االسالمیة alserdaab.com
 2442االسالم العتیق islamancient.com
2442

فیسبوک facebook.com

2440

یوتیوب youtube.com

آمریکا (مدیریت از عربستان)
آمریکا
آلمان
آمریکا – بزر ترین شبکه اجتماعی که فعاالن
ضد تقریب در آن فعالیت میکنند.
مالکیت آمریکا – سایت عمومی  -بزر ترین
سایت حاوی دادههای صوتی و تصویری
مخالفان تقریب.

آغاز
فعالیت
المهدی almhdi.com
2440
 2440ملک التسجیالت الصوتیة Aaa102.com
سلفیة آل البیت alalbet-al-fth.net
2440
الفتح االسالمی al-fth.net
کسر الصنم – حقیقة الرافضة االثنا عشریة
2440
kasralsanam.com
المکتبة الوقفیة للکتب المصورة
2440
waqfeya.com
 2440شبکة الطریق الی الله way2allah.com
اخبار جهان اسالم
2440
islamworldnews.com
وکالة الحق (اخبار عراق)
2440
haqnews.net
آلوکة المجلس العلمی alukah.net
2447
حرکة المقاومة االسالمیة لبنان -رؤیة مغایرة
2447
Moqawamw.ws
نام سایت و نشانی سایت

2447

القادسیة Alqadisiyya3.com

2447

طریق السلف alsalafway.com

2447
2447
2447
2447

اسالم تیوب Islamtube.com
شبکة طریق السنة Sunnahway.net
شبکة الدفاع عن السنة dd-sunnah.net
موقع منهج االسالمی manhag.net
ماذا تعرف عن حزبالله (بر پایه دامنه شبکه
الدفاع عن السنة) hizb.dd-sunnah.net
الموسوعة almwsoaa.com

2447
2447

مالکیت سرور
آمریکا
آمریکا
هلند (زیر نظر سعید عبدالعظیم – مصری)
آمریکا
آمریکا
بریتانیا
آمریکا
آمریکا (مدیریت از اردن)
کانادا
آمریکا
آمریکا
(با مدیریت طه حامد الدلیمی از عراق)
آلمان
(دارای بخشی با عنوان الشیعة ،خنجر فی ظهر
االمة)
آمریکا
آمریکا (فعالیت در عربستان)
آمریکا (مدیریت از ایاالت متحده)
آمریکا (مدیریت از مصر)
آمریکا (مدیریت از ایاالت متحده)
آلمان

آغاز
فعالیت
 2447شبکة انصار آل محمد Ansaaar.com
ُ
الدعاة du3at.net
2447
 2446منتدی انصار السنة ansarsunna.com
 2446اسالم تکس پاسخ به شبهات islamtxt.net
نام سایت و نشانی سایت

2446
2446
2446
2446
2446
2446
2446
2444
2444
2444
2444
2444
2444
2444
2444
2444
2444
2444
2444
2443

مالکیت سرور

آمریکا
آمریکا
آمریکا
آمریکا (به زبان فارسی)
آمریکا (در داخل آن شبکه اجتماعی با عنوان
شبکة الدفاع عن الصحابة al-shaaba.net
منتدیات الدفاع عن الصحابة موجود است)
آمریکا (در مجموع هشت سایت)
االسالم islam.ws
آمریکا
احد عشر امام 11emam.com
الجمعیة العلمیة السعودیة لعلوم العقیدة
آمریکا (مدیریت عربستان سعودی)
واالدیان والفرق والمذاهب aqeeda.org
آمریکا
فرسان الحق forsanelhaq.com
آمریکا
موسوعة الرشید alrashead.net
آمریکا
السنة فی العراق Iraq4You.net
آمریکا
سنی نیوز sunni-news.net
دایرة المعارف شبکه اسالمی
آمریکا
islamwebpedia.com
آمریکا
بیداری اسالمی bidary.net
آمریکا
سنی اون الین sunnionline.us
آمریکا (مدیریت از عربستان)
شبکة انصار اهل البیتAansar.com
سایت جامع فتاوی اهل سنت و جماعت آمریکا( ،مدیریت از عربستان؛ منطبق با فتاوی
الفوزان ،بنباز ،ابنعثیمین و آلبانی)
Islampp.com
آمریکا
شبکة العلوم السلفیة aloloom.net
آمریکا
موقع الدعوة االسالمیة eld3wah.net
بریتانیا (لندن)
شبکة الدین القیم alqayim.net
آمریکا (با مدیریت عمر الزید)
اجتهادات ijtehadat.com
آمریکا
مکتبة شیخی االسالم t-w.in
آمریکا (مدیریت ماهر القحطانی)
مجلة معرفة السنن و اآلثار al-sunan.org
آمریکا
المهتدین almohtadin.com

آغاز
فعالیت
 2443شقائق النعمان shaqaiqalnuman.com
المشاهد Mashahd.net
2443
ایجاز -نختصر زمن لنقترب من الحقیقة
2443
ijaz-online.com
مرکز التنویر للدراسات االستراتیجیة
2443
altanweer.net
طریق الهدی alhda.org
2443
 2443فتاوی ویب fatwaweb.com/fatawa
موقع ابومشاری abumishari.com
2434
 2434الحقیقة للدراسات و البحوث hqiqh.net
عصر اسالم islamage.com
2434
 2434جرائم الرافضة ضد اهل السنة jaraem.com
هدیة للشیعة gift2shias.com
2434
ال تسبوا اصحابی dnsmcs.com
2434
موسوعة االفق al-offok.com
2433
 2432موقع علماء السلف webalsalf.com
 2432حقیقة الشیعة الرافضة alrafida.com
موقع الحقیقة لجنة الدفاع عن عقیدة اهل
2432
السنة فی فلسطین haqeeqa.net
نام سایت و نشانی سایت

مالکیت سرور
آمریکا (مدیریت در المنصوره مصر)
آمریکا
آمریکا (مدیریت در دبی)
آمریکا
آمریکا
آمریکا
آمریکا (متأثر از عثمان الخمیس)
آمریکا
آمریکا
هلند
آمریکا
آمریکا
آمریکا
آلمان
آمریکا
آمریکا

تصویر  – 1فهرست مهمترین وبگاههای اینترنتی ضد تقریب مذاهب اسالمی تا سال  2432م.

ً
عموما در ٔ
دهه  2434مـیالدی
وبگاههای ضد شیعی و ضد تقریب مذاهب اسالمی
طراحی شدهاند .کانالهای ماهوارهای سلفی نیـز از همـان زمـان فعالیـت خـود را آغـاز
کردند .توجه به این بسامد آماری اهمیت دارد؛ زیرا نشان میدهـد حمـالت بـه شـیعه و
وحدت مذاهب اسالمی از همان ابتدای عمومیتیافتن اینترنت در جهان عرب رونـدی
رو به رشد داشته است و همزمان در پیوند با شبکههای تلویزیونی ماهوارهای است.

فعالیت وبگاههای ضد شیعه (و ضد ایران) در چهار مرحله در خـور بررسـی اسـت
(تصویر شماره  2و  30 .)0درصد شکلهیری این وبگاههـا در فاصـله  2سـال آغـازین
آنها ،یعنی  3334تا  2442م .بوده است .این مرحله با ظهور اینترنت در جهـان اسـالم
همراه است و از همان زمان شیعههراسی همراه با نقد اندیشههای واالی امـام خمینـی و
انقالب اسالمی ایران بوده است.
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تصویر شماره  – 2درصد تأسیس وبگاههای منتخب ضد تقریب در دهه  2434م .به تفکیک سال

 22درصد پیدایش وبگاهها از فاصله سال  2441م( .تغییر رژیم صدام در عراق) تـا
ً
 2447م( .اعدام صدام) اتفاق افتاد .مضمون فعالیتهای این دوره عموما متوجه نگرانی
از آنچه هالل شیعی نامیده شد ،بود و به شیعیان اتهاماتی از قبیل کوشش برای نسلکشی
اهل سنت یا یاری قدرتهای غربی برای نـابودی جوامـع اسـالمی زده شـد .در همـین
دوره ،شاهد استعمال وسیع ترکیباتی با دو اصطالح «صفوی» و «مجوسـی» در ادبیـات
شیعههراسی هستیم که در قیام مردم بحرین و یمن به اوج خود رسید.

مرحله چهارم

•2111م .به بعد
•قیام مرسم بحرین و
یمن و ظهور
جریانهای تکفیری
سر عراق و سوریه

مرحله سوم

•2111م .
•فعالیت اروه یاسر
الحبیب سر لندن
رشد معناسار
واکنشهای تند علیه
شیعه

مرحله دوم

• 2113- 2116م
•سقوط صدام
• روی کار نمدن شیعیان
سر عراق
•طرح هالل شیعی

مرحله اول

•نیمه سوم سهه
1991م
•پیدایش سایتهای
ضد تقریب مذاهب
اسالمی

تصویر  0ـ مراحل شکلهیری و تجدید سازمان وبگاههای ضد شیعه و تقریب مذاهب اسالمی

سالهای  2446تا  2443م( .با  13درصد آمار تأسـیس وبگاههـا) کماکـان همـان
مضامین دنبال شدهاند و البته موفقیتهای محـور مقاومـت جنـوب لبنـان ،کـه موجـب
محبوبیت مقاومت در جهان اسالم شد ،تمرکز بیشتر سلفیها را در پی داشـت .مرحلـه
سوم در سال  2434م .شکل هرفت ،که با اقدامات تحریکآمیز و مشکوک یاسر الحبیب
در توهین آشکار به مقدسات اهل سنت همـراه بـود کـه در شـهر لنـدن روی داد .در آن
سال ،مخالفان تقریب ،ادبیات شیعهستیزی را تشدید کردند( 1نک :.تصویر  .)0مرحلـه
چهارم ،قیام مردم بحرین و یمـن و ظهـور جریـانهـای تکفیـری در عـراق و سـوریه در
سالهای  2433و  2432م .به بعد است که اوج شیعههراسی در منطقه است.

 .1صداقت ثمرحسینی ،کامیار ،شیع شناسی معاصر اهل سنت ،ج ،3صص.41-44

حلقه اصلی مخالفان وحدت اسالمی و ایران در اینترنت

شناخت حلقه اصلی مکفران شیعه و ایـران در وبگاههـای سـلفی ،امکـان شـناخت
سیاستهای راهبردی عربستان سعودی را فراهم میکند .افراد منتخب بالغ بر  321نفـر
هستند 1که به لحاک ملیت ،اتباع کشور عربستان (با  12درصد) و کشـور مصـر (بـا 13
درصد) و پس از آن کویت و اردن (هر کدام با پنج درصد) در صدر جدول قـرار دارنـد؛
اما برای آنکه مشخص شو د که آیا تعدد ملیت نشان از تنوع و پراکندهی دشمنان شیعه در
جهان عرب استُ ،معرف «خاستگاه اعتقادی و آموزشی» افراد مذکور محل توجـه قـرار
ً
هرفت که نتایجی کامال متفاوت از بررسی تابعیت افراد داشت.
تونس بحرین ایران اردن الجزایر یمن
%4 %5 %5 %2 %2
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تصویر شماره  :7وضعیت ملیت شیعههراسان در جامعه مد نظر

 .1برای اسامی کامل آنها نک :.همان ،ج ،2رسان های اینترنتی مخالفا وهدت اسالمی.

ملیت و شیوخ سعودی
ملیت غیر سعودی  /شیوخ سعودی
ملیت غیر سعودی  -شاگردان آلبانی  /با واسطه شیوخ سعودی
سایرین
%22
%34
%14
%30

تصویر شماره  :6وضعیت شاهردان سعودی در میان جامعه مد نظر

چنانکه در تصویر شماره هشـت دیـده میشـود ،از مجمـوع شـیعهشناسـان سـلفی
بررسیشده 12 ،درصد آنان ملیـت سـعودی داشـتهاند و در مراکـز آموزشـی آن کشـور
تحصیلکردهاند .عالوه بر این افراد ،مجموعهای از شیوخ سلفی غیرسعودی نیز حضـور
ً
دارند که مستقیما تربیتشده مراکز آموزشی عربستان سعودی هستند .به این معنا که یـا
در یکی از دانشگاههای سعودی تحصیل کردهاند ،یـا آنکـه تربیتشـده یکـی از شـیوخ
سلفی سعودی بودهاند .ایشان  14درصد جمعیت آماری را به خود اختصاص دادهاند.
شماری دیگر از شیعهشناسان از شاهردان ناصرالدین آلبانی بودهاند که زمانی یکی از
استادان دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود و دانشگاه اسالمی مدینه بود؛ یـا بـا یـک
واسطه شاهردان شیوخ سلفی سعودی محسوب میشوند .تمامی ایشان هرایش به سلفیه
رسمی سعودی (با شاخص هیئت کبار علمای سعودی) دارند .اینان بالغ بـر هفـده نفـر
شدند که در واقع  32درصد جمعیت شیعههراسان تحت بررسی را تشکیل میدهند.
چنانکه در تصویر ( )6دیده میشود ،فقط  22درصد شیعهشناسان سلفی به صورت
مستقیم یا با یک واسطه غیرمستقیم در مراکز رسمی سلفیه سعودی تربیت نشـدهاند؛ یـا
آنکه در زمان نگارش این پژوهش اطالعاتی در این خصوص به دسـت نیامـد .هرچنـد
ً
تعداد جالبتوجهی از آنان نیز کامال متأثر از ادبیات ابنتیمیه و محمد بـن عبـدالوهاب

ً
بودهاند و در پایگاه رسمی خود به آن صریحا اعتراف کردهاند .نکته جالب اینکه این افراد
ً
در اثنای تحصیل در رشته دیگری (معموال پزشکی) جذب سلفیه شدهاند.
نتیجه

تعامل مؤثر با جهان اسالم ،نیازمند ایجاد امکاناتی برای رصدکردن مناطق مختلـف
جهان ،بهویژه جهان اسالم و شناخت عملیاتی از وقایع و جریانهای موجـود در جهـان
اسالم است .از خالل مطالعه رویکردهای درهمتنیده آموزش و رسانه عربستان سعودی
قبال جهان اسالم ،منابع کسب قـدرت آنـان در عرصـه روابـط بینالملـل شناسـایی
در ِ
میشو د .در میان مسلمانان ،پیروان سلفیه و سلفیه وهابی ،بیش از سایرین ،بـه صـورتی
سازمانیافته در اینترنت فعالیت میکنند .آنان به لحاک تعداد در اقلیت هستند ،اما بایـد
توجه داشت که اقلیت ّفعال ،همواره ابتکـار عمـل را از اکثریـت خـاموش میهیـرد .بـر
اساس نظر ٔیه «مارپی سکوت» ،هرچه اقلیت فعال باشد و اکثریت خـاموش ،بهتـدریج
اقلیت در مکان و منزلت اکثریت قرار میهیرد و اکثریت به ٔ
مثابه اقلیت در میآید.
امروزه بیشتر وبگاههای اینترنتی در داخل شبکههایی درهمتنیده و وابسته به یکـدیگر
فعالیت می کننـد و فعالیـت در یکـی مسـتلزم فعالیـت در سـایرین اسـت .آمـوزش بـه
حوزههای دیگری مانند سیاست ،اقتصاد و رسـانه متصـل شـده اسـت .حجـم معنـادار
فارغالتحصیالن دانشگاههای عربستان سعودی که به عنوان کارشـناس مسـائل ایـران یـا
شیعهشناس فعالیت میکنند و بسامد باالی آن ،مشخص میکند که با حادثـهای اتفـاقی
در عرصه روابط منطقهای مواجـه نیسـتیم ،بلکـه راهبـردی عظـیم در راسـتای تغییـرات
هسترده در جهان اسالم در جریان است که نشان از رویکرد عربستان سعودی به تقویت
نقش خود در عرصههای روابط بینالملـل دارد .هرچنـد ملیتهـای افـر ِاد بررسیشـده
هوناهون است ،اما به لحاک اندیشه و اعتقاد ،متعلق به سعودی هستندٔ .
حلقه کارشناسان
اصلی رسانههای مخالف شیعه ،حلقهای کوچک و محدود ،اما پرکار است.

اینچنین اهرچه تقسیمبندی سلفیه به سلفیه رسمی ،جهادی ،جامیه ،سروریه و  ...به
لحاک شناخت دوستیها و دشمنیهای درونی سلفیها جالب توجه است ،اما آنچه باید
مدیران ما به آن توجه کننـد ،جریانهـای مهـاجر و جریانهـای بومیسـازی اسـت کـه
درصدد تغییر بافت سنتی جهان اسالم ،از خالل جابهجایی هسترده استاد -دانشـجو در
عربستان سعودی هستند .همین جریانهای مهاجر مانند دانشآموختگان سلفی مصری،
وظیفه بومیسازی عقاید سعودی در جامعه مصر را بـر عهـده دارنـد .افـزون بـر اینهـا،
یکسانی خاستگاههای سلفیه رسمی ،موجب شده است به واسطه فعالیت شیوخ سـلفی
در شبکههای ماهوارهای مختلف ،مضمون و محتوای تولیدات ضـد شـیعی آنهـا مشـابه
ٔ
مطالعه پدی ٔ
ده شیعههراسـی در اینترنـت ،بایـد
همدیگر باشد .این بدان معنا است که در
اولویت اول را به مراکز آموزشی شیعهشناسی در عربستان (و سپس مصر) اختصاص داد
تا خود اینترنت.
عربستان سعودی از طریق امکانات عظیم مالی و بهرههیری از موقعیـت جغرافیـایی
عالی خود ،از طریق مراکز آموزشـیاش ،درصـدد تغییـر شـجرهنامههای علمـی شـیوخ
رویکـرد نفـی وحـدت و بـرادری
اسالمی ،به شجرهنامههای سلفیه حجاز است کـه بـا
ِ
اسالمی میان شیعه و سنی ،شبکهای را ایجاد کند که حتی حضور هردشگران ساده ایرانی
را در هی کشور اسالمی برنتابد.
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بررسی و نقد منهج قفاری
در کتاب اصول مذهب الشیعة
*

**

چکیده
از آثاری که در سالهای اخیر بر ضد شیعه به نگارش در آمده و تبلیغات زیادی برای
آن شده کتاب اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ،نوشته دکتر ناصر عبداللـه
بن علی قفاری است .او در این کتاب اصول عقاید شیعه را بررسـی مـیکنـد و طبـق
ّ
آنچه خود مدعی است عقاید شیعه را با رجوع به کتب شیعه بررسی و نقد میکند .در
این نوشته به روشهای نادرستی که در رد عقاید شیعه اسـتفاده شـده ،مـیپـردازیم و
نقدی کلی بر روش کتاب او خواهیم داشت .از جمله این نقدها میتوان به تحریف و
تقطیع و افتراء ،استفاده از احادیث ضعیف ،و اعتماد به منابع مخالفـان شـیعه اشـاره
کرد.
کلیدواژهها :قفاری ،اصول مذهب الشیعة االثنی عشریة ،تحریف ،تقطیع ،افتراء.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی پردیس فارابی
دانشگاه تهران.
a.gh1390@hotmail.com

** دکتری علوم قرآن و حدیث ،استاد تمام پردیس فارابی دانشگاه تهران.

مقدمه

در دوره معاصر ،وهابیهـا تبلیغـات ضـد شـیعی هسـتردهای داشـتهاند .اسـتفاده از
کتابهای ضد شیعی و انتشار هسترده آنها نمونهای از فعالیتهای آنان است .از جملـه
این کتابها ،اصول مذهب الشیعة االثنی عشریة ،اثر ناصر بن عبدالله قفاری اسـت .از
روشهای مقابله با این کتابها بیانکردن روش نادرست آنها در نقد عقاید شیعه است،
مثل اینکه روایتی را تقطیع کردهاند و سعی در مخدوش نشاندادن عقاید شیعه دارند .در
این مقاله به بررسی منهج قفاری در کتابش میپردازیم و میکوشیم برخـی از شـیوههای
غلط او در استدالل علیه عقاید شیعه را بیان کنیم.
نویسنده کتاب آثار دیگری نیز دارد ،که در آنها ضـدیت بـا شـیعه مشـهود اسـت ،از
جمله :فیرة التقریب بین اهل السنة والشیعة؛ ال وجز فی األدیا وال ذاهب ال عاصارة؛
نواقض توهید االس اء والصفات؛ بروتیوالت آیات ق هول الحرمین الشریفین؛ هقیقة
ما یس ی زبور آل مح د .کتابی که محل بحث ما است ،در اصل رساله دکتـری وی بـه
راهنمایی محمد رشاد سالم 1است که در سال  3246در دانشگاه محمد بـن سـعود ،در
بخش عقاید و مذاهب معاصر ،دفاع شده و توصیه به چاپ و تبـادل آن بـین دانشـگاهها
هردیده است.
به برخی نکات ،که نویسنده در آن شیوه کار خود را مطـرح کـرده ،اشـاره مـیکنـیم.
قفاری مینویسد:
هذشتگان اهل سنت درباره شیعه اثناعشری مطالبی نوشتهاند ولی آن نوشـتهها قبـل
از شیوع و فراوانی کتب شیعه بوده است و شیعه دوازدهامامی به دلیل تقیهای که دارد کار
را مشکل کرده ،به هونهای که ما اسمی از اصول کافی نزد اشعری ،ابنحزام و ابـنتیمیـه
ً
نمیبینیم .کتابهایی که قبال علمای اهل سنت نوشتهاند در پاسخ به شـبهاتی بـوده کـه
شیعه در خصوص کتب اهل سنت مطرح میکردهاند 2.در این تألیفات از مطالب مهمی

 .1محمد رشاد سالم ،نماینده تفکر ابنتیمیه در عصر حاضر است ،که با تأسیس مرکز «مکتبة ابنتیمیه» تمام همت خـود را
صرف نشر آثار و آرای وی کرده و بیشتر کتابهای او را تحقیق و منتشر کرده است ،از جمله کتاب منهاج السانة النبویاة فای
الرد الشیعة القدریة؛ قفاری ،ناصر بن علی ،اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ،ج ،3ص.27
 .2همان ،ص.31

درباره شیعه دوازدهامامی ،مانند عقیده شیعه راجع به اصول دین و دیدهاههای معاصـران
شیعه و رویکردهای آنان و ارتباط آنان با فرقههای قـدیمی و کتابهـای هذشـته شـیعه،
1
غفلت شده است.

