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بررسی داللت حديث خير القرون در حجيت فهم سلف
*

علی مالموسی میبدی
مسلم محمدی

**

چکيده
سلفیها مدعی هستند که باید بر اساس فهم سلف صالح ،بـه تفسـیر متـون دینـی از
ع
جمله کتاب و سنت پرداخته شود .یکی از مهمترین دلیل آنها بر این مـدعا" ،حـدیث
خیر القرون" است .آنها با استناد به این حـدیث معتقـد بـهحجیـت فهـم نسـلهـای
صحابه ،تابعین و تابع تابعین هستند .مستند آنها از حیث سندی ،گرچه با مبانیشـان
قابل مناقشه نیست و تلقی بهقبول است ،امـا از حیـث داللـت قابـل مناقشـه اسـت؛
بهطوریکه بخاری و مسلم از ضبط حدیث با واژه "خیر القرون" اعـرا

کـردهانـد و

طریق صیغه جمع واژه "قرن" را احمد در مسند خود بهطریق صـحیح" ،خیـر النـاس
أقرانی" نقل کرده است .اقران جمع "قرن( "،بـهکسـر قـاف) بـهمعنـای شـبیه و ماننـد
میشود و با این تفسیر ،دیگر حدیث ناظر به شمارش نسلها نیست؛ عالوه بر اینکـه
حدیث ،طریق معتبر دیگری دارد که مسلم در صحیح خـود نقـل کـرده و خیریـت را
شامل چهارم ،و بعد از تابع تابعین کرده است .بر فر

قبول خیریت بر این سه نسل،

دلیلی بر تعمیم خیریت به تکتک افراد این سه نسـل وجـود نـدارد؛ بلکـه حـاکی از
خیریت بهشکل اجمال در این سه نسل میباشد که بر فر

قبول آن هم ،خیریت در

حدیث هیچگاه حاکی از حجیت نیست؛ وگرنه لوازمی را در پـی خواهـد داشـت کـه
خود سلفیها بدان ملتزم نخواهند شد.
کلیدواژهها :سلفیت ،حجیت ،ابنتیمیه ،فهم سلف صالح ،قرن ،اقران ،خیرالقرون.

* دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه پردیس فارابی.
Meybodi60@chmail.ir

** استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران.
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یکی از مسائل مورد اتفاق تمامی فرق اسالمی ،مراجعه به کتاب و سنت بـرای اسـتنبا
مسائل فقهی ،اعتقادی و اخالقی است .علمای دین بر اساس فهم و استنباطی که خـود
از منابع دینی بهدست میآوردند ،همواره راهگشای مسلمین در طول تاریخ بودند .در این
رو سلف میخوانند بر این باورند که فهـم علمـای دیـن ،از
بین ،عدهای که خود را دنباله ِ
بعد از دوره تابع تابعین ،از فهم صحیح بهکجی گراییده و هیچگونه اعتباری بـرای چنـین
فهمی از دین قائل نیستند .آنان معتقدند که باید در فهم دین بـه صـحابه ،تـابعین و تـابع
تابعین مراجعه کرد .آنچه که به اهمیت مطالعه در این حوزه از مبانی فکری سلفیه مـی-
افزاید ،محوریت این بحث نسبت بهدیگر مسائل است؛ لذا بر اساس همـین مبنـا ،آنـان
بزرگـان کـالم و تصـوف از
خود را سلفی میخوانند و بر اساس این فهم ،سلفیها ،فهم
ِ
دین را باطل خوانده و بسیاری از مسلمانان را بهخاطر اینکه شـبیه آنـان نمـیاندیشـند و
عمل نمیکنند ،کافر ،مشرک و اهل بدعت میخوانند.
جایگاه ویژه این بحث نزد سلفیها موجب گردیـد تـا آرـار متعـددی از سـوی آنـان
نگاشته شود که از مهمترین آن ،میتوان به آراری که عبدالله بن عمر الدمیجی ،سـلیمان
الخراشــی و دیگ ـران نگاشــتهانــد اشــاره کــرد؛ در مقابــل اقــداماتی از ســوی برخــی از
اندیشمندان صورت گرفته است .حسن بن علی السقاف در صحیح عقیحح طعاییه ح و
حسن بن فرحان مالکی در قراءةعفیعکتبعالعییئ  ،تقابلهـایی بـا چنـین نگرشـی نشـان
دادند که این مطالب بهصورت پراکنده و غیر منسجم ارائـه شـده و کمتـر بـه مناقشـه در
دالیل سلفیها در حجیت بخشیدن بهفهم سلف پرداخته شده است .در این مقاله سعی
بر آن است که دالیل سلفیهایی مانند عبدالله الدمیجی و سـلیمان الخراشـی بـهعنـوان
نمایندگان فکری سلفیه ،در حجیت بخشیدن اندیشه سلفی مـورد ارزیـابی علمـی قـرار
علمی مورد قبول سلفیت ،بهنقد و بررسـی دیـدگاه آنـان پرداختـه
گیرد و بر اساس روش
ِ
شود.

سلف

 .1ابنفارس ،احمد ،معجمعمیی حسعاللغة ،ج ،7ص.55
 .2فیومی ،أحمد ،المصبیحعالمنحرعفيعغر بعالشرحعالكبحر ،ج ،1ص.825
 .3باعبدالله ،ع
محمد باکریم ،هسطحةعأهلعالسنةعبحنعالفرق ،ص.53
 .4غزالی ،ع
محمد ،مجموقةعرسیئلعاإلمیمعالغزالی ،ص.785
ع
 .5شوکانی ،محمد ،التیفعفيعمذاهبعالسلف ،ص15ـ 12و ص.87
 .6سفارینی ،ع
محمد ،لوامععاألنوارعالبهحةعهسوااععاألسرارعاألثر ة ،ج ،1ص.85
 .7ابنمح عمد المال ،عبداإلله،عالكواشفعالجلحةعقنعمصطلییتعالینفحة ،ص.05
 .8دمشقی ،ع
محمد منیر ،نموذجعمنعاألقمیلعالخحر ةعفيعإدارةعالطبیقةعالمنحر ة ،ص.11
 .9بیجوری ،ابراهیم ،تیفةعالمر عشرحعجوهرةعالتوحح  ،ص.150
 .10فرید ،احمد ،السلفحةعقواق عهأصول ،ص.3

بررسی داللت حديث خري القرون در حجيت فهم سلف

سلف در اصل و ریشه اشتقاقی از (س ل ف) بهمعنای تقدم و سبقت است 6،و در معنای
1
لغوی و عرفی عرب ،بهمعنای «گذشته» بهکار برده میشود.
در معنای اصطالحی "سلف "،میان اهل علـم اخـتالف اسـت؛ برخـی از شـارحین
کتاب الرسیلة ارر ابنأبیزید قیروانی ،مراد از سلف را صحابه دانستهانـد؛ 9برخـی ماننـد
ابوحامد غزالی ،سلف را صحابه و تابعین خواندهاند 4و عدهای دیگـر ماننـد شـوکانی 2و
سفارینی حنبلی از سلف اراده صحابه ،تابعین و تابع تابعین را کردهاند 6.از این اصطالح
که در نزد علمای مذاهب فقهی و کالمـی از آن تعـابیر متعـددی شـده ،در نـزد علمـای
حنفی ،به امامان مذهب حنفی از ابوحنیفه تا محمد بنحسن شیبانی اطالق "سـلف" ،و
از محمد بن حسن شیبانی تا شمس األئمه حلوانی اطالق "خلف" شده اسـت 7.مـراد از
"سلف" در نزد حنابله ،احمد بن حنبل و متقدمین بر او تا عصر صحابه و تـابعین اسـت.
علمای شافعی ،مالکی و همچنین علمای کالم و فلسفه" ،سلف" را بـر کسـانی اطـالق
میکنند که تا قبل از سـال چهارصـد قمـری زیسـتهانـد؛ 8برخـی دیگـر ماننـد ابـراهیم
الباجوری شیخ اسبق األزهر مصر ،در شرح کتاب جوهرةعالتوحح  ،دایره سلف را تا قبـل
3
از سال پانصد قمری توسعه داده است.
عاما مراد از سلف نزد سلفیها که قائل بهحجیت فهم آنان هستند ،صحابه ،تـابعین و
تابع تابعین است .آنان با استناد به حدیث خیر القرون ،محدوده دوره سلف را بـههمـین
سه نسل محدود میکنند 61.این نوشتار که به ارزیابی دیدگاه سلفیه نسبت بهحجیت فهم
سلف میپردازد ،تعریف سلفیان را محور بحث در مناقشات قـرار داده و دیـدگاه آنـان را

9

مورد بررسی قرار میدهد.
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از منظر سلفیه هر آنچه که صحابه ،تابعین و تابع تابعین از مجموع و یا تکتک نصـوص
شرعی ،فهم و استنباطی داشته باشند" ،فهم سلف" است؛ حال چه میخواهد ایـن فهـم
در حوزه مسائل علمی و عملی بوده و یا بهصورت قول ،فعل و یا تقریر سلف باشد؛ عامـا
با این شر که نص و قولی برخالف چنین فهمی نقل نشده باشد؛ 6چراکـه فهـم سـلف
زمانی حاصل می شود که سلف در مـورد آن بـه اجمـاع رسـیده باشـند و یـا از کلمـات
جمهور یا فرد فرد آنان ،فهمی بهدست آیـد کـه قـول مخـالفی نداشـته باشـد؛ بنـابراین،
اجتهادات فرد فرد صحابه در مسـائل جزئـی و تفسـیر برخـی از آیـات قـرآن کـریم کـه
1
اختالفی بوده و شهرتی در میان سلف نداشته ،دیگر در زمره فهم سلف قرار نمیگیـرد.
از منظر سلفیه ،اگر فهمی از سوی سلف در مسائل مهم دین که در حوزه اصول و فـروع
باشد ،و چه در مورد یک فرع فقهی ،و چه در مسائلی که اصال نصی از سوی شارع بـه-
دست ما نرسیده و تنها سلف نسبت به آن اظهار نظر کرده 9،بهدسـت آمـد ،تمـامی ایـن
فهمها حجت بوده و بر همگان الزم االتباع میباشد.
حدیث خیر القرون از جمله احادیثی است که در میان اهل سنت از جایگاه ویـژهای
برخوردار است .عموم اهل سنت بهموجب داللـت حـدیث ،معتقـد بـه عـدالت عمـوم
صحابه هستند 4و هرگونه بررسی سندی راجع به صحابه را مردود میداننـد؛ عامـا در ایـن
بین ،سلفیها بهموجب داللت حدیث ،هم محدوده دوره سـلف را تعیـین کـرده 2و هـم
حجیت فهم سلف را از داللت حـدیث بـه اربـات مـیرسـانند 6.آنهـا فهـم و تفاسـیر و
استنباطات تمام علمای اسالم از متون دینی را ،بهموجب عدم تطبیق آن بـا فهـم سـلف،
 .1دمیجی ،عبدالله ،فهمعالسلفعالصیل عللنصوصعالشرقحة ،ص.37
 .2همان ،ص.87
 .3همان ،ص.35
 .4نووی ،یحیی بن شرف ،المنهیجعشرحعصیح عمسلمعبنعالیجیج ،ج ،1ص.7
 .5فرید ،احمد ،السلفحةعقواق عهأصول ،ص.3
 .6دمیجی ،عبدالله ،فهمعالسلفعالصیل عللنصوصعالشرقحة ،ص53؛ خراشی ،سلیمان بـن صـالح ،شحبهیتعقصحرانحةعمحعع
أجوبتهی ،ص.73

مردود میخوانند .حدیث خیر القرون از طریق عمران بن حصین و عبدالله بن مسعود در
نقل شده است:
صحیحین از پیامبر اکرم
َ ْ ُ َّ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َّ َّ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ُ َ ْ
َ
ُ
َخ ْي ُر َّ
يء أق َو ٌام َت ْس ِب ُق ش َهه َاَُ
الن ِاس قر ِني ،ثم ال ِذين يلونهم ،ثم ال ِذين يلونهم ،ثم ي ِج
َ
َ
أ َح ِد ِه ْم َي ِم َين ُه َو َي ِم ُين ُه ش َه َاَ َت ُه؛

بهترین مردم ،کسانی هستند که در عهد و زمان مـن بسـر مـیبرنـد؛ سـسس
کسانی که بعد از آنها میآیند و بعد کسانی که پس از آنها میآیند؛ بعـد از آنـان،
کسانی میآیند که گاهی قبل از سوگند خوردن گواهی میدهنـد و گـاهی قبـل از
گواهی دادن ،سوگند میخورند( .یعنی تقوا ندارند و بهراحتی گواهی مـیدهنـد و
6
سوگند میخورند).

 .1بخاری ،ع
محمد ،صیح عبخیری ،ج ،5ص ،7ح7751؛ ج ،7ص ،131ح8758؛ نیشابوری ،مسلم ،صیح عمسلم ،ج،0
ص ،1577ح.8577
ّ
ع
 .2ابن عقیم جوزیه ،محمد ،إقالمعالموقعحنعقنعربعالعیلمحن ،ج ،0ص.150
 .3دمیجی ،عبدالله ،فهمعالسلفعالصیل عللنصوصعالشرقحة ،ص.52
 .4سوره حجرات ،آیه .17
 .5خراشی ،سلیمان بن صالح ،شبهیتعقصرانحةعمععأجوبتهی ،ص.75

بررسی داللت حديث خري القرون در حجيت فهم سلف

در آن میزیسـتند
ابنقیم جوزیه با استناد به حدیث فوق ،قرنی که پیامبر اکرم
را بهطور مطلق از بهترین قرنها برشمرده و تأکید میکنـد کـه ایـن خیریـت در تمـامی
ابواب خیر و نیکی است و اگر این خیریت در وجه ع
خاصی بود ،دیگر بهصـورت مطلـق
معنا نداشت که قرن آنان خیر نامیده شود 1.عبدالله الـدمیجی سـلفی ،بـا تأییـد تحلیـل
ابنقیم از روایت ،تأکید میکند که این خیریت مطلق ،خود دلیلی مبنی بر بهترین عامـت
بودن آنان از حیث فهم ،علم ،عمل و اعتقاد اسـت؛ لـذا امکـان نـدارد کـه آنـان حـق را
نفهمیده ولی بعد از آنان کسانی باشند که در فهم مصیب باشند 9.سـلیمان الخراشـی در
اربات داللت این حدیث بر حجیت فهم سلف ،با اسـتناد بـه اینکـه مـالک خیریـت در
َّ َ َ ُ
َ ْ ُ
اسالم با توجه به آیه کریمهِ  :إ َّن أ ك َر َمك ْم ِع َند الل ِه أ ْتقاك ْم 4،تقوای قلـوب و عمـل صـالح
است ،نتیجه می گیرد که خداوند به قلوب صحابه نظر انداختـه و قلـوب آنـان را بعـد از
بهترین قلوب یافته است؛ لذا به آنان فهمی عمیـق داده و کسـانی کـه
قلب پیامبر
الح ق آنان هستند امکان درک آن فهم را ندارند؛ پس هر آنچه را که صحابه حسن یافتند،
2
سیئه دانستند نزد خداوند هم ع
نزد خداوند هم حسن است و هر آنچه که ع
سیئه میباشد.
ع
همانطور که مالحظه شد ،سلفیها از داللت حدیث نبوی در اربات مدعای خـود،

11

مبنی بر حجیت فهم سلف بهره بردهاند .در این مقاله ابتدا حدیث مذکور از حیث سندی
ع
مورد بررسی قرار گرفته و بعد مدعای سلفیها با مستند آنان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
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روایت خیر القرون از جمله راویات عمتفقعلیه ،نزد بخـاری و مسـلم اسـت؛ 6برخـی از
محدرین مانند ابنحجر در اإلصیبة 1و ابوعبدالله کتانی در نظمعالمتنیثر 9،حدیث مذکور
را متواتر دانستهاند .سیوطی در ضمن متواتر دانستن حدیث مذکور درعاألزهیرعالمتنحیثرة،
سیزده طریق برای آن ذکر میکند 4.چنین تصریحاتی مبنی بر متـواتر و عمتفـقعلیـه بـودن
روایت ،دیگر جایی برای مناقشه سندی بر آن باقی نمیگذارد.
در تسمیه و نامگذاری این حدیث به خیر القرون ،تسامحی صورت گرفته است؛ زیرا
در متن داللی حدیث ،عبارت "خیر القرون" ذکر نشده ،و روایـت بـهصـورت «خيهركم»،
«خير الناس» و «خير أمتی» نقل شده است؛ اما علمـا از بـاب تسـامح در تسـمیه و نـام-
گذاری حدیث ،حدیث مذکور را حدیث خیر القرون نامیدهاند؛ ولی اینگونه نبـوده کـه
حدیث مذکور با چنین عبارتی در متن روایت ،اصل معتبری داشته باشـد .بـا ایـن حـال
ابنتیمیه حرانی سلفی ،در آرار خود با بیتوجهی به نقلهـای صـحیح روایـت شـده در
بخاری و مسلم ،بارها روایت مذکور را با عبارت "خیر القرون" در آرار خود ذکر میکند؛
چنین عملکردی صدای برخی از سلفیها ماننـد دکتـر محمـد رشـاد سـالم را در آورده
است .وی در اعترا به ابنتیمیه چنـین آورده :مـن دربـاره ضـبط ایـن روایـت تحقیـق
بسیاری کردم؛ عاما روایت را با چنین الفاظی (منظور عبارت خیر القرون) نیـافتم 2.حـال
در اینکه چرا ابنتیمیه و همفکرانش ،حدیث را بهصورت خیر القرون نقل میکنند ،بایـد
گفت که آنها به دنبال مقاصدی هستند که در بخش مناقشه داللی حدیث ،بیشتر بـه ایـن
بحث پرداخته میشود.
 .1ابنعبدالباقی ،ع
محمد فؤاد ،اللؤلؤعهالمرجینعفحمیعاتفقعقلح عالشحخین ،ج ،3ص.181
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد ،اإلصیبةعفيعتمححزعالصییبة ،ج ،1ص.175
 .3کتانی ،محمد ،نظم المتنارر من الحدیث المتواتر ،ص ،155ح.805
 .4سیوطی ،عبدالرحمن ،األزهار المتناررة في األحادیث المتواترة ،ص ،05ح.157
 .5ابنتیمیه حرانی ،احمد ،منهیجعالسنةعالنبو ة ،ج ،8ص.75

بررسی داللی حديث

عمدهی بحث و مناقشه ،در مورد داللت حدیث است؛ همانطور که گذشت ،سلفیهـا
دو عادعای اختصاصی نسبت به روایت خیر القرون ارائه کـردهانـد .ادعـای اول نـاظر بـه
محدوده دوره سلف و دومین ادعا ناظر بهحجیت فهم آنان بود .استناد سلفیها به داللت
ع
حدیث خیر القرون راجع به این دو مدعا ،با مناقشاتی همراه است که در ذیل بـهبررسـی
آن میپردازیم.
اشکال ّاول

 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد ،فت عالبیريعشرحعصیح عالبخیري ،ج ،3ص.5
 .2همان ،ج ،3ص.7
 .3همان ،ج ،8ص.35
 .4همان ،ج ،3ص.7
 .5ابنفارس ،احمد ،معجمعمیی حسعاللغة ،ج ،5ص.37
 .6سوره یونس ،آیه .17

بررسی داللت حديث خري القرون در حجيت فهم سلف

یکی از بارزترین اشکاالتی را که به برداشت سلفیها راجع به حدیث خیر القـرون مـی-
توان گرفت ،مربو به واژه «قرن» است .درباره معنای قرن در میان اهل علم ،اختالفات
تعبیر زمانی را اخذ کردهانـد و در تعبیـر محـدوده زمـانی آن
زیادی است و بیشتر از آنِ ،
دچار اختالف شدهاند .ابنحجر در فت عالبیری محدوده زمانی قرن را از  15تا  185سال
بیان میکند؛ 6عاما با این حال معتقد است که این محدوده زمانی برای قرن ،بهنسـبت بـه
ع
زمان هر قرنی متفاوت است؛ 1بهطوریکه این مـدت زمـان در دوران صـحابه ،بـه-
اهل ِ
ِ
ابوطفیل عامر بـن وارلـه ،تـا سـال 115
خاطر حیات آخرین صحابی پیامبر اکرم
هجری بهطول انجامید 9.قرن تابعین در حدود هفتاد الی هشتاد سال و قرن تـابع تـابعین
هم پنجاه سال طول کشید و به اتفاق علما ،آخرین تابع تابعین که قولش مورد استناد قرار
4
میگیرد تا سال  885زندگی کرده است.
عاما با مالحظه به اصل کلمه و بررسی معنای لغوی آن ،چنین بهدست میآید که ایـن
واژه در حدیث مورد نظر ،محدوده زمانی ع
خاصی را تعیین نمـیکنـد( .ق ر ن) در اصـل
اشتقاقی بهمعنای جمع چیزی با چیز دیگر است 2.راغب اصفهانی بـا شـاهد قـرار دادن
َ ُ ً ُ 6
َ َ ً ُ 6
ََ َ َ ْ ُْ
آیات متعددی مانندَ  :ولق ْد أ ْهلك َنا الق ُرو َن ِم ْن ق ْب ِلك ْمَ  ،وق ُرونا َب ْهي َن ِلله ك ِييهرا ،و ث َّهم

11
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1
َْ َ ْ ْ َْ
َْ
َ ً َ َ
مفرد قرون میداند .در لغت
أنشأنا ِمن بع ِد ِه ْم ق ْرنا آخ ِهر ين ،کلمه «قرن»( ،بهفتح قاف) را ِ
نیز بهمعنای «القوم المقترنون في زمن واحد»؛ قومی که در زمان واحدی بـا هـم ارتبـا
داشته باشند ،میداند 9.با مالحظه چنین تعبیری از واژه قرن ،دیگر خصوصـیت ع
خاصـی
مانند صحابه بودن 4و محدود بودن بهصد سال کمتر یا بیشتر در آن دیده نمیشود .بر این
اساس ،واژه "قرنی" در روایـت ،بـهمعنـای تمـام افـرادی کـه در دوره زنـدگانی ح ـرت
زیست داشتهاند را شامل میشود؛ حال چه صـحابه خطـاب شـوند و چـه
رسول
صحابه نامیده نشوند؛ عالوه بر این ،به احتمال قوی ،قرن در روایت ،همان « ِق ْرن» (بـه-
ع
مفرد «أقران» است که بهمعنای شبیه و نظیر میباشد 2.دلیل بر این مدعا نیز
کسر قاف)ِ ،
روایتی از احمد بن حنبل در مسـند اسـت کـه از طریـق عبداللـه بـن مسـعود از پیـامبر
چنین نقل کرده است« :خير الناس أقراني الذين يلونی ،ثم الذين يلونهم ،ثهم الهذين
اکرم
6
يلونهم» .اسناد این حدیث توسط شعیب األرنؤو و دیگر محققین کتاب ،بنا بـر شـر
شیخین تصحیح شده است 7.روایت احمد را میتوان شاهد و قرینـهای گرفـت بـر نـوع
حرکت حرف قاف در "قرنی" که در روایات مسلم و بخاری بهصورت «خیر الناس قرنی»
وارد شده است؛ زیرا روایتی را بخاری و مسلم از عبدالله بن مسعود نقل کردهاند و احمد
هم بهطریق صحیح در مسن خود نقل کرده است؛ با این تفاوت که بخـاری و مسـلم از
لفظ مفرد آن استفاده کرده و احمد لفظ جمع را در حدیث خود بـهکـار بـرده اسـت؛ در
َ
واقع «أقران» نه جمع قرن ،بلکه جمع « ِقرن» است.
شاید اشکال شود که روایت مذکور بهصورت خیر القرون هم نقل شده و جمع قرون
َ
شاهد بر این است که لفظ قرن (بهفتح قاف) ضبط روایت باشد .در جواب باید گفت که
این استدالل قابل خدشه است؛ چراکه آنچه از لفظ خیر القرون راجع به حـدیث شـاهد

 .1سوره فرقان ،آیه .72
 .2سوره مؤمنون ،آیه .71
 .3راغب اصفهانی ،حسین ،المفرداتعفيعغر بعالیرآن ،ص.773
مالقات داشـته و بـه ح ـرت ایمـان آورده و بـر
« .4مراد از صحابه از منظر اهل سنت کسانی هستند که با پیامبر اکرم
اسالم بمیرند»؛ (عسقالنی ،ابنحجر ،نزهةعالنظرعفيعتوضح عنخبةعالفكر ،ص.)105
 .5زبیدی ،ع
محمد ،تیجعالعرهسعمنعجواهرعالییموس ،ج ،75ص.572
 .6ابنحنبل شیبانی ،أحمد ،مسن عأحم عبنعحنبل ،ج ،3ص ،30ح.7577
 .7همان.