قفاری در این کتاب قصد داشته به منابع شیعی به طور مستقیم و بدون واسطه رجوع
کند و از منابعی که باواسطه از شیعه نقل میکنند بپرهیزد 2.او ّادعا میکند کـه مسـائل را
3
صادقانه از کتب آنها نقل میکند و از منابعی استفاده میکند که نزد شیعه معتبر است.
بررسی و نقد روشهای نادرست کتاب
 .1قطیع احادیث اهل بیت

یکی از آسیبهایی کـه در نقـل روایـات وجـود دارد بخـشبخـشکـردن روایـت و
ذکرنکردن بخشهای دیگر آن است .ناقالن حدیث این کار را به هر انگیزهای انجام داده
باشند مانع فهم صحیح روایت میشـود .هرچـه ایـن مشـکل در هذشـته در کتابهـای
مذاهب وجود داشته ،اما با هذشت زمان و فراوانشدن نسخههای کتابهای حدیثی این
مشکل کمتر اتفاق میافتد .البته این مشکل به روشی دیگر رخ نموده است و وهابیت به
هونهای در نقد شیعه از آن استفاده میکند و با تقطیع روایات باعث ایجاد شبهه میشود.
کتاب قفاری نیز ،که در نقد شیعه نگاشته شده ،نمونههایی از این دست دارد ،از جمله:
نمونه اول :مشرادانستن شیعه

قفاری در مطلبـی بـا «الصـلوة عنـد الضـریح» ،در بحثـی راجـع بـه زیـارت امـام
حسین شیعه را مشرک میداند و دلیـل آن را مـتن زیـارتنامـه و نحـوه زیـارت امـام
حسین بیان میکند .وی مینویسد:
این زیارت برای حسین است که به همان شیعه جعفر صادق آن را توصیه کرده است
و دستور داده که قبل از زیارت سه روز روزه بگیرند .سپس غسـل کننـد و لبـاس پـاک و

 .1همان ،ص.32
 .2همان ،ص.37
 .3همان.

طاهر بپوشند .سپس دو رکعت نماز بخوانند .بعد جعفر صادق هفته است زمانی کـه بـه
در حرم رسیدی خارج قسمت هنبد بایست و با چشم به سمت قبر اشاره کن و بگـو :ای
موالی من! ای ابا عبدالله! ای پسر رسول خدا! بنده تو و فرزند بنده تو و فرزند کنیـز تـو،
ذلیل در مقابل تو ایستاده است؛ کسی که کوتاهی کـرده در شـناخت مقـام و شـأن تـو و
اعتراف میکند به حق تو و به سوی تو آمده تا تحت حمایت تـو قـرار هیـرد .حـرم تـو را
قصد کرده است .به مقام تو روی آورده است .تا اینکه میهوید :سپس بر روی قبر بیفتـد
و بگوید :ای موالی من به سوی تو آمدم در حالی که میترسم پس تو مرا ایمنی ده و بـه
سوی تو آمدم تا مرا در پناه خود هیری .پس مرا در پناه خود هیر  ...و دوباره بر روی قبـر
خود را بیندازد  ...تا آخر زیارت ،که در این زیارت مخلوقی را میخوانـد و بـه سـوی او
تضرع میکند ،مثل اینکه در مقابل خداوند تضرع میکند و اهر این کار شرک نباشد چه
1
چیز شرک است.

قفاری بخشی از عبارت زیارتنامه را حذف کرده تا استدالل خود را به مخاطب القا
کند .نکات حذفشده نشان دهنده توجه شیعه در زیارات خود به خداوند و توسل آنها به
اولیای الهی است که اهل سنت نیز قبول دارند 2.عبارت روایت به صورت کامل در ذیل
آورده شده است .بخشهای تقطیع شده نیز مشخص شده است:
ـت ِملَــی ال َْحـ ِ
ـت َو ِمــک
ـائ ِر َف وقـ ِ الل و ــا ِملَیــک ق ََصـ ْـد و
ـت َو ِم ِف َن ِائــک نَ َزلْـ و
ت َو لِ َبا ِمــک ق ََر ْعـ و
َفـ ِن َا َت َوإ ْ ـ َ

اإ َعـ ْ
ـت َو ِم َولِیــک ال وْح َســینِ َت َوسـل و
ت َو لِ َر ْح َم ِتــک َت َعر ْضـ و
ا ْع َت َصـ ْـم و
ْت الل و ــا َصـ  ی َع َلــی وم َحمـ مـد َو آلِـ ِـه َو ْ
یت ال َْبا َ َف ِق ْم َاا ِر َی الْ وقب ِب َو َ ْو ِم ِمط َْر ِفـک َن ْح َـو الْ َق ْبـ ِر َو قوـ ْ
ور ًة َو ود َع ِائی َم ْق وب ً
وس َف ِن َا َ َت َ
ِیار ِتی َم ْب ور َ
ز َ
ـن َر وس ِ
یـدیک
ـین َ
ـن َ َم ِتـک الـ لِی و َم َ
ـن َع ْب ِـدک َو ْام و
ـول الل ِـه َع ْب وـدک َو ْام و
یـا َم ْـو َسی یـا َ َمـا َع ْب ِـد الل ِـه یـا ْام َ

« .1فهذه زیارة للحسین أوصی بها جعفر الصادق – کما یزعمون – وأمر قبل بدء هذه الزیارة بصیام ثالثة أیام ثـم االغتسـال،
و لبس ثوبین طاهرین ،ثم صالة رکعتین ،ثم قال :فإذا أتیت الباب فقف خارج ّ
القبة ،و أوم بطرفک نحو القبر و قل :یـا مـوالی
ّ
ّ
ّ
یا أبا عبد الله یا ابن رسول الله عبدک وابن عبدک وابن أمتک ،الذلیل بین یدیک ،المقصر فی علو قدرک ،المعتـرف بحقـک،
ُ
ً
قاصدا إلی حرمکّ ،
مستجیرا ّ
متوج ًها إلی مقامک – إلی أن قالّ :ثم ّ
ً
انکب علی القبر و قل :یا مـوالی أتیتـک
بذمتک،
جاءک
ً
ً
خائفا ّ
ّ
ً
مستجیرا فأجرنی  ...ثم انکب علی القبر ثانیة»  ...إلی آخر الزیارة التی یدعو فیها مخلوقا من دون اللـه
فآمنی ،وأتیتک
سبحانه ،و یتضرع إلیه و کأنه یتضرع أمام الله ،فماذا یکون الشرک إذا لم یکن هذا شرکا؟!؛ قفـاری ،ناصـر بـن علـی ،اصاول
مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ،ص.036
 .2توسل به اولیای الهی ،مانند پیامبر هرامی اسالم ،نزد علمای جهان اسالم پذیرفتهشده بود ،تا اینکه جریان فکری ابنتیمیه
با آن مخالفت کرد .برای نمونه نک :.سبکی ،تقی الدین ،شفاء السقام فی زیاره خیر االنام.

ال وْم َق  یصر ِفی وعل  یوو ق َْدرِک ال وْم ْع َتر وِف ِم َح  یقک َإ َاءک وم ْس َت ِجیراً ِم ِ م ِتک ق ِ
َاصداً ِملَی َح َر ِمک وم َت َو  یإ ـاً ِملَـی
و
1
َم َقا ِمک وم َت َو  یس ًال ِملَی الل ِه َت َب َارک َو َت َعالَی ِمک َ َفأَ ْد وا و یا َم ْو َسی یا وحجبَ الل ِهااا ا

ترجمه عبارتهایی که زیر آن خط کشیده شده چنین است:

در خانه تـو را
زمانی که به قبر توجه کردی ،بگو :خدایا فقط تو را قصد کردم و فقط ِ
ِّ
میکوبم و به پیشگاه تو آمدم و به تو پناه آوردم و به رحمت تو روی آوردم و بـه ولـی تـو
متوسل شدم ،خدایا بر محمد و آل او درود بفرست و زیارت من را قبـولشـده قـرار ده و
دعایم را استجابت فرما  ...در حالی که متوسل به خداوند تبارک و تعالی بـه واسـطه تـو
[امام حسین ]شدهام . ...

نمونه دوم :رؤیت خداوند

یکی از مباحث مطرحشده در علم کالم رؤیتکردن یا نکردن خداوند با چشم مادی
است .شیعه با دالیل قرآنی و روایی و عقلی ،قائل به رؤیتناپذیری خداوند بـه صـورت
مطلق است و قفاری این مطلب را از اعتقادات نادرست شیعه میداند و در عبارات خود
برای نقد نظر شیعه ّادعا میکند که روایات شیعه متناقض بـا نظریـه شـیعه اسـت .او در
این باره مینویسد:
فنفی ا لرؤیب الملمنین لرم ا فـی ا اـرة اـروی عـن مقتضـی النصـول المـرعیب ،وهـو یضـاً

القمـی
اروی عن م هب ه البیـت ،وقـد اعترفـت معـت روایـات ا مـ لک ،فقـد روی امـن مامویـه ّ
عـز وإـ ّ هـ یـراه
السـالم قـال :قلـت لـه :ابرنـی عـن اللـه ّ
عن می مصیر ،عن می عبد الله علیـه ّ
الملمنون یوم القیامب! قال :نعاا

2

اینکه شیعه رؤیتپذیری خدا را در آخرت نفی میکند ،خارج از مقتضای نصـوص
شرعی و مخالف مذهب اهل بیت است و این در حـالی اسـت کـه روایـات شـیعه بـه
دیدهشدن خداوند در آخرت اشاره دارد .ابنبابویه قمی از ابیبصـیر از امـام صـادق
روایت کرده است که :پرسیدم از ایشان درباره خداوند عزوجل که آیا مؤمنین خـدا را در
3
قیامت میبینند؟ فرمود :بله.
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج ،34ص.203
 .2قفاری به نقل از :ابنبابویهّ ،
التوهید ،ص336؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج ،2ص22؛ کشی ،محمد بـن عمـر،
ّ
رجال الیشی ،ص( 204رقم .)424
 .3قفاری ،ناصر بن عبدالله ،أصول مذهب الشعیة اإلمامیة اإلثنی عشریة ،ج ،2ص.070

این روایت هم تقطیع شده و هـم بخـش دوم روایـت ،کـه معنـای دقیـق آن را بیـان
میکند ،حذف شده است .متن کامل روایت چنین است:
َع ْن َ ِمی َم ِصی مر َع ْن َ ِمی َع ْب ِد الل ِه ق ََال وقل و َ ِ
ِ
ـون
یـر واه ال وْم ْل ِم ون َ
ْت ل وَه ْا ِب ْرنی َعنِ الله َعز َو َإ َه ْ َ
کا قـالووا
ین ق ََال لَ و ْا َ ل َْس و
یام ِب َف وقل و
ْت َم َتی ق ََال ِح َ
یو ِم الْ ِق َ
یو َم الْ ِق َ
یام ِب ق ََال نَ َع ْا َو ق َْد َر َ ْو وه ق َْب َ ْ
ْ
ت ِمـ َر  یم ْ
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ْت ِف َداک َفأو َح  ید و ِم َ َ ا َع ْنـک َف َق َ
ْت ِم ِـه
ـال َس َف ِننـک ِم َا َحـد َ
ْت ل وَه وإ ِعل و
َو ْق ِتک َه َ ا ق ََال َ ومو َم ِصی مر َف وقل و
َ
ْـب کالر ْؤ ِ
َیس ِ
ت الر ْؤیبو ِمالْ َقل ِ
یـب
کر َإا ِه ی ِم َم ْع َنی َما َت وقول ووه وا قَد َر َن َ لِک َت ْم ِب ی
یه َو ک ْف یر َو ل َ
کر وه وم ْن ی
َفأنْ َ
ِمال َْعینِ َت َعالَی الل وه َعما ِ
ون َو ال وْمل ِْح ودونا
یص وف وه ال وْم َم  یب و َ

از امام صادق روایت شده است که از ایشان پرسیده شد ،آیا مؤمنان روز قیامـت
خداوند را میبینند؟ فرمود :بله؛ و مؤمنان خدا را قبل از قیامت هم دیدهاند؛ پرسیدم چه
ََ
زمانی؟ فرمود :زمانی که به آنها هفته شد :إل مستی ِ ََ ُ مکمیقالَای َ وی( آیا مـن پروردهـار شـما
نیستم؟ هفتند :بله) .سپس لحظاتی ساکت شدند و فرمودند :همانـا مؤمنـان خـدا را در
دنیا قبل از قیامت میبینند .آیا االن تو او را نمیبینی؟ ابوبصیر میهوید :از امام پرسیدم
فدای شما شوم .آیا این مطلب را از شما نقل کنم؟ فرمود :خیر؛ اهر تو در این باره سخن
بگویی پس کسی که جاهل به منظور و معنای آنچه است که تـو میهـویی ،آن را انکـار
میکند .سپس فکر میکند که این تشبیه و کفر است و در حالی که دیـدهشـدن بـا قلـب
مثل دیدهشدن با چشم نیست خداوند بلندمرتبهتر از آن است که ّ
مشبهه و کافران او را بـا
1
آن توصیف میکنند.

همانطور که در متن روایات دیده میشود امام توضیح دادهاند که مراد از دیدهشـدن
خداوند دیدن با چشم نیست ،بلکه دیدن با قلب است که در این دنیا هم ممکن است.
نمونه سوم :فویم امور از طرف خداوند به امامان

از شبهاتی که در خصوص عقاید شیعه مطرح میشود این است که شـیعیان مقـامی
غلوآمیز برای ائمه خود قائل هستند و معتقدند آنها بدون اذن الهی هـر کـاری بخواهنـد
انجام میدهند و هر چه را بخواهند حالل میکنند و هر چه را بخواهند حـرام میکننـد.

 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج ،2ص20؛ شیخ صدوق ،التوهید ،ص.336

قفاری روایاتی را از منابع شیعی ذکر کرده است تا ادعای خود را در این خصوص اثبات
کند:
عبارات او چنین است:
محم ًـدا و علیـا و فاطمـب فمکثـوا
والمیعب تزعا فی روایـات ا ن اللـه سـبحانه و تعـالی «الـ
ّ

فـوض مـورها ملی ـا،
لم دهر ا ال إمیع األشیاء فأشـ دها الق ـا و إـری طـاعت ا علی ـا و ّ
ویحرمون ما یماءون»ا
ف ا یحلّون ما یماءون
ّ

شیعه بر اساس روایاتش همان میکند خداوند سبحان ،محمـد و علـی و فاطمـه را
خلق کرد و مدتی طوالنی صبر کرد و سـپس جمیـع مخلوقـات را خلـق کـرد و از آنهـا
شهادت هرفت که اطاعت آنها را بر مخلوقات واجب کرده است و امور مخلوقات را بـه
آنها واهذار کرده و آنها هـر چـه بخواهنـد ،حـالل میکننـد و هـر چـه بخواهنـد حـرام
1
میکنند.

در این خصوص نیز قفاری بخشی از روایت را ،که کاملکننده معنا است و شـبهه را
برطرف میکند ،حذف کرده است .عبارت حذفشده این است« :ولن یمـائوا اس ان یمـاء
الله تبـارک و تعـالی»؛ «هرهز نمیخواهند چیزی را مگـر اینکـه خداونـد تبـارک و تعـالی
بخواهد».
به اصل متن روایت دقت شود.
«ااا َف و ــا ِ
ـارک َو
ـاءوا ِمس َ ْن َ
ـن َ
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ل َِح َ وا ْ َها ِملَیک یا وم َحم ود»ا

عبارت حذفشده بیانگر آن اسـت کـه خواسـته پیـامبر و ائمـه اطهـار بـه
خواست الهی است و آنچه را خداوند متعال بخواهد آنها نیز میخواهند نه اینکه از نـزد
خود چیزی را حرام یا حالل کنند.

 .1قفاری ،ناصر بن عبدالله ،اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ،ج ،2ص.004
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول الیافی ،ج ،3ص223؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج ،30ص.24

نمونه چهارم :بندهبودن مردم

قفاری در کتاب خود ّادعا میکند کـه شـیعه مـردم را بنـدهان امامـان میداننـد .وی
مینویسد:
المــیعب حینمــا اعتقــدت فــی ئمت ــا ن ــا إ ــب تمــریع کملــت لــک مــدعواها ن

إمیعا عبید لألئمب لتتض صورة المرک کثرا قال الرضا« :النـاس عبیـد لنـا فـی
الناس
ً
م
موال لنا فی الدین فلیبلغ الماهد الثائـب»ا فالنـاس إمیعـاً عبیـد للـه وحـده س
الطاعب،
ألحد سواها

شیعه عالوه بر اینکه معتقد است امامان میتوانند تشریع در احکـام داشـته باشـند،
این ادعای خود را با اینکه همه مردم بندهان اماماناند کامل کرده و شرک خـود را بیشـتر
آشکار کـرده اسـت[ .امـام] رضـا [علیـه السـالم] فرمـوده اسـت« :مـردم بنـده مـا در
1
اطاعتکردن هستند و پیرو ما در دین؛ و این را شاهدان به غایبان خبر دهند».

در خصوص این روایت دو نکته در خور ذکر است:
َّ
َ ْ َ ْ َْ
ْ
ْ
َ
ـد الل ِـه بـن ِإد ِریـس
 .3سند این روایت ضعیف است .زیرا در سند آن أ ِبی الفض ِل عب ِ
ِ
است که شخصیتی است مجهول؛ و در خصوص ُم َح َّم ِد ْبن ِس َن ،ان نیز اخـتالف اسـت و
ِ
نمیتوان به این روایت استناد داد.
 .2اهر به اصل روایت در امالی شیخ مفید و بحار االنوار رجوع کنیم متن کامـلتری
را مییابیم که قفاری با حذف بخشی از آن ایجاد شبهه کرده است .قسمت حذفشده در
حقیقت پاسخ شبههای است که قفاری مطرح کرده است .در امالی چنین آمده است:
عن محمد من زید الطبری قال کنـت قائمـا علـی ر س الرضـا علـی مـن موسـی مخراسـان و

عنده إماعب من منی هاشا من ا مسحا من العباس مـن موسـی فقـال لـه یـا مسـحا ملثنـی نکـا
تقولون منا نقول من الناس عبید لنا س و قرامتی من رسـول اللـه  مـا قلتـه قـ و س سـمعته مـن
حد من آمائی و س ملثنی عن حد من ا قاله لکنا نقول الناس عبیـد لنـا فـی الطاعـب مـوال لنـا فـی
الدین فلیبلغ الماهد الثائبا

محمد بن زید طبری میهوید من در خراسان نزد امـام رضـا ایسـتاده بـودم .در
آنجا هروهی از بنیهاشم نیز بودند از جمله اسحاق بن عباس بن موسی .امام فرمودند:
«ای اسحاق! خبردار شدهام میهویید ،ما هفتهایم مردم بنـده مـا هسـتند؛ نـه ایـنهونـه
 .1قفاری ،ناصر بن عبدالله ،اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ،ج ،2ص.243

نیست؛ قسم به قرابتم به رسولالله  هرهز چنین نگفتهام و از هی یک از پدرانم نیز
نشنیدهام و این مطلب روایت نشده است ،ولی ما میهوییم مردم در اطاعت کردن بنـده
1
ما هستند و پیرو ما در دین؛ و این را حاضران به غایبان خبر دهند».

امام در این روایت دو معنای عبد را مطرح کرده است:
 .3عبد به معنای بندهی و عبودیت ،که فقط مختص خداوند اسـت و در غیرخداونـد
باعث شرک است و حضرت آن را از خود و پدران هرامی خویش نفی میکند؛
 .2عبد در طاعت ،یعنی وجوب در اطاعت؛ همانطور که اطاعت بنـده ،از مـوالی
خود الزم است و تعبیر «عبد» برای شخصی که از شخص دیگر اطاعت کند ،اسـتعمال
میشود؛ مانند غالم که از موالی خود فرمانبرداری میکند و میهویند عبد اوسـت ،یـا
کسی که زیاد معصیت میکند و هوش به فرمان شیطان است و میهوینـد عبـد شـیطان
شده است.
 .2حریف احادیث اهل بیت

تحریف در لغت به معنای «تغییردادن سخن» 2است؛ هرچند تحریف هاه در لفظ و
هاه در تفسیر و تأو یل معنای لفظ صورت میهیرد ،اما آنچه مـد نظـر ایـن مقالـه اسـت
تحریف در لفظ است؛ به معنای زیادکردن لفظی که باعث سوءفهم میشـود .در بحـث
تعداد امامان ،قفاری روایتی را نقل کرده است که بر اساس آن تعداد امامـان سـیزده نفـر
است .او در این باره مینویسد:
کما نـک تـری الکـافی صـ کتـب ا األرمعـب قـد احتـوی علـی إملـب مـن حـادیث ا تقـول مـأن

األئمب ال ب عمرا فقد روی الکلینی مسنده عن می إعفر قال :قال رسول الله :منی و ا نـی عمـر
زر األرض – یعنی وتادها و إبال ا – منـا وتـد اللـه األرض ن تسـیخ
ً
مماما من ولدی و نت یا علی ّ
مأهل ا ،فن ا هب اس نا عمر من ولدی ساات األرض مأهل ا و لا ینظرواا

3

همانطور که در صحیحترین کتابهای چهارهانه یعنی کتاب کـافی میبینـی ،ایـن
کتاب شامل تعدادی از روایات است که در آنها تعداد امامـان را سـیزده نفـر بیـان کـرده
 .1شیخ مفید ،االمالی ،ص ،201مجلس  ،14ح.1
ّ
ُ
ّ
وارد ،ذیل «حرف».
 .2شرتونی ،سعید ،اقرب ال وارد فی فصح العربیة و الش ِ
 .3قفاری ،ناصر بن عبدالله ،اصول مذهب الشیعة االثنی عشریة ،ج ،2ص.443

است .کلینی به سند خود از امام محمد باقر نقل کرده است که رسولاللـه^ فرمودنـد:
همانا من و دوازده تن امـام از فرزنـدان مـن و تـو ای علـی! قـوام زمـین ،یعنـی اوتـاد و
نگاهدارنده زمین ،هستیم .به واسطه ما خداوند زمین را نگاه داشته تا اهـل زمـین را فـرو
نبرد و زمانی که دوازده تن از فرزندان من رفتند زمین اهلش را فرو میبرد ،در حـالی کـه
به آنها مهلت داده نمیشود.