 .1ابنتیمیه حرانی ،احمد ،منهیجعالسنةعالنبو ة ،ج ،8ص.75
 .2بخــاری ،ع
محمــد ،صححیح عبخححیری ،ج ،2ص ،101ح7755؛ نیشــابوری ،مســلم ،صححیح عمسححلم ،ج ،0ص،1570
ح.8575
 .3بخــاری ،ع
محمــد ،صححیح عبخححیری ،ج ،2ص ،170ح7752؛ نیشــابوری ،مســلم ،صححیح عمسححلم ،ج ،0ص،1577
ح.8577
 .4بخاری ،ع
محمد ،صیح عبخیری ،ج ،5ص ،8ح7755؛ نیشابوری ،مسلم ،صیح عمسلم ،ج ،0ص ،1578ح.8577

بررسی داللت حديث خري القرون در حجيت فهم سلف

آن هستیم ،نقلهایی است که از سوی علما صورت گرفته است؛ بهخصـوص ابـنتیمیـه
حرانی که عبارات خیر القرون را بیشتر از همه استفاده کرده و هیچ مستند معتبری مبنـی
بر نقل روایت با عبارت خیر القرون ارائه نداده اسـت .بخـاری و مسـلم و ائمـه حـدیث
دیگر ،روایت را با عبارت خیر القرون نقل نکردهاند؛ همانطور که قبال هـم بـدان اشـاره
ع
شد ،دکتر محمد رشاد سالم محقق کتاب منهیجعالسنة ،در ذیل یکی از عبارات ابنتیمیه،
در حالیکه حدیث را با ضبط خیر القرون نقل میکند ،چنین اعتـرا مـیکنـد کـه بـا
6
تحقیقاتی که صورت گرفته ،چنین متنی از حدیث وارد نشده است.
حال با تفسیری که از واژه ِقرن (بهکسر قاف) در روایت «خیر الناس قرنی رـم الـذین
یلونهم رم الذین یلونهم» صورت گرفت ،دیگر استدالل سلفیها مبنی بر داللت حدیث
بر محدوده زمانی ع
خاصی که مراد عصر صحابه ،تابعین و تـابع تـابعین باشـد بـه اربـات
نمی رسد؛ بلکه روایت درصدد بیان ف یلت برخی صحابه در زمان حیات پیامبر
است و این مقدار ،اخص از مدعای سلفیها میباشد .شواهد دیگری هم بـر ایـن ادعـا
وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
همانطور که میدانیم روایت خیر القرون ،با عبارت مختلفی نقل شـده اسـت؛ امـا
تمامشان حاکی از یک معنا و واقعیت هستند؛ لذا عبارات متعدد میتواند مبین یکدیگر
باشند؛ همانطور که قبال اشاره شد در نقـلهـای بخـاری و مسـلم ،حـدیث مـذکور بـا
4
عبارات «خيركم قرنی»« 1،أی الناس خير قال :قرنی» 9،و در نقلی دیگر «خير أمتی قرنهی»،
وارد شده است .در این بین ،لفظ "الناس" و "أمة" عام ،و لفظ "کم" از باب اینکه خطـاب
به صحابه است ،تبیین کننده لفظ "ناس" و "امة" میباشد .تأویل بردن "کم" به "امت" نیـز
درست نیست؛ چراکه در این صورت ،کالم دچار مجاز میشود که خود سلفیها بـه آن
ملتزم نمیشوند و در جایی که امکان اخذ بهحقیقت و مجاز وجود دارد ،قول بهحقیقـت
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در اولیت است.
گفتهاند که َم َ
قسم آن صحابه است ،و
بر این اساس ،در تقسیم ح رت رسول
سه قسم «قرنی ،ثم الذين يلونی ،ثم الذين يلونی» ،تمامشان ناظر به دوره صحابه مـیشـود و
دیگر حکایتی پس از زمان صحابه ندارد.
عالوه بر اینکه در طریقی از روایت ،بخاری در صـحیح خـود آورده اسـت« :رـم ان
بعدکم قوما»؛ سسس بعد از شما صحابه ،قومی میآیند چنین و چنـان 6. ...خطـاب بـاز
هم بهسوی صحابه است و روایت توجهای به نسلهای بعد از آن ندارد .با بررسـیهـای
صورت گرفته ،دیگر روایت خیر القرون مستندی بر حجیت فهم سه قـرن بـرای سـلفیان
نمیشود؛ یا الاقل استدالل قطعی آنان بر داللت حدیث بر سه نسل مـورد نظـر آنـان را
ِ
مورد تشکیک قرار میدهد.
حال جای این سوال بـاقی مـیمانـد کـه معنـای حـدیث بعـد از تفسـیر واژه قـرن و
چه میشود؟ در جواب این سـوال مـیتـوان چنـین
مخاطب بودن صحابه پیامبر
از «خیر الناس/خیرکم قرنی»؛ بهترین مـردم شـبیهتـرین
گفت که مراد پیامبر اکرم
شما به من است ،کسانی هستند که اسالم و دعوت الهی را زودتر از دیگـران پذیرفتنـد و
سختی تکذیب رسالت و آزار و اذیت و سخریه گرفتن کفار را
بههمراه پیامبر اکرم
نیز عتـرت ایشـان
تحمل کردند .در رأس این گروه از یاران و اصحاب پیامبر اکرم
بودند که او را در سختیها تنها نگذاشتند .اشخاصی مانند ح رت علی و خدیجـه
و جعفر بن أبیطالب و حمزه و زید بن حارره و آل ابیأهاله و ابوطالب که همیشه حـول
بودند و هسته اولیه مسلمانان را تشکیل داده و بیشترین شـباهت را بـا
پیامبر اکرم
از «رم الذین یلونهم» میتواند کسانی باشند که
داشتند .مراد پیامبر
پیامبر
بعد از این اصحاب به دامن اسالم گرویدند و به تبع هسـته عاولیـه مسـلمین ،در دفـاع از
اسالم ،ایثار و جانفشانی کردند .در این گروه نیـز مـیتـوان از بـالل حبشـی ،آل یاسـر
(عمار ،پدر و مادرش) ،صهیب ،خباب بن ارت و مصعب بن عمیر و دیگران نام برد کـه
قرار داشتند و در دفاع از
در طبقه دوم هسته مرکزی اسالم به محوریت پیامبر اکرم
اسالم و ایمان ،دچار آزار و شکنجه از سوی کفار ،و فراق و هجران از دیار خـود شـدند؛
 .1بخاری ،ع
محمد ،صیح عبخیری ،ج ،5ص ،8ح.7755

سسس در درجه بعدی ف یلت ،کسانی که برای دفاع از اسالم دچار عذاب و هجـران در
حد کمتری از دو گروه قبلی شدهاند ،عاما با این حال حافظ ایمـان و اسـالم بودنـد ،قـرار
6
میگیرند.
اشکال ّ
دوم

بر فر که بسذیریم که روایت خیر القرون ناظر به نسل باشد ،باید پرسید کـه چـرا ایـن
خیریت مد نظر آنان ،محصور در سه نسل صحابه ،تابعین و تابع تابعین است؟ حـدیث
ِ
مذکور دارای طرق معتبر دیگری هم است که نسل چهارم را تحـت خیریـت خـود قـرار
نقـل مـیکنـد« :ان
میدهد .در روایتی ،مسلم از عمران بن حصین از نبـی اکـرم
1
خیرکم قرني ،رم الذین یلونهم ،رم الذین یلونهم ،رم الـذین یلـونهم» .در نقلـی دیگـر،
میگوید« :خيهر النهاس
احمد بن حنبل از طریق عبدالله بن مسعود از پیامبر اکرم
قرني ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم» .شعیب ارنؤو روایت احمد را بنا بـر
9
شر شیخین صحیح بر میشمارد.
اشکال ّ
سوم

 .1مالکی ،حسن بن فرحان ،میعمعنیعخحرعالنیسعقرني.)http://almaliky.org/news.php?action=view&id=1093( ،
 .2نیشابوری ،مسلم ،صیح عمسلم ،ج ،0ص ،1570ح.8575
 .3ابنحنبل شیبانی ،أحمد ،مسن عأحم عبنعحنبل ،ج ،7ص ،37ح.7550
 .4مالکی ،حسن بن فرحان ،الصیبةعهالصییبةعبحنعاإلاالقعاللغويعهالتنصحصعالشرقي ،ص.801

بررسی داللت حديث خري القرون در حجيت فهم سلف

بر فر  ،داللت روایت بر خیریت سه قرن عاول بر دیگر قرون باشد ،ما چه دلیلی داریـم
که منظور روایت بر خیریت تکتک مسلمین این سه قرن بر دیگر مسـلمان بـوده و مـراد
و مهـاجرین و انصـار
روایت ،خیریت این سه نسل ،بهخاطر وجود پیـامبر اکـرم
بهنحو اجمال نباشد؟ 4چراکه بر اساس احتمال اول ،جای این سؤال بـاقی مـیمانـد کـه
مالک این خیریت برای تکتک افراد این سه نسل در چیست؟! آیا این خیریت برای کـل
افراد ،بهخاطر داشتن اتحاد در اصول اعتقادشان است و یا بهخاطر صلح و آرامشـی کـه
برای مسلمانان در این سه نسل حاکم بوده؟ یا آنکه آنان در مقام عمل و تطبیق شـریعت
نسبت به نسلهای دیگر بهتر بودهاند؟! آنچه که از دالیل قرآنی ،روایی و اسناد تـاریخی
بهدست میآید ،دلیل بر خیریت سه نسل مذکور را عرد مـیکنـد؛ عامـا اینکـه عادعـا شـود،
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مسلمانان در این سه نسل طالیی ،دارای عقاید صـحیح ،و وحـدت عقیـدتی بـودهانـد،
تاریخ ملل و نحل ،چنین ادعایی را نیز رابت نمیکند؛ زیرا ما در عصر صحابه و در بـین
سالهای  75-05قمری ،شاهد بروز خوارج بودیم که دارای عقاید سخیفی بودند که به-
موجب آن ،بسیاری از مسلمانان را تکفیر میکردند .هنوز یک قرن از اسالم نگذشته بود
که در همین دوران ،شاهد بهوجود آمدن مرجئه بودیم که آنان هم با عقاید انحرافی خـود
بسیاری از مسلمانان را به گمراهی کشاندند و با طرح این شبهه که معصـیت هـیچگونـه
ضرری به ایمان شخص وارد نمیسازد ،جامعه اسالمی را به انحالل اخالقی کشـاندند؛
تا اینکه در اوایل قرن دوم هجری ،با ظهور فرقـه معتزلـه ،بـا طـرح سـؤاالت اعتقـادی،
انشقاق در صف مسلمانان بهوجود آمد و آنان را به فرقههای متعددی تقسـیم کـرد؛ بـه-
6
طوریکه در قرن دوم هجری ،معرکهای جهت آرای مذاهب کالمی بهوجود آمد.
عادعا شده که دوران صحابه و دو نسل بعد از آن ،دوران صلح و آرامش مسلمان بـوده
است؛ اما شواهد تاریخی برخالف آن است؛ زیرا در همین دوران بود کـه امیرالمـؤمنین
علی را به شهادت رساندند و عثمان بن عفان را در مرآی و منظر مهاجرین و انصـار
کشتند .در همین دوران بود که فتنه جمل پای گرفت و دهها هزار نفر از اهل همین قرون
در
از صحابه و تابعین به قتل رسیدند .افراد همین قرون بر فرزنـدان رسـول خـدا
کربال و اهل بیت گرامی شـان مصـائب زیـادی وارد کردنـد و در واقعـه حـره در مدینـه،
1
بسیاری از اصحاب و تابعین را به قتل رساندند و به اموال و نوامیس آنان تعر کردند.
ابنابیالحدید در شرحعنهجعالبالغ به نقـل از ابوالمعـالی جـوینی شـافعی دربـاره ایـن
حدیث چنین میگوید:
در آن ح ور داشتند ،حدود  55سـال
در قرنی که بعد از پیامبر اکرم
از آن ،ما شاهد بـدترین دوران بـودیم ،در ایـن قـرن مـا شـاهد بـه قتـل رسـیدن
حسین  ،حوادث مدینه ،حصر مکه و بیاحترامی به خانه کعبه بودیم .در این
نشستند که شـرب خمـر کـرده و مرتکـب
دوران کسانی جای پیامبر اکرم
فسق و فجور میشدند؛ چنین اعمالی هم از یزید بن معاویه ،یزید بـن عاتکـه و
ولید بن یزید سر زد .در دوره خالفـت عبـدالملک و حجـاج بـن یوسـف خـون

 .1سبحانی ،جعفر ،الب قةعمفهومهیع-عح هیع-عآثیرهی ،ص.07-03
 .2صائب ،عبدالحمید ،منهجعفيعاالنتمیءعالمذهبي ،ص.833

بسیاری از مسلمین بیگناه بر زمین ریخته شد و به اسارت گرفتـه شـد ،فرزنـدان
مهاجرین و انصار کنار گذاشته شدند ،به این خاطر کسی کـه تـاریخ را مطالعـه
کند  55سال دوم از تاریخ اسالم را بهطور کامل توأم با شرارت میبیند ،بهنحوی
که هیچ خیری در رؤسا و حاکمان آن دوره نبوده است .مردم آن زمـان هـم تـابع
6
امیران و رؤسای خود بودند.

 .1ابنأبیالحدید مدائنی ،ع
عزالدین ،شرحعنهجعالبالغة ،ج ،3ص.07
 .2سبحانی ،جعفر ،الب قةعمفهومهیع-عح هیع-عآثیرهی ،ص.55
 .3حاکم نیشابوری ،ع
محمد ،المست ركعقلیعالصیحیحن ،ج ،0ص ،57ح.7557

بررسی داللت حديث خري القرون در حجيت فهم سلف

اگر عادعا شود که وجه برتری این سه نسل نسبت به قرون دیگر تمسک آنان به احکـام
دین و فروعات است ،به این وجه هم نمیتوان ملتزم شد؛ زیرا تاریخ شاهد آن است کـه
شـنیده بودنـد،
را دیده و حدیث از پیامبر
بسیاری از کسانی که پیامبر اکرم
بعد از وفات ایشان از دادن زکات امتناع ورزیده و مرتـد شـده 1و اعمـال شـنیع دیگـری
انجام دادند که برخی از آن در نقل جوینی شافعی از نظر گذشت.
عالوه بر این ،روایاتی در این باب وجود دارد که با تفسـیر سـلفیهـا مبنـی خیریـت
مطلق صحابه نسبت به قرون دیگر در تنافی است .حاکم نیشابوری در مست رک ،روایت
رو به صحابه کردنـد و فرمودنـد« :أتهدوون
صحیحی را نقل میکند که پیامبر اکرم
أي أهل اإليمان أفضل إيمانا؟»؛ آیا شما میدانید چه مومنی دارای مرتبه عالی ایمان اسـت؟
 ...بعد در جواب فرمودند« :أقوام يأتون من بعدي في أصالب الرجال فيؤمنون بي ولم يرونهي
ويجدون الووق المعلق فيعملون بما فيه فهؤالء أفضل أهل اإليمان إيمانا»؛ قومی از امت من که
در صلب پدرانشان قرار دارند و بعد از من میآیند ،آنان در حالیکه مرا ندیدهاند بـه مـن
ایمان میآورند ،برگههای پراکندهای از آیات و روایات را مییابند و به آن عمل میکننـد،
9
پس آنان اف ل اهل ایمان هستند.
در نقلی دیگر که احمد در مسن خودش آورده ،ابوعبیده جراح از پیامبر اکرم
میپرسد« :هل أحد خير منا ،أسلمنا مع  ،وجاهدنا معه ؟»؛ آیـا کسـی بهتـر از مـا صـحابه
هست؟ در حالیکه ما همراه شما اسالم آوردیـم و همـراه شـما جهـاد کـردیم؟! پیـامبر
فرمودند« :نعم ،قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني»؛ بلـه قـومی بعـد از
اکرم
شما میآیند که به من ایمان میآورند در حالیکه مرا ندیدهاند .اسـناد روایـت مـذکور را
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شعیب ارنؤو صحیح دانسته است.
در سننعترمذی 1و صیح عابنحبین نقل شده
در روایت دیگری از پیامبر اکرم
است« :ميل امتي ميل المطر ال يدوي اوله خير ام آخره»؛ مثال امت من ماننـد بـاران اسـت.
معلوم نیست آغاز آن خیر است یا پایان آن .شعیب ارنؤو طریق روایت را حسن و معتبر
ع
دانسته است .ابنحجر عسقالنی این اعتبار را در حدی میبینـد کـه مـیتوانـد بـه رتبـه
ع
4
صحت ارتقاء یابد 9و ناصرالدین البانی سند روایت را صحیح شمرده است.
ّ
نقل کرده که ایشـان
المصنف ،از پیامبر اکرم
در روایت دیگر ،ابنابیشیبه در
سه مرتبه فرمودند« :ليدوكن المسيح أقواما إنهم لميلكم أو خير ثالث مرات»؛ ح رت مسـیح
قومی از عامت من را درک میکنند که همانند شما و یا از شما بهترند 2.بدرالـدین عینـی و
ابنحجر عسقالنی روایت مذکور را حسن و معتبر دانستهاند 6.ابنعبدالبر نیز نقل مـی-
کند« :خير الناس من طال عمره و حسن عمله»؛ بهترین مردم کسی است که عمرش طوالنی
و عملش نیکو باشد .روایت مذکور را ترمذی در سنن خود معتبر دانسـته 7و البـانی هـم
حدیث مذکور را تصحیح کرده اسـت 8.داللـت حـدیث مـذکور بـهگونـهای اسـت کـه
ابنعبدالبر در التمهح متذکر می شود که اجالء علما این حدیث را در تعار با حدیث
«خير الناس قرنی» میدیدند 3.این کالم ابنعبدالبر حاکی از آن است کـه یـک اخـتالف
قدیمی درباره داللت حدیث خیر القرون وجود داشته است 61.او درباره حـدیث معتقـد
است که حدیث خیر القرون گرچه بهصورت عام ذکر شده ،عامـا از آن اراده خـاص شـده
میزیسـتند ،هـم انسـانهـای نیکوکـار
است؛ بهطوریکه در قرنی که پیامبر اکرم
 .1ابنحنبل شیبانی ،أحمد ،مسن عأحم عبنعحنبل ،ج ،82ص ،120ح.17533
 .2ترمذی ،ع
محمد ،سننعالترمذي ،ج ،0ص ،005ح.8275
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد ،فت عالبیريعشرحعصیح عالبخیري ،ج ،3ص.7
حبان ،ع
محمد ،صیح عابن ّ
 .4ابن ع
حبینعبترتحبعابنبلبین ،ج ،17ص ،855ح.3887
ّ
 .5ابنأبیشیبه ،عبدالله ،المصنفعفيعاألحید ثعهاآلثیر ،ج ،0ص ،857ح.15700
 .6عینی ،محمود ،قم ةعالییريعشرحعصیح عالبخیري ،ج ،17ص131؛ ابـنحجـر عسـقالنی ،احمـد ،فحت عالبحیريعشحرحع
صیح عالبخیري ،ج ،3ص.7
 .7ترمذی ،ع
محمد ،سننعالترمذي ،ج ،0ص ،100ح.8775
 .8البانی ،محمد ناصرالدین ،صیح عالترغحبعهالترهحب ،ج ،7ص ،717ح.7770
 .9ابنعبدالبر ،یوسف ،التمهح علمیعفيعالمواأعمنعالمعینيعهاألسینح  ،ج ،85ص.858
 .10خلیفات ،مروان ،قراءةعفيعاألدلةعالسلفحة ،ص.87

اشکال چهارم

آنچه که حدیث به آن داللت دارد ،خیریت و برتری است و خیریت هیچگاه مسـاوی بـا
ع
را حمـل بـر حجیـت
حجیت نیست؛ وگرنه میبایست بسیاری از روایـات نبـوی
 .1ابنعبدالبر ،یوسف ،االستذکیر ،ج ،1ص.155
 .2بوطی ،ع
محمد سعید رم ان ،السلفحةعمرحلةعزمنحةعمبیرکةعالعمذهبعإسالمي ،ص.15
 .3حلبی ،ابوالصالح ،تیر بعالمعیرف ،ص.755

بررسی داللت حديث خري القرون در حجيت فهم سلف

زندگی می کردند و هم اشرار ح ور داشتند .در میان مردم ،منافق ،فاسق ،زانی و سارق،
صدیقین ،شهدا ،ف ال و علما میزیستند؛ پس معنای دقیـق روایـت "خيهر النهاس قرنهی"
میشود« :خير الناس فی قرنی»؛ در واقع معنای آن این است کـه بهتـرین مـردم در قرنـی
هستند که من در آن زندگی میکنم 6.بر اساس این تفسیر ،ابنعبـدالبـر قائـل اسـت کـه
خیریت در روایت ،مربو به مجموع سه نسل است ،نه خیریت تکتک افراد .لذا امکان
دارد که در قرنهای بعدی ،کسانی بیایند که از آنان برتر باشند 1.ابوالصالح حلبـی لفـظ
خیر در روایت خیر القرون را حاکی کثرت اخیار در این دوران میبیند ،نه آنکـه تمـامی
آنان خیر و نیکو باشند .مانند قول کسی که بگوید« :بنو فالن خير مهن بنهی فهالن» و «بنهو
فالن اشجع من بنی فالن»؛ این کالم چیزی جز افاده کالم بر کثرت اخیـار و شـجاعان در
یکی از این دو قبیله بر دیگری نیست؛ نه آنکه تمامی قبیله عاول نسبت به قبیله دوم خیـر و
شجاع باشند و در قبیله مقابل ،هیچ کسی خیر و شجاع نباشد؛ عالوه بـر ایـن ،مـا علـم
ضروری داریم بر اینکه برخی از اعیان تابعین ،باف یلتتر از صحابه بودند و کسانی هم
9
از نسل بعد از آنان هستند که باف یلتتر از آنان باشند.
با جمع روایات این باب میتوان چنین نتیجه گرفت که نمیتوان بهنحو موجبه کلیـه،
تمام افرادی که در قرون رالره بودند را خیر بهحساب آورد؛ بهطوریکـه ایـن خیریـت از
دیگران سلب شده باشد .نهایت داللتی که از روایت خیر القرون با جمع روایـات دیگـر
و
بهدست میآید ،خیریت بهنحو موجبه جزئیه و آن هم بهخاطر وجود پیامبر اکرم
سبقت داشتند ،که با چنـین
مهاجرین و انصاری است که در ایمان به پیامبر اکرم
ع
تفسیری از روایت دیگر ،مدعای سلفیها مبنی بر داللت روایت بر خیریت تمامی سلف
و بعد از آن ،حجیت فهم آنان به اربات نمیرسد.

11

ُ

َّ

ُ

َّ

فرمودندَ « :خ ْي ُرك ْم َم ْن َت َعل َم الق ْر َآن َو َعل َم ُه»؛ بهتـرین
کرد؛ 6بهعنوان نمونه ،پیامبر اکرم
شما کسی است که قرآن را بیـاموزد و بـه دیگـران هـم یـاد بدهـد؛ 1و یـا در نقـل دیگـر
فرمودندَ « :خ ْیر َّالناس َأ ْن َفعه ْم ل َّ
اس»؛ بهترین شما کسی است که نفع بیشتری به مـردم
لن
ِ ِ
ِ
َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ً
4
برساند؛ 9یا « ِإن ِخياوكم أح ِاسنكم أخالقها»؛ همانا بهترین شما خوش خلقترین شماست.
واژه «خیر» در این روایات نیز همانند روایت خیر القرون وارد شده است .حال اگر کلمه
خیریت در روایت «خیر القرون» داللت بر ع
حجیت داشته باشد ،پس میبایسـت بنـا بـر
روای اتی که ذکر شد ،قول و فهم کسی که تعلیم و تعلم قرآن داشته و یا از نافعترین و یا با
اخالقترین مردم باشد برای ما حجت باشد؛ در صورتیکه کسی چنین التزامی را نمـی-
پذیرد.
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با بررسیهای صورت گرفته چنین بهدست آمد کـه مسـتند سـلفیهـا بـه حـدیث خیـر
القرون ،برای حجیت بخشیدن فهم سلف بر خلف ،قابل اشکال و مناقشـه اسـت؛ بـه-
و دو نسل بعد از ایشان
طوریکه حدیث ناظر به خیریت نسل عصر حیات پیامبر
نیست؛ بر فر هم که باشد ،ناظر به خیریت تکتـک افـراد آن دوران نمـیباشـد و بـر
فر قبول خیریت ،حاکی از حجیت فهـم افـراد آن دوران نمـیکنـد .بـا وجـود چنـین
اشکاالتی بر داللت حدیث ،نظریه حجیت فهم سـلف صـالح ،قابلیـت اربـات علمـی
نخواهد داشت .سلفیها بهغیر از این حدیث به حدیث عربا بن ساریه و آیه السابقون
االولون هم ،برای حجیت فهم سلف استدالل میکننـد کـه نگـارش مقالـهای مجـزا در
بررسی داللی آنها در حجیت فهم سلف از سوی محققین این حوزه را طلب میکند.

محمد خیر ،ع
 .1حسن ع
محمد ،ب قةعهجوبعفهمعالسلف ،ص.82
 .2بخاری ،ع
محمد ،صیح عبخیری ،ج ،7ص ،158ح.5583
 .3طبرانی ،سلیمان بن أحمد،عالمعجمعاألهسط ،ج ،7ص ،52ح.5323
 .4بخاری ،ع
محمد ،صیح عبخیری ،ج ،2ص ،17ح.7575

منابع

 .1قرآن کر یم.

 .8ابنأبیالحدید مدائنی ،ع
عزالدین ،شرح نهج البالغة ،تحقیق :محمد عبدالکریم النمـری ،بیـروت:
دار الکتب العلمیة ،چاپ عاول1012 ،ق.
ّ
 .7ابنأبیشیبه ،عبدالله ،المصنف في األحادیث واآلثار ،تحقیق :کمـال یوسـف الحـوت ،ریـا :
مکتبة الرشد ،چاپ عاول1055 ،ق.
 .0ابنتیمیه حرانی ،احمد ،منهاج السنة النبو یة ،تحقیق :محمد رشاد سالم ،بیجا :بینا ،چاپ عاول،
1057ق.
محمد ،صحیح ابن ّ
حبان ،ع
 .5ابن ع
حبان بترتیب ابنبلبان ،تحقیق :شعیب األرنؤو  ،بیروت :مؤسسـة
الرسالة ،چاپ عدوم1010 ،ق.
 .7ابنحجر عسقالنی ،احمد ،اإلصابة في تمییز الصحابة ،تحقیق :عادل أحمد عبدالموجود و علـی
ع
محمد معو  ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ عاول1015 ،ق.
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد ،فتح الباري شرح صحیح البخاري ،بیروت :دار المعرفة1735 ،ق.
 .2ابنحنبل شیبانی ،احمد ،مسند أحمد بنن حنبنل ،تحقیـق :شـعیب األرنـؤو و عـادل مرشـد و
دیگران ،مؤسسة الرسالة ،بیجا ،چاپ عاول1081 ،ق.
 .5ابنعبدالباقی ،ع
محمد فؤاد ،اللؤلؤ والمرجان فیمنا اتفنع علینه الشنیخان ،قـاهره :دار الحـدیث،
1053ق.

 .11ابنعبدالبر ،یوسف ،التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ،تحقیق :مصطفی بن أحمـد
العلوی و محمد عبدالکبیر البکری ،مغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة1723 ،ق.
 .18ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،تحقیق :عبدالسالم محمـد هـارون ،دار الفکـر ،بیجـا،
1755ق.
 .17ابن ع
محمد المال ،عبداإلله ،الکواشف الجلیة عن مصطلحات الحنفیة ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .10باعبدالله ،ع
محمد باکریم ،وسطیة أهل السنة بین الفرق ،ریا  :دار الرایة للنشر والتوزیع ،چـاپ
عاول1015 ،ق.
 .15البانی ،محمد ناصرالدین ،صحیح الترغیب والترهیب ،ریا  :مکتبة المعارف للنشـر والتوزیـع،
چاپ عاول1081 ،ق.
 .17بخاری ،ع
محمد ،صحیح بخاری ،تحقیق :محمد زهیر بن ناصر ،دار طوق النجـاة ،بیجـا ،چـاپ
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 .15ابنعبدالبر ،یوسف ،االستذکار ،تحقیق :سالم محمـد عطـا ،محمـد علـی معـو  ،بیـروت :دار
الکتب العلمیة ،چاپ عاول1081 ،ق.
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عاول1088 ،ق.
 .13بوطی ،ع
محمد سعید رم ان ،السلفیة مرحلة زمنیة مبارکة ال مذهب إسالمي ،بیروت :دار الفکر
المعاصر ،چاپ چهاردهم8551 ،م.

 .12بیجوری ،ابراهیم ،تحفة المر ید شرح جوهرة التوحید ،بیروت :دار الکتب العلمیـة ،چـاپ عدوم،
1080ق.
ع
 .15ترمذی ،ع
محمد ،سنن الترمذي ،تحقیق :بشار ع
عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بیجـا ،چـاپ
عاول1557 ،م.
محمد ،المستدرك علی الصحیحین ،تعلیق :ع
 .85حاکم نیشابوری ،ع
محمد بن أحمد ذهبی ،تحقیـق:
مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،چاپ عاول1011 ،ق.

محمد خیر ،ع
 .81حسن ع
محمد ،بدعة وجوب فهم السلف ،بیجا :بینا ،بیتا.

 .88حلبی ،ابوالصالح ،تقر یب المعارف ،تحقیـق :فـارس تبریزیـان الحسـون ،نشـر محقـق ،بیجـا،
1013ق.
 .87خراشی ،سلیمان بن صالح ،شبهات عصرانیة مع أجوبتها ،ریا  :نشر مکتبة ملک فهـد ،چـاپ
عاول1075 ،ق.
 .80خلیفات ،مروان ،قراءة في األدلة السلفیة المجموعة األولنی ،تهـران :نشـر مشـعر ،چـاپ عاول،
1075ق.
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سوم1011 ،ق.
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اللـه بـن محمـد و

عبدالمحسن بن ابراهیم الحسینی ،قاهره :دار الحرمین ،بیتا.
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محمد ،المستصفی ،تحقیق :محمد عبدالسالم عبدالشافی ،دار الکتـب العلمیـة ،بیجـا،
چاپ عاول1017 ،ق.

محمد ،المنخول من تعلیقات األصول ،تحقیق :ع
.72غزالی ،ع
محمد حسن هیتـو ،بیـروت :دار الفکـر
المعاصر ،چاپ ع
سوم1015 ،ق.
.75غزالی ،ع
محمد ،مجموعة رسائل اإلمام الغزالی ،تحقیـق :ابـراهیم أمـین احمـد ،قـاهره :المکتبـة
التوفیقیة ،بیتا.
ع
 .05فرید ،احمد ،السلفیة قواعد وأصول ،قاهره :دار العقیدة ،چاپ اول1080 ،ق.
 .01فیومی ،أحمد ،المصباح المنیر في غر یب الشرح الکبیر ،بیروت :المکتبة العلمیة ،بیتا.
 .08کتانی ،ع
محمد ،نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ،تحقیق :شـرف حجـازی ،مصـر :دار الکتـب
السلفیة ،چاپ سوم ،بیتا.

 .00مالکی ،حسن بن فرحان  ،مقاله "ما معنی (خیر الناس قرني)؟!" ،نشر سایت حسن بن فرحان
المالکی ،آدرس..)http://almaliky.org/news.php?action=view&id=1093( :
 .05نووی ،یحیی بن شرف ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجناج ،بیـروت :دار احیـاء التـراث
العربي ،چاپ عدوم1758 ،ق.
 .07نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسلم ،تحقیـق :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـروت :دار احیـاء التـراث
العربي ،بیتا.

بررسی داللت حديث خري القرون در حجيت فهم سلف

 .07مالکی ،حسن بن فرحان ،الصحبة والصنحابة بنین اإلطنالق اللغنوي والتنصنیص الشنرعي،
عمان :مرکز الدراسات التاریخیة ،چاپ عدوم1085 ،ق.
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بررسی ادله محمد بن صالح العثيمين،
بر عدم مجاز در قرآن
*

سعید سلامنی
محمد معینیفر

**

چکيده
انکار مجاز در قرآن و در لغت عربی ،یکی از مبانی سـلفیه اسـت کـه در بسـیاری از
اعتقادات مانند نحوهی تفسیر صفات الهی در آیات قرآن کـریم ،نقـش اساسـی دارد.
محمد بن صالح العثیمین ،بهعنـوان یکـی از بـزر تـرین مفتیـان معاصـر سـلفیت و
وهابیت ،در آرار متعددی به نفی مجاز و رد ادله "مثبتین" مجاز پرداخته است .دلیلـی
مانند عدم استعمال مجاز توسط سلف و عدم صحت سلب از آیات قرآن ،از دالیلـی
است که باعث شده ابنعثیمین به تبعیت از ابنقیم ،مجاز را طـاغوتی بـرای تحریـف
و کلمات دانشمندانی

روایات و آیات قرآن بداند؛ در حالیکه در روایات نبوی
که در قرون عاولیه اسالم میزیستند ،موارد متعددی از استعمال مجـازی وجـود دارد؛

عالوه بر این ،عدم صحت سلب از قرآن نیز ،در همهجا صـحیح نیسـت و مبـتال بـه
نقض است؛ از طرف دیگر ،صحت سلب در صورتی باعث انکار آیات قرآن میشود
که معنای حقیقی را نفی نماید؛ در حالیکه صحت سلب معنـای مجـازی ،عالمـت
تشخیص حقیقت از مجاز است .از طرف دیگر ،آیاتی در قرآن وجود دارد که پذیرفتن
معنای حقیقی آنها ،نادرست بودن محتوای آیه را در بردارد و توجیهات ابنعثیمین نیز
این نادرستی را رفع ننموده است؛ در نهایت اگرچه ابنعثیمین منکـر مجـاز در قـرآن
َ

َ

َ ً

است ،اما آیه ِ إ ِّني أ َوا ِني أ ْع ِص ُر خ ْمرا را ،بهمعنایی مجازی تفسیر نمـوده و اسـمی از
مجاز نبرده است.

کلیدواژهها :مجاز ،صحت سلب ،تحریف ،سیاق ،قرینه ،ابنعثیمین.

* دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانش پژوه موسسه دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت
jmail.com@saeedsalmani0313
** استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
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دانشمندان علوم بالغت و اصول فقه ،تقسیمهای گوناگونی برای الفاظ ذکـر نمـودهانـد.
تقسیم لفظ به حقیقی و مجازی ،از جمله تقسیمهایی اسـت کـه نقـش مهمـی در فهـم
نصوص دینی دارد .در هم تنیدهشدن مسائل اعتقـادی بـا فهـم نصـوص دینـی ،ایجـاب
مینماید تا دقت بیشتری در نصوص دینی شود؛ بنابراین ،عالمان وهابی گمان نمودهانـد
که ورود مجاز در نصوص دینی ،باعث انحراف از اعتقادات اصیل اسالمی میشود؛ لذا
هرگونه استعمال مجازی در قرآن را انکار نموده و ادلهای نیز ذکـر کـردهانـد .از جملـهی
عالمان وهابیت معاصر ،محمـد بـن صـالح العثیمـین اسـت .وی از مفتیـان عربسـتان
سعودی بوده که در آرار خود به انکار مجاز در قـرآن پرداختـه اسـت؛ اگرچـه در بحـث
مجاز در قرآن ،آرار گوناگونی تألیف شده ،عاما ارری وجود نـدارد کـه بـهطـور خـاص بـه
بررسی اندیشه بنعثیمین بهعنوان یکی از نظریهپردازان و مفتیان معاصر وهابیت در ایـن
زمینه بسردازد .نوشتار حاضر متکفل بررسی این مسأله میباشد .این مقاله برای نقد ادلـه
بنعثیمین ،تبیین چهار مرحله را در کانون اهداف خود قرار داده است .نخست اینکه بـه
تبیین دیدگاه ابنعثیمین در ایـن مسـأله مـیپـردازد .عدوم اینکـه ادلـه اقامـه شـده توسـط
ابنعثیمین را ارائه نموده و این ادله را نقد میکند .سوم ،پاسخهای ابنعثیمین به آیاتی که
معنای مجازی دارند را تبیین و بر این پاسخها خدشه مینماید .چهـارم اینکـه برخـی از
مواردی که ابنعثیمین از مجاز استفاده نموده است را ذکر میکند.
تعريف حقيقت و مجاز
6

حقیقت در لغت بهمعنای محکم و رابت بـودن چیـزی میباشـد .مجـاز در لغـت نیـز
1
بهمعنای عبور نمودن یا رد شدن از چیزی است.
در اصطالح علم بالغت ،اگر لفظ در معنای موضوع ِله خـود اسـتعمال شـود ،آن را
9
حقیقی و اگر در غیر معنای موضوع له استعمال شود ،آن را مجازی میگویند.
 .1ابنفارس ،احمد ،معجمعمیی حسعاللغة ،ج ،8ص.15
 .2جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصییح ،ج ،7ص235؛ ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسینعالعرب ،ج ،0ص.80
 .9أبویعلی ،محمد بن حسین ،الع ةعفحیعاصحولعالفیح  ،ج ،1ص138؛ سرخسـی ،محمـد بـن أحمـد ،اصحولعالسرخسحی،
ج،1ص135؛ تفتازانی ،مسعود بن عمر هروی ،مختصرعالمعینی ،ص815-817؛ المیصولعللفخرعالرازی،عمیم عبنعقمحر
،ج ،1ص.827

ابنعثیمــین نیــز در کتــاب شــرح األصححولعمححنعقلححمعاألصححول ،طبــق روش مشــهور
اصولیها ،بـهتعریـف حقیقـت و مجـاز و بیـان اقسـام آن پرداختـه و کـالم را از حیـث
استعمال ،بر دو قسم استعمال در معنای موضوع له و استعمال در معنای غیر موضوع لـه
تقسیم مینماید .وی در نهایت ،با ذکر یـک نکتـه دیـدگاه ابـنتیمیـه را در انکـار مجـاز
6
پذیرفته است.
طبق نظر برخی از محققین ،تا قرن هفتم هجری ،مسلمانان اختالفی در وجود مجاز
نداشتهاند 1و در کتابهای مختلفی به تبیین آیات قرآن که مجاز در آن استفاده شده بـود
میپرداختند 9.اصولیها و فقها نیز در آرار خود ،به بحث از مجاز و احـوال و احکـام آن
میپرداختند و علمای بالغت نیز ،اقسام و صـورتهـای آن ،از جملـه اسـتعاره ،کنایـه،
مجاز مرسل ،مجاز در اسناد و  ...را ذکر نمودهاند؛ اما در قرن هفتم ،ابنتیمیه به انکـار
مجاز پرداخت و ادعا نمود ،سلف جز معنای حقیقی نصوص دینی ،چیـز دیگـری از آن
نمی فهمیده و خلف برداشتی غیر از دیدگاه سلف اتخاذ نمودهانـد 4.ابـنقـیم جوزیـه بـا
تبعیت از ابنتیمیه در کتاب صواققعالمرسلة ،قریب بهشصت دلیل بر انکار مجاز اقامـه
نموده است .ا و از مجاز به طـاغوتی تعبیرکـرده کـه قصـد شکسـتن آن را دارد 2.عالمـان
وهابی نیز ،این مسأله را با تکرار ادله ابـنتیمیـه و ابـن ع
قـیم رواج دادنـد کـه از آن جملـه
6
میتوان به محمد امین شنقیطی اشاره نمود.
ابنعثیمین وجود هر نوع مجاز در قرآن کریم و بلکه لغت عرب را انکار نموده اسـت .از
نظر ابنعثیمین ،آنچه سبب پیدایش نظریه وجود مجاز در قرآن شـده ،تحریـف آیـات و
روایــات مربــو بــه صــفات الهــی از معنــایی اســت کــه توســط خــدا و رســول مکــرم
 .1ابنعثیمین،محمد بن صالح ،شرحعاالصولعمنعقلمعاالصول ،ص.115-173
 .2علیوی ،یوسف بن عبدالله ،اربات القول بالمجازعند أئمة اهل السنة والجماعة ،ص.5
 .3از جملهی این کتابها میتوان به مجیزعالیرآن ابیعبیده معمر بن مثنی ،ابنقتیة در تأه لعمشكلعالیرآن اشاره نمود.
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموععالفتیهی ،ج ،3ص.75
 .5ابنقیم جوزیه ،محمد ،مختصرعالصوققعالمرسلة ،ج ،8ص.755
 .6شنقیطی ،محمد امین بن محمد مختار ،منععجوازعالمجیز ،ص.5-85

بررسی ادله محمد بن صالح العثیمین ،بر عدم مجاز در قرآن

ديدگاه ابنعثيمين در مسأله مجاز

19

اراده شده است 6که غالیان از فرقه جهمیه به آن معتقد میباشند؛ 1در واقـع
اسالم
9
مجاز همان نفی حقیقت است که به اعتقاد وی ،این مبنا خطرهای بسیاری در بر دارد.
ابنعثیمین مالک در معنای یک لفظ را سیاق میداند .منظور از سیاق در کلمات وی
«ما ت اف الیه» است؛ یعنی هر آنچه لفظ به آن اضافه شود ،باعث محدود نمودن لفـظ
بهمعنای خاصی میشود؛ از این رو ممکن اسـت یـک لفـظ در سـیاقی یـک معنـا و در
سیاقی دیگر ،معنای دیگری بدهد؛ 4حتی ممکن اسـت ایـن سـیاق متفـاوت بـا معنـای
2
اصلی کلمه نیز باشد.
 .1ادله ابنعثيمين در انکار مجاز
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 .1.1عدم ذکر مجاز توسط سلف
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ابنعثیمین در ذکر این دلیل ،فقط به ادعا اکتفا نموده و خواننده را برای مطالعه دلیل ،به
کتب ابنتیمیه و ابنقیم حواله میدهـد .او بیـان مـیکنـد کـه عـدهای ماننـد ابواسـحاق
اسفراینی از متقدمین و ابنتیمیه و ابنقیم از متأخرین معتقدند که در لغت عرب ،مجـاز
وجود ندارد و اصطالح حقیقت و مجاز از اصطالحات متأخر است که در زمـان سـلف
6
وجود نداشته است.
ابنتیمیه در دو کتاب مجموععالتفیهی و اإل مین ،بـهصـورت مفصـل بـه ایـن بحـث
پرداخته است .مختصر این دلیل از دیدگاه وی آن است که هیچیک از سلف ،یا از لفـظ
مجاز نامی نبرده و یا اگر نامی بردهاند ،مرادشان از مجـاز بیـانی کـه در مقابـل حقیقـت
باشد ،نبوده است؛ حتی ابنتیمیه تصریح مینماید که شافعی (که کتابی در اصـول فقـه
 .1ابنعثیمین،محمد بن صالح ،شرحعالعیح ةعالسفیر نحة ،ص.853
 .2ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،قسمعالعیح ةعفوائ عفیعالعیح ة ،ج ،57ص.15
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،الیولعالمفح عشرحعکتیبعالتوحح  ،ج ،77ص.35
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتیهيعنورعقليعال رب ،ج ،5ص.8
 .5ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،الكنزعالثمحنعفيعتفسحرعالعثحمحن ،ج ،1ص.58
« .6و قال آخرون ،ال مجاز فی القرآن و ال فی غیره و به قال ابواسحاق اإلسفرایینی و من المتأخرین العالمـه الشـیخ محمـد
الشنقیطی وقد بین شیخ اإلسالم ابنتیمیة وتلمیذه ابنالقیم أنه اصطالح حادث بعد انقصاء القرون الثالرة المف ـلة ،ونصـره
بأدلة قویة کثیرة تبین لمن اطلع علیها أن هذا القول هو الصواب»؛ (ابنعثیمین ،محمد بن صـالح ،شحرحعاالصحولعمحنعقلحمع
االصول ،ص.)173

6

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،اإل مین ،ص.37
 .2همان ،ص.30
 .3مطعنی ،عبدالعظیم ابراهیم ،المجیزعفیعاللغةعهعالیرآنعالكر معبحنعاإلجیزةعهعالمنع ،ج ،8ص.82
 .4دینوری ،ابنقتیبه ،تأه لعمشكلعالیرآن ،ج ،1ص.88

بررسی ادله محمد بن صالح العثیمین ،بر عدم مجاز در قرآن

نوشته) ،از مجاز بحث ننموده است.
ابنتیمیه معتقد است که هیچیک از سلف نگفتهاند که در قرآن مجاز وجود دارد؛ بلکه
1
طائفهای معتقدند ،در لغت عرب ،نه در قرآن و نه در غیر قرآن ،هیچ مجازی وجود ندارد.
دیدگاه ابنتیمیه را میتوان به دو بخش تقسیم نمود .بخش عاول انکار اسـتعمال لفـظ
مجاز توسط سلف است .طبق این دیدگاه ،هیچیک از عالمان سه قرن اول اسالم ،الفاظ
را به حقیقت و مجاز تقسیم نمیکردند.
ن
در پاسخ به این بخش باید دقت نمـود کـه اوال نیامـدن لفـظ مجـاز در بیـان سـلف
ن
اهمیت چندانی ندارد؛ زیرا این الفاظ از اصطالحات هستند و غالبا تدوین اصـطالحات
پس از تأسیس یک علم بهوجود میآید؛ بنابراین آنچه مهم است ،ظهور یک فـن اسـت؛
9
حتی اگر از آن با اصطالحی که بعدا شایع میشود ،تعبیر نشود.
ن
رانیا ادعای عدم ذکر لفظ مجاز نیز نادرست است؛ زیرا شواهد متعددی وجـود دارد
که نشان می دهد تقسیم لفظ به حقیقت و مجـاز و احکـام و اقسـام مجـاز در سـه قـرن
نخستین نیز مطرح بوده است؛ بهعنوان نمونه ابنقتیبـه کـه در سـال  837قمـری ،یعنـی
اواخر قرن سوم وفات یافت ،در کتاب تأه لعمشكلعالیرآن مینویسد :برای عرب مجاز-
هایی در کالم است که استعاره ،تمثیل ،قلب ،تقدیم و تـأخیر ،حـذف و تکـرار ،اخفـاء،
اظهار ،کنایه و دیگر موارد از انواع آن هستند .ابنقتیبه در ادامـه تصـریح مـینمایـد کـه
تمامی این روشها در قرآن وجود ندارد و علت اینکه نمیتوان قرآن را ترجمه نمـود نیـز
وجود همین اسالیب مجازی است4.بخش دوم دیدگاه ابنتیمیه این اسـت کـه مجـاز در
قرآن و در لغت عرب وجود ندارد .در پاسخ باید گفت که در کالم سلف ،موارد متعددی
از استعمال مجاز بالغی وجود دارد که در برخی موارد ،تصـریح بـه مجـاز بـودن شـده
است؛ اما در دیگر موارد ،بدون ذکر نام صورت گرفتـه اسـت؛ برخـی از شـواهد وجـود
مجاز در لغت عرب که توسط سلف استعمال شده از قرار زیر میباشد:
در روایتی فرمودند :هرگاه خداوند خیر بندهای را بخواهد ،او را
 .1رسول اکرم

11
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عسلی مینماید .سوال شد که منظور از عسلی نمـودن چیسـت؟ فرمـود :مـر او را در
حال انجام عمل صالح قرار میدهد تا این عمل او را راضی نماید 6.بسیار روشـن اسـت
اگر حمل بـر معنـای حقیقـی بشـود ،بسـیار عبـارت
که بیان اول ح رت رسول
نامناسبی خواهد بود؛ از این رو شارحان ،این عبارت را تشبیه عمل صـالح بـه عسـل در
شیرینی و خوشبویی دانستهاند .ابنقتیبه در تشریح معنای این روایت میگوید :همـان-
گونه که ریختن عسل در غذا ،برای شیرینی آن است ،قرار دادن زمان مر مومن در حال
انجام عمل صالح نیز ،حالوت و رضایت مومن را در پی خواهد داشت 1.زمخشری نیـز
9
همین معنا را پذیرفته است.
زنان
 .8در صیح عبخیری و صیح عمسلم ،روایتی وجود دارد که رسول اکرم
 ،غالمی سـیاه
را به شیشه تشبیه نموده است .طبق نقل أنس بن مالک ،پیامبر اکرم
به نام أنجشه داشتند که در سفرها برای شترها آواز میخواند تا با سرعت حرکت کنند .در
سفری که برخی از همسران نیز وجود داشتند ،أنجشه مشغول آواز خواندن بـرای شـتران
فرمودند :ای أنجشه آهسته بران و با شیشه به مالیمت رفتار کن 4.در
بود که پیامبر
زنان را به شیشـه تشـبیه نمـودهانـد .در وجـه شـبه ،دو
این روایت ح رت رسول
احتمال وجود دارد .احتمال اول اینکه صدای أنجشه ممکـن اسـت بـر روی زنـان تـأریر
باب به فتنه افتادن ایشان را مهیا نماید؛ بنابراین زنها مانند شیشه هستند کـه
بگذارد و اس ِ
به سرعت لکهدار میشوند .احتمال دوم اینکه زنها ظریف و ضعیف هستند و همانگونه
که شیشه به مراقبت و مالیمت احتیاج دارد ،بانوان نیز به آرامش در حرکت نیاز دارند تا به
لحاظ سقط هنگام بارداری ،یا افتادن از مرکب مشکلی برایشان بـهوجـود نیایـد .صـرف
« .1حدرنا سریج بن النعمان ،قال :حدرنا بقیة ،عن محمد بن زیاد األلهاني ،قال :حدرني أبو عنبة  -قـال سـریج ولـه صـحبة
" :اذا أراد الله بعبد خیرا ،عسله" ،قیل :وما عسله؟ قال" :یفتح الله له عمال صـالحا قبـل موتـه ،رـم
قال :قال رسول الله
یقب ه علیه»؛ (شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسن عاالمیمعاحم عبنعحنبل ،ج ،85ص.)787
 .2دینوری ،ابنقتیبه ،غر بعالی ث ،ج ،1ص.751-758
 .3زمخشری ،محمد بن عمرو ،الفیئقعفیعغر بعالی ثعهعاألثر ،ج ،8ص.085
ََ
َ َْ َ َ
َ ََ َ
َّ َ َ َ َ َ
َ ََ
علی َب ْعض ِن َس ِائ ِه َو َم َعه َّن أم سل ْی ٍم ،فقـالَ « :و ْی َحـك َیـا أنجشـة،
« .4ع ْن أن ِس ْبن َم ِال ٍك َر ِض َي الله ع ْنه ،قال :أتی َّالن ِبي
ِ
ِ
َ
َ َ َ َّ
َ َ ن َ
َ َ
ْ َ ْ َ ََ َ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
وها عل ْی ِه ،ق ْولهَ :س ْـوقك ِبـالق َو ِار ِیر»؛ (بخـاری،
ر َو ْیدك َس ْوقا ِبالق َو ِار ِیر» قال أبو ِقال َبة :ف َتکل َم ِبک ِل َم ٍة ،ل ْو تکل َم ِب َها َب ْع کم ل ِعبتم
محمد بن اسماعیل ،صیح عبخیری،عکتاباألدب ،ص ،308ح)7105؛ (نیشابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،صحیح عمسحلم،ع
کتاب الف ائل ،ص ،755ح.)8787