نقدهایی بر این کالم قفاری وارد است ،از جمله:
ً
 .3قفاری روایت را تحریف کرده و کلمه «اماما» را در متن روایت اضافه کرده است.
ً
با رجوع به روایت مذکور در کافی میبینیم کلمه «اماما» در روایت نیامـده اسـت .مـتن
روایت در کافی چنین است.
ت یا َع ِلـی زِر ْاألَ ْر ِ
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ِ
َسا َات ْاألَ ْر وض ِمأ ْهل َ ا َو ل َْا ی ْنظ وَرواا

رسول خدا فرمود :من و دوازده تـن از فرزنـدانم و تـو ای علـی بنـد و قفـل زمـین
هستیم؛ یعنی میخها و کوههای زمین .به سبب ما خدا زمین را نگاه داشته تا اهلـش را فـرو
نبرد .چون دوازدهمین فرزندم از دنیا برود ،زمین اهلش را فرو برد و مهلت داده نشوند.

 .2سند روایت ضعیف است .علت این ضعف وجـود ابـیجـارود در سـند روایـت
است .او زیاد بن منذر است که زیدی شد و همانطور کـه در رجاال کشـی آمـده ،ثقـه
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نیست.
 .1کلمه «ولدی» شامل فرزندان پسر و دختر میشود که این عبارت شامل حضـرت
فاطمه  نیز میشود ،که با دوازده تن امام ،تعداد آنها به سیزده تن میرسد.
 .3افتراء

افتراء از ریشه «ف ر ی» و در اصل بـه معنـای قطـعکـردن و شـکافتن اسـت؛ 3و در
اصطالح به معنای از پیش خود بافتن ،به دروغ به کسی چیزی نسبتدادن 4.شـاید وجـه
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول الیافی ،ج ،3ص.012
 .2نک :.کشی ،محمد بن عمر ،رجال الیشی ،ص ،214شماره  231و ص ،213شماره .237
 .3ابن منظور ،محمد ابن مکرم ،لسا العرب« ،فری» ،ج ،30ص.301
 .4ابن منظور ،محمد ابن مکرم ،لسا العرب ،ج ،30ص.302

ارتباط معنای لغوی و اصطالحی این باشد که فرد با افترای به دیگری و مـتهمکـردن وی
ارتباط او را با جامعه قطع و او را طرد میکند.
یکی از روشهایی که قفاری برضد شیعه به کار برده است ،نسـبتدادن مطـالبی بـه
شیعه است که شیعیان به آن اعتقاد ندارند ،از جمله:
مثال اول؛ اعتقاد شیعه به شفابخشی خاا کربال به جای خداوند

یکی از مصادیقی که قفاری برای مشرکدانستن شیعه به آن استدالل کرده ،استشـفاء
به خاک کربال است .او در این باره مینویسد:
تقول المیعب  -مخالفب م لک النق والعق  ،والطب والحکمب مأن ترمب الحسین هـی الکفیلـب

لمفاء األدواء واألسقام ممتی نواع ا و شکال ا ،ااا ،و زعمـوا ن المـفاء یتحقـ مـن تـرا قبـر س
من ر األرما ا

شیعه میهوید خاک حسین درمان بیماریهای مختلف اسـت ،در حـالی کـه ایـن
هفتار شیعه مخالف با نقل و عقل طب و حکمت است  ...و همان میکنند شفا از خاک
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قبر تحقق پیدا میکند نه از خداوند.
بررسی و نقد

ً
آیا شیعه اعتقاد دارد که خاک کربال مستقال و بدون اراده الهی شفا میدهـد ،یـا ایـن
تهمت به شیعه است؟ اهر شیعه اعتقاد داشت که خاک به طور مستقل بدون اراده الهـی
مریض را شفا میدهد ،این شرک بود؛ مثل اعتقـاد بـه اینکـه داروی طبیـب بـهتنهـایی و
مستقل ،بدون اذن الهی ،درمان کند ،در حالی که شیعه اعتقاد دارد خاک کـربال بـا اذن
الهی شفا میدهد و این خاک مانند دارو میتواند انسان مریض را شفا دهـد؛ و هـم اثـر
دارو و هم اثر خاک از خداوند است .روایات شیعه به این نکته ،که شفا از خاک کربال با
اذن الهی است ،تصریح دارند .اما جالـب اسـت کـه خـود قفـاری در جـای دیگـری از

 .1قفاری ،ناصر بن عبدالله ،أصول مذهب الشعیة اإلمامیة اإلثنی عشریة ،ج ،2ص.023

کتابش این روایات را ذکر کرده است و اهـر دقـت الزم را داشـت دچـار ایـن تناقضـات
1
نمیشد .وی مینویسد:
ا یقوم و یتعل مالضری و یقول« :یا موسی یـا امـن رسـول اللـه منـی آاـ مـن ترمتـک من نـک

عزا من ک
الل ا فاإعل ا شفاء من ک داء ،و ً

ل ،و م ًنا من ک اوف ،و رنی من ک فقر»ا
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سپس میایستد و خود را به ضریح میچسباند و میهوید« :ای موالی من! ای پسر
رسول خدا! من از خاک تو به اذن تـو برداشـتم .خداونـدا در ایـن خـاک درمـان از هـر
3
بیماری و عزت از هر ذلت و ایمنی از هر ترسی و بینیازی از هر فقری قرار ده».

عبـارت «الل ــا فاإعل ـا شـفاء مـن کـ داءل خــدایا ایـن خــاک را درمــانی بـرای همــه
بیماریها قرار ده» تصریح دارد بر اینکه خداوند در این خاک درمان قرار میدهد و شیعه
به این مطلب اعتقاد دارد و از خداوند میخواهد که در این خاک شفا قرار دهـد؛ ماننـد
همان درمانی که خداوند در داروهای هیاهی و غیر آن قرار داده است؛ و این اعتقاد شیعه
مخالف سنتهای الهی و قرآن کریم نیست .برای مثـال ،آیـا خداونـد شـفای حضـرت
یعقوب  را در پیراهن فرزندش یوسـف  قـرار نـداد؟ در آیـه  31از سـوره یوسـف
َ
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اینهونه میخوانیم :اذ َ ُیَایبق ِدعصةیی َ ةیایفةْلقَلَعیی َیو مدة ِ یإْیَةْ ِصی َ ِصة  .ا؛ ایـن پیـراهنم را ببریـد و
ِ

روی صورت پدرم بیندازید ،او بینا میشود.

و در آیه  37سوره یوسف آمده است:

َ َ
َم َ
م
کمیاینیإعم ِیَ
إق یل
ِ

َ َ َ

ََ َ
م
َ َ َ َ
َمَ َ
َ َ َ
فو َدةایإ َیدةا َ یال َُ ِریة یإلق ة یی َیو مد ة ِ یف ماِبةری َ ِصة  .ایقةاْیإی م ی
ِ

َ َ
یاُ َیَةاینیب مشودةَ َ ی؛ پس هنگامی که مژدهرسان آما ،پیراهن را بر صور
ِ

او

افکنا و او دوباره بینا شا .گفت :آیا به شما نگفتم که من از خاا حقایقی میدانم کله شلما
نمیدانیا؟

َ َّ
ُ َُ
َّ
َُ ُ
 .1عبارتی که قفاری نقل میکند کمی با اصل روایت فرق میکند .در روایت آمده است« :ث َّم تق ُوم َو ت َت َعل ُق ِبالض ِریح َو تقـول
ِ
َ َْ
َّ
َْ َ ُ
ول الل ِه» و افعال به صورت مخاطب آمده است ،ولی قفاری افعال را به صورت غایب آورده است؛ نـک:.
یا موالی یا ابن رس ِ
مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج ،34صص.316-314
 .2ناصر بن عبدالله قفاری ،به نقل از :مجلسـی ،محمـدباقر ،بحاار األناوار ،ج ،343ص16؛ ابنطـاووس ،مصاباح الزاةار،
ص.317
 .3قفاری ،ناصر بن عبدالله ،أصول مذهب الشعیة اإلمامیة اإلثنی عشریة ،ج ،2ص.030

همانطور که خداوند شفا را در پیراهن یوسف قـرار داده اسـت میتوانـد در هـر
شیء دیگری نیز شفا قرار دهد .علت اینکه شیعه از خـاک کـربال بـرای شـفای بیمـاری
استفاده میکند وجود روایات معتبری از اهل بیت است 1و به تجربه هم این مطلب
ثابت شده است.
مثال دوم؛ قبله قراردادن قبر امامان

یکی دیگر از تهمتهای قفاری به شیعه این است که شـیعیان قبـور امامـان را ماننـد
من استقبال القبر مـر
کعبه قبله قرار میدهند .وی مینویسد« :قال شیخ المیعب المجلسیّ :
سزم ،و من لا یکن مواف ًقا للقبلب»؛ شیخ شیعه مجلسی میهوید« :قبله قراردادن 2قبر امـری
الزم است ،اهرچه موافق با قبله نباشد» 3.در جـای دیگـری هـم مینویسـد« :شـیعه در
خصوص قبرهای امامان غلو کرده ،در اطراف آنها طواف میکنند و حتـی در حـالی کـه
پشت به قبله هستند به سمت آنها نماز میخوانند و کارهای دیگری نیز انجـام میدهنـد
که فقط مشرکان با بتهایشـان انجـام میدادنـد»؛ و در ادامـه میهویـد« :اهـر در ایـن
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خصوص شک دارید به زیارتگاههای شیعه بروید تا حقیقت را با چشم خود ببینید».
در خصوص نقد این تهمت بزر میتوان بهتفصیل سخن هفت .ولی برای اینکـه از
اصل بحث خارج نشویم به بیان چند نکته اکتفا میکنیم .اهر کسی به مسـاجد شـیعه و
زیارتگاههای امامان شیعه مراجعه کند یا به جهت نمازخواندن شیعیان نگاه کند ،میبیند
که شیعه کعبه را قبله خود میداند .همچنین ،میتوان به کتب فراوان فقهی شـیعه رجـوع
کرد که در آن همه فقهای شیعه فتوا دادهاند که یکی از شرطهای درستی نماز رو به کعبه
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج ،34ص.313
 .2این ترجمه بر اساس چیزی است که قفاری قصد کرده و بر اساس آن ایجاد شبهه کرده اسـت؛ ترجمـه صـحیح ایـنهونـه
است« :شیخ شیعه مجلسی میهوید :روکردن به قبر امری الزم است اهرچه موافق با قبله نباشد».
 .3قفاری ،ناصر بن عبدالله ،أصول مذهب الشعیة اإلمامیة اإلثنی عشریة ،ج ،2ص.062
« .4و قد ذکر صاحب التحفة االثنی عشریة بأنهم ال یزالون یغلون فـی قبـور األئمـة و یطوفـون حولهـا ،بـل و یصـلون إلیهـا
مستدبرین القبلة ،إلی غیر ذلک من األمور التی یستقل لدیها فعل المشرکین مع أصنامهم ثم قال :إن حصـل لـک ریـب مـن
ذلک فاذهب إلی بعض مشاهدهم لتری الحقیقة بعینک» .همان ،ج ،1صص.3231-3132

نمازخواندن است 1.این کالم قفاری و امثـال او تهمـت بـه شـیعه اسـت .همچنـین ،در
زیارتگاهها نیز مردم به سمت قبله یعنی کعبه نماز میخوانند.
اما درباره عبارت مجلسی ،که قفاری از آن برای ایجاد شـبهه اسـتفاده کـرده ،کلمـه
«استقبال» یعنی روبهرو قراردادن و مقابل آن بودن و ضد معنای پشتکردن است 2،نه به
معنای قبله قراردادن .پس معنا اینهونه است که زائر در هنگـام زیـارت رو بـه قبـر قـرار
هیرد ،به هونهای که قبر در مقابل او باشد .در عبارات علمای اهل سنت نیز چنین مطالبی
درباره زیارت قبر پیامبر وجود دارد .مانند:
روایت شده که منصور عباسـی ،دومـین خلیفـه عباسـی ،از مالـک پرسـید :ای ابـا
عبدالله! آیا رو به پیامبر بایستیم و دعا کنیم یا رو به قبله و دعا کنیم؟ مالک بـه او هفـت:
صورت را از طرف پیامبر برنگـردان .زیـرا او شـفیع تـو و شـفیع پـدر تـو آدم در روز
قیامت است؛ و رو به او بایست و شفاعت بخواه تا او نیز نزد خداوند شفاعت کند.

و در ادامه نویسنده میهوید ایـن مطلـب نقـلشـده از مالـک از حیـث سـندی نیـز
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اشکالی ندارد.
مثال سوم؛ نام امام خمینی در اذان

قفاری در کتاب خود درباره شیعه معاصر نیـز مبـاحثی را مطـرح کـرده اسـت .او در
بخشی از این مباحث ،شخصیت امـام خمینـی را نقـد ،و تهمتهـایی را در ایـن زمینـه
مطرح میکند ،از جمله به نقل از دیگران میهویـد امـام خمینـی اسـم خـود را در اذان
داخل کرده است .او در این باره مینویسد:
و یقال :من الخمینی دا اسمه فی ان الصالة و قدمه علی الم ادتینا

 .1طباطبایی یزدی ،محمد کاظم ،العروة الوثقی ،ج ،3ص013؛ عاملی (شهید ثانی) ،زین الدین ،الروضة البهیة فای شارح
الل عة الدمشقیة الروضة ،ج ،3ص043؛ موسوی خمینی ،سید روح الله ،تحریر الوسیل  ،ج ،3ص.323
َ َ
ْ ْ َ
ُّ
واس َتق َبل الشی َء و ق َابل ُه :حاذاه بوجهه»؛ نک :.ابن منظـور ،محمـد بـن مکـرم ،لساا العارب،
« .2االستقبال :ضد االستدبار
ج ،33ص.016
 .3سمهودی ،نورالدین ،وفاء الوفا بأخبار دار ال صاطفی ص) ،،ج ،2ص3167؛ قسـطالنی ،أحمـد بـن محمـد ،ال واهاب
اللدنیة بال نح ال ح دیة ،ج ،1ص243؛ مصری ،أبومحمد ،أرشی ملتقی أهل التفسیر ،ج ،3ص.112

یقول دا موسی الموسوی دا الخمینی اسمه فی ان الصـلوات ،و قـدم اسـمه علـی اسـا
النبی الکریا ،فـأ ان الصـلوات فـی میـران معـد اسـتالم الخمینـی للحکـا ،و فـی کـ إوامع ـا کمـا
یلی« :الله کبر ،الله کبر (امینی رهبر) ی ن الخمینی هو القائد ،ا شـ د ن محمـداً رسـول
ال و قد کون ه ا س واً من المللم)ا
الله» (م لا ت کر ش ادة ن س مله مس الله ص ً

1

هفته شده است که خمینی اسم خود را در اذان نمـاز داخـل ،و بـر شـهادتین مقـدم
کرده است .دکتر موسی موسوی میهوید خمینی اسم خود را در اذانها داخل ،و بر اسم
پیامبر مقدم کرده است؛ و اذان در ایران بعد از به حکومـت رسـیدن خمینـی و در همـه
اجتماعها به این طریق است :الله أکبـر ،اللـه أکبـر (خمینـی رهبـر) ،سـپس أشـهد أن
ً
محمدا رسول الله.

بعد برای تصحیح عبارت موسی موسوی آورده است(« :بلکه اشهد ان ال اله اال الله
2
ذکر نشده و این از سهو مؤلف بوده است)».
در هی یک از اذانهای جمهوری اسالمی ایران چنین چیزی وجود ندارد و جمالت
«الله أکبر ،الله أکبر ،خمینی رهبر» به اذان ربطی ندارد ،بلکه شعاری انقالبی است.
 .4استفاده از احادیث ضعیف برای بیان دیدگاه شیعه و نقد آن

یکی دیگر از روشهای غلط قفاری برای نقد شیعه این است که از روایات ضـعیف
استفاده میکند .میدانیم که وجود هر حدیثی در منابع دلیل بر مقبـولبـودن آن حـدیث
نیست و چه بسیار احادیثی که احادیث معتبر دیگری در مقابـل آن وجـود دارد و صـرف
وجود حدیث ضعیف در کتـب شـیعه دلیـل بـر ایـن نیسـت کـه آن حـدیث نـزد شـیعه
پذیرفتهشده باشد؛ چنانکه وجود هر روایتی در منابع اهـل سـنت دلیـل بـر صـحت آن
روایت نیست .به نظر میرسد خود قفاری از این نکته اطـالع داشـته ولـی آن را رعایـت
نکرده است .او مینویسد« :اصولیان و مجتهدان شیعه حکم به صحت هر آنچه در کتب
3
اربعه است نمیکنند».
 .1ناصر بن عبدالله قفاری به نقل از :موسوی ،موسی ،الرورة الباةسة ،صص372-371؛ عمر ،عبـد الجبـار ،الخ ینای باین
الدین والدولة ،ص.7
 .2قفاری ،ناصر بن عبدالله ،اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ،ج ،1ص.3132
 .3نک :.همان ،ج ،3صص.322-321

نمونه دیگر استفاده قفاری از احادیث ضعیف این است که وی در کتابش بـه رجـال
شیعه نسبت کفر میدهد و درباره شخصیت هشام بن حکم روایتـی را ذکـر مـیکنـد تـا
نشان دهد که این شخصیت نزد اهل بیت  مقبول نبوده است .او مینویسد:
الراجــی قــال« :کتبــت ملــی مــی
إــاء فــی صــول الکــافی و ریــره ااا عــن محمــد مــن الفــری ّ

الحسن سأله عما قال همام من الحکا فی الجسا و همام من سـالا فـی الصـورة ،فکتـب :دع
عنک حیرة الحیران واستع مالله من المیطان ،لیس القول ما قال ال مامان»ا

محما بن فرج رخجی میگویا به امام دهم نوشتم و از درباره آنچه هشام
بن حکم راجع به جسم گفته و هشام بن سالم راجع به صلور پرسلیام .در
پاسخ نوشت سرگردانی حیران را از سر بگذار و پناه ببلر بله خلاا از شلیطان
1
رجیم .قول درست آن نیست که دو هشام گفتهانا.

به این سخنان قفاری چند اشکال وارد است؛ این روایت به دلیل مرفوعبودن ضعیف
است .روایت را کلینی اینهونه نقل کرده است که محمد بن علی رفعه عـن محمـد بـن
فرج رخجی؛ محمد بن فرج از اصحاب امام رضا و امام جـواد و امـام هـادی بـوده
است و علی بن محمد ،که کلینی از او روایات فراوانی نقل کرده ،به دلیـل فاصـله طبقـه
نمیتواند از محمد بن فرج روایت کرده باشد.
نکته دیگر اینکه روایات صحیحی از امام صادق و امام کاظم وجـود دارد کـه از
جایگاه باعظمت هشام بن حکم خبـر میدهـد .از جملـه روایتـی در خصـوص تعـداد
امامان .قفاری درباره تعداد امامان شبهه وارد میکند و مینویسد:
ک لک روت کتب المیعب اس نی عمریب عن می إعفر عن إامر قال« :دالـت علـی فاطمـب

و مین یدی ا لـو فیـه سـماء األوصـیاء مـن ولـدها فعـددت ا نـی عمـر آاـرها القـائا ،ال ـب مـن ا
محمد و ال ب من ا علی» فـانظر کیـم اعتبـروا ئمـت ا ا نـی عمـر کل ـا مـن وسد فاطمـب ،فـن ن
علی لیس من ئمت اا

از کتب شیده روایت شاه است که جابر میگویا« :نزد فاطمه رفلتم و در
مقاب او لوحی را دیام که در آن اسم اوصیا از فرزناان فاطمه در آنهلا بلود و
آنها را شمردم .دوازده تن بود که آخرین آنها قائم بود .سه تن از آنها محما و
سه تن از آنها علی».
 .1همان ،ج ،2ص.011

در ادامه قفاری میهوید« :پس در این روایت همه امامان شـیعه از فرزنـدان فاطمـه
شمرده شـدهاند .پـس علـی [امیرالمـؤمنین همسـر فاطمـه زهـرا ]از امامـان شـیعه
1
نیست».
ـن
سند به این طریق است « :وم َحم ود ْم ون ْ
یحیی َع ْن وم َحم ِد ْمنِ ال وْح َسینِ َعـنِ ْامـنِ َم ْح وبـو م َع ْ
2
َ ِمی ال َْج وار ِ
ود َع ْن َ ِمی َإ ْع َف مرَ ع ْن َإا ِم ِر ْمنِ َع ْب ِد الل ِه ْاألَنْ َصارِی ق ََال ااا» .در سند این روایت
ً
ابیجارود وجود دارد که درباره ضعیفبودن او قبال توضـیح دادیـم .از طرفـی ،روایـات
فراوانی با سند صحیح وجود دارند که در مقابل این حدیث قرار میهیرند ،که بـر فـرض
ضعیفنبودن حدیث هم با تعارض این حدیث با آن احادیث ،این حدیث ساقط میشود
و حجیت ندارد.
 .5اعتماد به کتب مخالفان شیعه

ناصر قفاری در ابتدای کتاب خود ادعا میکند که در بیان مطالب و نقد عقاید شیعه
با استناد به کتب موثق نزد شیعه به نقد شیعه میپردازد .وی مینویسد« :همانا من طبـق
3
شیوه و منطق شیعه و به مقتضای قوانین و قواعد آنان و طبق روایات آنها بحث میکنم».
یا میهوید« :موضوع درست آن است که از کتابهای شیعه به حفظ امانت نقل شـود و
4
از منابع موثق نزد آنها استفاده شود».
آنچه در کتاب قفاری اتفاق افتاده این است که با اینکه از روایات شیعه استفاده کرده،
و شاید از این جهت ،در نگاه اول ،فرد غیرمتخصـص را بفریبـد ،ولـی در نقـد شـیعه از
کتابها و منابع غیرشیعی برای اثبات کالم خود استفاده کرده و از کتابهـای مخالفـان
شیعه ،مثل ابنتیمیه و موسی جاراللـه و احسـان الهـی ظهیـر ،بهـره بـرده اسـت .بـرای
روشنشدن موضوع دو مثال را بیان میکنیم.
 .1همان ،ص.434
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول الیافی ،ج ،3ص.012
 .3همان.
 .4قفاری ،ناصر بن عبدالله ،اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ،ج ،3ص.36

در نقد شخصیت هشام بن حکم از کتب اهل سنت استفاده میکند و نسبت تشبیه و
َ قُ
الف َارق ،اثـر
تجسیم به او میدهـد .او بـرای اثبـات ادعـای خـود از کتـاب الفارق باین ِ
عبدالقاهر بن طاهر فقیه شافعی ،استفاده میکند و مینویسد:
یقول عبَ القاهر البغَادی« :زعم هشام بن احلکم أن معبـود جمـم و ـَ و
هنایة و أنه طویل عـری عیقـو و أن طولـه معـل عر ـه [ »...الفارق باین الفارق،
ص]70؛ 1عبدالقاهر بغدادی میهوید :هشام بن حکم همان میکرده است که معبودش
جسمی است دارای حد و نهایت و طول و عرض است و طولش مثل عرض آن است.

مثال :در شأن نزول آیه والیت

قفاری در تبیین استدالل شیعه بر آیه والیت (آیه  00سوره مائده) طبق ادعـای خـود
میبایست ادله شیعه را از منابع شیعی نقل و سپس نقد میکرد .همچنین ،روایات ضمن
آیه را بررسی میکرد و اعتبار این روایات را رد میکرد .ولی او از ابنتیمیه ،کـه مخـالف
شیعه است ،مطلب نقل میکند و احادیث مربوط به این آیـه دربـاره علـی را دروغ و
ساختگی میداند؛ 2و بر اساس سخن ابنتیمیه احادیث مربوط به علـی را موضـوع و
جعلی میداند .لذا استدالل شیعه را باطل اعالم میکند.
نتیجه

توجهنکردن به شیوه نقد صحیح و دشمنی با مخالفـا ِن خـود ،از جملـه آسـیبهایی
است که دامنگیر جریان وهابیت شده است .آنهـا بـه روشهـای غلـط سـعی در باطـل
جلوهدادن عقاید مخالفان ،بهخصوص شیعه ،دارند .برخی از این شیوههای غلط در ایـن
مقاله بررسی شد ،اما به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشـود بـا مطالعـه دقیـقتر بـه نقـد
روشی این مباحث بپردازند تا بتوانند زمینه را برای روشنکردن حق از باطل فراهم کنند.

 .1همان ،ج ،2ص.26
« .2وأجمع أهل العلم بالحدیث علی أن القصة المرویة فی ذلـک مـن الکـذب الموضـوع» [منهااج السانة ،ج ،2ص»]2؛
قفاری ،ناصر بن عبدالله ،اصول مذهب الشیعة االمامیة االثنی عشریة ،ج ،2ص.421
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دوفصلنامه علمی تخصصی سلفیپژوهی ،سال اولشماره  2پاییز و زمستان 4931
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ردی بر کتاب متی یشرق نورا ایها المنتظر
*

چکیده
این مقاله نقدی است مستند بر کتاب متـی یشـرق نـورک ایهـا المنتظـر ،اثـر عثمـان
خمیس ،که حاوی شبهاتی چند درباره امـام مهـدی اسـت .وی در کتـاب خـود
کوشیده است اعتقاد به امام مهدی را که اصلی مشترک بین دو مکتب اهل سـنت
و شیعه محسوب میشود نقطه اختالف تلقی کند .لذا واقعیاتی را کـه در منـابع اهـل
سنت وجود دارد نادیده میهیرد و آنها را به روایات شیعه نسبت میدهد .ما به برخـی
از نمونههای آن در این مقاله اشاره میکنیم .همچنین ،مـیکوشـیم بـا ذکـر نمونـهها
نگاهی به برخی شیوههای ناصواب عثمان خمیس در کتابش داشته باشیم ،از جملـه:
تحریــف حقــایق ،مطرحکــردن مفــاد اخبــار ضــعیف بــه عنــوان معتقــد شــیعه،
سرپوشهذاشتن بر اشکاالت روایات اهل سنت.
کلیدواژهها :امام مهدی ،عقیده شیعه ،تحریـف حقـایق ،خبـر واحـد ،حـدیث
متواتر.

* استاد حوزه علمیه قم

turabi124@gmail.com

مقدمه

ً
اخیرا وهابیان عربستان ،کتابی به نام متی یشرق نورک ایها ال نتظر ،تألیف عثمان بن
محمد خمـیس ،و ترجمـه آن ،بـه قلـم اسـحاق بـن عبداللـه عوضـی ،را تحـت عنـوان
عجیبترین دروغ تاریخ 1توزیع کردهاند .این کتاب ،بـه تصـحیح و تعلیـق عبداللـه بـن
سلمان در ریاض منتشر شده و حاوی شبهاتی چند درباره امام مهدی است .ما برای
دفاع از عقیده روشن و زالل مهدویت در شیعه و رد شبهات وی ،کتـابی را بـه نـام اماام
ً
مهدی هقیقت تابناک تألیف کردهایم و شبهات عثمـان خمـیس را عینـا ،بـه همـان
ترتیبی که در کتاب وی آمده ،نقل کرده و پاسخ هفتهایم .در این مقاله میکوشیم نگـاهی
هذرا به برخی شیوههای ناصواب وی در کتابش داشته باشیم.
نگاهی اجمالی به کتاب متی یشرق نورا ایها المنتظر

عثمان خمیس شبهات خود راجع به امام مهدی را ذیل پانزده عنوان و یک خاتمه
مطرح کرده و در پایان کتاب خود جدولی با عنوان تفاوتهای مهدی اهل سنت و مهدی
شیعه درج کرده است .همچنین ،در پاورقیهای کتاب یادشده و مقدمهای که شخصی به
نام عبدالله سلمان بر کتاب وی نگاشته ،برخی شبهات عمومی راجع به شیعه نیز مطرح
شده است.
شیوههای نادرست وی در بررسی عقیده شیعه راجع به مهدویت

وی در مطلع کتاب خود ادعا کرده است که« :عقیده شیعه را در مورد مهدی به طور
خالص بیان کرده و از لحاک حدیثی و اصلبودن و سپس از لحاک علمی صرف بررسـی
کردهام» 2.نیز در کتاب خود ارجاعات فراوانی به کتب شیعه داده ،ولی برای خواننده آهاه
روشن است که وی ،در بیان عقیـده شـیعه صـادق نبـوده و همـواره از شـیوه تحریـف و
 .1مشخصات کتاب فوق چنین است :عجیبترین دروغ تاریخ؛ ترج کتاب متی یشرق نورک ایها ال نتظر ،تألیف :عثمـان
بن محمد خمیس ،تصحیح و تعلیق :عبدالله بن سلمان ،ترجمه :اسحاق بن عبدالله عوضی ،چاپ ریاض3223 ،ق.
 .2خمیس ،عثمان بن محمد ،عجیبترین دروغ تاریخ ،ص.21

پوشاندن حقایق و دروغ و استهزا بهره جسته است .ما برای روشنشدن این مطلب به ذکر
برخی شیوههای وی در این کتاب میپردازیم.
 .1مطرحکردن مفاد اخبار ضعیف به عنوان معتقدات شیعه

عثمان خمیس همه آنچه را در کتابهای روایی شیعه راجع به امام مهدی نقل شده،
هرچند خبر واحد باشد به عنوان معتقدات شیعه مطرح کرده است ،حال آنکه اکثر قریب
به اتفاق آنها ،جزء معتقدات شیعه نیست .چون اعتقادات بر اساس احادیث متواتر یا در
حد تواتر محقق میشود.
معتبرنبودن خبر واحد در اثبات عقیده به این لحاک است که در عقاید ،قطع و یقـین
الزم است و خبر واحد قطعآور نیست .نایینی میهوید« :اعتباری به ظن در باب اصـول
و عقاید نیست»؛ 1و این مطلب ،نزد متقدمان و متأخران علمای شـیعه مشـهور و مسـلم
است .شیخ مفید 2،شیخ طوسی 3،شهید ثانی 4،آیتالله خو یی 5از تصـریحکننـدهان بـه
این اصل هستند .خالصه اینکه روشن است :نقل خبر اعم از اعتقاد بـه مفـاد آن اسـت،
ولی وی این اصل روشن را نادیده هرفته و هرچه در کتب روایی آمـده بـه عنـوان معتقـد
شیعه به شیعیان نسبت داده است .از جمله:
6
مدت غیبتش ،مانند دوران حیرت بنیاسرائیل ،چهل سال است.
7
پس از ظهور ،عایشه را حد میزند.
8
مردهان مختار هستند که پیرو او باشند یا در قبر بمانند.
 .1نایینی ،محمد حسین ،فواةد االصول ،ج ،1ص.122
 .2شیخ مفید فقط خبر علمآور را در دین معتبر میداند و میهوید خبر علمآور یا خبر متواتر است یا خبر واحدی که همـراه
با دلیلی است که باعث علم به صحت آن میشود؛ مفید ،محمد بن محمد ،التذکرة باصول الفق  ،ص.22
 .3طوسی ،محمد بن حسن ،العدة فی اصول الفق  ،ج ،3صص.314-313
 .4شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،ال قاصد العلیة ،ص.20
 .5خو یی ،ابوالقاسم ،موسوعة اإلمام الخوةی ،ج ،3ص.124
 .6خمیس ،عثمان بن محمد ،عجیبترین دروغ تاریخ ،ص.04
 .7همان ،ص.313
 .8همان ،ص.306

پس از مهدی دوازده مهدی میآید.

1

 .2نادیدهگرفتن احادیث متوا ر

برای نمونه ،وی روایات متواتر راجع به نهی از مشخصکـردن وقـت بـرای ظهـور و
پیروزی نهایی را ،که عقیده شیعه بر طبق آن شکل هرفته است ،نادیده هرفته و در مقابـل
به چند خبر واحد که در آنها وقت خاص برای پیروزی ظاهری پیروان اهـل بیـت تعیـین
شده ،تمسک کرده و با خیالبافی راجع به نوعی ترتیب خیالی بـین آن روایـات کوشـیده
است به طور کلی روایات شیعه را جعلی قلمداد کند.
توضیح اینکه روایتهای مربوط به فرج و پیروزی پیروان اهل بیت به دو دسته تقسیم
میشود:
 .3روایتهایی که در آنها تعیین مدت شده است .این دسته روایات نسبت بـه دسـته
دوم ،که خواهد آمد ،اندک است و بر اساس برخی شواهد که در خود این نـوع روایـات
وجود دارد مربوط به پیروزی نهایی و قیام حضرت مهدی نیسـت ،بلکـه وعـده پیـروزی
محدود برای اتبـاع اهـل بیـت در دورههـای خـاص بـوده اسـت کـه آن نیـز بـه لحـاک
2
رعایتنکردن شرایط از سوی برخی پیروان محقق نشده است.
 .2روایتهایی که در آن از تعیین مدت برای ظهور نهی شده است و این شامل دهها
روایت معتبر است .در این روایات زمان ظهور از اسرار و علوم خاص خدا دانسـته شـده
است .اعتقاد شیعه از روز اول درباره ظهور حضرت مهدی و پیروزی نهـایی بـر اسـاس
روایات دسته دوم است .یعنی شیعه معتقد است برای ظهور حضرت مهدی تعیین مدت
نشده ،و وقت ظهور جزء اسرار غیبی است که خـدای متعـال از آن آهـاه اسـت .برخـی
روایات معتبر در این زمینه به این شرح است:
3
 .3امام صادق فرمود« :ما خاندانی هستیم که وقت تعیین نمیکنیم».
 .1همان.
 .2نک :.آیتی ،نصرتالله« ،تأملی در چند شبهه مهدوی» ،در :مشرق موعود ،س ،3ش ،3144 ،32صص.01-66
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،الیافی ،ج ،3ص.174

 .2ابوبصیر از امام صادق روایت کـرده اسـت :بـه آن حضـرت عـرض کـردم:
فدایت هردم خروج قائم چه زمانی خواهد بود؟ فرمود :ای ابا محمّـ د مـا خانـدان
هرهز وقتی را معین نمیکنیم ،زیرا ّ
محمد فرموده اسـت :تعیـین وقـت کننـدهان
دروغ میهویند .ای ابا ّ
محمد همانا پیشاپیش این امر پنج نشانه است :نخسـتین آنهـا
آوازی است در ماه رمضان ،خروج سفیانی و خروج خراسانی ،کشته شدن نفس زکیه و
1
فرورفتن زمین در بیدا.
 .3حریف روایات

در نقل روایات و سخنان به هی وجه امانتدار نبوده ،بلکه آشـکارا بـه تحریـف آنهـا
پرداخته است ،از جمله:
حریف روایات بازسازی مساجد

وی از امام محمد باقر چنین نقل کرده است که هفت« :هی مسـجد برپـایی بـر
روی زمین نیست مگر اینکه امام زمان آن را نابود و هموار میکند» 2.این جمله در هـی
منبع شیعی وجود ندارد و از ریشه تحریـف و دروغ اسـت .جملـهای کـه شـیخ مفیـد و
دیگران از امام محمد باقر نقل میکنند این است که ایشان فرمود:
هنگامی که قائم ما قیام کرد چهار مسجد را در کوفه منهدم میکند و هـی مسـجد
اشرافی را نمیهذارد ،جز اینکه کنگره و اشراف آن را خـراب میکنـد و بـه حـال سـاده و
بدون اشراف میهذارد .شاهراهها را توسعه میدهد .هر هوشهای از خانهها ،که واقـع در
راه عمومی است ،خرد میکند ،و ناودانهایی را که مشرف به راه مردم اسـت برمـیدارد.
هر بدعتی را برطرف میسازد و هر سنتی را باقی میهذارد و قسطنطنیه و چین و کوههای
3
هیالن (دیلم) را فتح میکند.

 .1نعمانی ،محمد بن جعفر ،الغیبة ،صص.243-234
 .2خمیس ،عثمان بن محمد ،عجیبترین دروغ تاریخ ،ص.314
 .3مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،اإلرشاد ،ج ،2ص.140

مقصـود از چهـار مسـجدی کـه امــام مهـدی در کوفـه آنهـا را خـراب میکنــد
مساجدی است که بر اساس بیتقوایی و نفاق بنا نهـاده شـدهاند .امـام محمـد بـاقر
میفرماید « :در کوفه به دلیل شادی از کشتن امام حسین چهار مسجد دوباره تجدید بنـا
شد :مسجد اشعث (به نام اشعث بن قیس ،از خوارج ملعون)؛ جریر (به نـام جریـر بـن
عبدالله ،مخالف امام علی)؛ سماک (به نام سماک بـن مخرمـه اسـدی از دشـمنان
علی)؛ شبث بن ربعی (از قاتالن امام حسـین 1.»)البتـه ایـن مسـاجد چهارهانـه
نمونههایی از مسجد ضرار هستند که به دستور قرآن باید تخریب شوند و امام مهدی این
کار را میکند.
بنابراین ،عثمان خمیس با تحریف آشکار روایت وانمود میکند که امـام مهـدی
پس از ظهور مساجد را تخریب میکند .حال آنکه تخریب فقـط دربـاره چهـار مسـجد
آمده ،که منسوب به سرکرده منافقان و قاتالن امام حسین است .در کوفه دهها مسجد
وجود دارد که امام مهدی آنها را هرامی میدارد و در حدیث هست که مسجد سـهله
را که در کوفه است ،مرکز حکومت خود قرار میدهد .همچنین ،بر اساس روایات متعدد
امام مهدی  از مسجدالحرام ظهور میکند و در کوفه مسجدی بینظیر میسـازد کـه
هزار در دارد 2.بنابراین ،نسبتدادن تخریب مساجد بـه امـام مهـدی دروغ آشـکار و
تهمت ناروا است.
و اما این جمله که« :کنگره و اشراف مساجد را خراب میکند و به حال ساده و بدون
اشراف میهذارد» به معنای تغییر معماری مساجد به معماری اسالمی است که در زمان
پیامبر بوده است .یعنی مـراد بازسـازی مسـاجد اسـت .چنانچـه در نقـل دیگـر از ایـن
حدیث 3پس از عبارت فوق ،این جمله آمده است که «همانهونه که در زمان پیامبر بوده
است» باید توجه داشت که بنای مساجد بدون کنگره و اشراف در احادیث اهل سنت نیز
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الیافی ،ج ،1ص.234
 .2مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،االرشاد ،ج ،2ص.144
 .3طوسی ،محمد بن حسن ،الغیبة ،ص.260

آمده است .بیهقی در سنن خود نقل میکند که ابنعباس هفت« :به ما دستور داده شـده
1
بود مساجد را بدون کنگره و اشراف بنا کنیم».
 .4قطیع احادیث

وی برای نادرست جلوهدادن عقاید شیعه در خصوص اعتقاد به امامـت ،در جاهـای
ً
مختلف ،قسمتی از روایت را نقل و قسمت دیگر آن را حذف میکند .مثال در روایتی که
از زید نقل کرده ،صدر روایت را نقل و ذیل آن را حـذف میکنـد و بـر اسـاس صـدر آن
نتیجه میهیرد .اول روایتی که وی نقل کرده این است:
زید بن علی بن حسین  -عموی جعفر صادق و برادر محمد باقر -دنبال احـول کـه
مخفی بود ،فرستاد تا او را یاری کند ولی احول نپذیرفت و هفت :اهر پدرت یـا بـرادرت
بود با او خروج میکردم ولی با تو خروج نمیکنم .زید به او هفت :چگونه در حالی کـه
او (امام سـجاد )لقمـه داغ را بـا دسـتش سـرد میکـرد و سـپس آن را در دهـان مـن
می هذاشت آیا به نظر شما او راضی نبود که لقمه داغ دهان مرا بسوزاند ،و راضی بود کـه
آتش داغ جهنم مرا بسوزاند؟ (یعنی به تو خبر داده که امامت بعد از او به محمـد بـاقر و
سپس به پسرش جعفر صادق میرسد امـا بـه مـن خبـر نـداده؟) .در جـواب او هفـت:
فدایت شوم او به خاطر این تو را آهاه نکرد چون میترسـید اهـر قبـول نکنـی بـه جهـنم
میروی و مرا خبر کرد و من پذیرفتم و نجات یافتم و اهر قبول نمیکـردم بـرای او مهـم
2
نبود که به جهنم بروم.

عثمان خمیس برای اینکه بر واقعیت پوشش بگذارد آخر این روایت را نقل نکـرده
است؛ چون در آخر همین روایت آمده است که زید خود اعتراف می کند که امام ،همه
چیز را درباره قیامش به او هفته است .بنـابراین ،زیـد ابتـدا از راه جـدل پـیش آمـده و
قوی احول،
خواسته است انکار کند که امام حقایق را به او هفته ،ولی در
مقابل منطق ِ
ِ
چاره ای جز این ندیده است که به واقعیت اعتراف کند .بنابراین ،اهر تقصـیری در کـار
بوده از سوی خود زید بوده نه امام معصوم .در آخر روایت فوق ،زید میهوید« :اکنون
 .1بیهقی ،احمد بن حسین ،السنن الیبری ،ج ،2ص.213
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،الیافی ،ج ،3ص ،362بـه نقـل از :خمـیس ،عثمـان بـن محمـد ،عجیابترین دروغ تااریخ،
صص.72-70

که چنین هویی بدان که موالیت در مدینه به من خبر داد که :مـن کشـته میشـوم و در
کناسه کوفه به دار روم و خبر داد که کتابی نزد او ا ست که کشتن و به دار رفتن مـن در
1
آن نوشته است».
اما پاسخ این شبهه که چرا مسئله امامت به همگان تبلیغ نشده با اینکه امامت ،مثـل
نبوت ،رکن دین است ،این است که ،چنانکه ابنتیمیه و دیگران نیز دربـاره وجـود دوران
فترت درباره نبوت اعتراف کردهاند 2،هاهی به دلیل وجود موانع یا برخی مصـالح دیگـر
حقایق به همه نمیرسد .در این صورت آنها معذور خواهند بود .این مطلب در روایـات
اهل بیت راجع به امامت وارد شده است ،از جمله:
اسماعی ل جعفی هوید از امام محمد باقر راجع به دینی کـه بـر بنـدهان روا
نیست نسبت بدان نادان باشند (و باید بدانند کـه آن چـه دینـی اسـت؟) پرسـیدم،
فرمود :دین وسیع است ،ولی خوارج از روی نادانی خودشان بر خود تنگ هرفتنـد
(و هرفتار شدند) .عرض کردم :قربانت (اجازه می فرمایید) من دین خودم را که بـر
آن هستم برای شما باز هویم؟ فرمود :آری .عرض کردم :هواهی دهم کـه معبـودی
جز خدای یگانه نیست ،و هواهی دهم که محمد بنده و رسول او ا ست ،و آنچـه از
جانب خداوند آورده است قبول دارم ،و شما را دوست دارم ،و از دشمن شما و هر
که بر شما بزرهی کند و استی ال خواهد و خود را امیر و حاکم بر شما دانـد ،و حـق
شما را به ستم بگیرد بیزارم؟ فرمود :تو چیزی را نادان نیستی ،این همان است که به
خدا سوهند ما هم بر آن هستیم (و بدان معتقدیم) .عرض کردم :آیا کسی که این را
نداند (از عذاب خداوند یا خلود در آتش) سالم ماند؟ فرمود :نه ،مگر مستضعفان.
عرض کردم :آنها کیان اند؟ فرمود :زنان و فرزندان شما .سپس فرمود :آیا ام ایمن را
دیده ای ؟ همانا من هواهی دهم که او اهل بهشت است در صورتی که آنچه شما بر
3
آنید (و بدان معتقدید) نمی دانست.