 « .1و معروف فی لسان العرب أن اإلستطاعة تکون بالبدن و بمن یقوم مقام البدن و ذلک أن الرجـل یقـول :أنـا مسـتطیع ألن
أبنی داری ،یعنی بیده و یعنی بأن یأمر من یبنیها بإجارة أو یتطوع ببنائها له .وکذلک مستطیع ألن أخیط روبی و غیر ذلـک ممـا
یعمله هو بنفسه و یعمله له غیره»؛ (شافعی ،محمد بن ادریس ،عاألم ،ج ،8ص.)153
 .2سوره بقره ،آیه.871
ع
ع
أجلهن  ...و تقول هـذا العـرب؟ قلـت:
أجلهن »؟ قلت :یعنی والله تعالی أعلم ،قاربن بلوغ
« .3قال :فما معنی قوله« فبلغن
نعم ،تقول للرجل اذا قارب البلد یریده أو األمر یریده قد بلغته و تقوله اذا بلغـه»؛ (شـافعی ،محمـد بـن ادریـس،عاألم ،ج،5
ص.)135
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نظر از اینکه وجه شبه چیست ،تشبیه در این عبارت ،استعاره و مجاز است و حمل لفـظ
بر معنای حقیقی باعث عو شدن مفهوم روایت میشود؛ بنابراین باید روایت را حمل
بر معنای مجازی نمود؛ در نتیجه استعاره که نوعی از مجـاز اسـت ،در مـوارد متعـددی
استفاده شده است.
توسط پیامبر اکرم
 .7شافعی در بحث حج استطاعت ،آن را بر دو صورت میداند .صورت اول توانایی
بدنی و مالی شخص برای انجام اعمال حج است که از آن به «اسـتطاعت ع
تامـه» تعبیـر
مینماید .صورت دوم نیز این است که اگرچه به تنهایی قدرت بدنی برای انجام مناسک
را ندارد ،اما میتواند به کمک دیگری یا با اجیر گرفتن به حج رفته و اعمال را انجام دهد.
شافعی در هر دو صورت حج را واجب میداند .دلیل وی این است که در زبـان عـرب،
استطاعت هم به بدن تعلق میگیرد و هم به جانشین بـدن تعلـق مـیگیـرد .شـافعی بـه
شاهدی عرفی استشهاد مینماید .وقتی شخصی میگوید که توانایی سـاختن منـزلش را
دارد ،میتواند از این جمله دو منظور داشته باشد .اول آنکـه بـا دسـت خـود منـزلش را
6
بسازد و دوم آنکه کسی را برای ساخت منزلش اجیر کند.
ع
 .0مورد بعدی تبیین شافعی از «بلوغ أجل» است .شافعی پایان مدت عده طالق در
ع
آیه فبلغن أجلهن 1را بهمعنای نزدیکی پایان عده دانسته است .در عرف نیز به فردی کـه
9
نزدیکی شهری رسیده است گفته میشود" :به خود شهر" رسیده است.
به
ِ
 .5ابوعبیده ع
معمر بن مثنی متوفای  855هجری قمـری اسـت کـه کتـابی بـا عنـوان
مجیزالیرآن تألیف نموده است؛ اگرچه مراد وی از مجـاز در ایـن کتـاب ،مجـاز بالغـی
نیست و به توضیح آیات قرآن در این کتاب پرداخته است ،اما در برخی موارد بـهمعنـای
مجازی موجود در قرآن اشاره نموده است؛ بهعنوان نمونه ،وی در ذیل آیه وأوسلنا السماء

11

ً

عليهم مدواوا 6مینویسد« :مجاز السماء هاهنا مجاز المطر»؛ یعنی تفسیر معنای آسمان در
اینجا بهمعنای باران است .روشن است که فرستادن آسمان که مطابق با معنای حقیقـی
است ،باعث اشتباه شدن آیه میشود؛ بنابراین باید معنای آیه را فرستادن باران که معنـای
مجازی آیه است دانست؛ لذا بالفاصله بهذکر مواردی میپردازد که در عرف عرب ،ایـن
ع
نوع استعماالت بهکار رفته است .همچنین ع
معمر بن مثنی ،از لفظ «ارسلنا» به «أمطرنا»
1
تعبیر مینماید که شاهد دیگری ،در بهکار رفتن مجاز ،در این آیه میباشد.
نتیجه مباحث گذشته این است که برخالف اندیشه ابنتیمیه و وهابیت ،اسـتعماالت
در موارد متعددی بهکار رفته و دو نفر از سلف (یعنـی
مجازی توسط رسول اکرم
شافعی و معمر بن ع
مثنی) نیز از قرآن ،شواهدی ذکر نمودهاند که لفـظ در معنـای اصـلی
خود به کار نرفته است .ذکر شاهد از شافعی به این دلیـل اسـت کـه ابـنتیمیـه تصـریح
نموده ،شافعی در این باب چیزی ذکر نکرده است .شواهد دیگری وجود دارد که میتوان
به کتاب مجیزاتعالنبو ة سید رضی و کتاب المجحیزعفحیعاللغحةعهعالیحرآنعاللكحر معبححنع
اإلجیزةعهعالمنع عبدالعظیم مطعنی مراجعه نمود.
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دانشمندان علم اصول فقه ،یکی از راههای شناخت معنای حقیقی از مجازی را ،صحت
سلب لفظ از معنا میدانند؛ برای مثال ،نمیتوان معنای حیوان مفترس را از «اسد» سلب
مفترس»؛ اما میتوان معنای رجل شـجاع را از «اسـد»
بحيوان
نمود و گفت« :األسد ليس
ٍ
ٍ
9
شجاع».
برجل
سلب نمود و گفت« :األسد ليس ٍ
ٍ
ابنعثیمین یکی از روشنترین و سادهتـرین اشـکاالت بـه مجـاز را اشـکال بـه ایـن
عالمت میداند .به اعتقاد وی ،الزمه پذیرش مجاز ،نفی معانی آیات قرآن خواهد بـود؛
در حالیکه هیچکس بهخود جرئت نمیدهد که بگوید :در قرآن عباراتی وجود دارد کـه
4
نفیشان صحیح است.
« .1و بارانهای آسمان را پیدرپی بر آنان فرو فرستادیم»؛ (سوره انعام ،آیه.)7
 .2ابوعبیده ،معمر بن ع
مثنی ،مجیزعالیرآن ،ج ،1ص.127
 .3ابنسبکی ،تاجالدین ،جمععالجوامحععفحیعقلحمعاصحولعالفیح  ،ج ،1ص877؛ آمـدی ،ابوالحسـن ،اإلحكحیمعفحیعاصحولع
األحكیم ،ص.85
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتیهیعنورعقلیعال رب ،ج ،7ص.8

 . 6سوره یوسف ،آیه 28
 .2شنقیطی ،محمد امین ،منععجوازعالمجیز ،ص.77-73
« .3و گفت :پروردگار بزرگتر شما َم َنم»؛ (سوره نازعات ،آیه.)80
« .4من از آدم بهتر هستم»؛ (سوره أعراف ،آیه.)18
« .5من از شما بیزارم ،من چیزی را میبینم که شما نمیبینید ،من از خدا بیمناکم»؛ (سوره أنفال ،آیه.)02
 .6مطعنی ،عبدالعظیم بن ابراهیم ،المجیزعفیعاللغةعهعالیرآنعالكر معبحنعاإلجیزةعهعالمنع ،ج ،8ص.770-775
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شنقیطی نیز در تبیین این دلیل معتقد است :بنابر دیـدگاه اربـات کننـدگان مجـاز در
قرآن ،نفی مجاز از معنای اصلی بدون اشکال است و از آنجا که هیچ چیزی را نمیتوان
از قرآن نفی نمود (زیرا مستلزم تکذیب آیات الهی است) ،در نتیجه هیچ چیزی از قـرآن
ن
1
َْ
مجاز نیست؛ مثال میتوان معنای مجازی در آیه َ و ْاس َئ ِل الق ْر َية را کـه «اهـل القریـة»
بأهل»؛ در این صورت آیه مذکور نفی
است را از «قریة» نفی نمود و گفت« :القرية ليست ٍ
2
شده است.
در پاسخ به عدم جواز نفی از قرآن ،میتوان به دو مورد اشاره نمود:
.1پاسخ نق ی این است که اگر نفی از قرآن ،بـههـیچ صـورتی جـایز نباشـد ،بایـد
پذیرفت که نظرات شیطان و کافرانی چون فرعون که در قرآن کریم ذکـر شـده ،م ـمون
َ َ َ
ُ َْ
3
صحیحی دارند؛ برای مثال طبق آیه فقال أ َنها َو كبك ُهم األ ْعلهی ،فرعـون ادعـای ربوبیـت
نموده و انکار این مسأله نفی آیات قرآن را در بر دارد .همچنین بایـد برتـر بـودن شـیطان
َ ََ َ
نسبت به ح رت آدم را پذیرفت؛ زیرا شیطان طبق آیه قـرآن گفتـه اسـت:قهال أنها خ ْي ٌهر
4
ِم ْنه؛ عالوه بر این ،باید ترسیدن شیطان از خداوند و برائت وی از کسـانی کـه آنهـا را
ُ ِّ َ
ِّ
گمراه نموده را نیز پذیرفت؛ زیرا طبق آیه قرآن ،شیطان گفتِ  :إني َبري ٌء ِم ْنك ْم ِإني أوی مها
َ َ ْ َ ِّ َ ُ َّ 5
خاف الله؛ در حالیکه پذیرفتن این امـور نتیجـهای جـز انکـار بسـیاری از
ال ترون ِإني أ
6
آیات قرآن ندارد؛ در صورتی که قرآن کریم ،پاسخ این ادعاهای واهی را داده است.
ممکن است این پاسخ مورد اشکال قرار بگیرد که دیگر آیات قرآن ،کلمات فرعون و
شیطان را رد مینماید و انکار کالم فرعون و شیطان ،نه تنها انکار قرآن نیست ،بلکه تأیید
قرآن است؛ نتیجه اینکه پاسخ نق ی عقوت الزم برای اربات مجاز را ندارد و میتواند بـه-
عنوان مؤید استفاده شود.
 .8پاسخ حلی این است که عقال ،تکذیب آیات قرآن را قبیح میدانند؛ اما استعاره و

11

مجاز را میپسندند؛ بهعبارت دیگر ،اگـر اسـتفاده از مجـاز و اسـتعاره در قـرآن ،سـبب
تکذیب آیات قرآن میشد ،باید تلقی عقال از آن بهعنوان یـک امـر ناپسـند مـیبـود؛ در
حالیکه عقال نه تنها چنین تلقیای ندارند ،بلکه از مجاز و استعاره با عنوان صنایع ادبی
در عبارات خود استفاده مینمایند؛ در نتیجه پذیرش مجاز ،مستلزم تکذیب آیههای قرآن
6
نمیباشد.
 .1آيات مورد استناد مثبتين مجاز از نظر بنعثيمين

در این بخش به دیگر آیات که به ادعای مجازیین ،جز با معنای مجازی معنای صحیحی
پیدا نمیکنند اشاره میشود و ضمن بیان دیدگاه محمد بن صالح العثیمین ،بـهنقـد ایـن
دیدگاه میپردازیم.
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 .1.1بررسی آيه  11سوره بقره

96

این آیه ،حالت منافقان را تشبیه به افرادی مـیکنـد کـه در رگبـاری از آسـمان ،کـه در آن
تاریکی و رعد و برق است گرفتار شدهاند و از ترس ،انگشتانشـان را در گـوشهایشـان
قرار دادهاند .قائلین به مجاز معتقدند :قرار دادن تمامی انگشت در گوش ممکن نیسـت؛
بلکه مراد از «أصابع»« ،أنامل» (یعنی سرانگشتان) ،است .در این آیه ،کل ،ذکر گردیـده
ولی جزء این کل اراده شده است که در اصطالح بیانیین ،ع
کلیت یکی از عالیق در مجاز
ِ
1
مرسل است.
ابنعثیمین در جواب میگوید :سیاق آیه به ما میفهماند که مـراد از انگشـتان ،فـرو
کردن تمامی انگشتان در گوش نیست؛ بلکه مـراد داخـل نمـودن برخـی از انگشـت در
گوش است و این معنای حقیقی لفظ «أصابع» است .وی در ادامه بیان مینماید :سیاق،
مالک در حقیقت بودن یک لفظ است و گاهی ممکن است که سیاق باعث شـود ،لفـظ
9
در معنای اصلی استعمال نشود.
پاسخ این توجیه در خود کلمات نویسنده آمده است .اقرار به این مسـأله کـه سـیاق
میتواند لفظ را از معنای اصلی بهمعنای دیگری منتقل نماید ،بهتـرین دلیـل بـر وجـود
 .1آمدی ،ابوالحسن ،اإلحكیمعفیعاصولعاألحكیم ،ج ،1ص.05
 .2حمیری ،عیسی بن عبدالله ،إجهیزعالمجیزعقلیعمنكریعالمجیز ،ص.80
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،الكنزالثمحنعفيعتفسحرعالعثحمحن ،ج ،1ص.57

مجاز است؛ اگر لفظ در یک سیاق یک معنا ،و در سیاقی دیگر ،معنای دیگری میدهـد
که این سیاق با معنای اصلی مخالفت دارد ،یعنی وضعی صـورت گرفتـه و معنـای اول،
مطابق با وضع ،و معنای دوم ،غیر مطابق با وضع است کـه ایـن همـان تقسـیم لفـظ بـه
حقیقی و مجاز میباشد.
 .1.1بررسی آيه  77سوره کهف

ع
ینقض» مجاز یقع ،یقال :انق ت الدار اذا انهدمت وسقطت»؛ (ابوعبیده ،ع
معمر بـن مثنـی ،مجحیزعالیحرآن،
« .1و مجاز «أن
ج ،1ص.)011
 .2بخاری ،محمد بن اسماعیل،عصیح عبخیری ،کتیبعالمغیزی ،ص ،058ح.0527
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرحعالعیح ةعالواسطحة ،ص.737-730

بررسی ادله محمد بن صالح العثیمین ،بر عدم مجاز در قرآن

قائلین به جواز مجاز ،به آیه  33سوره کهف اسشتهاد مینمایند .طبق آیـه ،هنگـامی کـه
جناب خ ر و موسی به دیواری رسیدند (کـه قصـد فـرو ریخـتن را نمـوده بـود) ،آن را
بازسازی نمودند .کیفیت استشهاد به این صورت است که اراده کـردن دیـوار غیـر قابـل
پذیرش است؛ زیرا اراده فرع بر اختیار است و اختیار در دیوار متصور نیست؛ بنابراین آیه
باید معنای مجازی داشته باشد؛ در واقع منظور از اراده فرو ریختن را ،افتـادن بـر زمـین
6
دانستهاند.
ابنعثیمین در مقام پاسخ به این استشهاد معتقد است :معنای صحیح آیه این اسـت
که خود دیوار اراده فروریختن کرده است .وی در تبیین آیه  28سوره اسراء که به تکهتکـه
در مـورد کـوه أحـد
شدن کوه در صورت نزول قرآن اشاره دارد ،به حدیث پیـامبر
در مورد کوه أحد میفرماید :احد کوهی اسـت کـه مـا را
استناد مینماید .پیامبر
دوست دارد و ما نیز او را دوست داریم 1.روشن است که دوست داشتن نیاز به اراده دارد؛
پس کوه دارای اراده است؛ لذا وقتی کوه اراده داشته باشد ،دیوار نیـز کـه ماننـد او جسـم
است می تواند اراده داشته باشد .وی همچنین به آیاتی که دربـاره تسـبیح نمـودن تمـامی
مخلوقات است ،اشاره نموده و از آنجا که تسبیح فـرع بـر اراده اسـت ،تمـامی آنچـه در
آسمان و زمین است را دارای اراده میداند؛ بنابراین اگر مخلوقـات بـین آسـمان و زمـین
ارادهای از خود نداشته باشند ،نباید خداونـد تسـبیح آنهـا را ذکـر نمایـد؛ در حـالیکـه
9
خداوند در آیات متعدد ،این تسبیحگویی را ذکر کرده است.

11

در پاسخ به این کالم به چند مورد اشاره میکنیم:
 .1این کالم نویسنده با دیگر عباراتش در تفسیر آیـات قـرآن در تنـاقض اسـت .اگـر
َ ْ َ َ َّ
ابنعثیمین اراده داشتن تمامی موجودات را پذیرفته است ،نباید در آیهَ  :و ْاسأ ِل الق ْر َية ال ِتي
ْ
َّ َ ْ ْ
ُ
ك َّنا ِف َيها َوال ِع َير ال ِتي أق َبل َنا ِف َيها 6،پرسش از خود روستا را غیر ممکـن بدانـد و بـه همـین
خود روستا تفسیر نماید؛ حتی وی تصریح مینمایـد
دلیل« ،قریه» را به اهل روستا و نه ِ
که اگر کسی گمان کند منظور از آیه این است که فرزندان یعقوب به پدرشـان گفتنـد بـه
1
روستا رفته و از در و دیوار روستا پرسش کن ،به او دیوانه و مجنون خطاب میشود.
 .8اگر معنای اراده هم در تمایل پیدا کردن و هم در معنای معـروف از اراده حقیقـی
باشد ،الزمهاش این است که هیچ تفاوتی میان این دو تعبیـر نباشـد؛ در حـالیکـه ایـن
مسأ له بسیار روشن است که اراده انسان متعلق مدح و ذم قرار میگیـرد؛ امـا اراده دیـوار
9
این چنین نیست و کسی که چنین گمانی نماید عاجز از فهم لغت عربی است.

دوفصلنامه سلفیپژوهی ،سال سوم ،شامره  ،6پاییز و زمستان 6936

 .3استفاده از مجاز توسط ابنعثيمين
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اگرچه ابنعثیمین ادعای حقیقت بودن تمامی الفاظ قرآن را دارد ،اما در موارد مختلفـی
که حمل لفظ برای معنای حقیقی صحیح نبوده ،لفظ را بر غیر معنای اصلی حمل نموده
و فقط در توجیه این مسأله آن را روشی از اسالیب لغت عرب دانسته است؛ در واقع فقط
اسمی از مجاز نبرده ،اما وجود آن را پذیرفته است.
شاید این مسأله به ذهن بیاید که این نزاع لفظی است و فایدهای نـدارد و همـه قائـل
بهوجود مجاز هستند؛ اما منکرین ،اسم آن را «اسهلوب مهن أسهاليل اللغهة العربيهة» مـی-
گذارند و مثبتین آن را «مجاز» مینامند؛ اما باید توجـه نمـود ،تعبیـر بـه مجـاز دقـت و
ان با بیشتری نسبت به تعبیر «أسلوب من أسالیب اللغة العربیة» دارد و خالی از ابهام
است؛ زیرا هنگام تعبیر از مجاز ،انواع آن اعم از مجاز مرسل ،مجاز در اسـناد ،اسـتعاره
ع
مصـرحه ،مکنیـه ،اصـلیه و تبعیـه ،تبیـین و نـوع عالقـه و قرینـه در چهـارچوب
اعم از
مشخصی ذکر میگردد؛ اما در تعبیر منکرین مجاز ،هیچ چهارچوبی برای بیان انواع این
 .1سوره یوسف ،آیه.28
 .2ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرحعالعیح ةعالسفیر نحة ،ص855ـ.853
 .3مطعمی ،عبدالعظیم بن ابراهیم ،المجیزفیعاللغةعهعالیرآنعاللكر معبحنعاإلجیزةعهعالمنع ،ج ،8ص.775

 .1مطعمی ،عبدالعظیم بن ابراهیم ،المجیزعفیعاللغةعهعالیرآنعاللكر معبحنعاإلجیزةعهعالمنع ،ج ،8ص.552
 .2سوره یوسف ،آیه.77
« .3وتسمیة الشيء بما یؤول الیه وارد في اللغة العربیة»؛ (ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرحعالممتحععقلحیعزادعالمسحتیبل،
ج ،5ص.)805
« .4أن األصل خالف ذلك؛ وال یصار الی خالف األصل اال بدلیل»؛ (همان ،الكنزعالثمحن ،ج ،8ص.)37-30
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أسالیب وجود ندارد و منجر به ابهام و اخـالل در تبیـین وجـوه بالغـی قـرآن و روایـات
میشود.
به تعبیر برخی از محققین ،اگر زید نامی که داری چنـد فرزنـد اسـت ،بـرای فرزنـد
عاولش نامی بگذارد و برای باقی فرزندان نامی انتخاب نکند ،به این دلیل که تمامی آنها را
میتوان با نام «فرزند زید» معرفی نمود ،هر عاقلی این شخص را تقبیح مینمایـد؛ زیـرا
6
با این عنوان نمیتوان بین فرزندان چنین شخصی تمایز قائل شد.
ِّ
از جمله مواردی که ابنعثیمین از مجاز در قرآن استفاده نموده ،میتوان به آیـه ِ إنهي
َ
َ
ً
أ َوا ِني أ ْع ِص ُر َخ ْمرا 1اشاره نمود .در این آیه از زبان یکی از دو همراه یوسف در زندان،
اینگونه بیان شده است که در خواب دید :شرابی را فشار میدهد .بسیار روشن است که
فشار دادن شراب امری نامعقول است؛ لذا ابنعثیمین معتقد است :مراد از خمـر در آیـه
عنب (یعنی انگور) است و فشار دادن انگور باعث بهوجود آمـدن شـراب میشـود .وی
مینویسد :نام گذاری یک شی به آنچه در آینده به آن تبدیل شود در لغت عربی وارد شده
9
است.
«تسمية الشیء بما يؤول» ،یکی از عالقهها در مجاز مرسل است که ابنعثیمین بـه آن
تصریح نموده و فقط اسم مجاز را بر آن نگذاشته است .وی در جایی دیگر تصریح دارد
که اگرچه اصل ،رجوع به حقیقت است ،اما اگر دلیلی برای مخالفت وجود داشته باشـد
میتوان از معنای اصلی عدول نمود 4.این تعبیر همان مدعای اصولیون و بالغیون اسـت
که ابنعثیمین منکر آن شده است؛ بنابراین اگرچه ابنعثیمین منکر مجاز در قرآن است،
اما بدون تصریح بهنام مجاز ،آن را در برخی موارد استعمال مینماید.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که منکرین مجاز ،دلیلهای دیگری نیـز
بر مدعای خود اقامه نمودهاند؛ اما چون این نوشتار پیرامـون دیـدگاه و آرای محمـد بـن
صالح العثیمین بود ،از ذکر آنها خودداری گردید.

19

نتيجه
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محمد بن صالح العثیمین ،دالیلی مبنی بر انکار مجاز در قـرآن اقامـه نمـوده کـه دارای
اشکالهای متعددی میباشد .از جمله دالیل وی برای انکار مجاز ،ذکـر نشـدن تقسـیم
لفظ به حقیقت و مجاز و استعمال ننمودن مجاز در دوران سلف است؛ در حـالیکـه از
و آرار دانشمندان سـه قـرن عاول اسـالم
طرفی ،استعمال مجازی در روایات نبوی
مانند شافعی و معمر بن مثنی وجود داشته و از طرف دیگر ،تقسـیم لفـظ بـه حقیقـت و
مجاز نیز در آرار دانشمندان قرون اولیه اسالم مانند ابنقتیبه وجـود داشـته اسـت .دلیـل
دیگر وی این است که صحت سلب بهعنوان عالمت حقیقت از مجاز ،منجـر بـه انکـار
آیات میشود؛ در حالی که صحت سلب از آیات قرآن کریم نیز ارتباطی با تکذیب قـرآن
ندارد؛ زیرا صحت سلب معنای مجازی عالمت شناحت حقیقـت از مجـاز اسـت ،نـه
سلب معنای حقیقی ،تا دربردارنده انکار قرآن باشد .همچنین در قرآن کریم آیاتی وجود
دارد که جز در صورت حمل بر معنای مجازی ،معنای صحیحی نخواهند داشت .وجود
مجاز در قرآن تا جایی شایع است که برخی از علمای وهابیت در عـین انکـار مجـاز در
قرآن نیز ،دست به تفسیر مجازی این آیات زدهاند.

11
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1721ق.
 .10آمدی ،ابوالحسن ،اإلحکام فی اصول األحکام ،تحقیق :عبـدالرزاق عفیفـی ،بیـروت :المکتـب
اإلسالمی ،بیتا.
ع
 .15بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،قاهره :دار ابنحزم ،چاپ اول1085 ،ق.
 .17حمیری ،عیسی بن عبدالله ،اإلجهاز علی منکری المجاز ،بیجا :چاپ سوم1071 ،ق.
 .13دینوری ،ابیمحمد عبدالله ،تأویل مشکل القنرآن ،شـرح :سـید احمـد صـقر ،بـیجـا :المکتبـة
العلمیة ،بیتا.

بررسی ادله محمد بن صالح العثیمین ،بر عدم مجاز در قرآن

 .11ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجمو فتاوی و رسائل الشیخ العثیمین ،تصحیح :فهد بن ناصر
بن ابراهیم بن سلیمان ،عربستان :دار الثریا للنشر ،چاپ عدوم1087 ،ق.
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 .12زمخشری ،محمود بن عمرو ،الفائع فی غر یب الحدیث و األثر ،محقق :علی محمد البجـاوی،
محمد ابوالف ل ابراهیم ،لبنان :دار المعرفة ،چاپ عدوم ،بیتا.
 .15سبکی ،عبدالوهاب بن علی ،جمع الجوامع فی علم اصول الفقه ،تحقیق :عقیله حسن ،بیروت:
دار ابنحزم ،چاپ عاول1078 ،ق.
.85شافعی ،محمد بن ادریس ،األم ،تعلیق :احادیث محمود مطرجی ،بیـروت :دار الکتـب العلمیـة،
چاپ دوم8555 ،م.

 .81شنقیطی ،محمد امین بن مختار ،منع جواز المجاز ،قاهره :مکتبة السنة ،چاپ عاول1010 ،ق.
 .88شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسند االمام احمد بن حنبنل ،دمشـق ،حجـاز :دار الرسـالة العالمیـة،
چاپ چهارم1077 ،ق.
.87علیوی ،یوسف بن عبدالله ،إثبات القول بالمجاز عند أئمة أهل السنة و الجماعنة ،ریـا  :دار
کنوز اشبیلیا ،چاپ عاول1075 ،ق.
 .80فخررازی ،محمد بن عمر ،المحصول ،تحقیق :طه جابر فیا

العلوانی ،بیروت :بینا ،بیتا.