پس بعید نیست که به دلیل وجود موانعی ،تبلیـغ بـه عـدهای نرسـد یـا بـه جهـت
مصالحی خداوند اراده اش بر آن قرار نگرفتـه باشـد .در ایـن صـورت ایشـان معـذور
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الیافی ،ج ،3ص.362
 .2ابنتیمیه ،أحمد بن عبد الحلیم ،جامع ال ساةل ،ج ،0ص.01
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،الیافی ،ج ،2ص.240

خواهند بود؛ و اهر به آن مقدار که از راه حق میدانند معتقد و پایبند باشند همان مایـه
نجات آنها خواهد بود .قرآن کریم نیز همین معنا را تأیید میکند ،آنجا که میفرمایـد:
.
نَکوفیاُینفسایانیَاآهتا.
 .5مخفیکردن حقایق

یکی از شیوههای وی مخفیکردن حقایق است ،که بهترین نمونه آن این اسـت؛ وی
میهوید« :اهل سنت مهدی را مهدی منتظر نمینامند .چـون آنهـا ،بـرخالف شـیعیان،
برای تکمیل دین به انتظار مهدی نمینشینند» 1.این سخن وی که «اهل سنت مهـدی را
مهدی منتظر نمینامند» ،سخنی بیاساس و دور از واقعیت است ،چراکـه نـام «مهـدی
منتظر» فراوان در آثار بزرهان اهل سنت وجود دارد .حتی برخی از بزرهان اهل سـنت در
عنوان کتابهای خود ،که برای اثبات وجود امام مهدی نگاشتهاند ،از ایـن نـام اسـتفاده
کردهاند .از جمله:
 .3القول ال ختصر فی عالمات ال هدی ال نتظر ،تـألیف عـالم بـزر اهـل سـنت،
ابنحجر هیثمی شافعی؛
 .2التوضیح فی تواتر ما جاء فی ال هدی ال نتطر والدجال ال سایح ،تـألیف قاضـی
محمد بن علی شوکانی یمانی ،از عالمان صاحبنظـر اهـل سـنت .وی در ایـن کتـاب
میهوید« :روایات نقلشده درباره مهدی منتظر متواتر است و روایات واردشـده دربـاره
دجال متواتر است؛ و همچنین روایات واردشده درباره نزول حضرت عیسی متواتر است
2
و این برای کسی که ذرهای از ایمان و اندکی انصاف در وجود او است کافی است»؛
 .1عقد الدرر فی أخبار ال هدی ال نتظر ،تألی بدرالدین شـافعی مقدسـی ،چـاپ
انتشارات خانجی با تحقیق عبدالفتاح حلو.
 .2فراةد الفیر فی ال هدی ال نتظر ،تألیف شیخ مرعی بن یوسف کرمی حنبلی؛
 .1خمیس ،عثمان بن محمد ،عجیبترین دروغ تاریخ ،ص.33
 .2غفیلی ،عبدالله بن سلیمان ،أشراط الساعة ،ج ،3ص.340

 .0تحدی ّ
النظر فی اخبار االمام ال نتظر ،تألیف ّ
محمـد بـن عبـدالعزیز وهیبـی ،از
علمای نجد؛
شیخ عبدالعزیز بن باز ،مفتی بزر سعودی میهوید« :اما انکـار مهـدی منتظـر بـه
طور کلی ،چنانکه برخی از متأخران پنداشتهاند ،سخنی باطل است ،چون احادیث قیام
مهدی در آخرالزمان و اینکه وی زمین را پر از عدل و داد میکند ،چنانکه پـر از جـور و
1
ستم شده ،به حد تواتر معنوی رسیده است».
اما اینکه عثمان خمیس در ادامه شبهه فوق هفته« :چون آنها برخالف شـیعیان بـرای
تکمیل دین به انتظار مهدی نمینشینند» سخنی پوچ و باطل است .چون انتظار شـیعیان
برای امام مهدی با هدف هسترش عدالت در روی زمین اسـت؛ یعنـی بـرای اجـرای
احکام الهی است نه برای تکمیل دین؛ و این انتظاری است که همه مسلمانان دارند و بر
اساس احادیث بیشمار از پیامبر و اهل بیت شکل هرفته است.
 .6استهزا و وهین

یکی دیگر از شیوههای وی در این کتاب این است که بارها به استهزا و تمسخر طرف
مقابل و توهین به او پرداخته است .این شیوه وی در نامی که برای کتـاب خـود انتخـاب
َ
کرده ،یعنی متی یشرق نورک ایها ال نتظر« ،چه وقت نورت شروع به تابیدن میکنـد ای
َ
منتظر؟» و همچنین نامی که مترجم کتاب وی برای ترجمه کتابش انتخاب کرده ،یعنـی
عجیبترین دروغ تاریخ ،بهخوبی مشهود است.
 .7مغالطه

عثمان خمیس هاهی برای تشکیک در عقیده مهدویت در شیعه راه مغالطه را در پیش
ً
میهیرد .مثال وی درباره والدت امام مهدی چنین میهوید:
 .1بن باز ،عبدالله بن عبدالعزیز« ،حادث المسـجد الحـرام و أمـر المهـدی المنتظـر» ،مجلاة البحاوث االساالمیة ،ش،0
محرم -جمادی الثانیه ،3244 ،ص.143

اصل داستان والدت مهدی را یک زن روایـت کـرده کـه کسـی غیـر از او از غیبـت
مهدی اطالع نداشته است .این زن حکیمه ،عمه حسن عسکری ،بـوده اسـت .چگونـه
1
شیعیان سخن زنی را که معصوم نیست درباره یکی از اصول دینشان پذیرفتهاند؟

وی در اینجا با مغالطهای آشکار ،موضوع تفاصیل و ویژهیهای جریان والدت را بـا
اصل والدت خلط کرده است .باید هفت که جریان والدت هی شخصیتی و اینکه شب
اتفاق افتاده یا روز ،جزء عقاید هـی مـذهبی نیسـت .آنچـه مهـم اسـت اصـل والدت
حضرت مهدی است ،یعنی اینکه از امام حسن عسکری فرزندی پسری بـه دنیـا
آمد که همنام حضرت محمد بود و پس از امام حسن عسکری امامـت بـه وی
رسید؛ این خصوصیات همگی به روایات متواتر ثابت است .خود ایـن نویسـنده نیـز در
صفحات بعد به وجود بیش از چهل حـدیث در ایـن خصـوص در منـابع معتبـر شـیعه
ً
اعتراف میکند؛ و روشن است که با وجود این مقدار حدیث قطعا تواتر ثابت میشود.
اما جریان والدت یعنی اینکه ایـن والدت شـب اتفـاق افتـاده یـا روز ،مـادر ایشـان
زایمانش راحت بوده یا همراه با سختی ،و مسائلی از این قبیل ،که در روایت بانو حکیمه
ً
ً
آمده ،موضوعاتی نیست که حتما با حدیث متواتر ثابت شود و اصوال جزء عقاید نیست.
بنابراین ،وی با خلط آشکار بین تفاصیل جریان والدت و بین اصل والدت راه مغالطـه را
در پیش میهیرد.
در اینجا مناسب است برای روشنشدن تواتر روایاتی که راجـع بـه والدت حضـرت
مهدی است و اینکه وی امام دوازدهم از امامان اهل بیت است ،نگاهی به آمـاری از
روایات موجود در منابع حدیثی داشته باشـیم .ایـن آمـار از کتـاب منتخاب األثار ،اثـر
آیتالله صافی هلپایگانی اقتباس شده است .در ایـن کتـاب همـه ایـن روایـات ذکـر ،و
مصادر آن بیان شده است:
 .3روایاتی که داللت میکند مهدی نهمین فرزند امام حسین است  374روایـت
است.
 .1خمیس ،عثمان بن محمد ،عجیبترین دروغ تاریخ ،صص.46-44

 .2روایاتی که داللت میکند حضرت مهدی هفتمـین فرزنـد امـام محمـد بـاقر

است  323روایت است.
 .1روایاتی که داللت میکند حضرت مهدی ششمین فرزند امام جعفـر صـادق
است  332روایت است.
 .2روایاتی که داللت میکند وی پنجمین فرزند امـام موسـی کـاظم اسـت 330
روایت است.
 .0روایاتی که داللت میکند وی چهارمین فرزند امام رضا است  333روایت است.
 .7روایاتی که داللت میکند وی فرزند و جانشین امـام حسـن عسـکری اسـت
 346روایت است.
 .6روایاتی که داللت میکند وی دوازدهمین امام است  303حدیث است.
این روایات هاه متداخل و هاه غیرمتداخل هستند .به این معنـا کـه ممکـن اسـت در
روایتی که در آن ذکر شده که وی از فرزندان حضرت امام محمـد بـاقر اسـت ،ذکـر
شده باشد که وی از فرزندان امام حسین هم هست .ولی جمع روایات در این زمینـه
بر اساس بررسی صاحب منتخب االثر بیش از چهارصد روایت است.
در کمتر اصلی از اصول اسالم با چنین انبـوهی از دلیـل و روایـت روبـهرو هسـتیم.
بیشتر این روایات را بزرهان محدثان در منابع مهم نقل کردهاند؛ همان کسانی که در نقل
حدیث کمال دقت و امانتداری را داشتند؛ 1و در تواتر ،اعتبار تکتـک روایـات بـه هـی
وجه مالحظه نمیشود ،بلکه آنچه مالک اعتماد است همان مفهوم واحدی است که بـه
جهت کثرت نقل و تعدد طریقهـای آن یقـین بـه صـحت آن پیـدا میشـود .همچنـین،
روایاتی که عثمان خمیس متعرض آنها شـده بخشـی از روایـات راجـع بـه والدت امـام
مهدی در مصادر معتبر شیعه است .دهها روایت دیگـر ،کـه برخـی از آنهـا از نظـر
سلسله روات معتبر است ،وجود دارد که وی برای کتمان حقیقت آنهـا را مطـرح نکـرده
است .این روایات را میتوان تحت عناوین زیر بررسی کرد:
 .1نک :.صافی ،لطفالله ،منتخب االثر فی االمام الرانی عشر علی السالم ،ج ،2صص.326-243

الف .گواهی امام حسن عسکری بر ولد فرزندش مهدی

در این عنوان میتوان به روایت کلینی با سند صحیح از ابیهاشم جعفری 1و روایـت
وی با سند خود از احمد بن محمد بن عبدالله 2اشاره کرد.
ب .مژده ولد نوزاد فرخنده و عقیقه برای وی

در این خصوص میتوان به روایت صدوق به سند خـود از حسـن بـن منـذر 3و بـاز
روایت وی از محمد بن ابراهیم کوفی 4و روایت وی از محمد بن عثمان بن سعید 5اشاره
کرد.
ج .دیدار با امام

در این زمینه میتوان به دیدار هروه چهلنفری با امام ،که هزارش آن را صدوق و شیخ
طوسی نقل کردهاند 6و همچنین به روایتی که کلینی به سند صحیح از عبدالله بن جعفر
7
حمیری نقل میکند اشاره کرد.
اینک باید پرسید :با این همه شواهد روای ی و تاریخی بر تولد حضرت مهـدی،
آیا باز هم جای شک و شبه ه و تردید بـرای انسـان اهـل تحقیـق و پـذیرای حـق بـاقی
میماند؟

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الیافی ،ج ،3ص.124
 .2همان ،ج ،3ص123؛ همین حدیث را شیخ صدوق با این سند نقل کرده است« :حـدثنا جعفـر بـن محمـد بـن مسـرور
رضی الله عنه قال حدثنا الحسین بن محمد بن عامر عن معلی بن محمد البصری»؛ صدوق ،محمد بن علی ،ک ال الادین،
ج ،2ص214؛ برای اثبات صحت سند نک :.شبیری زنجانی ،سید موسی ،کتاب النیاح ،ج ،36ص.0063
 .3صدوق ،محمد بن علی ،ک ال الدین ،ج ،2ص.212
 .4همان ،ج ،2ص.212
 .5همان ،ج ،2باب  ،22ص.212
 .6همان ،ج ،2ص( 210به اختصار)؛ طوسی ،محمد بن حسن ،الغیبة ،ص.236
 .7کلینی ،محمد بن یعقوب ،الیافی ،ج ،3ص.123

 .8سرپوشگذاشتن بر اختالفات روایات اهل سنت

عثمان خمیس بارها برای ایجـاد شـبهه ،وجـود اخـتالف را در برخـی خصوصـیات
مربوط به امام مهدی در روایات شیعه مطرح میکند .این در حـالی اسـت کـه هـر
کسی که با تاریخ و کتب حدیث سر و کار دارد میداند که واقعه تاریخی واحدی ممکن
است به چندین شکل نقل شده باشد؛ و کمتر واقعهای در تاریخ اسالم داریم که چنـدین
نقل متفاوت درباره آن وجود نداشته باشد .ولـی وی ایـنهونـه وانمـود میکنـد کـه ایـن
اختالف در منابع اهل سنت وجود نـدارد و مخصـوص عقیـده شـیعه دربـاره مهـدویت
است ،حال آنکه بر انسان اهل تحقیق روشن است که اختالف احادیـث اهـل سـنت در
نقل مطالب تاریخی بیشتر از احادیث شیعه است .از جمله:
الف .اختالف روایات درباره زمان والدت

وی میهوید« :هفتهاند که در هشتم ذیالقعده سال  206ه.ق .یا سال  204ه.ق .یـا
نیمه شعبان سال  200ه.ق .یا سال  202ه.ق .یا هشتم شعبان سال  207ه.ق ،.یـا نیمـه
رمضان ،بدون اینکه سال را مشخص کنند ،به دنیـا آمـده اسـت!!» 1.در پاسـخ وی بایـد
هفت اختالف روایات در خصوص تاریخ والدت حضرت مهدی دلیل بر نادرسـتی
اصل والدت او نیست؛ در خصوص تاریخ والدت پیامبر نیز روایـات متعـددی در
کتب اهل سنت آمده است که اخـتالف در آنهـا ،خیلـی بیشـتر از اخـتالف روایـات در
خصوص والدت حضرت مهدی است؛ از جمله:
 .3مقاتل هفته است« :والدت پیامبر چهـل سـال پـس از واقعـه عامالفیـل بـه وقـوع
پیوسته» (باید توجه داشت که عامالفیـل در آن زمـان مبـدأ تـاریخ در میـان عـرب بـوده
است).
 .2کلبی و عبید بن عمیر هفتهاند والدت پیامبر  21سال پس از عامالفیل بوده است.

 .1خمیس ،عثمان بن محمد ،عجیبترین دروغ تاریخ ،ص.20

 .1در روایتی از پیامبر آمده است که فرمود« :من در عامالفیل به دنیـا آمـدم».
باز روایت شده است که« :من روز حادثه الفیل به دنیا آمـدهام» .ایـن روایـت را قرطبـی
صحیح میداند و میپذیرد.
 .2ماوردی در تفسیر خود نقل کرده و نیز در کتاب اعالم النبوة هفته است که پیـامبر
1
روز دوشنبه دوازدهم ربیعاالول پنجاه روز پس از حادثه فیل به دنیا آمد.
 .5قرطبی نیز درباره روز والدت حضرت رسول سه قول نقل میکند:
 .3روز دوازدهم ربیعاالول که در باال نقل شد؛
 .2مادرش آمنه در روز عاشورا باردار شد و در روز دوازدهم ماه رمضان به دنیـا آمـد
که مدت حمل وی هشت ماه و دو روز است؛
2
 .1در روز عاشورا در ماه محرم به دنیا آمد.
آیا وجود این اختالفات به معنای دروغبودن والدت پیامبر است؟
ب .اختالف روایات درباره زمان ظهور

یکی از شبهاتی که وی مطرح کرده اختالف روایات شیعه دربـاره زمـان ظهـور امـام
مهدی است 3.ولی وی فراموش میکند که نظیر این اختالف و شاید بیشتر از آن در
روایات اهل سنت درباره خروج دجال آمده است .در کتابهای معتبر و کهن خود اهـل
سنت ،نظیر صحیح مسل  ،ال ستدرک علی الصحیحین ،و الفتن نعیم بن حمـاد ،دههـا
روایت مشوش درباره خروج دجال ،که (به دلیل همزمانی با ظهور حضرت مهدی)
تعبیری دیگر از زمان ظهور حضرت مهدی  است ،نقل شـده اسـت کـه مـا بـه ایـن
روایات بر اساس کتب اهل سنت اشاره میکنیم:

 .1این اقوال را مفسر بزر اهل سنت ،قرطبی ،در تفسیر خود نقل کرده است؛ نـک :.قرطبـی ،محمـد بـن احمـد ،الجاامع
ألهیام القرآ  ،ج ،24ص.332
 .2همان.
 .3خمیس ،عثمان بن محمد ،عجیبترین دروغ تاریخ ،ص.04-02

 .3أحمد بن حنبل ،أبو داود ،ترمذی ،ابنماجه ،حاکم ،طبرانی و نعیم بن حماد نقـل
1
کرده اند که فتح استانبول و جنگ بزر و خروج دجال در هفت ماه به وقوع میپیونـدد،
حال آنکه صدها سال است قسطنطنیه (استانبول) به دست سلطان محمد فـاتح عثمـانی
فتح شده است و هنوز از خروج دجال خبری نیست.
 .2مسلم در صحیح خـود روایتـی نقـل میکنـد کـه بـر اسـاس آن فـتح قسـطنطنیه
2
(استانبول) و خروج دجال همزمان اتفاق میافتد.
3
 .1در روایت دیگر این مدت به مقدار دوران حاملگی زن (نه ماه) تعیین شده است.
 .2در روایتی عبدالله بن بسر از پیامبر نقـل میکنـد کـه بـین فـتح اسـتانبول و
4
خروج دجال هفت سال فاصله میافتد.
 .0و در روایتی خروج دجال پس از فتح استانبول و اقامت مسلمانان در آن به مـدت
5
سه سال و چهار ماه و ده روز تعیین شده است.
6
 .7و از کعب نقل شده است که خروج دجال در سال هشتاد اتفاق میافتد.
این روایات ،که در کتب معتبر اهل سنت فراوان است ،علمای ایشـان را بـه حیـرت
انداخته و هر کدام توجیهی برای آن ذکر کردهاند .برخی آن را ضعیف دانستهاند و برخـی
مراد از قسطنطنیه را ،که در این احادیث آمده ،شهر دیگری در بالد روم هرفتهاند و عدهای
دیگر ،فتح دیگری برای قسطنطنیه فرض کردهاند.

 .1ابن حنبل ،أحمد ،مسند اه د ،ج ،0ص212؛ ترمذی ،محمد بن عیسـی ،سانن الترماذی ،ج ،1ص127؛ ابـن ماجـه
قزوینی ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماج  ،ج ،2ص3164؛ حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،ال ساتدرک ،ج ،2ص227؛
طبرانی ،ابوالقاسم سلیمان بن احمد ،ال عج الیبیر ،ج ،24ص.33
 .2نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسل  ،ج ،4ص.367
 .3مروزی ،نعیم بن حماد ،الفتن ،ج ،2ص.020
 .4نک :.متقی هندی ،علی بن حسام ،کنز الع ال ،ج 2ص741؛ مروزی ،نعیم بن حماد ،الفتن ،ج ،2ص.273
 .5مروزی ،نعیم بن حماد ،الفتن ،ج ،2ص.024
 .6همان ،ج ،2ص.020

 .9پنهانکردن اشکاالت محتوایی روایات اهل سنت

یکی از شیوههایی که وی در این کتاب از آن اسـتفاده کـرده پنهـانکـردن اشـکاالت
محتوایی روایات اهل سنت است؛ از جمله وی در پیوست تفاوتهای مهدی اهل سنت
با مهدی شیعه ،چنین میهوید« :شـیعه دربـاره امـام مهـدی معتقـد اسـت کـه حرکـت
ستارهان در زمان او تغییر میکند» 1.ولی اهل سنت معتقدند حرکت ستارهان در زمان او
تغییر نمیکند .وی برای اثبات سخن خود به این روایت ،که در منابع شیعه آمده ،اشـاره
میکند؛ امام محمد بـاقر فرمـود« :خـدا بـه فلـک (سـتارهان) دسـتور مانـدن و آهسـته
2
حرکتکردن میدهد .در نتیجه روزها و سالها طوالنی میشود».
جای شگفتی است که در کتابهای اهل سنت آمده اسـت« :دجـال خورشـید را در
جای خود نگه می دارد تا یک روز به مقدار یـک مـاه و یـک هفتـه طـول بکشـد ،سـپس
میهوید آیا میخواهید خورشید را بـه هـردش در آورم میهوینـد آری؛ و او یـک روز را
چون یک ساعت قرار میدهد» 3.چگونه است دجال در عقیده ایشان میتواند خورشـید
را نگهداری و به دلخواه حرکت دهد ،ولی خدا نمیتواند؟
وقتی وی محتوای روایت رسیده از اهل بیت درباره طوالنیشدن روزها و سالها
به دستور خداوند را مطلبی ناپذیرفتنی میداند راجع به طوالنیشـدن روزهـا بـه دسـتور
دجال ،که در روایات اهل سنت آمده ،چه پاسخی دارد؟
 .11انکار واقعیات مشترا و شتابزدگی در ادعا

عثمان خمیس بر اثر جهل و شـتابزدهـی یـا ناآهـاه فـرضکـردن مخاطبـان خـود
واقعیاتی را که در کتابهای اهل سنت وجود دارد انکار میکند و آنها را از عقاید شـیعه
میداند .در کتاب وی دهها نمونه از این دست ادعاها وجود دارد ،از جمله:
 .1خمیس ،عثمان بن محمد ،عجیبترین دروغ تاریخ ،ص.303
 .2نک :.حائری ،علی ،الزام الناصب ،ج ،2ص227؛ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،االرشاد ،ج ،2ص.140
 .3مروزی ،نعیم بن حماد ،الفتن ،ج ،2ص022؛ سیوطی ،جالل الدین عبـد الـرحمن بـن ابـی بکـر ،الادر ال نراور ،ج،1
ص.73

الف .حضرت مهدی و کتابهای آسمانی

وی درباره مهدی از دیدهاه شیعه میهوید« :در روز هفتم کتابهای ابراهیم و نوح و
ادریس و صالح و هود و داود و موسی و عیسی و قرآن را میخواند»؛ 1و درباره مهدی از
دیدهاه اهل سنت میهوید« :چیزهایی از این قبیل برای او اتفاق نمیافتـد» .حـال آنکـه
اهر وی کمترین مراجعهای به منابع اهل سنت درباره امام مهدی داشت این سخن را
نمیهفت؛ چراکه عبدالرزاق در ال صن  ،سیوطی در العرف الوردی و سفارینی حنبلی
در کتاب األنوار البهیة و ابنحماد مروزی در کتـاب الفاتن روایـات متعـددی بـا همـان
مضمون نقل کردهاند ،از جمله از کعب چنین روایت شده است:
آنگاه مهدی تابوت سکینه (میراث حضرت موسی )را از غاری در انطاکیه خارج
میکند که در آن توراتی که بر حضرت موسی نازل شده و انجیلـی کـه بـر حضـرت
عیسی نازل هردیده وجود دارد .آن حضرت میان اهل تورات به تـورات و میـان اهـل
2
انجیل طبق انجیل حکم میفرماید.

ب .کنیزبودن مادر امام مهدی

عثمان خمیس مدعی است که شیعه میهوید «وی پسر کنیز است»؛ و اهـل سـنت
میهوید این مسئله معلوم نیست و خداوند عالمتر است 3.این در حالی است که عدهای
ً
از بزرهان اهل سنت نیز به کنیز بودن مادر امام مهدی اعتراف کردهاند؛ مثال البـانی،
که از بزرهان علمای سلفی در عصر حاضر است و سلفیها او را بخاری زمان نامیدهاند،
به کنیز بودن مادر حضرت مهدی اعتراف کرده است .وی در مقام بیان این نکته کـه
مادران عترت طاهره ،که الگوی بزرهان در امور دین هستند ،از کنیزان بودهاند ،میهوید:

 .1خمیس ،عثمان بن محمد ،عجیبترین دروغ تاریخ ،ص.302
 .2مروزی ،نعیم بن حماد ،الفتن ،ج ،3ص100؛ و نک :.صنعانی ،عبدالرزاق ،ال صن  ،ج ،33ص162؛ سـیوطی ،جـالل
الدین عبد الرحمن بن ابی بکر ،العرف الوردی ،ج ،3ص332؛ سفارینی حنبلی ،شمس الدین ،األنوار البهیاة ،ج ،2ص62؛
و در کتاب فواةد فی ال عانی من کتب البانی ،ج ،3ص ،2این مطلب از البانی نیز نقل شده است.
 .3خمیس ،عثمان بن محمد ،عجیبترین دروغ تاریخ ،ص.301

«و مادر محمد بن الحسن که حجت ،قائم و مهدی از القاب وی است ،کنیـزی بـه نـام
1
نرجس است».
نتیجه

مولف کتاب متی یشرق نورک ایها المنتظر برای انکـار وجـود مهـدی امـت بـه
روشهایی تمسک کرده که مخاطبان ناآهاه خود را تحت تاثیر قرار دهد ،اما کسی کـه بـا
متون دینی شیعه و حتی اهل سنت نیز آشنا باشد ،متوجه خواهد شد که روش ایشـان در
این کتاب روشی غیر عالمانه و غیر منصفانه است .استفاده از اخبار ضـعیف بـه عنـوان
عقائد شیعه و نادیده هرفتن احادیث متواتر ،تحریـف و تقطیـع روایـات ،مخفـی کـردن
حقائق مسلم موجود حتی در میـان اهـل سـنت ،اسـتهزاء و تـوهین و مغالطـه از جملـه
روشهائی است که او در کتاب به منظور زیر سـوال بـردن وجـود حضـرت حجـت
استفاده کرده است.

 .1نک :.البانیّ ،
محمد ناصر ،التعلیقات الرضیة علی الروضة الندیة ،ج ،2ص.303
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بررسی و نقد دیدگاه سلفیان در خصوص مجاز
*

**

چکیده
از مهمترین مبانی سلفیه ،اعتقاد به فقدان مجاز در لغـت و در قـرآن اسـت .آنهـا بـرای
اثبات مدعای خود به ادلهای استناد میکنند و معتقدند تمامی الفاک ،چه در قرآن و چـه
در لغت ،همه حمل بر معنای ظاهری خود میشود و سلف امت نیز همین کار را انجام
میدادند و ما سراغ نداریم که سـلف حتـی از لفـظ «مجـاز» در هفتـار و نوشـتار خـود
استفاده کرده باشند .اما با بررسی آیات قرآن و ادله عقلی و لغوی به دسـت مـیآیـد کـه
اعتقاد به نفی مجاز در لغت و قرآن اعتقاد باطلی است .زیرا ٔ
ادله اثبات مجاز به هونـهای
است که حتی سلفیه نیز نمیتوانند منکر آن شوند .به همین دلیـل ،ایشـان بـرای توجیـه
نظریه خود راهحلهایی را به کار بستهاند .ابنتیمیـه قائـل بـه «مشـترک معنـوی» شـده،
محمدامین شنقیطی قائل به «اسلوب» در زبان عربی شده و دیگران نیز قائل به «توسـعه
در لغت عرب» شدهاند .البته این راهحلها در عمل با اعتقاد بـه وجـود مجـاز در قـرآن
یکی است .به همین دلیل ،محققان معاصر سلفیه به این نتیجه رسیدهاند که دعوای بـین
منکران مجاز و قائالن به مجاز ،نزاعی لفظی بیش نیست.
کلیدواژهها :قرآن ،لغت ،مجاز ،حقیقت ،سلفیه.

* پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد کالم اسالمی.
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مقدمه

یکی از مبانی سلفیان ،انکار وجود مجاز در قرآن است .آنها بهشدت از این مبنا دفاع
میکنند .در ایـن میـان ،ابنتیمیـه و ابنقـیم ،بیشـترین تـالش را در تثبیـت ایـن نظریـه
داشتهاند .سلفیان معاصر نیز به تقویت و توجیه این نظریه پرداختهانـد و رسـالههایی بـا
موضوع نفی مجاز در قرآن تألیف کردهاند ،که میتوان برای نمونه از محمدامین شنقیطی
نام برد .انگیزه ای که سلفیان را به این مبنا واداشته ،این است که در صورت اثبات مجـاز
در قرآن ،راه برای تأویل صفات الهی هموار میشود .به همین علت ،قائل به نفی مجـاز
در قرآن و لغت شدهاند .آنها توجیهاتی را مطرح کردهاند که تعبیر دیگری از مجاز است.
آنچه در این مقاله به آن پرداخته شده استخراج ایـن مبنـا از کتـب موثـق نـزد سـلفیه در
خصوص مجاز ،و بررسی و نقد این نظریات است .البته در این زمینه تحقیقاتی صورت
هرفته ،ولی آنچه در این مقاله بیشتر به آن پرداخته شده بررسی شـبهات سـلفیان در ایـن
موضوع و تناقضات ایشان و توجیهات صورتهرفته در این زمینه است.
حقیقت و مجاز

کالم از حیث استعمال به حقیقت و مجاز تقسیم میشود .از اینرو الزم است ابتدا،
به معنای حقیقت اشاره شود و بعد از آن به مبحث اصلی که درباره مجاز است بپردازیم.
زیرا مجاز فرع بر وجود حقیقت است .اهر لفظ در معنای موضوع له استعمال شود به آن
حقیقت هفته می شود و زمانی که لفظ در غیر معنای حقیقی استعمال شـود صـحبت از
مجاز پیش میآید.
حقیقت در لغت از ماده «حقق» بـه معنـای امـر ثابـت انکارناشـدنی اسـت 1،امـا در
اصطالح اکثر عالمان اصول و بالغت ،حقیقت لغوی به معنای لفظی است کـه در معنـای
موضوع له خود در مقام تخاطب استعمال شده باشـد؛ 2ماننـد اینکـه هفتـه شـود« :رأیـت
 .1فراهیدی ،خلیل بن أحمد ،کتاب العین ،ج ،1ص7؛ فیومی ،احمـد بـن محمـد ،ال صاباح ال نیار ،ج ،3ص321؛ ابـن
منظورّ ،
محمد بن مکرم ،لسا العرب ،ج ،34ص23؛ زمخشری ،جارالله ،أساس البالغة ،ج ،3ص.241
 .2شریف جرجانی ،کتاب التعریفات ،ص43؛ تفتازانی ،سعد الدین ،مختصر ال عانی ،ص.230

اسدا» که در این جمله لفظ «اسد» در معنای حقیقی خود ،که شیر بیشه باشـد ،اسـتعمال
شده است.
مجاز در لغت

مجاز بر وزن َمفعل از کلمه «جوز» هرفته شده که علمای لغت در معنای آن هفتهاند:
الموضع َإ ْوزاً ااا إا َزهَ :س َار ِف ِ
َکه» 1.این ماده بـه معنـای عبـور،
وإاز
یـه َو َسـل و
َ
« وإ ْز و
ت الطری َ
َ
هذشتن و سیرکردن است .اما مجاز در اصطالح ،به معنای استعمال لفظ در غیر معنـای
موضوع له خود ،به همراه ٔ
قرینه صارفه از معنای موضوع لـه اسـت 2.در مجـاز ،نیـاز بـه
عالقه و ارتباط بین معنای حقیقی و مجازی است که اهر این عالقه و ارتبـاط ،مشـابهت
باشد به آن استعاره میهویند؛ مانند استعمال لفظ «االسد» در «الرجل الشجاع» و اهـر
ارتباط و عالقه بین معنای مجازی و حقیقی غیر مشابهت باشـد ،ماننـد اسـتعمال لفـظ
3
«الید» در نعمت یا قدرت ،به آن مجاز مرسل میهویند.
مجاز در یکی از تقسیمبندیها به چهار قسم تقسیم میشود که عبارتاند از :مجـاز
مفرد مرسل و مجاز مفرد باالستعاره که در کلمه جاری میشود و مجاز مرکـب مرسـل و
مجاز مرکب باالستعاره که در کالم جریان دارد 4.قسم دیگری از مجاز نیز وجود دارد که
مجاز عقلی نامیده میشود و در جایی است که فعل یا آنچه در معنای فعل است ،ماننـد
اسم فاعل ،به غیر آنچه به آن مربوط است اسناد داده شود ،مانند« :منـی اسمیـر المدینـب».
ُ
در این مثال ،ساختن که فعل عمال و کارهران است به امیر نسبت داده شده اسـت .زیـرا
5
امیر امرکننده به بنای ساختمان است.
 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسا العرب ،ج ،0ص127؛ فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،ج ،7ص.370
 .2ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،االصول من عل االصول ،ص23-24؛ بخاری حنفی ،عالء الدین ،کشا األسارار شارح
أصول البزدوی ،ج ،3ص72؛ غزالی ،أبو حامد ،ال ستصفی.347 ،
 .3تفتازانی ،سعد الدین ،مختصر ال عانی ،ص233؛ هاشمی ،احمد ،جواهر البالغ  ،ص.203
 .4نک :هاشمی ،احمد ،جواهر البالغ  ،ص.203
 .5تفتازانی ،سعد الدین ،مختصر ال عانی ،صص227-234؛ هاشمی ،احمد ،جواهر البالغ  ،ص.200

دیدگاههای اندیشمندان درباره مجاز در قرآن و حدیث

اندیشمندان اسالمی درباره کاربرد حقیقت و مجاز در قرآن و حـدیث و بـه صـورت
کلی در لغت اختالفاتی دارند .از اینرو ،بدرالدین زرکشی ،از علمای اهل سنت ،در این
زمینه پنج نظریه را آورده است که به آن اشاره میشود:
 .3منع جواز مجاز ،هم در لغت و هم در قرآن و حـدیث؛ کـه ابـوبکر بـن ابـیداود
سجستانی شاهرد ،داود بن علی ظاهری به آن معتقد بود؛
 .2منع جواز در قرآن و حدیث فقط؛
 .1منع در قرآن؛
 .2وقوع مجاز به صورت مطلـق در لغـت و قـرآن و حـدیث؛ اصـولیان ،بالغیـان و
1
جمهور فقها ،از جمله احمد بن حنبل ،به این نظریه معتقدند؛
 .0تفصیل بین آنجایی که حکم شرعی باشد ،ماننـد «صـالة» کـه حقیقـت شـرعی
َ م م َ
ُّ
ضیَل َدا َید َو َةاَیالةی ُ یْ 2کـه مجـاز در آن راه
است و غیر حکم شرعی ،مانند آیه شریفه :واخ ِو
3
دارد؛ که نظریه ابنحزم است.
اما سلفیه از بین این اقوال معتقد به قول اول هستند که در ادامه بـه سـخن ایشـان در
این باره میپردازیم.
کالم سلفیه درباره مجاز

همانطور که ذکر شد ،سلفیه تقسیم کـالم بـه حقیقـت و مجـاز را امـری بیاسـاس
می دانند که ما در اینجا به ذکر اقوال برخی از برجسـتهترین شخصـیتهای ایـن مکتـب
میپردازیم.
ابنتیمیه معتقد است تقسیم الفاک به حقیقـت و مجـاز در کـالم متـأخران و بعـد از
سپریشدن قرون ثالثه رواج یافته است و هی یک از صحابه و تابعین و ائمه دین و ائمه
 .1زرکشی ،بدر الدین ،بحر ال حیط فی اصول الفق  ،ج ،1ص.27
 .2سوره اسراء ( :)36آیه .22
 .3زرکشی ،بدر الدین ،بحر ال حیط فی اصول الفق  ،ج ،1ص.04

لغت از آن در کالم خود استفاده نکردهاند و تنها کسی که از «مجاز» نام بـرده ،ابوعبیـده
معمر بن مثنی است که در کتاب خود با عنوان مجاز القرآ از آن نـام بـرده اسـت 1.وی
برای نفی تقسیم الفاک به حقیقت و مجاز مدعی میشـود کـه کسـی نمیتوانـد بگویـد
عدهای جمع شدهاند و تمامی اسماء را برای اشیا وضع کردهاند و بعد از آن ،این الفاک را
در این معانی به کار بردهاند و اهر در غیر موضوع له خود استعمال شود مجاز است؛ پس
نتیجه اینکه الفاک وضع متقدم بر استعمال ندارند 2.ابنتیمیه میهوید قائالن به حقیقـت
و مجاز برای شناخت حقیقت از مجاز میهویند لفظ اهر بدون قرینـه بـر معنـا داللـت
کرد ،حقیقت است و اهر به همراه قرینه داللت بر معنا کرد مجاز است و ایـن در حـالی
است که نمی توان مرز معینی را مشخص کرد تا این دو از هم تشخیص داده شوند؛ پـس
3
نتیجه اینکه این تقسیم باطل است.
ِّ
ابنقیم در این باره میهوید« :مجاز طاغوتی است که متأخران و معطله برای تعطیـل
حقائق اسماء و صفات الهی به آن پناه بردهاند» 4.به نظر وی ،تقسیم الفاک به حقیقـت و
مجاز از چهار حالت خارج نیست ،یا عقلی یا شرعی یا لغوی یا اصطالحی اسـت .وی
با ابطال سه احتمال نخست ،معتقد است این تقسیم ،اصطالحی است 5که پـس از سـه
6
قرن نخست حادث شده و منشأ آن نیز معتزله و جهمیه و متکلمان متأثر از آنان بودهاند.
ابنقیم تمامی آنچه را ابنتیمیه در این باره هفته به شکل کاملتر و منظمتری مطرح کرده
است .وی برای اثبات مدعای خود بر نفی مجاز در قرآن و لغت به ادله فراوانی پرداختـه
که از حوصله این مقاله خارج است .نتیجه آنکه ابنقیم در نفـی مجـاز ماننـد ابنتیمیـه
عمل کرده است.
 .1ابنتیمیة ،احمد ،اإلی ا  ،صص.61-62
 .2همان ،ص.60
 .3همان ،ص.44
 .4ابنقیم جوزیة ،محمد بن أبی بکر ،مختصر الصواع ال رسلة ،ص.240
 .5همان ،ص.240
 .6همان ،ص.246

از متأخران سلفیه ،که در رد مجاز قلم زده ،محمدامین شنقیطی است .وی کتاب منع
جواز ال جاز را در نقد مجاز نگاشته است .او معتقد است توسـل بـه مجـاز بـرای نفـی
صفات الهی است ،در حالی که نفی آنچه در قرآن و سنت آمده محال اسـت .نیـز ،هـر
آنچه در قرآن آمده حقیقت است 1.شنقیطی در کالم دیگری میهوید از آنجایی کـه هـر
مجازی را میتوان نفی کرد ،پس نافی آن در واقع صادق اسـت و نفـی آن از قـرآن جـایز
است ،در حالی که نمیتوان چیزی از قرآن را نفی کرد .وی بار دیگر انگیزه قول به مجاز
را تعطیل صفات از طرف معطله بیان میکند 2.شنقیطی در ادامـه بـا اثبـات اسـلوب بـه
جای مجاز میهوید« :با این راهحلی که ما اتخاذ کردیم ،ممکن نیست مجاز را در لغت
3
عربی اثبات کنیم».
سلفیان معاصر نیز به پیروی از سلف خود تقسیم مـذکور را نپذیرفتهانـد و معتقدنـد
ً
مجاز مطلقا در لغت و قرآن وجود ندارد .ابنعثیمین ،با اینکه بحـث مجـاز را بهتفصـیل
مطرح میکند ،در پایان ،به سخنان ابنتیمیه و ابنقـیم اشـارهمیکنـد و حـق را در کـالم
4
ایشان میداند.
عبدالعزیز بن باز نیز در این مسئله ،سخن ابنتیمیـه را میپـذیرد و معتقـد اسـت در
قرآن مجاز مصطلح وجود ندارد و هر آنچه هست از باب توسعه در لغت عرب بـوده نـه
م َ مَ َ
َةُ معنـای ایـن
مجاز و برای آن مثالهایی میزند .او میهوید در آیه شـریفه َ وااةْْیالق مَ ی
ِ
5
سخن پرسش از اهل قریه است و این از عادت عرب در اطالق قریه بر اهلش است.
از آنچه تا به حال هفته شد به دست میآید که سلفیه معتقدند در لغت و قرآن ،مجاز
مصطلح وجود ندارد و تقسیم کالم به حقیقت و مجاز از ریشه و اصل باطل است.