 .85مطعمی ،عبدالعظیم بن ابراهیم ،المجاز فی اللغة و القرآن اللکر یم بین اإلجازة و المنع ،قاهره:
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مکتبة وهبة قاهرة ،چاپ سوم1075 ،ق.
ع
ع
 .87نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،قاهره :دار ابنحزم ،چاپ اول1085 ،ق.
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دوفصلنامه علمی ترویجی سلفیپژوهی ،سال سومشماره  6پاییز و تابستان 6936
تاریـــخ دریـــافــت  6936/20/96 :تار یـــخ تأییــــــد  6936/20/20 :صفحــات09-60 :

بررسی ادله شرک الوهی در مسأله شفاعت
حسین قاضیزاده
حسن ضیاء توحیدی

*

**

چکيده
اولین اتهام وهابیت به مسلمینی که آیین وهابیت را نسذیرفتـهانـد ،اتهـام بـه شـرک در
الوهیت و عبادت غیرالله است .آنها برای اینکه ایـن ادعـا را مسـتدل کننـد ،بـه ادلـه
مختلفی تمسک کردهاند که در مجموع میتوان ادله ایشان را در دو بیان خالصه کرد.
بیان اول استفاده از قیاس است؛ به این صورت که مشرکین ،بهعنوان اصل و مسـلمین
بهعنوان فرع مقایسه میشوند و حکم شرک الوهی را به مسلمین تسری میدهند .بیان
دوم نیز استفاده از موضوع دعا و رابطه آن با عبـادت اسـت .ایـن دو بیـان در موضـوع
شفاعت نیز جاری شده و شرک مشرکین بهخاطر طلب شفاعت آنان از معبودهایشـان
معرفی گردیده و از این جهت که طلب شفاعت نوعی درخواست و دعا میباشد ،لذا
عبادت قلمداد شده و شرک در عبودیت تلقی گردیده؛ اما هر دو بیان دچار اشـکاالت
متعدد است؛ چراکه عملکرد مسلمین با مشرکین حداقل از سه جهت متفاوت است؛
درخواست از بت و جماد ،یا نگاه استقاللی به شفیع و یـا عبـادت شـفیع از مـواردی
است که بیانگر این تفاوت است؛ کما اینکه بیان دوم نیز عالوه بر اینکه نسبت بهزمان
حیات نقض میگردد ،در زمان ممات نیز توسط صحابه صورت گرفته است؛ در واقع
طلب شفاعت از شفیع بهخاطر عدم اعتقاد به ربوبیت و نبود نیـت عبـادت ،عبـادت
شفیع محسوب نمیشود.
کلیدواژهها :طلب شفاعت ،وهابیت ،شرک در الوهیت ،دعا ،عبادت.

* دانشــجوی دکتــری دانشــگاه ادیـان و مــذاهب ،کارشناسـی ارشــد شـیعهشناسـی ،محقــق موسســه داراإلعــالم لمدرســة
اهلالبیتh.ghazizade110@gmil.com. 
** استاد حوزه علمیه قم
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اصل شفاعت از مواردی است که در بین مسـلمین هـیچ اختالفـی در تحقـق آن وجـود
ندارد؛ چنانکه آیات قرآن و روایات متعددی در بین فریقین میتوان برای آن اقامـه کـرد.
بعد از اتفاق بر اصل موضوع شفاعت ،مسائلی از طرف وهابیت نسبت به بع ـی صـور
ع
آن مطرح گردید که این باب مسلم (که از طرف خداوند به واسطه ف ـل و رحمـتش بـر
بندگان گشوده شده) را ،تا حد شرک در الوهیت و ربوبیت تنزل داده است.
این در حالی است که وهابیت ،مشرکان را در ربوبیت موحد میدانند و بـرای اربـات
این ادعا ،به آیات قرآن تمسک مینمایند؛ اما با این حال ،طلب شفاعت را موجب شرک
در ربوبیت دانسته و مسلمین را در این شرک به مشرکین ملحق نموده و حکـم بـه اباحـه
جان و مال ایشان میدهند.
عالوه بر شرک در ربوبیت ،اتهام شرک الوهی نیز بهکسانی که از اولیای دین ،پـس از
رحلت ایشان طلب شفاعت مینمایند وارد کرده و آنان را بهواسـطه خـروج از عبودیـت
خداوند که به زعمشان اصل توحید است ،از اسالم خارج و احکام کفار غیر معذور را بر
ایشان بار مینمایند .برای توجیه این مبنا ،نوعا به آیاتی تمسک شده که در شأن مشـرکان
نازل گردیده؛ اما بزرگان وهابی این آیات را بر مسلمین تطبیق کرده و در واقع مسـلمین را
با مشرکان قیاس میکنند .برای این که حکم اصل (مشرکین) بر فـرع (مسـلمین) تطبیـق
یابد ،باید وجهشبه و منا در عملکرد هر دو واحد باشد؛ لـذا منـا شـرک در عملکـرد
مشرکین عمدتا بر روی مسأله "دعای مسئلتی" تمرکز یافته است .بـا ایـن بیـان کـه دعـا،
عبادت و بلکه مخ عبادت است و طلب شفاعت نیز دعـا و لـذا ،عبـادت خواهـد بـود.
مشرکان بهواسطه این نوع درخواستها مشرک بودند و این نوع درخواسـتهـا نیـز ،بـین
مسلمین شایع است؛ لذا مانند مشرکین باید محکوم به شرک و اباحه جان و مال شـوند.
این دو بیان (مسأله قیاس و مسأله دعا) ،در این تحقیق مورد بررسی قـرار گرفتـه و امیـد
است که قدمی در راه تبیین شبهات وهابیت باشد.
مفهوم شفاعت

قبل از ورود بهبحث الزم است تا مراد از مفهوم شفاعت و گستردگی آن روشن گردد؛ لذا

بهمفهوم لغوی و اصطالحی آن بهصورت مختصر میپرازیم.
معنای شفاعت در لغت و اصطالح

شفاعت در لغت بهمعنای مقارنـت 1و جفـت بـودن 2و ضـمیمه شـدن 3اسـت .معنـای
اصطالحی آن نیز ،از معنای لغوی دور نشده است.
شفاعت در اصطالح یعنی:
"الشفاعة" هي التوسط للغير بدفع مضرُ ،أو جلل منفعهة؛ سهميت بهذل ؛ ألن
ً
ً 4
الشافع إلا انضم إلی المشفوع له ،صاو ِشفعا بعد أن كان وترا؛

شفاعت یعنی :واسطه قرار دادن دیگری برای دفع ضرر و یا جلـب منفعـت.
طالب شـفاعت
علت نامگذاری به این نام برای این بوده که شافع ،زمانیکه کنار
ِ
قرار میگیرد ،جفت میشوند ،بعد از اینکه فرد و تنها بود.

در نگاه سلفیه ،واسطه شدن برای جلب منفعـت یـا دفـع مفاسـد نسـبت بـهمفهـوم
َ
شفاعت ،بهصورت دعا کردن برای شخص محقق میشود؛ در واقع طلب شـفاعت نـزد
ایشان ،همان طلب دعا میباشد؛ 5چنانکه ابنتیمیه آورده است:
6

«واالستشفاع به وبغيره هو طلل الدعاء منهه»؛ شفاعت به او (پیـامبر و
غیر ایشان) همان طلب دعا از ایشان است.

 .1ابنفارس ،احمد ،معجمعمیی حسعاللغة ،ج ،7ص.851
 .2ابنمنظور ،محمد بن مکرم،علسینعالعرب ،ج ،2ص.127
 .3راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفرداتعفیعغر بعالیرآن ،ص.053
 .4ابنعثیمین ،محمد ،تفسحرعالفیتیة والبقرة ،جلد ،8ص.72
« .5اشفع لي الی ربي في کذا وکذا ،بمعنی :ادع الله لي»؛ (بنباز ،عبدالله ،التییححقعهاإل احیحعلكثححرعمحنعمسحیئلعالیحجع
هالعمرةعهالز یرة ،ج ،17ص.)157
 .6ابنتیمیه ،احمد ،مجموقةعالرسیئلعهالمسیئل ،ج ،1ص.11
« .7اذن یرجع طلب الشفاعة من الشفیع الی طلب الدعاء منه لتلـك الغایـة»؛ (سـبحانی ،جعفـر ،الشحفیقةعفحيعالكتحیبعهع
السنة ،ص.)05

بررسی ادله رشک الوهی در مسأله شفاعت

بهعبارت دیگر ،در شفاعت از ولی خدا ،خواسته نمیشود که خودش اقدام به اجابت
و انجام درخواست کند؛ بلکه از او درخواست میشود کـه از خداونـد مسـئلت کنـد تـا
خداوند بهواسطه دعای ولی خود ،حاجت شخص را روا نماید 7.بـرخالف آنچـه کـه در
استغاره صورت میگیرد؛ چراکه در استغاره ،اصل درخواست ،مستقیما از شخص ولـی
ِ
خواسته میشود؛ بنابراین میتوان در معنای اصطالحی شفاعت گفـت :شـفاعت یعنـی
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طلب دعا از غیر ،برای جلب منفعت یا دفع مفسده.
موضع نزاع در مسأله شفاعت

مسأ له شفاعت از مسائلی است که تردیدی در اصل آن وجود ندارد؛ اما بع ی صـور آن
از طرف وهابیت ،داخل در شرک گردیده است .قبل اینکه مدعا و دلیل وهابیت بر شرک
بودن شفاعت بیان شود ،الزم است تا روشن گردد که محل نزاع در مسأله شفاعت کجـا
میباشد.
موضع نزاع در طلب شفاعت ،نسبت بهفرد غائب است؛ یعنی اگر شخص در دنیـا و
یا در آخرت خودش در مح ر شفیع باشد و طلب شفاعت کنـد ،ایـن طلـب شـفاعت
امری صحیح و مطلوب است؛ اما اگر شفاعتخواه در مح ر شفیع نباشد ،اما در عـین
حال از او مطالبه کند ،این طلب از منظر سلفیه محکوم بـه شـرک اسـت .یعنـی اگـر از
َ
شخص غائب طلب دعا شود ،شرک محقق شده است؛ اعم از اینکه شـخص غائـب در
دنیا باشد ،اما ح ور نداشته باشد؛ یا اساسا از دنیا رفته و در برزخ باشد؛ امـا در هـر دو
صورت ،در عقیده سلفیه شرک محسوب میشود.
بنباز در بیان موضع نزاع در مسأله شفاعت میگوید:
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أما بعد الموت وقبل البعث والنشوو فال يجهوز سهؤاله الشهفاعة وال غيرهها وال
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يجوز سؤال غيره لل من األنبياء وال غيرهم من األموات والغائبين

1

بعد از موت و قبل از بعث و محشر ،طلب شفاعت جایز نیست همین طـور
از سایر انبیا و دیگر اموات و غائبین چنین طلبی جایز نیست.

طلب شفاعت و شرک در الوهیت
وهابیت طلب شفاعت در موضع نزاع را داخل در شرک به هر دو نوع الوهی و ربوبی قرار
دادهاند و برای آن ادلهای بیان کردهاند؛ البته بررسی ادله شرک در ربوبیت ،خود محتـاج
بحث مستقلی میباشد و در این تحقیق تنها به موضوع شرک الوهی پرداخته میشود؛ اما
قبل از پرداختن به ادله ایشان ،عباراتی از وهابیت امروز و بزرگان معاصرشان کـه دال بـر
شرک الوهی است ،بیان میگردد.
بنباز از معاصرین وهابیت ،درخواست از رسول بهصورت مستقیم را شرک اکبر و
 .1بنباز ،عبدالله ،مجموععفتیهیعابنعبیز ،ج ،5ص.103

مخرج از اسالم خوانده و میگوید:

"أما طلل البركة منها أو الشفاعة منهها أو الشهفاء للمرضهی فههذا مهن أنهواع
1

الشرك األكبر"
طلب برکت از اموات و یا طلب شفاعت از ایشان و یا درخواست شفا بـرای
مریض از انواع شرک اکبر شمرده میشود.

عبارات متعدد دیگری نیز میتوان آورد که وهابیت طلب شفاعت را شرک میداننـد؛
اما اینکه این شرک ادعایی ،شرک در الوهیت یا ربوبیت است ،در دلیلهای اقامه شده از
طرف وهابیت روشن خواهد شد.
ادله سلفيان بر شرک الوهی بودن طلب شفاعت

وهابیت نوعا به دو دسته دلیل ،در مشرک کردن دیگران تمسک میکنند.
دليل اول :قياس مسلمين با مشرکين عصر انبيا

 .1بنباز ،عبدالله ،مجموععفتیهیعابنعبیز ،ج ،17ص.850
 .2ابنعثیمین ،محمد ،شرحعکشفعالشبهیت ،ص.70

بررسی ادله رشک الوهی در مسأله شفاعت

وهابیون معتقدند ،یکی دیگر از عوامل شـرک ،میـان مشـرکان عصـر انبیـا ،درخواسـت
شفاعت آنان از اولیای الهی بوده است .رمره این درخواست از اصنام ،مالئکه و یا اولیای
الهی ،شرک در عبادت خداوند بوده است .آنها این کار را صرفا برای این انجام میدادند
که بهواسطه آبرو و تقربی که اولیا و صالحان به خدا دارند ،نزد خداوند شفاعتشان کند؛
2
لذا همین عمل برای آنان شرک را به ارمغان میآورد.
بزرگان وهابی ،مسلمانی را که در این زمان از اولیای الهی و حتی از پیامبر اسالم
طلب شفاعت کند ،همانند مشرکان در عصر پیامبر میدانند که ح ـرت مـامور بـه
قتال با آنان بود؛ البته در بع ی عبارات آمده که شرک ،در حال حاضر از شرک زمان انبیا
بیشتر و شدیدتر است.
یکی از شبههای مطرح شده آن است که مشرکان زمان انبیـا بـتهـا را میپرسـتیدند،
ولی در زمان ما کسـی بـت نمـیپرسـتد و همـه بـه خـدا و رسـول او ایمـان دارنـد.
ابنعثیمین از شیوخ معاصر وهابی در جواب به این شبه میگوید :اوال در بـین مشـرکان
عصر انبیا نیز ،کسانی بودند که از اولیا و صالحان درخواست میکردند؛ در این صورت،

11

هم معبود و هم مقصود و عمل مسلمین امروز ،با مشرکان یکسان خواهد بود .رانیـا ،بـر
فر  ،آنان تنها از اصنام درخواست داشتند ،اما باز هم دلیل بر جواز درخواست از اولیا
نیست؛ چراکه اولیا نیز مانند اصـنام در اینکـه قـادر بـر اجابـت درخواسـتهـا نیسـتند
1
یکسانند؛ بنابراین باز هم از حیث عمل برابر خواهند بود.
خالصه دلیل سلفیان این است که مشرکان امروز نسبت به مشرکان عصـر انبیـا یـا در
معبودشان مشترک هستند که همان اولیای الهی میباشند؛ یا در روش و کارشان اشتراک
دارند که طلب شفاعت از اصنام است ،که نفعی ندارد؛ در هـر صـورت شـفاعت اولیـا
شامل حالشان نمیشود؛ زیرا آنان از مشرک شفاعت نمیکنند.

دوفصلنامه سلفیپژوهی ،سال سوم ،شامره  ،6پاییز و زمستان 6936

دليل دوم :استفاده از عنوان "دعا"
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دلیل دومی که مورد استناد واقع شده استفاده از عنوان دعا است؛ البته نمیتوان این دلیل
را در عر دلیل اول بهحساب آورد؛ بلکه این دلیل نوعی متمم و مکمل برای دلیل اول
محسوب میشود؛ زیرا در واقع دلیل شرک برای مشرکان نیز خواهد بود.
وهابیت ،طلب شفاعت را نوعی درخواست یا همان دعا میدانند و دعا را نیز عبادت
میخوانند؛ بنابراین طلب شفاعت از غیر ،عبادت غیر خواهد بود .ایـن نحـوه اسـتدالل
ن
ن
تقریبا در عبارات تمام بزرگان وهابی قدیما و حدیثا وجود دارد .برای نمونه به چند مـورد
اشاره میشود.
از روشنترین عبارات که بیانگر رابطه طلب شفاعت و مسأله دعا میباشـد ،عبـارت
ابنعثیمین است که میگوید:
«فيقول :يا وسول الله اشفع لي ،أو يا فالن اشفع لي ،أو ما أشهبه لله  ،فههذا ال

يجوز ،بل هو من َعاء غيهر اللهه عهج وجهل ،وَعهاء غيهر اللهه شهرك»؛ 1ای رسـول
خدا ،شفاعتم کن و یا ای فالن ،شفاعتم کن ،و یا نظیر آن جایز نیست؛ بلکـه
این دعای غیرالله است و دعای غیرالله شرک میباشد.

نزد سلفیان ،مهمترین دلیل شرک اکبر بودن طلب شفاعت ،دعا اسـت و دعـا نیـز از
اهم عبادات محسوب میشود.
 .1همان ،ص.78
 .2ابنعثیمین ،محمد ،مجموععفتیهیعهرسیئل ،ج ،87ص.017

«وال ويل أن الدعاء من أهم أنواع العباَُ».

6

بنابراین اصلیترین دلیل برای شرک الوهی در مسأله شفاعت ،موضوع دعا و عبـادی
بودن آن است.
ادله وهابيت در قالب يک قياس

برای اینکه اصل مدعا و اشکاالت وارد بر آن روشن باشد ،خالصهی دو دلیل وهابیون در
طالبان شفاعت در قالب یک قیاس اقترانی بهتصویر کشیده میشود تا مبنای
شرک
اربات ِ
ِ
نقد و بررسی قرار گیرد.
مقدمه اول (صغری) :مسـلمین امـروز ماننـد مشـرکان ،از غیراللـه طلـب شـفاعت
میکنند.
مقدمه دوم (کبری) :طلب شفاعت از غیرالله عبادت غیر است( .با کمک گـرفتن از
عنوان دعا که بیان گردید).
نتیجه :مسلمین امروز مانند مشرکان ،غیرالله را عبادت میکنند.
این قیاس ،شرک الوهی مسلمین را در طلب شفاعت رابت میکند؛ امـا واقعیـت آن
است که این قیاس ،در هر دو مقدمه مبتال به اشکال است.
اشکاالت مقدمه اول

 .1مشرکان و طلب شفاعت از جمادات

اولین موضوعی که در شفاعتطلبی مشرکان بهچشم میخورد و از نگاه قرآن کریم مورد
نقد و نکوهش واقع شده ،شفاعتطلبی آنان از موجوداتی بود کـه قـادر بـههـیچ عملـی
نبودند .وضعیت این شفعیان معموال با این مفهوم که "اینـان نـه قـادر بـهرسـاندن نفعـی
 .6بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموععفتیهیعابنعبیز ،ج ،1ص.157

بررسی ادله رشک الوهی در مسأله شفاعت

در مقدمه اول ،دلیل طلب شفاعت مسلمانان ،مانند طلب شفاعت مشرکان تعریف شده
است؛ از این جهت که هر دو دسته ،از غیر خدا این مقصود را مطالبه میکردند؛ اما این
مقدمه که در واقع قیاس مسلمین با مشرکین است ،از جهات مختلف دچار اشکال می-
باشد.

19

هستند و نه قادر به دفع ضرر "،با عبارات متنوع بیان شده است.
َّ
َ َ
َ ُ
َْ ُ ْ ُ
ون الل ِه َما ال َيض كر ُه َو َما ال َي ْنف ُع ُه؛
يدعو ِمن َ ِ

6

1

به جای خدا چیزی را میخواند که نه زیانی بـه او مـیرسـاند و نـه سـودش
میدهد .این همان گمراهی دور و دراز است.

این آیه و آیات نظیر آن بهوضوح تفاوت شفاعتطلبی مسـلمین بـا مشـرکان را نشـان
میدهد .طبق این آیات ،مشرکان از اصنام طلب شفاعت داشتند .موجوداتی که از سنگ
و چوب میساختند و آنها را شفیع خود میدانستند.
َ
َ
َ
تفاسیر اهل سنت ،این آیات را به قرینه عبارت َ ما ال َي ُض كر ُه َو َمها ال َي ْنف ُع ُهه ،حمـل بـر
طلب شفاعت از اصنام کردهاند؛ 3اما هیچ مسلمانی از بتها طلب شفاعت ندارد.
البته ابن عثیمین متوجه این تفاوت بین مسلمین و مشرکین بوده است؛ اما برای اینکـه
شفیع مسلمین را همانند شفیع مشرکین معرفی کنـد مـیگویـد :شـفیع مسـلمان از ایـن
4
جهت که غیرالله است ،همانند ورن میباشد .ع
جواب این کالم ابنعثیمین در ادامه روشن خواهد شد.
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مشرکان و نگاه استقااللی به شفيعان

01

دومین موضوعی که مشرکان به آن مبتال بودهاند و مـورد تـوبیخ آیـات قـرآن کـریم قـرار
گرفتهاند ،نگاه استقاللی مشرکان به شفیعان خود بود؛ در واقع مشرکان شـفیعان خـود را
مالک شفاعت می دانستند و برای خداوند در قبول یا رد شفاعت آنان نقشی قائل نبودند.
دیدگاه باطل ،مکرر در مکرر ،شفاعت هر شفیعی را منـو
قرآن کریم در جواب این
ِ
به اذن خداوند دانسته و شفاعت بدون اذن را بههیچ انگاشته است .آیاتی مانند :آیه 855
َّ
َ َّ
َّ ْ
ْ َ
َ
سوره بقرهَ  :م ْن لا ال ِذي َيشف ُع ِع ْن َد ُه ِإال ِب ِإل ِن ِه ،آیه  75سوره یونسَ  :ما ِم ْن ش ِفيع ِإال ِم ْن َب ْع ِهد
ٍ
َ
إ ْل ِن ِه ،آیه  155سوره طهَ  :ي ْو َم ِئ ٍذ َال َت ْن َف ُع ال َّش َف َاع ُة إ َّال َم ْن أ ِل َن َل ُه َّ
الهر ْح َم ُن ،و آیـه  87سـوره
ِ
ِ
 .1آیات دیگری که این سیاق در آنها بهکار رفته است مانند( :سوره المائدة ،آیه)37؛ (سوره فرقان ،آیه)55؛ (سـوره الشـعراء،
آیات )38 ،37؛ (سوره یونس ،آیه)12؛ (سوره األنعام ،آیه)31؛ (سوره یونس ،آیه)157؛ (سوره انبیا ،آیه.)77
 .2سوره حج ،آیه.18
َْ
َّ َ َ
َ َ َ
ْ َ ََْ
َ َْ َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ع
ْ
ون الل ِه ما ال ی رهم وال ینفعهم ی ِریـد األصـنام»؛ (قرطبـی ،محمـد بـن أحمـد ،الجـامع
« .3ق ْوله ت َعالی :و یعبدون ِمن د
ِ
َْ
َّ َ
َ َْ َ ْ
ون الل ِه َما ال َی ـره ْم َ ...ی ْع ِنـي :األ ْص َـن َام»؛ (بغـوی ،حسـین بـن مسـعود،
ألحکام القرآن ،ج ،2ص)788؛ «و یعبدون ِمن د ِ
معیلمعالتنز لعفیعتفسحرعالیرآن ،ج ،8ص.)010
 .4ابنعثیمین ،محمد ،شرحعکشفعالشبهیت ،ص.71

َ

َ

َّ

َّ َ

َ

َ

سبأَ  :وال َت ْنف ُع الشف َاع ُة ِع ْن َد ُه ِإال ِل َم ْن أ ِل َن ل ُه ،از این دست آیات میباشند.
در واقع آنچه که در این اعتقاد موجب توبیخ قرار گرفته "عدم قدرت شفیعان" نبـوده؛
بلکه چهبسا آنان صاحب قدرت نیز بودهاند؛ کمااینکه از مالئکه و یـا انبیـای الهـی نیـز
طلب شفاعت میکردند؛ 1اما آنچه که قابل قبول نبوده اعتقاد به ایـن موضـوع اسـت کـه
شفاعت ،ملک آنان (اولیای الهی) باشد؛ لذا از آنان طلب میکردند و جـایی بـرای اذن
خداوند قرار نمیدادند؛ در حالیکه خداوند فرموده است« :هیچ شفیعی نیست مگر بعد
از اذن من»؛ لذا خداوند این نوع طلب شفاعت را شرک نامیده است؛ 2چراکه آنان نفع و
3
ضرر را از ذات شفیع و مستقل از الله درخواست داشتند.
مشرکان و عبادت شفيعان

سومین موضوعی که مشرکین در شفاعتخواهی مرتکب میشدند و که قطعا شرک را در
پی دارد این است که مشرکان برای طلـب شـفاعت ،بـه عبـادت شـفیعان میپرداختنـد؛
چنانکه قرآن کریم در آیه  12سوره یونس خبر میدهد:
َّ

َ

ُ

َ

َ

ُ ُ

َ

َّ

ُ َ

ون م ْن َُون الله َما ال َيض كر ُه ْم َوال َي ْنف ُع ُه ْم َو َيقول َ
َ َُُْ َ
ون َه ُؤال ِء شف َع ُاؤ َنا ِع ْن َد الل ِه؛
ِ ِ
و يعبد ِ
و بهجای خدا ،چیزهایی را میپرستند که نه به آنان زیان میرسـاند و نـه بـه
آنان سود میدهد و میگویند :اینها نزد خدا شفاعتگران ما هستند.

موضوعی که در کالم مفسران اهل سنت نیز به آن اشاره شده است.

«قال ابنعباس :يريد أن المشركين بعضههم يعبهدون المالئكهة ويقولهون إنههم

بنات الله ،وبعضهم يعبدون األصنام ويقولون هؤالء شفعاؤنا عندالله»؛

4

بررسی ادله رشک الوهی در مسأله شفاعت

َ َّ
َ
َّ
َّ َ َ
ْ
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ
ون الل ِـهَ ،ولهـم الشـفاعةَ ... ،وأ َر َاد ِبال ِـذین یـدعون عیسـی وعزیـر
َ « ْ.1وه َم َ ِعیسـی وعز یـر والمال ِئکـة ف ِـإنهم ع ِبـدوا ِمـن د ِ
ِ
َوال َمال ِئکة»؛ (بغوی ،حسین بن مسعود ،معیلمعالتنز لعفیعتفسحرعالیرآن ،ج ،0ص.)131
« .2ولکن اعتقدوا تلك الشفاعة والتقریب ملکا للمخلوق ویبطلونه منه وأن له أن یشفع بدون اذن الله والله تعـالی یقـول مـا
من شفیع اال من بعد اذنه ولهذا سمی الله تعالی استشفاعهم ذلك شرکا»...؛ (أحمد حکمی ،حافظ ،معحیرجعالیبحولعبشحرحع
سلمعالوصولعإلیعقلمعاألصول ،ج ،8ص.)027
« .3أنهم کانوا یعتقدون بقدرتها علی ال ر والنفع بـذاتها وبشـکل مسـتقل عـن اإللـه األکبـر»؛ (دشـتی ،عبداللـه ،تطهححرع
ع
وربوبیتهـا واسـتقاللها فـی األفعـال ،حیـث یمکنهـا أن
المنیهجعمنعالتكفحر ،ص)1؛ «أن المشرکین کانوا یعتقدون بألوهیتها
تشفع لمن ترید وکیفما ترید»؛ (حیدری ،سیدکمال ،الشفیقة ،ص.)737
َ َ َ َّ ْ َ
َ
« . .4عن مجاهد ،في قوله(َ :ما ن ْعبده ْم ِاال ِلیق ِّربونا ِالی الل ِه زلفی) قال :قریش تقوله لألورـان ،ومـن قـبلهم یقولـه للمالئکـة
ولعیسی ابن مریم َ
لیقربونا ،اال لیشفعوا لنا عندالله»؛ (طبری ،ع
ولعز یر ...اال ع
محمد بن جریر ،جیمععالبحینعفيعتأه حلعالیحرآن،
ج ،81ص)851؛ (نیشابوری ،نظامالدین ،غرائبعالیرآنعهرغیئبعالفرقین  ،ج ،7ص)151؛ (ماوردی بصری ،أبوالحسن علـی
بن محمد ،النكتعهالعحون ،ج ،5ص.)110

11

ابــنعبــاس میگویــد :بع ــی از مشــرکین مالئکــه را عبــادت میکردنــد و
میگفتند ایشان دختران خدایند و بعض دیگر بتها را میپرسـتیدند و میگفتنـد
اینان شفیعان ما نزد خدا هستند.

نیز بیان شده است
چنانکه این موضوع نسبت به عیسی و عزیر
اما بسیار روشن است که احدی از مسلمین ،شفیع را بهعنوان معبود نمیشناسند و او
را عبادت نمیکنند؛ بلکه شفاعت او را نزد معبود خواهانند؛ لذا از این جهت نیز شباهتی
بین مسلمین و مشرکین وجود ندارد؛ بنابراین شفیع نزد مسـلمانان نـه صـنم اسـت و نـه
مستقل و نه معبود؛ بلکه یکی از اولیای الهی است کـه بـه اذن اللـه ،قـادر بـر شـفاعت
خواهد بود.
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اشکاالت مقدمه دوم

01

آنچه که در مقدمه اول رابت شد ،این بود که مسلمین از اصنام طلب شفاعت نمیکنند و
شفیعان خود را معبود و مسـتقل نمیداننـد .بـرخالف مشـرکین کـه بـهنـوعی در طلـب
نفـس طلـب
شفاعت ،مبتال به شرک بودند؛ اما مطلب اساسی و مهم این اسـت کـه آیـا ِ
شفاعت ،به منزله عبادت شفیع میباشد؛ اگر این باشد ،هرچند شفیع ،صنم و مستقل و
معبود نباشد ،خود به خود با این طلب باز هم شرک تحقق پیدا مـیکنـد و معبـود بـودن
صادق خواهد شد؛ هرچند شخص خود ملتفت نباشد و شفیع را به معبود نشناسـد؛ امـا
محقق عبادت شفیع خواهد بود؛ چراکه طلب شـفاعت عبـادت اسـت و شـفیع
عمل او ِ
طبیعتا معبود خواهد شد؛ بنابراین عمدهی بحث این است که آیا طلب شفاعت ،عبادت
است؟ این موضوع در مقدمه دوم قیاس با عنوان "طلب شفاعت از غیرالله عبـادت غیـر
است" مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اشکاالت آن بیان خواهد شـد؛ تـا معلـوم شـود
ادلهای که امروزه از طرف وهابیت بر شرک بودن طلـب شـفاعت اقامـه شـده ،مبـتال بـه
اشکال است.
اشکاالت نقضی

قبل از اینکه اشکاالت حلی دلیل وهابیت بر شرک الوهی بیان شـود ،مناسـب اسـت بـه
اشکاالت نق ی اشاره گردد؛ چراکه بهترین دلیل بر اربات موضوعی ،وقـوع آن موضـوع
است؛ زمانیکه صحابه و یا در ح ور صحابه از اولیای الهی ،بعد از موتشـان طلـب

شفاعت شده و در عینحال هیچکس شبهه شرک و یا حتی حرمت را مطرح نکرده است،
بلکه مطلوبیت و رجحان و بهنتیجه رسیدن مشاهده میشود؛ این بهترین دلیل است بـر
اینکه طلب شفاعت شرک نیست و ادله اقامه شده بر شرک بودن ،خیاالتی بیش نیستند.
بعـد از مـوت
از جملهی موارد ،طلب شفاعت امیرالمـومنین از رسـول خـدا
ایشان است که فرمودند:
َ َْ َ ُ
ْ ُ
هت َوأ ِّمهي الك ْر َنها ِع ْن َهد َو ِّبه َ »؛ 1پـدر و مـادرم بـه فـدایت مـا را نـزد
« ِبأ ِبي أن
پروردگارت یاد کن

نظیر این بیان از ابوبکر نیز نقل شده است که میگوید:
َّ

َ

«الكرنا َيا ُم َح َّمد َصلی الله َعل ْي ِع ْند َو به  ،ولهنكن مهن باله »؛ ای رسـول
ما را نزد پروردگارت یاد کن و از خاطر مبر.
خدا
2

اینکه از ح رت بعد از موتشان طلب میکنند تا نزد پرودگـار از ایشـان یـاد کنـد،
همان طلب شفاعت در موضع نزاع است.
مورد دیگر روایت مالک الدار است که نقل میکند :مردی (بالل بن حارث) ،نزد قبر
آمد و از ایشان طلب دعا برای آمدن باران کـرد کـه ایـن هـم همـان طلـب
پیامبر
شفاعت در موضع نزاع است.
ََ َ

َ

َّ

ُ

َ

َ

َ ُ

«فقالَ :يا َو ُسول الل ِهْ ،اس َت ْس ِق ِأل َّم ِت َ ف ِإ َّن ُه ْم ق ْد َهلكوا»؛ 3ای رسول خدا
برای امت خود طلب باران کند که ایشان هالک شدند.

«بل استقبله واستشفع به ،فيشفعه الله تعالی ،قال الله تعالی ولو أنهم إل ظلموا

أنفسهم»...؛ 4بلکه رو بهسوی او کن و از او طلب شفاعت نما ،تا خدا او را شفیع
تو قرار دهد؛ چنان که فرموده است اگر کسانی که به نفس خود ظلم کردهاند...
 .1نمری قرطبی ،یوسف ،التمهح علمیعفيعالمواأعمنعالمعینيعهاألسینح  ،ج ،8ص.178
 .2زینالدین عراقی ،أبوالف ل ،المغنيعقنعحملعاألسفیرعفيعاألسفیر،عفيعتخر جعمیعفيعاإلححیءعمنعاألخبیر ،ص.1255
ّ
المصحنفع
 .3ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی،عفت عالبیريعشرحعصیح عالبخیری ،ج ،8ص055؛ ابنأبیشیبه ،عبداللـه،
فيعاألحید ثعهاآلثیر ،ج ،7ص757؛ ابنعبدالبر ،یوسف ،االستحعیبعفيعمعرفحةعاألصحییب ،ج ،7ص1105؛ ابـنعسـاکر،
أبوالقاسم ،تیر خعدمشق ،ج ،00ص705؛ ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمـر،عالب ا حةعهالنهی حة ،ج ،3ص155؛ ابـنحجـر
عسقالنی ،احمد بن علی ،فت عالبیريعشرحعصیح عالبخیری ،ج ،8ص.055
 .4قاضی عیا  ،ابنموسی ،الشفیعبتعر فعحیوقعالمصطفی ،ج ،8ص01؛ سبکی ،علی بن عبدالکافی ،شحفیءعالسحییمعفحيع
ز یرةعخحرعاألنیم ،ص.170

بررسی ادله رشک الوهی در مسأله شفاعت

مورد دیگر بیان مالک بن انس ،به منصور دوانیقی است کـه در پاسـخ بـه سـوال او،
برای چگونه دعا کردن گفت:

11
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 .1رابطهی دعا و عبادت

01

مهمترین دلیل وهابیت در اتهام شرک در مسأله طلب شـفاعت ،موضـوع عبـادی بـودن
دعای غیرالله است که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
در برخی صور ،دعا بهصورت قطع عبادت است؛ اما بحث این است که آیـا هـر جـا
عنوان دعا صادق بود ،میتوان گفت عنوان عبادت هم صادق است؟
در پاسخ باید گفت ،دعا برای اینکه عبادت باشد ،شرایطی الزم دارد که آن شرایط در
طلب شفاعت از اولیای خدا وجود ندارد؛ لذا این نوع از دعا عبادت نخواهد بود.
در مجموع میتوان به سه نوع ادله تمسک کرد که هر یک بهنوعی عبـادی بـودن دعـا
(بهصورت مطلق) را مورد مناقشه قرار میدهند؛ اما قبل از بیان سه دلیـل ،کـه در واقـع،
حلی مسأله محسوب میشود ،جوابی نق ی در خصوص رابطـه دعـا و عبـادت
جواب ِ
بیان میگردد.
الف :نقض بهزمان حیات
اولین اشکال به این استدالل به صورت نق ی این است که اگر طلب شفاعت از این
جهت که نوعی دعا و درخواست است لذا شرک در عبادت محسـوب میشـود بنـابراین
نباید به هیچ وجهی این درخواست نسبت به مخلوقین حتی در زمان حیات نیز صـورت
بگیرد .در حالی که روایات قطعی بر درخواست شفاعت در دنیا و در قیامت نسـبت بـه
وجود دارد که مورد قبول وهابیت نیز میباشد 1 .چنانکه کالم بنباز در قبول
پیامبر
و صحت طلب شفاعت در زمان حیات گذشت.
ممکن است گفته شود موت از این جهت که موجب از بین رفتن قـدرت اسـت ،لـذا
درخواست از ایشان درخواست از غیر قادر است و درخواست از غیر قادر ،کشف از این
می کند که نسبت به اموات اعتقاد به قدرت خفیه وجود دارد؛ یعنی سـائل بـا اعتقـاد بـه
 .1بخاری ،ع
محمـد ،صحیح عبخحیری ،ج،7ص27؛ نسـائی ،أبوعبـدالرحمن ،السحننعالكبحری ،ج ،15ص157؛ ابـنحنبـل
شیبانی ،أحمد ،مسن عأحم عبنعحنبل ،ج،81ص17؛ نیشابوری ،مسلم ،صیح عمسحلم ،ج ،1ص125؛ ابـنماجـه قزوینـی،
حبـان ،ع
محمد ،سننعابنعمیج  ،ج،8ص1005؛ ترمذی ،ع
ع
محمد ،سننعالترمذی ،ج ،5ص038؛ ابن ع
محمـد ،اإلحسحینعفحيع
تیر بعصیح عابنحبین ،ج ،10ص37؛ طبرانی ،سلیمان ،المعجمعاألهسط ،ج ،8ص.857

اینکه میت میتواند درخواستش را اجابت کند ،از او سوال میکند؛ لذا این اعتقاد شـرک
محسوب میشود.
ً
«فدعاؤه إيهاه يهدل علهی أنهه يعتقهد أن لهه تصهرفا فهی الكهون فيكهون بهذل
ً 6
مشركا»؛

قـدرت تصـرف
در خواست از ولی خدا نشان میدهد که برای او اعتقاد بـه
ِ
تکوینی وجود دارد و بهواسطه همین اعتقاد ،مشرک خواهد بود.

این بیان هرچند در کلمات وهابیت وجود دارد و در جای خود باید نقد شود ،اما نکته
آن است که این نوع شرک ،شرک در الوهیت نیست؛ بلکه شرک در ربوبیت است؛ به این
جهت که در عالم ،اعتقاد بهوجود مدبری غیر از خداوند وجود دارد؛ چنانکه ابنعثیمین
به صراحت در مواضع متعدد به آن اشاره کرده است.
«وهو(َعا) متضمن للشرك فی الربوبية; ألنه لم يدعها إال وهو يعتقد أنها تفعهل

وتقضی الحاجة»؛

1

دعا در بر دارنده شرک در ربوبیت است؛ زیرا داعی دعا نمیکند مگر این که
معتقد است که مدعو میتواند کار درخواستی او را انجام دهد و حاجت او را بـر
آورد.

 .1ابنعثیمین ،محمد ،شرحعکشفعالشبهیت ،ص.83
 .1ابنعثیمین ،محمد ،الیولعالمفح عقلیعکتیبعالتوحح  ،ص.15

بررسی ادله رشک الوهی در مسأله شفاعت

بنابراین دلیلی که بتوان بهواسطه آن ،فرق بین زمان حیات و ممـات نسـبت بـه شـرک
الوهی را توجیه کرد ،نمیتواند قدرت و عدم قدرت باشد؛ لذا دلیل ایشان در اربات شرک
الوهی در زمان ممات ،موجب شرک بودن درخواست در زمان حیات نیـز مـیشـود؛ در
حالی که سلفیان این طلب شفاعت را قبول دارند .آنچه که در مقدمه اول رابت شد ،ایـن
بود که مسلمین از اصنام طلب شفاعت نمیکننـد و شـفیعان خـود را معبـود و مسـتقل
نمیدانند .برخالف مشرکین که بهنوعی در طلب شـفاعت مبـتال بـه شـرک بودنـد؛ امـا
مطلب اساسی و مهم این است که آیا نفس طلب شفاعت به منزله عبادت شفیع میباشد
که اگر این باشد ،هرچند شفیع ،صنم و مستقل و معبود نباشد ،خود به خود با این طلب
باز هم شرک تحقق پیدا میکند و معبود بودن صادق خواهد شد؛ هرچند شـخص خـود
محق ِق عبادت شفیع خواهد بـود؛
ملتفت نباشد و شفیع را به معبود نشناسد ،اما عمل او ِ

11
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چراکه طلب شفاعت عبادت است و شفیع طبیعتا معبود خواهـد شـد6؛ بنـابراین عمـده
بحث این است که آیا طلب شفاعت ،عبادت است؟ پاسخ به این پرسش در ادامـه بیـان
میشود.
ب :ربوبیت مدعو ،شرط عبادی بودن دعا
طلب شفاعت ،نوعی دعا و درخواست است؛ بهعبارت دقیقتـر ،طلـب شـفاعت ،دعـا
برای طلب دعا است؛ اما بحث این است که آیا هر دعایی عبادت است؟ یـا اینکـه دعـا
اگر بخواهد عبادت باشد ،باید نسبت به مدعو اعتقاد به ربوبیت وجود داشته باشد؟
آنچه که از آیات قرآن قابل برداشت است این است که عبادت زمانی تحقق پیدا می-
کند که شخص اعتقاد به ربوبیت موجودی که برای او عملی انجام میدهد داشته باشد.
در بین آیات قرآن کریم 3 ،آیه به موضوعیت مفهوم "رب" بهعنوان علت ،برای معبـود
واقع شدن میپردازد 2که بهعنوان نمونه میتوان به آیات زیر اشاره کرد.
َّ َ ُ َّ ُ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ ْ َ ك ُ ْ َ ْ ُ ُ
ون؛ 3این است امت شما کـه امتـی یگانـه
ِ إن ه ِذ ِه أمتكم أمة و ِاحدُ وأنا و بكم فهﭑعبد ِ
است ،و منم پروردگار شما ،پس مرا بسرستید.
عبادت در آیه شریفه متفرع بر ربوبیت شده است؛ یعنی آنکه رب است باید عبـادت
شود .آیه دیگری که بر این معنا داللت دارد آیه:
َ
َّ
ُ َ
ِ إ َّن ﭐلل َه ُه َو َو ِّبي َو َو كبك ْم فهﭑ ْع ُب ُد ُوه َهذا ِص َر ٌاط كم ْس َت ِق ٌيم ؛4در حقیقت ،خداست کـه خـود
پروردگار من و پروردگار شماست .پس او را بسرستید و این است راه راست.
چنانکه روشن است ،عبادت در این آیه نیز متفرع بر ربوبیت شـده اسـت؛ در واقـع
اساسا فلسفه عبادت برطرف کردن نیاز انسان است که عهدهدار آن شأن ربوبی خداست.
آیت الله جوادی آملی در بیان رابطه بین عبادت و نیاز انسان آوردهاند:
سراسر وجود انسان را فقر و نیاز احاطه کرده و بر اسـاس حکمـت متعالیـه،
این فقر و نیاز تنها در اصل حدوث و ایجاد نیست؛ بلکه انسان در بقا نیز محتاج
به واجب است .افزون بر نیاز به اصل وجود ،نیازهای ع
مادی و معنوی دیگری نیز

ع
 . 6اعم از اینکه به صورت علمی باشد و یا به صورت انی.
( .2سوره بقره ،آیه ( ،)81سوره آل عمران ،آیه)51؛ (سوره مائده ،آیه( ،)113سـوره مـریم ،آیـه)77؛ (سـوره انبیـاء ،آیـه)58؛
(سوره زخرف ،آیه.)70
 .9سوره انبیاء ،آیه.58
 .4سوره زخرف ،آیه.70

انسان را فرا گرفته .آفاتهایی نیز حیات او را تهدید میکند .انسان در جاهایی که
از این نیاز خود غافل نباشد ،در پی سرچشمهای است که نیاز او را برطرف سازد
و تهدیدهای وی را دفع کند .وقتی آن منبع را یافت ناخودآگاه به ستایش او اقـدام
میکند و در برابر او به خ وع و خشوع میپردازد؛ این خ ـوع بـدنی و خشـوع
قلبی را که ناشی از نیاز خاضع خاشع و غنا و اسـتقالل آن منبـع اسـت ،عبـادت
ِ
1
میگویند.

 .1جوادی ،عبدالله،عتوحح عدرعقرآن ،ص.512
 .2طباطبائی ،محمد حسین ،المحزانعفیعتفسحرعالیرآن  ،ج ،15ص.37
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بنابراین در موضوع عبادت باید از بین شوون الهی ،به شأنی اشاره کرد کـه عهـدهدار
برآوردن نیاز انسان باشد و آن شأن ،چیـزی نیسـت جـز ربوبیـت الهـی کـه مـدیریت و
مدبریت مخلوقات به آن مربو میباشد؛ چنانکه مرحوم عالمه طباطبائی نیـز فرمـوده-
اند :آنچه موجب میشود که "اله" معبود باشد ،بهخاطر ربوبیتی است که دارا میباشد.
«واالله معبوَ لربوبيته» ...؛ 2اله به خاطر ربوبیتش معبود است.
ج :مطلوبیت عمل شرط عبادی بودن دعا
بر فر تنزل از اشکال سابق ،باز دلیل عبادی بودن طلب شفاعت قابل مناقشه است .به
این بیان که بر فر  ،عنوان دعا بر طلـب شـفاعت رابـت باشـد و بـر فـر در طلـب
ربوبیت شفیع وجود داشته باشد ،بازهم بهصـورت قـاطع نمـیتـوان
شفاعت ،اعتقاد به
ِ
حکم به عبادی بودن چنین دعایی کرد؛ بلکه شرو دیگری نیز باید رعایت گردد.
یکی از موضوعاتی که در بحث مفهوم عبادت که ضمن بحث توحید و شرک مطـرح
میشود ،آن است که برای اینکه عملی عبـادت شـود ،بایـد عملـی کـه انجـام میشـود
مطلوب و محبوب م عبود باشد .عملی که مورد بغض معبود است قابلیت عبادی شدن را
ندارد؛ حتی اگر در حین ارتکاب عمل ،اعتقاد به ربوبیت وجود داشته باشد.
در موضوع دعا نیز عینا این بیان قابل طرح است .به این معنا کـه اگـر کسـی از رب،
حاجتی را مطالبه کند و آن حاجت نه ماموربه باشد (اعـم از واجـب و مسـتحب) ،و نـه
مباح باشد ،بلکه یا امر مکروهی و یا حرامی باشد ،در این صورت نمیتوان گفت طلـب
چنین حاجتی از خداوند (چهرسد به غیر خدا) ،عبادت او محسوب میشود؛ چنـانکـه
ابنتیمیه نیز به این موضوع تصریح کرده است و میگوید:

11
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بهتر این است که دعا نکند ،مگر به آنچه که مامور به است (اعم از واجب و
مستحب)؛ زیرا دعا از عبادات است و خداوند جز به آنچه که واجب یا مستحب
است عبادت نمیشود .قاعده کلیـه در دیـن ایـن اسـت کـه دعـا اگـر واجـب و
مستحب باشد نیکوست و پاداش دارد ،و اگر حرام باشد ،مانند دشمنی در خون-
س گناه و معصیت خواهد بود و اگر مکروه باشد موجب منقصـت صـاحبش
ها پ ِ
خواهد شد و اگر مباح باشد نه اجری دارد و نه عذابی؛ و خداوند سـبحان دانـاتر
1
است؛

08

بنابراین نمیتوان بهصورت کلی گفت ،دعا با اعتقاد به ربوبیت عبادت است؛ بلکـه
دعایی میتواند عبادت باشد که آنچه طلب میشود ،مورد رضایت رب نیز بوده و مـورد
غ ب او نباشد.
در موضوع طلب شفاعت بهعنوان مصداقی از مصادیق دعا نیز اگر طالب شفاعت از
امری را طلب کند که مورد بغض ایشان اسـت ،اساسـا ایـن دعـا شـر
نبی خدا
عبادی شدن را دارا نیست.
البته تعداد این نوع شفاعتطلبی ممکن است قابل توجه نباشد؛ امـا بـهعنـوان یـک
قاعده (محبوب بودن عمل نزد معبود) ،کلیت عبـادی بـودن هـر نـوع دعـایی را از بـین
میبرد.
د :نیت عبادت ،شرط عبادی بودن دعا
بر فر تنزل از اشکاالت سابق ،به این صورت که اوال شخص اعتقاد به ربوبیت مدعو
داشته باشد و رانیا اینکه عملی که درخواست میکند نیز مطلوب و محبوب باشد ،بازهم
نمیتوان بهصورت کلی گفت این دعا عبادت خواهد بود؛ چراکه در عبادت شر اسـت
نیت تقرب حاصل شود و نیت ،چیزی غیر از اعتقاد به ربوبیت است؛ در واقـع نیـت
که ِ
تقرب ،عینیت و فعلیت اعتقاد به ربوبیت است و اگر نیت تقرب حاصل نشـود ،عبـادی
بودن عمل قابل اربات نخواهد بود.
نظیر این موضوع ،بیانی است کـه در توصـلیات (در مقابـل تعبـدیات) ،آورده شـده
 « .1فکان األولی أن ال یدعو اال بدعاء مأمور به واجب أو مستحب فإن الدعاء من العبادات فال یعبد الله اال بمأمور به واجب
أو مستحب  ...والقاعدة الکلیة في شرعنا أن الدعاء ان کان واجبا أو مستحبا فهو حسن یثاب علیـه الـداعي وان کـان محرمـا
کالعدوان في الدماء فهو ذن ب ومعصیة وان کان مکروها فهو ینقص مرتبة صاحبه وان کان مباحا مستو ،الطرفین فـال لـه وال
علیه فهذا هذا .والله سبحانه أعلم»؛ (ابنتیمیه ،احمد ،مجموععالفتیهی ،ج ،2ص.)777
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است .بهعنوان نمونه" ،رب العالمین" دستور داده است تا برای طهارت لباس با آب قلیل،
سه مرتبه شستشو انجام شود؛ اگر کسی این دستور را انجام دهد ،در عین اینکه اعتقاد به
ربوبیت خداوند دارد و عمل او عملی مطلوب است ،امـا هنـوز عبـادتی انجـام نـداده؛
هرچند طهارت لباس که مقصودش بـوده حاصـل میشـود .زمـانی ایـن عمـل عبـادت
خواهد بود که مقرون به قصد تقرب یا همان اطاعت و امتثال باشد.
در موضوع دعا نیز ،عینا این بیان جاری است .گاهی شخص دعا میکند و این عمل
خود را بهخاطر اوامری مانند "ادعونی استجب لکم" و یا روایاتی که دستور داده( ،حتـی
نمک غذای خود را از خدا بخواهید) ،از خداوند مطالبه حاجت خـود میکنـد؛ در ایـن
صورت دعا ،به نیت امتثال ایـن اوامـر و امثـال آن صـورت گرفتـه و در کنـار اعتقـاد بـه
ربوبیت معبود و مطلوبیت عمل ،عبادت خواهد بود.
اما زمانی شخص دعا میکند و قصدش تنها و تنها چیزی نیست ،جز اینکه حاجتش
داده شود؛ اما اینکه بخواهد به معبود خود تقرب جوید و یـا اوامـرش را انجـام دهـد در
نظرش نیست؛ در این صورت دیگر این عمل عبادی نخواهد بود؛ چون رکن دوم عبادت
که نیت قربت است در آن لحاظ نشده است؛ هرچنـد دو رکـن عمـل و اعتقـاد موجـود
است؛ لذا نمیتوان گفت هر دعایی عبادت است ولو در آن دعا قصد قربت نشده است.
در موضوع طلب شفاعت نیز بهعنوان مصداقی از مصادیق دعا ،زمانی میتوان حکم بـه
عبادی بودن آن نمود که عالوه بر اعتقاد به ربو بیت شفیع و مطلوبیت عمل برای او ،اصل
درخواست به انگیزه تقرب باشد؛ در حالیکه درصد قابل توجهی از طلب شفاعتها به-
قصد رسیدن به حاجت است ،نه به قصد امتثال و اطاعـت رب؛ لـذا از ایـن حیـث نیـز
میتوان کلیت این قاعده که مطلق دعا عبادت است را مورد مناقشه قرار داد.
اما آنچه در بین این اشکال های سه گانه در درجه اول اهمیت است و نکته اصلی در
عبادی نشدن طلب شفاعت محسوب میشود ،همان اشکال اول ،یعنی عدم اعتقـاد بـه
بودن عمـل میباشـد کـه در طلـب شـفاعت
ربوبیت شفیع است که رکن اصلی عبادی ِ
مفقود است.