 .1شنقیطی ،محمد أمین ،منع جواز ال جاز ،ص.1
 .2همان ،ص.6
 .3همان ،ص.0
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،األصول من عل األصول ،ص.33-22
 .5بنباز ،عبد العزیز ،مج وع فتاوی ،ج ،2ص.141

ٔ
ادله قائالن به وجود مجاز در قرآن

از آنجایی که انگیزه منکران مجاز در قرآن به سبب دفاع از آیات و احادیث مربوط به
صفات است ،در مقام دفاع از عقیده خود نهتنها مجاز در قرآن را منتفـی دانسـتند بلکـه
باالتر ،مجاز در لغت را نیز منکر شدند تا راه را بر مخالفان خـود ببندنـد .بـا ایـن حـال
جمهور علما معتقدند مجاز نهتنها از جنبههای بالغی لغت عرب است بلکه در قرآن نیز
به کار رفته 1که در ادامه به ادله این هروه میپردازیم.
دلیل وجود مجاز در قرآن این است که خداونـد متعـال بـا زبـان عربـی انسـانها را
مخاطب قرار داده است .به همین سبب جایز است که مردم را با آنچه نزد ایشان متـداول
است خطاب قرار دهد که یکی از ایـن شـکلهای تخاطـب ،اسـتفاده از مجـاز اسـت؛
همانطور که خداوند در قرآن انسانها را با عموم و خصوص و مجمـل و مبـین خطـاب
قرار میدهد 2.همچنین ،اهر قائل باشیم که در قرآن مجاز نیست باید هفت قرآن به زبـان
3
عربی نازل نشده است؛ چراکه لغت عربی به حقیقت و مجاز تقسیم میشود.
4
از دیگر ادله وجود مجاز ،وقوع آن در قرآن است که قائالن به مجاز از آن نام میبرند
و در ادامه به آن میپردازیم .دلیل اینکه مجاز در قرآن به کار رفته ایـن اسـت کـه مجـاز
ً
َ
ً
بلیغتر از تصریح است .مثال در این آیه شریفه که میفرماید :فْ َُّ ی ِاوَُی 5آیه مجـازا بـه
هاویه ،که نام جهنم است ،اطالق مادر کرده است و این میرساند کـه در جهـنم ،آتـش
مانند مادر که تمامی امور فرزندش را بر عهـده میهیـرد ،کـافران را در خـود بـه آغـوش
َ
ً
م َ
کةم 6که قرآن مجازا به زنـان اطـالق زمـین
می
میهیرد .یا در این آیه شریفه ِ نَاؤ
مکی مةٌَیل
کشاورزی میکند به این سبب است که بگوید همانهونه که بـا زمـین کشـاورزی خـود
 .1زرکشیّ ،
محمد ،البحر ال حیط فی أصول الفق ؛ سیوطی ،جالل الدین ،اإلتقا فی علوم القرآ  ،ج ،1ص.324
 .2تمیمی ،منصور بن محمد ،قواطع األدلة فی األصول ،ج ،3ص277؛ زرکشیّ ،
محمد ،البحر ال حایط فای أصاول الفقا ،
ج ،1ص.24
ّ
 .3زرکشی ،محمد ،البحر ال حیط فی أصول الفق  ،ج ،1ص.24
 .4ابنعبدالقوی ،سلیمان ،شرح مختصر الروضة ،ج ،2ص.24
 .5سوره قارعه ( :)343آیه .3
 .6سوره بقره ( :)2آیه .221

رفتار میکنید و هر آنچه در زمین خود بکارید برداشت میکنیـد ،زنـان شـما نیـز ماننـد
َ م م َ
ُّ
ضیَل َدا َید َو َاَیالی ُ یْ 1بال داشتن در حقیقت
زمین کشاورزی هستند .یا این آیه شریفه :واخ ِو
برای پرندهان است ،ولی در این آیه برای ذل که به معنای «خضوع» اسـت بـه کـار رفتـه
است .البته آیات مجاز بسیار زیاد است که از حوصله بحث مـا خـارج اسـت .سـیوطی
میهوید« :عزالدین بن عبدالسالم کتابی در این باره تدوین کرده کـه مـن آن را تلخـیص
2
کرده و مجاز الفرسا الی مجاز القرآ نامیدهام».
از دیگر ادلهای که برای وجود مجاز در قرآن ذکر شده ایـن اسـت کـه اهـل بالغـت
هفتهاند اهر قائل به مجاز در قرآن نباشیم قسمت حسن و جمال قـرآن سـاقط میشـود و
اهر واجب باشد که قرآن از مجاز خالی باشد ،واجب است که از حذف و تأکید و تکرار
3
قصهها نیز خالی باشد.
ُّ
دلیل دیگری که برای اثبات مجاز در قرآن میتوان از آن استفاده کرد ،آیه شریفه کة ی
َ
َ
َش ٍ ی َ ِالة ِیان َیو مد َ ة ی 4است ،به این بیان که طبق نظر وهابیت در نفی مجاز و حمل آیـات
بر معانی حقیقیشان ،خداوند میفرماید« :همه چیز از بین میرود مگر صورت او» .از
طرف دیگر ،خداوند متعال برای خود دست ،پا ،سـاق و دیگـر صـفات الیـق ذاتـش را،
اثبات کرده است .با در نظر هرفتن این مطلب باید هفـت اهـر مـا «وجـه» را بـر معنـای
حقیقی خود حمل کنیم همه چیز در قیامت از بین میرود ،مگر صورت خداونـد .پـس
برای اینکه به این مشکل برنخوریم باید برای وجه معنایی غیـر از معنـای ظـاهری آن در
نظر بگیریم و این همان مجاز نزد قائالن به آن است.
شبهات سلفیه در خصوص مجاز

همانطور که ذکر شد  ،سلفیه قائل به نفی مجاز در قـرآن و حـدیث هسـتند و بـدین
 .1سوره اسراء ( :)36آیه .22
 .2سیوطی ،جالل الدین ،اإلتقا فی علوم القرآ  ،ج ،1ص.324
 .3همان؛ زرکشیّ ،
محمد ،البحر ال حیط فی أصول الفق  ،ج ،1ص.24
 .4سوره قصص ( :)24آیه .44

ٔ
نظریه مخالف را نقد کردهاند ،که در این مقال به برخی از
منظور با مطرحکردن شبهاتی،
این شبهات و پاسخ آنها اشاره میکنیم:
شبهه اول

یکی از شبهات ابنتیمیه و سلفیه ایـن اسـت کـه هـی یـک از ائمـه سـلف از لفـظ
«مجاز» در کالمشان استفاده نکردهاند و تنها کسی که از این لفظ استفاده کرده ابوعبیده
معمر بن مثنی است که کتاب خود را به مجاز القرآ نامیده است و کالمی از احمد نقل
شده است بدین مضمون که درباره «انا» و «نحن» ،که در قـرآن آمـده ،پرسـیده شـده و
1
احمد در پاسخ هفت« :ه ا من مجاز اللثب».
ً
اوال :درباره این شبهه باید هفت که ادعایی بیش نیست ،بلکـه سـخنانی از سـلف و
همچنین از خود ابنتیمیه بر این مطلب تصریح دارد که لفظ مجاز در قرون اولیه اسـالم
استفاده شده است که به چند نمونه اشاره میکنیم:
الف .ابنتیمیه درباره کالم الهی نزد جهمیه میهوید« :جهم معتقـد اسـت خداونـد
سخن نمیهوید یا اهر سخنی بگوید به طریـق مجـاز سـخن میهویـد» 2.وی در نقـل
دیگری از جهم میهوید« :جهم منکر اسماء خداوند متعال بود و خداونـد را بـه شـیء،
ّ
حی و دیگر صفات نمینامید ،مگر به صورت مجاز» 3.نیـز میهویـد« :بـرای خداونـد
کالمی نیست تا اینکه بگوییم برای خداوند کالم است به خاطر مسلمین مگر به صورت
مجاز» 4.از این عبارات ابنتیمیه استفاده میشود که لفظ «مجاز» در قرن دوم نیز کاربرد
َّ
داشته است و اال جهم بن صفوان که متوفای  324ه.ق 5.اسـت از آن اسـتفاده نمیکـرد.
 .1ابنتیمیه ،احمد ،االی ا  ،ص.62
ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َّ َ َ ً
َ ْ ٌ ُ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َّ ُ َ
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« .2جهم یقول :إن الله تعالی ال یتکل
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ابنتیمیه ،احمد ،مج وع فتاوی ،ج ،32ص.333
َ
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َْ َ
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َ ْ َ
ـولُ :ه َـو َم َج ٌ
ـاز»؛ همـان،
« .4کان الج ْه ُم یقول أ َّوال :إن الل َه ال کال َم ل ُه ث َّم اح َت َاج أن یط ِل َق أن ل ُه کال ًما ِأل ْجـل ال ُم ْس ِـل ِمین فیق
ِ
ج ،32ص.102
 .5ابناثیر ،الیامل فی التاریخ ،ج ،2ص.124

اهرچه جهم بن صفوان از نظر اعتقـادی منحـرف اسـت ولـی ایـن موضـوع ضـرری بـه
استشهاد به کالم او نمیزند .زیرا آنچه مهم است اثبات وجـود لفـظ «مجـاز» در قـرون
مفضله است و همین مقدار برای ما کافی است.
ب .تصریح خود ابنتیمیه در خود اشکال ،بر اینکه لفظ «مجاز» در کالم احمد نیـز
به کار رفته و بسیاری از کسانی که قائل به مجاز شدهاند به همـین هفتـه احمـد تمسـک
کردهاند که ابنتیمیه به تعدادی از ایشان مانند قاضی ابویعلی و ابنعقیـل و ابوالخطـاب
اشاره میکند .حتی شاید پدربزر ابنتیمیه (مجد بن تیمیه) و پدرش عبدالحلیم نیز در
1
نتیجه سخن امام مذهب ،قائل به مجاز در قرآن شدهاند.
ً
ً
ثانیا :لفظ «مجاز» فقط اصطالح است و اصطالحات غالبا در ظهور خود ،متأخر از
موضوع فن مربوط به آن به وجود میآیند .بهکارهیری اصـطالحات نیـز بیشـتر در عصـر
ّ
تدوین علوم بوده و اال در اصل وجود مجاز در قرآن و لغـت عـرب شـکی نیسـت .اهـر
مستشکل این اشکال را مطرح کند ،باید به اصطالحات دیگـر علـوم ماننـد علـم نحـو،
اصول فقه ،و مصطلحات علم حدیث و دیگر علوم نیز اشکال بگیرد .عالوه بر این ،ما در
کالم بزرهانی مانند شافعی و سـیبویه مـیبینیم کـه از مجـاز تعبیـر بـه توسـعه در لغـت
کردهاند .شافعی در الرسالة میهوید خداوند عرب را با کالم خود عـرب ،بنـا بـر آنچـه
میفهمد ،مخاطب قرار داد و از جمله چیزهایی که در کالم عرب است توسعه در لسـان
است و از جمله اینها ،وجود عام است که اراده خاص از آن شـده کـه از سـیاق فهمیـده
میشود که غیر ظاهر لفظ اراده شده است 2و این همان مجاز مصطلح است که شـافعی
به آن معتقد شده ولی اسم آن را مجاز نگذاشته و به توسعه در لغت بسـنده کـرده اسـت.
ٔ
جمله معروفترین نحویین اسـت ،در مبحـث منـادی وقتـی بـرای
سیبویه ،که او نیز از
منادی به یا للعجب و یا للماء مثال زده میشود میهوید «مثل این است که هفته شـود:
"ای عجب بیا!" ،یا اینکه "ای آب بیا!" .بعد از این بیان میکند که ایـن ترکیـب در معنـای
 .1آلتیمیة ،ال سودة فی أصول الفق  ،ص.372
 .2شافعی ،محمد بن إدریس ،الرسالة ،ص.04

ّ
تعجب است و اال جایز نیست» 1.اینها شواهدی بود بر اینکه اصل مجاز در لغت وجود
دارد ولی با نام مصطلح نامیده نمیشده است.
ما در کالم صحابه و تابعین و از همه باالتر رسول خدا ،اسـتعمال لفـظ در غیـر
موضوع له را مشاهده میکنیم ،با اینکه به آن مجاز نمیهفتند .در صحیح بخـاری هفتـه
2
شده که رسول خدا بر اسب اطالق دریا کرده است.
شبهه دوم

یکی دیگر از اشکاالت ،این است که ابنتیمیه معتقد است الفاک وضع معین و اولی
ندارند که در معانیشان استعمال شوند تا اینکه اهر در غیر موضوع له استعمال شد مجاز
باشد 3.بلکه او معتقد است اصل لغت الهام از طرف خداونـد اسـت بـه ایـن معنـا کـه
4
خداوند است که به انسان یاد میدهد که الفاک را برای معانی تصورشده قرار دهد.
در پاسخ به این شبهه باید هفت:
 .3علما در هر فرعی از فروع لغت قائل به این مطلب هستند که وضع اول و معینـی
برای الفاک وجود دارد و دلیل آن هردآوری معاجم لغت به دست لغویان اسـت و اینکـه
علما برای یافتن معنای الفاک و مدلول آن به عرب رجوع میکردند.
 .2با وجود الهام از طرف خداوند باز نمیتوانیم منکر وضع اولی برای الفاک باشیم.
زیرا در این صورت این خداوند است که الفاک را به انسان یاد میدهد .پس واضع الفاک
خداوند است.
 .1وضع و استعمال متالزم هستند .زیرا مراد از وضع لغت همان اولین اسـتعمال آن
لفظ در معنایی از معانی است 5.به عبارت دیگر ،لغات وضع میشود که در استعماالت
به کار رود .کسانی که الفاک را برای معانی وضع کردهاند مقصودشان ایـن اسـت کـه در
 .1سیبویه ،عمرو بن عثمان ،الیتاب ،ج ،2ص.234
ُ َّ
َ
َ َ
ُْ
ّ
« .2قال َر ُسول الل ِه^َ " :و َجدت ُه َب ْح ًرا» ْیع ِنی الف َر َس"؛ بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع ال سند الصحیح ،ج ،2ص.77
 .3ابنتیمیه ،احمد ،االی ا  ،ص.60
 .4همان ،ص.67
 .5کامل ،عمر عبد الله ،االنصاف فی ا اثیر هول الخالف ،ص.66

استعماالت به کار هرفته شود ،حال فرقی نمیکند که این وضع از طرف خداوند باشد یا
اینکه اشخاص دیگری این الفاک را برای معانی تعیین کرده باشند.
شبهه سوم

ابنتیمیه مدعی است که لفظ برای افاده معنا همیشه به صورت مقید و همراه با قرائن
است .پس این ادعا که بگوییم اهر لفظ با قید و قرینه مفید معنا باشد ،نشانه مجاز است
1
و اهر بدون قید و قرینه باشد دلیل بر حقیقت است ،باطل است.
پاسخ :بطالن این شبهه از بدیهیات است .زیـرا تمـامی الفـاک ذکرشـده در معـاجم
لغوی خالی از قید و قرینه هستند ولی با وجود این مفید معنا هستند .بـهعالوه ،علمـای
ادبیات عرب هفتهاند اسم و فعل کلماتی هستند که بهتنهایی داللت بـر معنـا میکننـد و
حرف کلمهای است که بهتنهایی داللت بر معنایی نمیکنـد 2.حـال بـا پـذیرش سـخن
ابنتیمیه باید هفت اسم نیز مانند حرف به صورت مقید و با قرائن مفید معنـا اسـت کـه
حرف باطلی است.
شبهه چهارم

برخی از سلفیه در مقام اشکال به تقسیم الفاک به حقیقت و مجـاز ،معتقدنـد اینکـه
برای مجاز به استعمال «اسد» در «الرجل الشجاع» مثال آورده میشود درست نیسـت.
زیرا عرب از مرد شجاع به شیر تعبیر میکند و این دلیل نمیشود که بگوییم شیر در مرد
3
شجاع مجاز است.
در جواب هفته میشود اهر استعمال شیر در مرد شجاع حقیقت باشد ،در این صـورت
اهر کسی بگوید« :رأیت اسدا» نباید فقط معنای شیر بیشه به ذهنش برسد بلکه بایـد مـرد
شجاع نیز به ذهن خطور کند و هر دو با هم به ذهن بیایند ،در صورتی که مـیبینیم هنگـام
 .1ابنتیمیه ،احمد ،االی ا  ،ص.44
 .2ابنحاجب ،الیافیة فی عل النحو ،ص.33
 .3شنقیطی ،محمد امین ،منع جواز ال جاز ،ص.0

بهکارهیری این لفظ ابتدا ،شیر بیشه به ذهن خطور میکند .البته اهر قرینه صـارفهای وجـود
داشته باشد در این صورت اسد به معانی مرد شجاع است که همان مجاز است.
وجیه سلفیه در خصوص وجود مجاز

از آنجایی که سـلفیه در انکـار مجـاز بـه سـخنان بزرهـان خـود ،ماننـد ابنتیمیـه و
شاهردش و محمدامین شنقیطی ،که معاصر است ،استناد میکنند ،توجیه این اشـخاص
را در مواجهه با الفاظی که معنای مجازی میدهند میآوریم.
به نظر ابنتیمیه ،لفظی که در دو معنا یا بیشتر استعمال میشود ،از سه حالت بیرون
نیست :یا در یکی حقیقت و در بقیه مجاز است ،یا در همه آنها حقیقت اسـت بـه نحـو
اشتراک لفظی ،یا حقیقت است در قدر مشترک میان آنها کـه در ایـن صـورت از اسـماء
متواطی (مشترک معنوی) است و از آنجا که مجاز و اشـتراک لفظـی خـالف اصـلاند،
الفاظی که در بیش از یک معنا استعمال میشوند همه اسماء متواطیاند و همـه اسـماء
1
عام از این قبیلاند.
ابنتیمیه آن آیات قرآنی را که ادعای مجاز در آنها شده از باب اشتراک معنوی توجیه
م
مَ
ََ َ َ
میکند .مانند این آیه شریفه فْذاق َ ایاُیل َُ َ
ف 2که ابتدا ابنتیمیه قول کسـانی
اسیا یلدَع َیوالخ مَ ی
ِ
ِ
ِ
را میآورد که میهوینـد« :الـذوق» حقیقـت در چشـیدن بـا دهـان اسـت و «اللبـاس»
حقیقت در آنچه بدن را میپوشاند و این دو کلمه به صورت استعاره به کار رفتـه اسـت.
بعد از این وی میهوید اینچنین نیست ،بلکه خلیل ،که یکی از لغویـون اسـت ،هفتـه
است «الذوق» در لغت عرب وجود طعم چیزها است؛ و به آیاتی از قرآن در ایـن زمینـه
اشاره میکند؛ و بعد از این نتیجـه میهیـرد کـه لفـظ «الـذوق» در هـر آنچـه احسـاس
میشود ،استعمال شده و این ادعا باطل است که این لفظ فقط در آنچه با دهان چشـیده

 .1ابنتیمیه ،احمد ،االی ا  ،ص.34
 .2سوره نحل ( :)37آیه .332

میشود به کار رفته است .وی درباره لباس نیـز همینهونـه اظهـارنظر کـرده و قائـل بـه
1
اشتراک معنوی در این زمینه شده است.
َ
م
ابنتیمیه مجاز در حذف را نیز نمیپذیرد و معتقد است در مثالهایی از قبیل َ وااةْْی
ِ
م
ال َق مََ « 2قریه» هم آبادی و هم ساکنان آن را در بـر میهیـرد و نیـازی نیسـت کـه کلمـه
«اهل» در تقدیر هرفته شود 3.وی با این روش از پذیرش مجاز در حذف طفـره مـیرود.
به نظر ابنتیمیه ،برای فهم الفاک واردشده در قرآن و حدیث باید به استعمال نظـایر آنهـا
در قرآن و حدیث رجوع کنیم و عادت و لغت آنها را بشناسیم و نباید آنهـا را بـر عـادات
4
سخنگویی که پس از پیامبر حادث شده و در زمان او شناختهشده نبوده ،حمل کنیم.
محمدامین شنقیطی ،که رسالهای در انکار مجاز در قرآن نوشته بود ،نیز برای آیاتی از
قرآن که ادعای مجاز در آنها شده ،راهحلی مطرح کرد که به آن میپردازیم .وی میهوید
هر آنچه قائالن به مجاز به آن مجاز میهویند ،نـزد کسـانی کـه قائـل بـه مجـاز نیسـتند
ً
اسلوبی از اسالیب لغت عربی است .یکی از اسلوبهای لغت عربی آن است که مـثال
«أسد» به هنگام اطالق و نبودن قید ،به حیوان درنده منصرف میشـود و یکـی دیگـر از
اسلوبهای لغت عربی کاربرد «أسد» برای مرد شجاع است زمانی کـه أسـد بـا قیـدی
همراه باشد که بر این معنا داللت میکند .وی میهوید مانعی ندارد که یکـی از ایـن دو
کاربرد نیازمند قید باشد و دیگری به آن نیازی نداشته باشد ،چراکه در برخـی اسـلوبها
مقصود روشن است و به قید نیاز ندارد و در برخی دیگر مقصود معین نیست مگر اینکه
قیدی بر آن داللت کند ،و هر یک از آنها در محل خود حقیقت است .بنابراین ،نمیتوان
5
مجاز در لغت را اثبات کرد.
وی در مثال معروفی ،که قائالن به مجـاز بـرای اثبـات مـدعای خـود از آن اسـتفاده
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َ

م

میکننــد ،میهویــد :کــاربرد «قریــه» و اراده «اهــل قریــه» در مثــال َ و مااةةْ ِْیال َق مََ ة  از
م َ
ُّ
م
1
ةضیَل َدةا َید َو َةاَیالةی ُ یْ 2نیـز
اسلوبهای لغت عربی است .وی همچنـین در بـاره آیـه َ واخ ِو
میهوید جناح در این آیه در معنای حقیقی خود استعمال شده؛ زیرا جناح در لغـت بـر
دست انسان و بازو و زیر بغل نیز اطالق شده و عرب «خفض جناح» را به کار میبرد که
کنایه از تواضع و نرمخویی است و این نیز یکی دیگـر از اسـلوبهای شناختهشـده نـزد
3
عرب است.
میبینیم که شنقیطی نیز با اسلوبی که به کار میبرد از پذیرش مجـاز پرهیـز میکنـد
ولی در عمل همان نتیجه را میهیرد که قائالن به مجاز به آن میرسند .عبدالعزیز بن باز
نیز برای توجیه اینها میه وید ایـن از عـادات عـرب و توسـعه در لغـت عربـی و زیـادی
تصرف در کالم است که برای بیان معانی مد نظر خود از این ترکیبها استفاده میکند و
ً
مثال بر اهل قریه اطالق قریه میکند و قرآن نیز به زبان عربی نازل شده؛ به همین علـت
4
اینهونه تعابیر در قرآن نیز وجود دارد.
ٔ
دشواریهای پیش روی سلفیه در مسئله مجاز

با اینکه سلفیه معتقد است نه در لغت و نه در قرآن مجاز وجـود نـدارد و هـر آنچـه
هست حقیقت است ولی میبینیم که خود در کالمشان دچار مجازهویی شدهاند و از آن
استفاده کردهاند .از برجستهترین این افراد ابنتیمیه و شاهردش ابنقیم جوزیه هستند کـه
در ادامه به برخی از مجازها در کالم ایشان اشاره میشود.
ابنتیمیه درباره معیت و قرب خداوند به بندهان چهار نظریه نقل میکند و به نظریـه
چهارم معتقد می شود که منظور از معیت ،علم خداوند متعال است و این نظر را به ائمه
دین نسبت میدهد و میهوید ایشان به تمام آنچه در کتاب و سـنت آمـده اسـت ایمـان
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داشتند و معتقد بودند که خداوند در باالی آسمانها قرار دارد و از مخلوقات دور است و
مخلوقات نیز از خدا دور هستند ولی با وجود این خداوند با علمش به عموم بندهان و با
کمک و تأیید و کفایت به انبیا و اولیا همراه است 1.ابنتیمیه در جای دیگری همین نظـر
را ،که منظور از معیت علم است ،به احمد بـن حنبـل نسـبت میدهـد 2،در حـالی کـه
میدانیم لفظ «مع» در لغت به معنای همراهی و مصاحبت است نه به معنـای علـم کـه
ابنتیمیه از آن نام میبرد.
در جای دیگری ابنتیمیه حدیث صحیحی را نقل میکند کـه در آن آمـده اسـت کـه
سوره بقره و آل عمران در روز قیامت میآیند .وی در توجیه این حدیث میهویـد احمـد
بن حنبل و ائمه اهل سنت هفتهاند منظور از آمدن در این حدیث ،آمدن ثواب سوره بقـره
و آل عمران است نه آمدن خود سوره 3،در حالی که این از اقسام مجاز مرسل اسـت کـه
عالقهاش سببیت است .زیرا سبب ،که دو سوره باشد ،ذکر شده و مسبب که ثواب باشد،
از آن اراده شده است.
ابنتیمیه با اینکه مدعی است مجاز را قبول ندارد ولـی در کالمـش از مجـاز مرسـل
َ
َ َ
َ ُ َ َ م َم َ
ةاس 4بعـد از نقـل کـالم
یکریة  .ا ِیَة یالو ی
استفاده میکند .وی در باره آیه مبارکه ِبیاَّنة یإْةوو
ِ
ِ
علما در این باره میهوید اهر فاعل ضرر (اضالل) در این آیه و مشابه آن به اصنام نسبت
داده شده به این دلیل است که اصنام ،سبب در این اضالل هستند نه اینکه در حقیقـت،
5
اضالل به بت نسبت داده شود.
باز در جای دیگری ابنتیمیه لغت را به حقیقت و مجاز تقسیم میکند و به آن پـایبنـد
است 6.از این تصریح استفاده میشود که ابنتیمیه نیز لغت را به حقیقـت و مجـاز تقسـیم
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ـن أن هـذا
ال ِفی نظ ،م َوال ِفی نث ،ر»؛ ابنتیمیه ،احمد ،مج وع فتاوی ،ج ،0ص023؛ در جای دیگری میهویـد« :فمـن ظ