19
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بزرگان وهابیت برای تصحیح شرک الوهی مسلمین و حکم به خـروج از اسـالم ایشـان،
بهدلیلی تمسک کردهاند که مقدمه اول آن قیاس مسلمین بـا مشـرکین ،و مقدمـه دوم آن،
دلیل اصلی ایشان در توجیه عبادت غیرالله ،یعنی رابطـه دعـای غیراللـه و عبـادت غیـر
است؛ اما چنانکه بیان شد ،نه عملکرد مسلمین شبیه عملکرد مشرکین اسـت و نـه هـر
دعایی عبادت است؛ چراکه دعا زمانی عبادت محسوب میشود که اعتقـاد بـه ربوبیـت
مدعو وجود داشته باشد؛ در حالیکه احدی از مسلمین ،اولیای الهی را رب عالم نمی-
دانند؛ بلکه بندگان مطیع الهی میدانند که به برکت اطاعت از خدا به مقاماتی رسیدهاند
و شفاعتشان نزد خداوند مقبول میشود.
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"مواالت و معادات یا والء و براء "،از اعتقاداتی است که ماهیت اصلی آن در آیین اسـالم
به پشتوانه شرع استوار است .بدیهی است که این موضوع با خوانش نادرست میتوانـد،
افرا و تفریط را بهدنبال داشته باشد .زیادهروی در تعیـین مرزهـای دوسـتی و دشـمنی،
کوتاهی در ابراز این حس باطنی و بیتـوجهی بـه پیامـدهای نادیـده گـرفتن دشـمن ،از
مهمترین آسیبهایی است که در کمین این مفهوم واالی دینی است.
سلفیه جهادی بهعنوان یکی از مخربترین اندیشههای منسوب به اسالم ،با اهمیـت
بخشی غیر مطلوب به موضوع والء و براء ،آن را در زمره اصول اعتقادی بهشمار آوردهاند.
این گروه ،از والء و براء بهعنوان یکی از اساسیترین معیارهای اسالم و کفر یاد کرده کـه
نبود آن را مساوی با نبود اسالم میدانند و به این دلیـل ،خـط تکفیـر علیـه مسـلمانان را
پررنگ کردهاند .در این نگاه ،محبت کفار بهخاطر دینشان ،نصرت و همکاری بـا آنـان،
همپیمان و همقسم شدن با کفار ،مواالت مطلقه یـا مـواالت کبـری نامیـده مـیشـود و
ارتکاب این موارد ،موجب کفر اکبر میگردد .فرجام آن نیـز قتـل و کشـتاری اسـت کـه
جامعه اسالمی از آن رنج میبرد.
امروزه این عقیده بهعنوان یکی از شعارهای اصلی از پایگاه جهادیون شنیده میشود.
این قاعده برای آنان بهقدری اهمیت دارد که آن را از لوازم توحید میدانند 6و رمـره آن را،
تحقق معنای «ال اله اال الله» ،بهسالمت عبور کردن از فتنههای ظاهری و بـاطنی ،درک
حالوت ایمان ،حصول قوت و نصرت و عزت از سوی خداونـد ،درهـم شکسـته شـدن
1
باطل و نجات و سعادتمندی در روز قیامت عنوان میکنند.
مهمترین نتایج این عقیده را میتوان در شورش و کشورگشـایی گـروههـای تکفیـری
مشاهده نمود که بـهجـرم همکـاری حکـام کشـورهای اسـالمی و پـذیرش آن از سـوی
مسلمانان ساکن در آنجا ،حکم به کفر و ارتداد این افراد داده و جان و مال و ناموس آنان
را برای پیروان خود حالل میکنند.
این مقاله ،موضوع والء و براء را از دیدگاه سلفیه جهادی مورد کنکاش قرار میدهد و
 .1برکاتی ،ابوعاصم ،الوالءعهالبراءعفيعاإلسالم ،ص.5
 .2همان ،ص.31

با مقایسه آرای جهادیون با اهل سنت ،در پی اربات این مهم است که برداشت تکفیری-
ها از والء و براء ،مخالف آیات و روایات و فهم علمای اهل سنت است و اصلانگـاری
اعتقادی آنان نیز ،هیچگونه دلیلی ندارد.
ضرورت بررسی موضوع والء و براء در این است که سرنوشت مسائل دیگری از قبیل
جهاد ،استعانت ا ز کفار ،هجرت ،دار االسالم و دار الکفر که جمع زیادی از مسـلمانان
را از دایره اسالم خارج میکند ،با آن گره خورده است.
در این نوشتار پس از آشنایی با والء و براء از دیدگاه گروههای تکفیـری ،چهـار نقـد
اساسی به این بدعت آنان وارد شده است؛ اگرچـه اشـکاالت بیشـتری گریبـانگیـر ایـن
اندیشه سلفیه جهادی میباشد که به دلیل محدودیت نوشتار ،از ارائه آنها خودداری می-
کنیم.
 .1والء و براء از ديدگاه سلفيه جهادی

 .1بدرانی ،ابوفیصل ،الوالءعهالبراءعهالع اءعفيعاإلسالم ،ص.73
 .2شحود ،علی بن نایف ،رسیلةعهیمةعج اعللمجیه نعفيعالعراق ،ص.7
 .3صاوی ،صالح ،تیكحمعالشر عةعهصلت عبأصلعال ن ،ص.75

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی پیرامون «والء و براء»

برای تبیین والء و براء ،مطالب زیادی بیان شده اسـت؛ برخـی گفتـهانـد کـه سرچشـمه
اعمال قلب و جوارح ،از حب و بغض جاری میشود؛ مانند نصرت و انس و
بسیاری از
ِ
همکاری و جهاد و هجرت و . ...پارهای دیگر مواالت را همراهی و همیاری و همکـاری
و رضایت از کردار دوستداران خداوند میدانند و اگر چنـین مـواالتی بـرای مسـلمانی
نسبت به کافری پیش آید ،او نیز بهعنوان کافر شناخته میشود .دسته سـوم بـر ایـن بـاور
هستند که والء فی الله بهمعنای محبت به خداوند و نصرت دین و دوسـتداری و یـاری
رساندن به اولیای خداوند میباشد .براء نیز عداوت با دشمنان خداونـد و سـتیز بـا آنـان
6
است.
پندار جریانهای تکفیری این اسـت کـه والء و بـراء یـک اصـل تاریرگـذار در همـه
تصرفات و حرکتهای فردی و اجتماعی مسلمانان محسوب میشود 1.بـه پشـتوانه ایـن
اصل ،حب هر مؤمن و بغض هر کافر از هـر صـنف و قبیلـه و مـذهب فقهـی و حـزب
سیاسی واجب است 9.بر اساس باور آنان ،تمایل به اهل شرک ،فرد مسلمان را نیز مشرک

11
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کرده و او را سزاوار آتش جهنم میگرداند.
آنان به اهمیتبخشی به این اعتقاد بسنده نکرده و ایمان به این مفهوم را ،فراتر از یک
واجب اعتقادی دانسته و آن را از بارزترین عقاید بهشمار میآورند .آنان با قرار دادن والء
و براء در کنار اصول اعتقادی مانند توحید ،شرک ،ایمان و کفر 1،معتقدنـد کـه در قـرآن
مجید بعد از توحید و شرک ،هیچ عقیدهای بهاندازه این دو تبیـین نشـده و بـهوسـیله آن،
انسانها به دو دستهی رستگاران و زیانکاران تقسیم میشوند؛ 9برخی از آنان پـا را فراتـر
4
گذاشته و حتی آن را ،اصل دین اسالم بهشمار آوردهاند.
اما عملکرد والء و براء برای سلفیه جهادی در گام نخست ،انگیزش ابراز دشمنی بـا
کفار و مشرکین است 2.به این معنا کـه دسـتاورد حـب و بغـض ،بـه مـواالت مـومنین و
معادات کافرین میانجامد و در صورتی که این رمره را نداشـته باشـد ،والء و بـراء هـیچ
ارزشی ندارد 6.از این منظر ،گاهی محبت کفار بهخاطر دینشان ،نصرت و همکاری بـا
آنان ،همپیمان و همقسم شدن با کفار ،مواالت مطلقه یا مواالت کبری نامیده میشـود و
7
ارتکاب به این موارد ،موجب کفر اکبر میگردد.
بعدی عملکرد این اصول اعتقادی ،آنها کسـانی کـه بـا کفـار و ظـالمین
در گامهای ِ
همکاری میکنند را مشرک میدانند .با گسترش دایره عملکرد والء و بـراء و بـا تکیـه بـر
سیاهنماییهایی که علیه برخی مذاهب اسالمی مانند شیعیان شده 8،نوک پیکـان هجمـه
(که از موضوع والء و براء پدید آمده) ،بر پیکره آنان وارد گردیده و حتی اهـل سـنت کـه
برای تحقق امت واحده اسالمی با آنان گرد هم آمدهاند ،مهدورالـدم شـناخته شـدهانـد؛
بنابراین مسأله والء و براء دستاویزی برای ظهور جریانهای تکفیری گوناگون شده است.
 .1عییری ،یوسف بن صالح ،حیحیةعالیربعالصلحبحةعالج ة ،ص.37
 .2شامی ،ابودجانه ،فصلعالكالمعفيعإثبیتعردةعالشراةعهالیكیم ،ص.17
 .3اللجنة الشرعیة في جماعة التوحید والجهاد،عتیفةعالموح نعفيعأهمعمسیئلعأصولعال ن ،ص.175
 .4فهد ،ناصر ،إنمیعالوانحونعإخوة ،ص.1
 .5همان ،آیات الرحمن في غزوة سبتمبر ،ص.0
 .6شنقیطی ،ابوطلحه ،التبیان في وجوب قتال جیش موریتان ،ص.53
 .7اللجنه الشرعیه ،المختصرعالمتحنعلتیفةعالموح ن ،ص.18
 .8برا ،نمونه ابنتیمیه درباره شیعیان مینویسد« :فالراف ة یوالون من حارب أهل السنة والجماعة ویوالـون التتـار ویوالـون
النصاری ...وقد عرف العارفون باإلسالم أن الراف ة تمیل مع أعداء الـدین»؛ (ابـنتیمیـه ،احمـد بـن عبـدالحلیم ،مجمـوع
الفتاوی ،ج 82ص.)777

به دیگر سخن ،از نگاه سلفیه جهادی ،عقیده والء و براء مالزم با عقیده تکفیر است؛
بهطوریکه از میان رفتن هر یک از این دو ،نابودی دیگری را در پی خواهد داشت؛ زیـرا
تکفیر بخشی از براء است .از سوی دیگر ،کسی که با عقیـده تکفیـر مخالفـت کنـد ،در
واقع با عقیده والء و براء و جهاد مخالفت کرده و امتـی کـه والء و بـراء و جهـاد نداشـته
باشد ،به آسانی تسخیر شده و خوار و زبون خواهد شـد؛ 6در واقـع ایـنگونـه اسـت کـه
عقیده والء و براء به بهانهای برای تکفیر مسـلمانان تبـدیل شـد و جریـانهـای تکفیـری
بیمحابا به قتل و کشتار مسلمانان پرداختند.
پیروان سلفیه جهادی با استناد بهقاعده والء و براء ،مواردی را بهعنوان لوازم عملـی و
مظاهر اعتقاد به این مفهوم بر شمردهاند .به این معنی که هرکسی والء و براء را بـهعنـوان
یکی از اصول مهم اسالم میشناسد ،باید به لوازم آن نیز پایبند باشـد .مهـمتـرین لـوازم
باورمندی به این اعتقاد ،جهاد و مهاجرت است .جهاد با جان ،مال ،قلب و زبان کـه از
مهمترین لوازم مواالت و معادات است 1.مهاجرت نیز ارتبا استواری با این عقیده دارد
9
و از مهمترین تکالیف آن است.
سلفیه جهادی بر این باورند که عقیده والء و براء با استناد به برخی آیات ماننـد :يها
أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهوَ و النصاوی أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتهولهم مهنكم فإنهه

 .1طرطوسی ،ابوبصیر ،التكفحرعحكمعالل ع..عفأ نعتذهبون ،ص.8
 .1شامی ،ابوادریس ،ه ا ةعالیحرانعإلیعمعرفةعالوالءعهالبراء ،ص.5
 .3مقدم ،محمد احمد ،قیح ةعالوالءعهالبراء ،ج ،7ص.7
 .4سوره مائده ،آیه .51
 .5سباعی ،هانی ،الصواققعالمرسلةعقلیعالن هةعالمهزلة ،ص.32
 .6همان ،ص.05
 .7خالدی ،أحمد بن حمود ،نجیحعحیجةعالسیئلعفيعأهمعالمسیئل ،ص.7

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی پیرامون «والء و براء»

منهم إن الله ال يهدي القوم الظالمين 4،رابت میشوند .آنها نتیجه گرفتهاند که والء و براء از
2
لوازم ایمان است؛ بنابراین مواالت کفار باعث خروج از اسالم میشود.
آنان مخالفین خود را بهجرم نداشتن والء و براء تکفیر میکنند 6.بر همین اساس آنان
بر این باورند که اسالم کسی ،حتی اگر بر وحدانیت خداونـد شـهادت دهـد و از شـرک
دوری گزیند رابت نمیشود ،مگر اینکه با مشرکین عداوت داشته باشد و بر این دشـمنی
7
تصریح کند.
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 .1نقد ديدگاه تکفيریها
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پیش از ورود به بحث ،ذکر این نکته ضروری است که والیت و برائت از فروع اعتقـادی
است که قرآن مجید به آن سفارش کرده است؛ 6در نتیجه نمیتوان اصل این اعتقاد را زیر
رویکرد افرا و تفریط مواجه گردیده است؛ برخـی
سوال برد؛ اما مسأله والء و براء با دو
ِ
با پشت کردن به این اعتقاد ،دل در گرو مواالت و همکـاری بـا دشـمنان اسـالم بسـته و
خشنودی آنان را بر رضایت جوامع اسالمی ترجیح مـیدهنـد .اقـداماتی کـه حکـام آل
سعود بر اساس آن گام بر میدارند و به عقد قراردادهای اقتصادی و سیاسی و نظـامی بـا
دولت آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل دست مییازند که مصداق تفریط در عقیده والء و
براء است .بیتردید این رویکرد ،سهم تاریرگذاری در پدید آمدن رویکرد افراطی در ایـن
عقیده داشته است.
در نقطه مقابل ،گروههای وجود دارند که به این عقیده با نگاهی افـرا گرایانـه مـی-
نگرند .این افراد غالبا قرائت سختگیرانـهای از اسـالم ارائـه مـیدهنـد و در تحریـک و
سازماندهی مسلمانان برای مقابله همهجانبه بـا تفـریطکننـدگان در والء و بـراء ح ـور
فعالی دارند .آنها با زیادهروی در این امر ،مرتکب دو اشتباه راهبردی شـدهانـد .نخسـت
اینک ه صرف همکاری و معاونت با کفار را مصداق نقض والء و براء میدانند؛ دوم اینکه
مرتکب ناقض والء و براء را تکفیر میکنند؛ زیرا والء و براء را از اصول اعتقادی بهشـمار
ِ
آوردهاند .برآیند امر اینگونه میشود که مسلمانان بیگنـاه کشـورهای اسـالمی ،قربـانی
همکاری برخی حکام اسالمی با َدول غرب ،میشوند.
 .1.1نادرستی اصل انگاری والء و براء

چنان که گذشت ،والء و براء که در ادبیات گذشتگان با عنوان مواالت و معادات خوانـده
می شد ،از اعتقاداتی است که ریشه در آیات و روایات دارد .اما این بدان معنی نیست که
این عقیده را یکی از اصول اعتقادی بدانیم .اصول اعتقادی اموری هسـتند کـه تقلیـد در
آنها جایز نیست و باید با تحقیق و بررسی به آنها علم پیدا کرد 1.برخالف فروع اعتقادی
ْ
َّ
ْ ْ َ َ ََ
َ
َّ َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ون الم ْؤ ِم ِن َین َو َمن َیف َعل ذ ِلك فل ْی َس ِم َن الل ِـه ِفي ش ْي ٍء؛ (سوره آل عمران ،آیه.)82
 .1ال یت ِخ ِذ المؤ ِمنون الک ِاف ِرین أو ِلیاء ِمن د ِ
 .2اسفرایینی ،طاهر بن محمد ،التبصحرعفيعال ن ،ص125؛ منیاوی ،محمود بن محمد ،الشحرحعالكبححرعلمختصحرعاألصحولع
منعقلمعاألصول ،ص.778

 .1شاطبی ،ابراهیم بن موسی،عاالقتصیم ،ج ،8ص.735
 .2ابنعاشور تونسی ،محمد طاهر ،التیر رعهالتنو ر ،ج ،8ص.770
 .3ابنحنبل شیبانی ،احمد ،أصولعالسنة ،ص.10-57
 .4ابوالحسن اشعری ،علی بن اسماعیل،عاإلبینةعقنعأصولعال ینة ،ص.85
 .5همان ،مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین ،ج ،1ص.158-157
 .6جرجانی ،احمد بن ابراهیم ،اقتییدعأئمةعالی ث ،ص 05تا پایان کتاب.
 .7اللکائی ،هبةالله ،شرحعأصولعاقتییدعأهلعالسنةعهالجمیقة ،ج ،0ص 225تا پایان کتاب.
 .8بغدادی ،عبدالقاهر ،أصولعاإل مین ،ص 173تا پایان.
 .9ابنمنده عبدی ،محمد بن اسحاق ،اإل مین،عج ،1ص 701تا پایان کتاب.
 .15جوینی ،عبدالملک ،اإلرشیدعإلیعقوااععاألدلةعفيعأهلعاالقتیید ،ص 08تا پایان کتاب.
 .11آمدی ،علی بن محمد،عأبكیرعاألفكیرعفيعأصولعال ن ،ص 12تا پایان کتاب.
 .12ایجی ،عبدالرحمن بن احمد،عالمواقف ،ص 38تا پایان کتاب.
 .13تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرحعالمییص عفيعقلمعالكالم ،ج ،8ص 81تا پایان کتاب.

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی پیرامون «والء و براء»

یا فقهی (که اصول عملی نامیده میشوند) 6،که غالـب ادلـه آن ظنـی اسـت 1.اهمیـت
اصول اعتقادی آنجاست که اگر کسی به آنها یقین نداشته باشـد و یـا مـواردی از آنهـا را
انکار کند ،دیگر مسلمان نیست.
علمای اهل سنت هنگام ذکـر اصـول اعتقـادی ،نـامی از والء و بـراء یـا مـواالت و
معادات بهمیان نیاوردهاند .احمد بن حنبل ،که اصول اعتقـادی اهـل سـنت را گـردآوری
کرده ،کمترین اشارهای به این عقیده نکرده است 9.اشعری نیـز مـواالت و معـادات را در
زمره اصول دیانت محسوب نکرده است 4.نکته جالـب اینکـه وی در توضـیح "بیهسـیه"
(یکی از فرقههای خوارج) ،بیان میکند که این فرقه تولی "اولياءالله و تبری اعداءالله" را از
اصول اعتقادی خود برشمردهاند .اشعری در ادامه این را از بدعتهـای خـوارج دانسـته
است 2.جرجانی در شمارگان اعتقادات اهل حدیث ،اشارهای به مواالت و معادات نمی-
کند 6.اللکائی هم تالش دارد اعتقادات اهل سنت را در آنچه که صحابه و سلف صـالح
به آن اعتقاد داشتند ،جمعآوری کند؛ در واقع او هیچ موردی که مواالت و معادات جـزء
اصول اعتقادی آنان باشد را ذکر نکرده است 7.عبدالقاهر بغـدادی کـه در فکـر نگـارش
اصول ایمان بوده ،با وجود آنکه میان ارکـان شـریعت ،اصـول ایمـان و احکـام تکلیـف
8
تفکیک قائل شده  ،اما ارری از والء و براء در اصول اعتقادی مورد نظر او دیده نمیشود.
همچنین ابنمنده(م 755ق) 3،جوینی(م 032ق) 61،آمدی(م 771ق) 66،قاضی ایجی(م
357ق) 61،تفتازانی(م 357ق) 69و دیگران نیز هیچ اشارهای به مـواالت و معـادات بـه-

19

عنوان یکی از عقاید اصلی اسالم نمیکنند.
در فقه نیز هیچ یک از فقهای اهل سنت ،از مواالت اعدا و معادات مومنین بـهعنـوان
یکی از موارد ارتداد و خروج از اسالم یاد نکردهاند؛ 6در نتیجه نمیتوان والء و براء را به-
عنوان یکی از اصول اعتقادی اسالم که نقض آن باعث کفر شود ،دانست .بدون تردید در
صورتی که والء و براء یکی از ارکان اعتقادی مسلمانان باشد ،الزم بود که علمای پیشین
اشارهای به آن میکردند.
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 .1.1کفرآميز نبودن محبت به کفار

01

بیان شد که جریانهای تکفیری با استناد به برخی آیات ،هرگونه مواالت کفار را موجـب
کفر انسان مسلمان میدانند .بیشتر تکفیریها این فتوای خود را بـا اسـتدالل بـه آیـه 51
هوَ َو َّ
سوره مائده صادر کردهاند که میفرمایدَ  :يا َأ كي َهها َّالهذ َين َآم ُنهوا َال َت َّتخ ُهذوا ْال َي ُه َ
الن َص َ
هاوی
ِ
ِ
ُ ْ َ َّ ُ ْ ُ ْ َّ َّ َ َ
ْ َ ْ َ َّ
1
ْ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ
َ
َ
هال ِمين؛ ای
أو ِلياء بعضهم أو ِلياء بع ٍض ومن يتولهم ِمنكم ف ِإنه ِمنهم ِإن اللهه ال يه ِدي القهوم الظ ِ
کسانی که ایمان آوردهاید! یهود و نصاری را دوست و تکیهگاه خود انتخاب نکنیـد! آنهـا
اولیای یکدیگرند؛ و کسانی که از شما با آنان دوسـتی کننـد ،از آنهـا هسـتند؛ خداونـد،
َّ
ُ َ
ع
جمعیت ستمکار را هدایت نمیکند .آنها بخشی از آیه را َ و َمن َي َت َول ُهم ِمنك ْم ف ِإ َّن ُه ِم ْهن ُه ْم؛
(کسانی که از شما با آنان دوستی کنند ،از آنها هستند) ،ایـنگونـه تفسـیر مـیکننـد کـه
هرگونه مواالت کفار و مشرکین ،بهمعنای این است که شخص مسلمان نیز در زمره آنـان
بهشمار میرود؛ در نتیجه مطلق مواالت کفار ،موجب کفر میشود.
برای دریافت تفسیر صحیح این آیه ،باید آرای مفسرین اهـل سـنت را از زیـر چشـم
گذراند .با نگاهی به منابع تفسیری میبینیم که بـرخـالف ادعـای گـروههـای جهـادی،
اندیشمندان اهل سنت ،صرف ابراز محبت و دوستی با کفار و مشرکین را از دایره شـمول
َّ
ُ َ
این آیه خارج کرده و مراد از َ و َمن َي َت َول ُهم ِمنك ْم ف ِإ َّن ُه ِم ْن ُه ْم را محبت بهخاطر کیش و آیین
کفار و مشرکین و موافقت در دین و مذهب تفسیر کردهاند؛ 9برخـی تصـریح کـردهانـد:
 .1خرقی ،عمر بن حسین ،متنعالخرقی ،ص178؛ سغدی ،علی بن حسین ،النتفعفيعالفتحیهی ،ج ،8ص725؛ حصـکفی،
محمد بن علی ،ال رعالمختیر ،ص.770
 .2سوره مائده ،آیه.51
 .3رعلبی ،احمد ،الكشفعهالبحینعقنعتفسحرعالیرآن ،ج ،0ص37؛ بغوی ،حسین ،معحیلمعالتنز حلعفحيعتفسححرعالیحرآن ،ج،8
ص55؛ ابنعطیه اندلسی ،عبدالحق،عالمیررعالوجحزعفيعتفسحرعالكتیبعالعز ز ،ج ،8ص.850

کسانی که به کفار مواالت دارند ،در صورتی که با اختیـار و بـهجهـت عالقـه بـه آنهـا و
6
گرایش به دین آنها باشد ،آنها نیز در زمره کفار محسوب میگردند.
َّ
ُ َ
پارهای دیگر عبارت َ و َمن َي َت َول ُهم ِمنك ْم ف ِإ َّن ُه ِم ْن ُه ْم را با اسـتناد بـهحـدیثی ،ایـنگونـه
تفسیر کردهاند که از ابن عباس درباره ذبائح نصاری پرسیده شد و او از خوردن آن پرهیـز
کرد و به این بخش از آیه استناد کرد 1.این نهی ابنعباس نه بهجهـت صـرف محبـت بـه
نصاری ،بلکه بهجهت عمل به احکام و قوانین مسیحیان (ذبائح نصاری) بوده است؛ در
نتیجه غیر از محبت ،گرایش به دین و اعتقاد کفار و مشرکین در صـدق معنـای مـواالت
9
کفار دخیل است؛ برخی نیز با قید «فی الدین» این عبارت را تبیین کردهاند.
عدهای دیگر تصریح کردهاند که مراد از «تولی» در این آیه ،نه صرف ابـراز محبـت و
دوست داشتن ،بلکه همکاری 4با کفار و مشرکین علیـه مسـلمانان اسـت 2.آلوسـی نیـز
عبارت «فانه منهم» را مجاز و برای مبالغه در نهی تفسیر میکند و میگوید :مقصـود در
این آیه کفر حقیقی نیست؛ 6برخی از علمای معاصر نیز قاعدهای فراگیـر در بـاب والء و
براء استخراج کرده و تصریح نمودهاند که مراد از کفر در والء و براء ،کفر نفاق است کـه
7
تنها خداوند از آن اطالع دارد؛ ولی در ظاهر ،احکام مسلمان بر آنان جاری میشود.
همین تفکیک را میتوان در تفسیر آیه زیر نیز مشاهده کرد.