میکرده است .از آنچه هفته شد به دست میآید که ابنتیمیه درباره مبحث مجاز دو دیدهاه
دارد؛ یکی جدلی که مجاز در لغت و قرآن را منتفی میداند؛ و دیدهاه دیگر مذهب عملـی
و سلوکی ابنتیمیه ،که در خصوص آیات قرآن به کار میهیرد و مثبت مجاز است.
ابنقیم نیز مانند ابنتیمیه عمل کرده و با اینکه در کتاب الصواع ال رسل بهسـختی
به جنگ مجاز رفته ولی با بررسی دیگر کتبش به این نتیجه میرسیم که وی نیز قائـل بـه
مجاز است و برای آن شروطی را ذکر میکنـد .وی میهویـد مجـاز و تأویـل داخـل در
منصوص نمیشود ،اما در ظاهر محتمل وارد میشود .همچنین ،عالمت شناخت نـص
از ظاهر به دو طریق است؛ یکی احتمالنداشتن غیـر معنـای وضـعی ،ماننـد عشـره؛ و
دیگری شیوع استعمال بر طریقه واحد در تمامی موارد ،که در این صورت نص اسـت و
قابل تأویل و مجاز نیست 1.در اینجا باید هفت ابنقیم ،که خود مجاز را طـاغوت ثالـث
نامیده بود ،به طاغوت ثالث دچار شده است.
از آنچه ذکر شد ،میتوان به دست آورد که دعوای میان قائالن به مجـاز و منکـران آن
دعوا و نزاعی لفظی بیش نیست؛ همانطور که زرکشی به آن اشاره کرده اسـت 2و هـر دو
هروه از اصطالح حقیقت و مجاز در کالمشان استفاده میکننـد .امـا آنچـه سـبب شـده
است سلفیه از بهکارهیری این اصطالح خودداری کنند به مسئله دیگـری برمیهـردد کـه
عبارت است از اینکه اهر ما قائل به مجاز در لغـت و قـرآن باشـیم اسـتفاده از آن ،بـاب
تعطیل صفات جالل و جمال الهی را باز میکند و راه را برای معطله و نافین صفات بـاز
می هشـاید تـا صـفات را بـه تأویـل ببرنـد 3.از ایـنرو برخـی از معاصـران سـلفیه ،کـه
نتوانستهاند از ادله محکم مجاز شانه خالی کنند ،توجیهـات دیگـری را قائـل شـدهاند و
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کان َحق َیق ًة َیت َن َاو ُل َش ًیئا م ْن ص َف ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ
ـاهال ِجـدا ِبـدالال ِت
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هفتهاند استفاده از مجاز در لغت و قرآن و غیر آیات صـفات پذیرفتـه میشـود ،ولـی در
خصوص آیات صفات مجاز جایز نیسـت و آیـات حمـل بـر حقیقـت میشـود .ایشـان
میهویند در غیر آیات صفات ما قرینه بر مجاز داریم ،ولی در خصـوص آیـات صـفات
1
قرینه بر مجاز وجود ندارد و جالب است که تصریح میکنند که نزاع لفظی است.
نتیجه

از جمله مسائل دستآویز سلفیه بر ابطال تأویل در نصوص شرعی ،اعتقاد به فقدان
مجاز در قرآن است تا جایی که حتی مجاز در لغت را نیز انکار میکننـد و بـرای اثبـات
مدعای خود نیز به ادلهای استناد میکنند .اما با بررسـیهای انجامشـده بـه ایـن نتیجـه
میرسیم که اعتقاد به نفی مجاز در لغت و قرآن اعتقاد باطلی است .زیرا ادله فراوانی بر
وجود مجاز در لغت و قرآن داللت دارد .از آنجایی که سلفیه نیز نمیتواننـد منکـر ایـن
موضوع شوند که استعمال تمامی الفاک قرآن بـر معنـای حقیقیشـان موجـب تنـاقض و
فساد در معانی قرآن میشود ،برای حل مشکل راهحلهایی را به کار بسـتهاند .ابنتیمیـه
قائل به «مشترک معنوی» شده ،شنقیطی نیز قائل بـه «اسـلوب» در زبـان عربـی شـده و
دیگران نیز قائل به «توسعه در لغت» عرب شدهاند .البته این راهحلها در عمل با اعتقـاد
به وجود مجاز در قرآن یکی است و به همین دلیل ،محققان امروزی سلفیه به این نتیجه
رسیدهاند که دعوای بین منکران مجاز و قائالن به مجاز ،دعوا و نزاع لفظی بیش نیسـت؛
و حتی برخی نیز معتقد شدهاند مجاز به غیر از آیات صفات در دیگر آیات قرآن و لغـت
عرب وجود دارد.
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ملخص المقاالت

ّ
تنظر الوهابیة إلی الموت علی أنه نهایة المطاف و انقطاع لعمل اإلنسان،
تحرم طلب ّأي عمل من ّ
لذلک ّ
المیـت بمـا فـل ذلـک الـدعاء أو قضـاء
الحوائج ،حتی لو کان المیت أشرف خالئق الکون النبل األکـرم .و
ّ ً
تکررا حدیث
لتوثیق ّادعاءاتها تطرح الوهابیة بعض األدلة ،و لکن أکثرها
ّ
للنبل یقول بانقطـاع عمـل اإلنسـان بعـد المـوت ،بیـد أن هـذا التفسـیر
الوهابل النقطاع العمل بعد الموت تنقضه العدید من األحادیث النبویـة
الشریفة الموثوقة لدی الوهابیة نفسها من قبیل حدیث صالة األنبیـاء فـل
ّ
القبور ،حدیث ّرد السالم و الصالة ،حدیث عرض األعمال .لذلک ،فـإن
ّ
ّ
المخرج لهذا الحدیث الشریف الذي تستدل به الوهابیة هو أن ما ینقطـع
ّ
عن اإلنسان بعد موته هو األجر علی العمل ،ال أنه ال یصدر عنه ّأي عمل
ًّ
ّ
ّ
حیا بعد الموت ،و أن الحل بمقتضـی
بعد الموت ،ذلک أن المیت یکون
ً
حیاته یحتاج قطعا إلی العمل ،و لکن دون أن یؤجر علیه.
الکلمات المفتاحیة :الوهابیة ،عدم القدرة علی اإلجابة ،انقطاع العمل،
عرض األعمالّ ،رد السالم ،أجر العمل.

ّ
التوحید العبادي هو أحد أقسام التوحید ،و یعنل أنـه ال أحـد سـوی اللـه
تبارک و تعالی یستحق العبادة .لقـد طرحـت الوهابیـة المعنـی اللغـوي
1
للعبادة بوصفه المعنی المصطلحل للکلمة دون االکتـراث للمقومـات
الالزمة لمعنی العبادة و حقیقتها .و بالتالل ،فهل تری معیار العبـادة هـو
َ َ
ََ ْ
ّ
التذلل المقرون بالحب .و مدلول اآلیة الکریمة َ و َرف َع أ َب َو ْی ِه علی ال َع ْر ِش
2
َ َ َّ ً
ّ
َوخ ُّروا ل ُه ُسجدا ...هو أن النبل یعقوب و أخوة یوسف سجدوا لـه.
و فل ضوء ظهور هذه اآلیة و نقد التبریرات التل أثیرت فـل الـدفاع عنهـا
ّ
ّ
(من قبیل أن سجدة النبل یعقوب لم تکن سجدة عادیة ،أو إنها کانت
ّ
عادیة و لکن غیر عبادیة ،أو إن السجود لغیر الله فل الشرائع السابقة کـان
ً
ّ
مسموحا به)ّ ،
یتبین لنا أن سجدة النبل یعقوب و أخوة النبـل یوسـف
ً
تحمل معیار العبادة من منظار الوهابیة .و علیه ،و طبقـا للتعریـف الـذي
ّ
تطرحه الوهابیة عن العبادة ،فإن النبل یعقـوب قـد وقـع فـل الشـرک
العبادي .و ّلما کان وقوع النبل یعقوب فل محذور الشرک یأتل نتیجـة
ّ
طبیعیة للمعیار الذي وضعته الوهابیة للعبادة ،فإنه یثبـت بواسـطة برهـان
ُ
ّ
الخلف أن معیار الوهابیة فل العبادة غیر صحیح.
الکلمات المفتاحیة« :و ّ
خروا له سجدا» ،التوحید العبـادي ،الوهابیـة،
معیار العبادة ،السجدة.

 .1أو بقلیل من االختالف عن المعنی اللغوي.
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ّ
من أجل تسجیل حضور مؤثر فل العالم اإلسالمل یستدعل األمـر ،إلـی
جانب الدراسات البنیویة ،توجیه البحـوث صـوب مناشـئ و نشـاطات و
ّ
صفقات و مسیرة ّ
التحول ألنصار تکفیر المسلمین ،و خاصـة الشـیعة .إن
هذا الرصد المنتظم یمکن أن یطلق تحذیرات مبکرة لمسـؤولل النظـام و
ّ
المهتمــین بالوحــدة اإلســالمیة .یشــکل تحــدیث دائــرة المعلومــات و
العملیات إشارة مهمة علی قدرة بلد معین فل مجال العالقـات الدولیـة.
ّ
علـی هــذا األسـاس ،إن دراســة أحادیـة الموضــوع السـتراتیجیة العربیــة
السعودیة فل مجال التعلیم (منذ عام 3364م) و مجـال وسـائل اإلعـالم
ّ
اإلنترنتیة الحدیثة (العقد األول من األلفیة الثالثة) ّ
تبین لنـا أن ثلثـل أهـم
الناشطین المناهضین للشـیعة فـل العـالم اإلسـالمل یحملـون التابعیـة
ّ
السعودیة أو إنهم تلقوا ،مباشـرة أو بصـورة غیـر مباشـرة ،عقائـدهم عـن
مشایخ السلفیة السعودیین .و ال یمکن اعتبار هذه النتیجة محض صدفة،
بل وراء الستار مشروع یهدف إلی إحداث تغییرات تسعی إلیها السـعودیة
فل العالم اإلسالمل ،و تشهد علیها السیاسات التعلیمیة فل هذا البلـد و
ّتتضح معالمهـا مـن خـالل رصـد االنتقـاالت السـکانیة غیـر المسـبوقة
لألستاذ و الطالب فل العربیة السعودیة.
الکلمات المفتاحیة :التعلیم ،وسائل اإلعالم اإلنترنتیة ،السلفیة ،الشیعة
فوبیا ،العربیة السعودیة ،الوهابیة.

من الکتب المناهضة للشیعة التل صدرت فل السنوات األخیرة و أثـارت
ّ
ضجة حولها ،کتاب "أصول مذهب الشیعة اإلمامیة اإلثنل عشـریة" بقلـم
الدکتور "ناصر عبد الله بن علل القفاري" .یتناول المؤلف فل کتابه عقائد
الشیعة بالبحث و التحلیل ،و بحسب مزاعمـه ،فقـد قـام بنقـد و تحلیـل
عقائد الشیعة بالرجوع إلی مصادر الشیعة أنفسهم .یتناول المقال الحالل
األسالیب غیر الصحیحة ّ
المتبعة فل الکتاب فـل ّرد عقائـد الشـیعة ،مـع
توجیه نقد عام لتلک األسـالیب .مـن بـین هـذه االنتقـادات التحریـف و
التقطیع و االفتـراء و االسـتدالل باألحادیـث الضـعیفة و االعتمـاد علـی
مصادر المخالفین للشیعة.
الکلمات المفتاحیة :القفاری؛ أصول مـذهب الشـیعة اإلثنـل عشـریة؛
التحریف؛ التقطیع؛ االفتراء.

المقال الحالل نقد استداللل علی کتاب «متی یشرق نورک ایها المنتظر»
تألیف عثمان الخمیس الـذي یثیـر العدیـد مـن الشـبهات حـول اإلمـام
المهدي.
لقــد بــذل المؤلــف مســاعل حثیثــة فــل کتابــه لتصــویر عقیــدة اإلمــام
ً
ّ
مشترکا لدی الفریقین (أهل ّ
السنة و الشـیعة)
المهدي التل تعد مبدأ
ّ
علی أنها نقطة اختالف ،لذلک دأب علی تجاهل الحقائق المطروحة فل
مصادر أهل ّ
السنة ،و نسبتها إلی الروایات الشیعیة .لقد أشرنا فـل مقالنـا
ّ
هذا إلی بعض األمثلة فل هذا المجال .و حاولنا أن نسـلط الضـوء علـی
بعض األسالیب الملتویة لعثمـان الخمـیس المطروحـة فـل کتابـه مثـل
تشو یه الحقـائق و طـرح األخبـار الضـعیفة بوصـفها معتقـدات الشـیعة،
التغطیة علی إشکاالت أحادیث أهل ّ
السنة مع ذکر األمثلة.
الکلمات المفتاحیة :اإلمـام المهـدي ،عقیـدة الشـیعة ،تحریـف
الحقائق ،الخبر الواحد ،الحدیث المتواتر.

من أهم أصول السلفیة ،عقیدة عدم وجـود مجـاز ال فـل اللغـة و ال فـل
ّ
القرآن الکریم ،مستدلة فل ذلک ببعض األدلـة ،حیـث تعتقـد أن جمیـع
ّ ُ
األلفاک سواء فل القرآن الکریم أم فل اللغـة کلهـا تحمـل علـی محمـل
المعنی الظاهري ،و هو منهج السلف کما تقول ،فهم لم یسـتعملوا لفـظ
ً
لکننا إذا ّ
قوال و ال کتابة بحسب زعمهاّ .
تفحصنا آیـات القـرآن
المجاز ال
ّ
ّ
الکریم و األدلة العقلیة و اللغویة یتبین لنا بأن عقیدة نفل المجاز فل اللغة
ّ
و القرآن الکریم عقیدة باطلة ،ذلک أن أدلة إثبات المجاز هل علـی نحـو
ّ
بحیـث ال یســتطیع حتـی الســلفیین إنکارهـا .لهــذا السـبب نجــد أنهــم
یطرحــون بعــض المخــارج لعقیــدتهم ،فهــذا ابــن تیمیــة یطــرح فکــرة
«المشترک المعنوي» ،و محمد أمین الشنقیطل یقول بـ«اإلسـلوب» فـل
ً
أیضا طرحوا مسألة « ّ
التطور فل اللغة العربیـة».
اللغة العربیة ،و اآلخرون
ً
ً
طبعا هذه المخارج مساویة ،عملیا ،لعقیدة وجـود المجـاز فـل القـرآن،
ّ
لهذا السبب استنتج الباحثون السلفیون المعاصرون أن النزاع بین منکري
ً
ً
المجاز و ّ
مؤیدیه ال یعدو کونه نزاعا لفظیا.
الکلمات المفتاحیة :القرآن ،اللغة ،المجاز ،الحقیقة ،السلفیة.
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Study of Salafis’ point of view on metaphor
Ahmad Alidad/ Seyed Hossein Ale-Mojaded
One of the most important principles of Salafism is the
belief that there exists no metaphor, neither in language
nor in Quran. Relying on some arguments they hold that
all the words both in Quran and language should be
attributed based on their literal meaning. They claim that
all the early Muslims did this and none of them even used
the term metaphor in their writings and sayings. But if we
study the verses of the Holy Quran and refer to the logical
and lexical reasoning, we will conclude that this opinion,
negation of metaphor in language and Quran, is baseless.
Because the arguments supporting the existence of
metaphor are so convincing that even Salafis cannot deny
it. Because of this fact the Salafis have tried to find
solutions for approving their theory. Ibn Teymieh has
believed “common concept”, Mohammad Amin Shanqiti
has believed in “methods” in the Arabic language, and
others have believed in “expansion in Arabic language”.
All these alternative solutions are actually equal to
believing in existence of metaphor in Quran. Because of
this fact, the contemporary Salafi scholars and researchers
have come to this conclusion that this debate between the
believers and unbelievers of metaphor is nothing more
than a dispute on one concept but with different wordings.
Keywords: Quran, language, metaphor, reality, Salafism.

A refutation of the book “Oh the expected one, When
will you shine your light?”
Morteza Torabi
This writing is a critique of the book “Oh the expected
one, When will you shine your light?” compiled by
Othman Al-Khamis which contains several doubts casted
on the Imam Mahdi (A.S).
The writer of this book has tried hard to define the belief
in Imam Mahdi, which is one of the common beliefs of
both Shiite and Sunnis, as conflicting point among
Muslims. In doing so, he has neglected the facts regarding
Mahdism that exist in Sunni sources and ascribed them to
Shiite. In the present writing we have brought some of its
examples. We have tried to examine some of the
inaccurate methods adopted by Osman Al-Khamis such
as, distortion of facts, ascribing defective narrations as the
Shiite beliefs, concealing the flaws existing in Sunni
narrations.
Keywords: Imam Mahdi (A.S), Shiite Beliefs, distortion
of Facts, single individual narration, consecutive
narration.

Critique of Manhaj Qafari in his work the principles of
Shia school of thought
Abolfazl Qasemi/ Fathullah Najarzadegan
One of the well advertised recent works written against
Shia is a book written by Dr. Nasir Abudollah Ibn Al1
qafari by the name of “the principles of orthodox Shia
school of thought” he has done an analysis of principles of
Shia beliefs and according to what he claims, he has done
his analysis by referring to the Shia sources. In the present
writing some of the inaccurate methods adopted by the
writer to refute Shia beliefs are analyzed. And an overall
criticism is directed to the general method of the whole
book. Some of the inaccurate methods are the following:
2
distortion, contextomy , calumny, using defective
narrations, relying on anti Shia sources.
Keywords: Qafari, the principles of orthodox Shia school
of thought, distortion, contextomy, calumny.

1. The Twelvers
2. Quoting out of Context

The takfiri and anti unity approach of Saudi Arabia in
realms of education and media
Kamyar Sedaqat Samar Husseini
In order to have an effective presence in the Islamic
world, besides carrying out fundamental studies, some of
the researches should focus of observing the origins,
activities, categories and development of takfir of the
Muslims especially the Shiites. A regular observance can
provide on time warnings for the officials of the Islamic
state and those who seek Islamic unity. Having an up to
date intelligence operation, is one of the important factors
of national strength of a country in the international
relations arena. Based on the given fact, after studying the
case of Saudi Arabia’s approach in the area of education
(since 1970) and modern Internet media (since 2000), we
can realize that almost two third of major anti Shiite
activists in the Islamic world have either Saudi nationality
or their beliefs are influenced by the Saudi Salafi
scholars. This frequency is not accidental but it is rather a
purposeful movement of Saudis to alter the Islamic world
into their own desired form. This purposefulness is
obvious in the educational policies and the replacement of
the teachers and students in Saudi Arabia.
Keywords: Education, Internet media, Salafism, Shia –
phobia, Saudi Arabia, Wahhabites.

The critique of Wahhabites viewpoint on Worshiping
based on the Holy verse of Quran” And he raised his
parents to the throne and they fell down before him
prostrate.”
Yazdan Muhammadi/ Ghader Heiadari
One of the kinds of Tawhid is Tawhid of worshipping
which means that no one but The Most High Allah is
worthy of being worshipped. Without considering the
necessary constituents of the meaning and the true
meaning of worshipping, Wahhabites present the literal
1
meaning of the term as its technical expression.
Eventually they consider the sense humbleness mixed
with love as the criterion of worshipping. This verse” And
he raised his parents to the throne and they fell down
2
before him prostrate” Refers to the prostration of prophet
Jacob (A.S) and his sons before prophet Joseph (A.S).
According to the literal meaning of the verse and critiques
of the diverse justifications (this prostration had not been
a traditionally known, or it had been so but not for
worshipping, or prostration before anyone rather than God
had been permissible in last religions) it is proved that the
given prostration has the criterion of worshipping based of
Wahhabites. So based on Wahhabites definition, prophet
Jacob (A.S) has committed polytheism in worshipping.
Because being a polytheist is impossible for prophet Jacob
(A.S), based on argument by the absurdity of
contradictory, we can conclude that criterion of
Wahhabites for worshipping is inaccurate.
Keywords: they fell down before him prostrate, Tawhid
of worshipping, Wahhabites, criterion of worshipping,
prostration.
1. Or with a little difference
2. Yusuf 100

Study of the Wahhabites arguments for detachment of
action after death
Hussein Qazizadeh/ Mahdi Farmanian
Death has been considered as the end of human action in
the Wahhabites viewpoint, so they negate any sorts of
request for actions such as praying or answering the
requests done by the dead, even if the dead one is The
Prophet Mohammad (PBUH), the best of all creation.
They have put forward arguments to support their claim;
one of the frequent arguments is the prophetic narration
about the detachment of all actions after death. However
this reading of the narration which denies all kinds of
actions after death is refutable based on arguments from
narrations such as, narrations of prophets prayer at the
graves, returning of greetings, presenting of the deeds,
which are acceptable by Wahhabites themselves. To solve
these apparent contradictions we can say: After our death
the rewarding of our actions is ceased not the action
themselves. It is not true to think that no action is done by
the dead. We are alive after death, and all the living can be
doer of action but these actions have no reward.
Keywords: Wahhabites, inability to answer the requests,
detachment of actions, returning greeting, reward of
action.
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