بهجای مومنان ،کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کنـد،
 .1شنقیطی ،محمد امین ،العذبعالنمحرعمنعمجیلسعالشنیحطي ،ج ،5ص.812
 .2طبری ،ع
محمد بن جریر ،جیمععالبحینعفيعتأه لعالیرآن ،ج ،15ص051؛ ابنأبیحاتم رازی ،عبـدالرحمن ،تفسححرعالیحرآنع
العظحم ،ج ،0ص1157؛ بیهقی ،احمد بن حسین ،أحكیمعالیرآنعللشیفعي ،ج ،8ص52؛ ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل ،تفسحرع
الیرآنعالعظحم ،ج ،7ص.185
 .3ابنابیزمنین ،محمد بن عبدالله ،تفسحرعالیرآنعالعز ز ،ج ،8ص.78
 .4سمرقندی ،نصر بن محمد ،بیرعالعلوم ،ج ،1ص.753
 .5زجاج ،ابراهیم بن السری ،معینيعالیرآنعهإقراب  ،ج ،8ص121؛ قرطبی ،ع
محمد بن أحمد ،الجیمععألحكحیمعالیحرآن ،ج،7
ص.812
 .6آلوسی ،محمود بن عبدالله ،رهحعالمعینيعفيعتفسحرعالیرآنعالعظحمعهالسبععالمثیني ،ج ،7ص.785
 .7شریف ،حاتم بن عارف ،الوالءعهالبراءعبحنعالسمیحةعهالغلو ،ص.05
 .8سوره آل عمران ،آیه.82
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َ
َ َّ
َّ ال َي َّتخذ ْال ُم ْؤم ُن َ
ون ْال َكافر َين أ ْول َي َاء من َُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
ههه ِفهي
ون المؤ ِم ِنين ومن يفعل ل ِل فلهيس ِمهن الل ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ ً َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ
َ
8
َ
ههه الم ِصهير؛ افـراد بـا ایمـان نبایـد
شي ٍْء ِإال أن تتقوا ِمنهم تقاُ و يح ِذوكم اللهه نفسه و ِإلی الل ِ

11

هیچ رابطهای با خدا ندارد؛ مگر اینکه از آنها بسرهیزید .خداوند شما را از خـود ،برحـذر
می دارد؛ و بازگشت به سوی خداست .مفسرین منظور از نهی از مواالت کفـار بـهجـای
6
مومنین را ،تولی در دین و کمک به آنها علیه مسلمین تشریح کردهاند.
در نتیجه نمیتوان به این آیات استناد کرد و حکم بـه کفـر کسـی داد کـه بـه کفـار و
مشرکین محبت و دوستی ارزانی داشته است؛ بلکه محبت کفار و مشرکین بهجهت کفـر
و شرکشان انسان را از دایره ایمان خارج میگرداند .دلیل دیگر اینکه اگر صرف محبـت
بـا مشـرکین
مشرکین را سبب کفر انسان بدانیم ،چگونه میتوانیم رفتار رسول الله
زمان ایشان را توجیه نماییم؛ چراکـه بنـابر ادعـای ایـن افـراد ،جنـاب ابوطالـب عمـوی
به ایشان غیرقابل انکار است؛ به-
مسلمان نبوده ،ولی محبت پیامبر
پیامبر
بسیار محزون شـدند 1و آن
گونهای که بعد از رحلت جناب ابوطالب ،رسول الله
سال را عام الحزن نامیدند 9.همچنین محبت عمیق ح رت ابراهیم به عموی خود آزر را
نیز نمیتوان نادیده گرفت.
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 .1.3کفرآميز نبودن همکاری با کفار

01

بر اساس مبنای گروههای تکفیری ،منا تکفیر در والء و براء ،حب و بغض قلبی است.
این یعنی تا زمانیکه نتوان رابت کرد ،کسی از عمق وجود محبت دشـمنان اسـالم را در
دل دارد ،نمیتوان وی را تکفیر نمود؛ چراکه حتی در صورت همکاری کسی با کفار ،این
احتمال وجود دارد که این اقدام وی ،نه بهجهت مواالت قلبی نسـبت بـه آنـان ،بلکـه از
روی ضعف ایمان و فریفته شدن با مطامع دنیوی باشد و اسالم ایـن اجـازه را بـه کسـی
نداده که بتواند فردی را به این راحتی از دایره اسالم خارج کند 4.برای اربات ایـن سـخن
اشاره میکنیم.
به شواهدی از سیره رسول خدا
منطق اسالم در مواجهه با کسـانی کـه بـا کفـار و
با نگاهی به سیره رسول الله
 .1طبری ،ع
محمد بن جریر ،جیمععالبحینعفيعتأه لعالیرآن ،ج ،7ص717؛ رازی ،ابنأبیحـاتم،عتفسححرعالیحرآنعالعظححم ،ج،8
ص.782
 .2یعقوبی ،احمد بن ابییعقوب ،تیر خع عیوبی ،ج ،1ص.113
 .3سالوی ،احمد بن خالد،عاالستیصیء ،ج ،1ص.73
َ ْ ََْ َ
َ َ
َّ َ َ َ ْ َ
ن
ْ
ْ
 .4قرآن مجید به مسلمانان دستور میدهدَ  :وال تقولوا ِلمن ألقی ِالیکم السالم لست مؤ ِمنا؛ «به آن کس کـه بـه شـما سـر
تسلیم فرود آورد نسبت کفر ندهید»؛ (سوره نساء ،آیه.)50

 .1ابنهشام ،عبدالملک ،سحرطعابنعهشیم ،ج ،8ص752؛ طبری ،محمد بن جریر ،تیر خعالطبري ،ج ،7ص.02
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموععالفتیهی ،ج ،3ص.587
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مشرکین همکاری میکنند را بهدست میآوریم .در منابع تاریخی ذکر شده که حاطب بن
برای گسیل
ابیبلتعه (که از اصحاب بدر بود) ،پس از اطالع از قصد پیامبر اکرم
مطلـع
لشکر به سوی مکه ،نامهای بهسران قریش نوشت تا آنان را از قصد پیـامبر
را از ایـن رویـداد بـاخبر
گرداند .خداوند بهوسیله فرشته وحی ،ح رت محمـد
کردند و با دستور ح رت ،فرستاده حاطب دستگیر شد و ایـن اقـدام او خنثـی گردیـد.
آوردند ،او به این جرم خود اعتراف کـرد و
وقتی حاطب را دستگیر و به نزد پیامبر
گفت :من به خداوند و رسولش ایمان دارم و از دین خود برنگشتهام؛ اما بهجهـت اینکـه
در مکه خانواده و اموالم باقی ماندهاند و در میان قـریش قبیلـه و عشـیرهای نـدارم کـه از
خانوادهام حمایت کنند ،مجبور شدم دست به این کـار بـزنم .در ایـن هنگـام عمـر بـن
خطاب گفت :اجازه بدهید تـا او را گـردن بـزنم؛ چـون ایـن مـرد منـافق اسـت .رسـول
فرمودند :این چه کاری است؟! خداوند بر اعمال اصحاب بدر آگاه اسـت و
خدا
6
آنان را میبخشد.
تردیدی نیست اقـدامی کـه حاطـب بـن ابـیبلتعـه انجـام داده ،مصـداق نصـرت و
بـوده (کـه امـروزه از آن بـهعنـوان
همکاری کفار علیه مسلمین و شخص پیـامبر
خیانت بزر نام برده میشود و رفتارهایی کمتر از آن را مساوی با کفـر مـیداننـد)؛ امـا
در قبال این خیانت ،گویـای آن اسـت کـه ایشـان وی را کـافر
واکنش رسول الله
ندانستند؛ زیرا اگر کافر بود ،باید حکم مرتد را بر وی جاری میکردند و از اقـدام خلیفـه
دوم ممانعت بهعمل نمیآورد .اما ح رت با توجه به سابقه ح ـور او در جنـگ بـدر و
اعتراف زبانی به ایمان داشتن به خدا و رسولش ،تنها او را گنهکار دانستند .ابنتیمیه نیز بر
کافر نبودن حاطب بن ابیبلتعه بهجهت این خیانت تصریح کرده است؛ 1در نتیجه مطلق
همکاری و معاونت با کفار ،موجب کفر نمیگردد.
اینکه ،این عمل موجب کفر ابیبلتعه نمیگردد ،هرگز به معنای معصیتکار نبودن او
نیست؛ بلکه کسی که علیه مسلمانان اقدام کند ،مرتکب گناه و معصیت شـده و بـه هـر
میزان که ضرر آن برای مسلمانان بیشتر باشد ،گناه او نیز بزر تر میشود و چـهبسـا ایـن
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گناه او به درجه کفر برسد؛ مانند زمانی که او با این همکاری ،در فکر از بین بردن اسالم
باشد که این کار او گویای عدم ایمان قلبیاش به اسالم است .سخن مـا ایـن اسـت کـه
صرف همکاری با کفار و مشرکین باعث نمیشود تا کسی را کافر بدانیم.
در منابع حدیثی نقل شده که مـا را
همچنین ق یه دیگری از سیره پیامبر اکرم
به هدف رهنمون میسازد .در ماجرای جنگ بدر ،اسرای زیادی را برای کسب تکلیـف،
آوردند ،ح رت فرمودند :یا باید فدیه بسردازنـد و یـا گـردن
به مح ر رسول الله
گفت :ای فرستاده خدا ،غیـر از
آنها زده شود .عبدالله بن مسعود خطاب به پیامبر
سـکوتی کـرده و
سهل بن بی اء ،زیرا من شنیدم او اسالم آورده بود .رسول خـدا
6
سسس فرمودند :غیر از سهل بن بی اء.
درباره سهل بن بی اء 1نقل شده که او در مکه اسالم آورده؛ اما ایمان خود را کتمـان
کرده بود .ابنمسعود وی را در مکه دیده بود که نماز میخواند .بههمـین سـبب مـانع از
کشته شدن او هنگام اسارت در جنگ بدر شد .او بعدها بـهعنـوان یکـی از مسـنتـرین
شناخته شد 9و تنها کسی از قبیله بی اء بود که پیـامبر
اصحاب رسول الله
4
در مسجد بر پیکر او نماز میت خواندند.
در این جریان نیز حکـم بـه تکفیـر سـهل بـن بی ـاء
میبینیم که پیامبر اکرم
نکردند؛ با وجود اینکه وی با مشرکین علیه مسلمانان همکاری کرده بود؛ در نتیجه نمی-
توان بهصرف همکاری مسلمانی با مشرکین و کفار علیه مسلمانان ،او را تکفیر نمود.
 .1.2دستور اسالم به نيکی و احسان به غير مسلمانان

بر اساس خوانش سلفیه جهادی ،هرگونه اظهار محبـت و نیکـی بـه کفـار ،از مصـادیق
مواالت کفار است و انسان را از دایره اسالم خارج میکند .آنان تصریح کردهاند که هدیه

 .1ترمذی ،ع
محمد ،سننعالترمذی ،ج ،5ص188؛ ابنحنبل شیبانی ،أحمد ،مسن عأحم عبنعحنبل ،ج ،7ص.105
« .2سهل برادری با نام سهیل داشته و بسیاری نام او را با نام برادرش جابهجا کـردهانـد»؛ (ابـنعبـدالبر نمـری ،یوسـف بـن
عبدالله ،االستحعیبعفيعمعرفةعاألصییب ،ج ،8ص.)755
 .3ابنحجر عسقالنی ،أحمد بن علی ،اإلصیبةعفيعتمححزعالصییبة ،ج ،7ص.178
 .4نیشــابوری ،مســلم ،صححیح عمسححلم ،ج ،8ص772؛ حــاکم نیشــابوری ،ع
محمــد ،المسححت ركعقلححیعالصححیحیحن ،ج،7
ص375؛ فاسی مکی ،محمد بن احمد ،العی عالثمحنعفیعتیر خعالبل عاألمحن ،ج ،0ص.805

دادن به کفار از مصادیق مواالت کفار است 6.این برداشت کامال مخالف دیدگاهی است
که در اسالم وجود دارد .قرآن مجید سفارشهای زیادی به رعایت عدالت و نیکی با غیر
مسلمانان کرده است .با نگاهی گذرا ،برخی از آیات و روایات مورد نظر را میخوانیم:

َ ْ ُ ُ َّ
ُْ َ ْ ََ ك ُ ُْ ُ
ِّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ
الل ُه َعن َّالذ َين َل ْم ُي ُ ُ ْ
وه ْم َوتق ِسهطوا
يهاوكم أن تبهر
الينهاكم
ِ ِ
ِ
قاتلوكم ِفي الد ِين ولم يخ ِرجوكم ِمهن َِ ِ
ْ
َ
َّ
ْ
ِإل ْي ِه ْم ِإ َّن الل َه ُي ِح كل ال ُمق ِس ِهطين؛ 1خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عـدالت نسـبت بـه-

 .1سوری ،ابومصعب ،هاقععالمسلمحنعالحومعهأحكیمعشرقحةعفيعهذاعالواقع ،ص.75
 .2سوره ممتحنه ،آیه.2
َ َ َ َ َ َْ
ْ َ ْ
َ ْ َّ
ْ َ ْ
ـل َم ْر َ
األ ْشهر ْالحرم َف ْاقتلوا ْالم ْشرک َین َح ْیث َو َجدتموه ْم َ
ـد؛ (سـوره
ص
ک
م
ه
ل
وا
د
ع
اق
و
م
وه
ر
ص
اح
و
م
وه
ذ
خ
و
 .3ف ِإذا انسلخ
ٍ
ِِ
توبه ،آیه.)5
 .4طبری ،ع
محمد بن جریر ،جیمععالبحینعفيعتأه لعالیرآن ،ج ،87ص.787
 .5بخاری ،محمد بن اسماعیل،عصیح عبخیری ،ج ،7ص.170
 .6ابومنصور ماتریدی ،محمد بن محمد ،تفسحرعالمیتر ي ،ج ،5ص.715
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کسانی که در راه دین با شـما پیکـار نکردنـد و از خانـه و دیارتـان بیـرون نراندنـد نهـی
نمیکند؛ چراکه خداوند عدالتپیشگان را دوست دارد.
طبری ذیل این آیه بیان میکند :مقصود از این آیه ،همه اصناف ملل و ادیـان هسـتند
که باید با آنان به نیکی رفتار نمود و عدالت و انصاف را در حق آنان رعایت کرد .وی در
پاسخ به ادعای نسخ این آیه ،با آیات «وجوب قتال با مشـرکین» 9افـزوده اسـت :ادعـای
نسخ این آیات بیمعنا است؛ چراکه نیکی کردن مومن با اهل حرب ،تا زمانی که باعـث
تقویت آنان نشود و اطالعات و اسرار مسلمانان را به آنان نگوید ،حرام نبوده و مورد نهی
4
قرار نگرفته است.
بخاری این آیه را در ضمن بابی بـا عنـوان «بـاب الهدیـة للمشـرکین» 2ذکـر کـرده و
روایاتی از خلیفه دوم و اسماء بنت ابیبکر آورده که بر احسان و نیکی با مشرکین جهـت
زمینهسازی هدایت آنان داللت دارد.
ماوردی با اشاره به این آیه بیان میکند :مواالت غیر از احسان و نیکی اسـت و نبایـد
مواالت مشرکین مورد نهی واقع شده؛ ولی نیکی کردن به آنان نه
این دو با هم خلط شود.
ِ
6
تنها مورد نهی نیست ،بلکه در این آیه به آن سفارش شده است.
آلوسی میگوید :بیشتر مفسرین این آیه را درباره کفاری میدانند که شرایط احسان و

11

نیکی کردن را داشته باشند و اهل جنگ و مقاتله نباشند؛ 6در نتیجه مـیتـوان بـه برخـی
کفار که با مسلمانان سر جنگ ندارند ،با نیکی و مهربانی رفتار نمود.
از آیات دیگری که داللت بر اجرای عدالت حتی با مشرکین دارد ،آیه  2سوره مائـده
است:
ْ
َ
ُ َ
َ َ ك َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َّ ُ
ين ِلل ِه ش َه َد َاء ِبال ِق ْس ِط َوال َي ْج ِهر َم َّنك ْم ش َهن ُُن ق ْهو ٍم
يا أيها ال ِذين آمنوا كونوا قو ِام
َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ
َ
علی أال تع ِدلوا اع ِدلوا هو أقرب ِللتقوی واتقوا الله ِإن الله خ ِبير ِبما تعملون؛
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ای کسانی که ایمان آوردهاید! همواره برای خدا قیام کنید ،و از روی عدالت،
ع
جمعیتی ،شما را به گناه و ترک عدالت نکشـاند! عـدالت
گواهی دهید! دشمنی با
کنید ،که به پرهیزکاری نزدیکتر است! و از خـدا بسرهیزیـد ،کـه از آنچـه انجـام
میدهید ،با خبر است!

06

مفسرین گفتهاند که در این آیه خداوند به مومنین دستور میدهد که همـواره بایـد از
روی عدالت در حق دوستان و دشمنانشان گواهی دهند و بـهخـاطر دشـمنی بـا اعـدا،
هیچگاه نباید در حق آنان ظلم کنند 1.این آیه داللت بر این دارد کـه کفـر کـافر مـانع از
اجرای عدالت بر آنها نمیشود؛ بنابراین حتی اگر آنان زنان و کودکان مسلمان را کشتند،
نباید برای وارد کردن غم و اندوه به آنان ،اجساد کشتههایشان را مثله کرد؛ 9نبایـد زنـان و
فرزندان آنان را به قتل رساند 4.آیا میتوان مشـابهتی میـان ایـن منطـق اسـتوار اسـالم بـا
رفتارهای خشونتبار گروههای تکفیری یافت؟
آیات و روایات بی شمار دیگری نیز وجود دارند کـه بـه نیکـی و احسـان بـه دیگـران
سفارش میکنند 2که از مجموع آنها این موضوع بهدست میآید که مطلق احسان و نیکی
به کفار و مشرکین ،نه تنها گناه نیست ،بلکه مورد سفارش اسالم قـرار گرفتـه اسـت؛ در
نتیجه اندیشه سلفیه جهادی که هرگونه مواالت ،کمک ،یاری و احسان به کفار و مشرکین
را از عوامل تکفیر برشمردهاند ،هیچ پشتوانهای در دین ندارد و نمیتـوان آن را برگرفتـه از
 .1آلوسی ،محمود بن عبدالله ،رهحعالمعینيعفيعتفسحرعالیرآنعالعظحمعهالسبععالمثیني ،ج ،10ص.835
 .2طبری ،ع
محمد بن جریر ،جیمععالبحینعفيعتأه لعالیرآن ،ج ،15ص55؛ بغـوی ،حسـین بـن مسـعود ،معحیلمعالتنز حلعفحيع
تفسحرعالیرآن ،ج ،8ص.82
 . 3قرطبی ،ع
محمد بن أحمد ،الجیمععألحكیمعالیرآن ،ج ،7ص.115
 .4بی اوی ،عبدالله بن عمر ،أنوارعالتنز لعهأسرارعالتأه ل ،ج ،8ص.113
َّ ع
ْ ْ َ َ َْ َ َ َْ ْ َ َ ْ َ
ْ ْ
ْ
نکـر َو ْال َب ْغـي َیعظک ْـم َل َع َّلکـمْ
ـان َو ِا َیتـاء ِذ ،القربـی و ینهـی ع
 .5مانند آیهِ  :ان الل َه َیامر ِبال َعـد ِل َو ِاإلح َس
ِ ِ
ِ
ـن الفحشـاء والم ِ
َِ
َ
َ
َ
َ َ َّ َ
َْ
تذکرون؛ (سوره نحل ،آیه)55؛ َ و ِاذا ح ِّی ْیتم ِب َت ِح َّی ٍة ف َحیوا ِبأح َس َن ِم ْن َها أ ْو ردوها؛ ( سوره نساء ،آیه.)27

اسالم دانست.
نتيجه
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مسأله مواالت و معادات از دستوراتی است که در قرآن و روایات اسالمی بهعنوان یکـی
از فروع اعتقادی معرفی شده است؛ اما اصـطالح والء و بـراء از باورهـایی اسـت کـه از
سوی سلفیه جهادی بهعنوان یکی از اصلیترین معیارهای بازشناختن اسـالم از کفـر در
میان مسلمانان است .حامیان این اندیشه ،هدف خود از طرح آن را ،بالندهسازی جامعـه
اسالمی و استقالل آن بیان میکنند؛ اما با نگاهی به نتیجه بر جای مانده از ایـن عقیـده،
چیزی جز تکفیر و قتل و کشتار مسلمانان دیده نمیشود.
جریانهای تکفیری با اهمیت بخشی غیـر مطلـوب بـه ایـن مسـأله ،در پـی توجیـه
اقدامات شورشگرایانه خود در کشورهای اسالمی هستند و با قرار دادن آن بهعنوان یکی
از نواقض اسالم ،هرگونه محبت و مواالت کفار را موجب خروج از دایره اسالم میدانند.
این در حالی است که هیچ یک از فقها و اندیشمندان پیشین ،مـواالت و معـادات را بـه-
عنوان یکی از اصول اعتقادی بهرسمیت نشناختهاند و مواالت و همکـاری بـا کفـار را از
موارد ارتداد و خروج از اسالم بهشمار نیاوردهاند.
به نزدیکان خود که به ظاهر اسالم نیـاورده بودنـد ،کمـک
محبت پیامبر اکرم
گرفتن از آنها برای مقابله با دشمنان و دستورات فراوانی که پیرامون نیکی و احسان به غیر
مسلمانان وارد شده ،بهترین ادله بر نادرست بودن دیدگاه جریـانهـای تکفیـری دربـاره
حکم والء و براء است.
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 .3ابنعاشور تونسی ،محمد طاهر ،التحر یر والتنویر ،تونس :الدار التونسیة1520 ،م.
 .2ابنعبدالبر نمری ،یوسف ،االستیعاب في معرفة األصحاب ،بیروت :دار الجیل1018 ،ق.
 .5ابنعطیه اندلسی ،عبدالحق ،المحرر الوجیز في تفسنیر الکتناب العزینز ،بیـروت :دار الکتـب
العلمیة1088 ،ق.
 .15ابنکثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،دار الکتب العلمیة1015 ،ق.
 .11ابنمنده عبدی ،محمد بن اسحاق ،اإلیمان ،بیروت :مؤسسة الرسالة1057 ،ق.
 .18ابنهشام ،عبدالملک ،سیره ابن هشام ،مصر :شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابي الحلبي1735 ،ش.
 .17ابوالحسن اشعری ،علی ،اإلبانة عن أصول الدیانة ،قاهره :دار األنصار1753 ،ش.
 .10ابوالحسن اشـعری ،علـی ،مقناالت اإلسنالمیین واخنتالف المصنلین ،المکتبـة العصـریة ،بیجـا
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1087ق.
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 .15ابومنصور ماتریدی ،محمد بن محمد ،تفسیر الماتر یدي ،بیروت :دار الکتب العلمیة1087 ،ق.
 .17اسفرایینی ،طاهر بن محمد ،التبصیر في الدین وتمییز الفرقنة الناجینة عنن الفنرق الهنالکین،
لبنان :عالم الکتب1057 ،ق.
 .13ایجی ،عبدالرحمن بن احمد ،المواقف ،بیروت :دار الجیل1013 ،ق.
 .12آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسنبع المثناني ،بیـروت:
دار الکتب العلمیة1015 ،ق.
 .15آمدی ،علی بن محمد ،أبکار األفکار في أصول الندین ،قـاهره :دار الکتـب والورـائق القومیـة،
1080ق.

 .85بخاری ،ع
محمد ،صحیح بخاری ،بیروت ،دار طوق النجاة1088 ،ق.
 .81بدرانی ،ابوفیصل ،الوالء والبراء والعداء في اإلسالم ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .88برکاتی ،ابوعاصم ،الوالء والبراء في اإلسالم ،دار الدعوة اإلسالمیة ،بیجا1077 ،ق.

 .87بغدادی ،عبدالقاهر ،أصول اإلیمان ،بیروت :دار و مکتبة الهالل8557 ،م.
 .80بغوی ،حسین بن مسعود ،معالم التنزیل في تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربي1085 ،ق.
 .85بیهقی ،احمد بن حسین ،أحکام القرآن للشافعي ،قاهره :مکتبة الخانجی1010 ،ق.
 .87بی اوی ،عبدالله بن عمر ،أنوار التنزیل وأسنرار التأوینل ،بیـروت :دار احیـاء التـراث العربـي،
1012ق.
ع
 .83ترمذی ،محمد ،سنن الترمذی ،بیروت :دار الغرب اإلسالمی1552 ،م.
 .82تفتازانی ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد في علم الکالم ،قم :نشر شریف رضی1055 ،ق.
 .85رعلبی ،أحمد ،الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ،بیروت :دار احیاء التراث العربي1088 ،ق.
 .75جرجانی ،احمد بن ابراهیم ،اعتقاد أئمة الحدیث ،ریا  :دار العاصمة1018 ،ق.
 .71جوینی ،عبدالملک ،اإلرشاد إلی قواطع األدلة في أول االعتقاد ،بیـروت :دار الکتـب العلمیـة،
1017ق.
ع
 .78حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرك علی الصحیحین ،بیروت :دار الکتب العلمیة1011 ،ق.
 .77حصکفی ،محمد بن علی ،الدر المختار شنرح تننویر األبصنار وجنامع البحنار ،بیـروت :دار
الکتب العلمیة1087 ،ق.
 .70خالدی ،أحمد بن حمود ،نجاح حاجة السائل في أهم المسائل ،سایت منبر التوحید و الجهاد،
بیتا ،بیجا.
 .75خرقی ،عمر بن حسین ،متن الخرقی علی مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشنیباني ،دار
الصحابة ،بیجا1017 ،ق.
 .77زجاج ،ابراهیم بن سری ،معاني القرآن وإعرابه ،بیروت :عالم الکتب1052 ،ق.
 .72سغدی ،علی بن حسین ،النتف في الفتاوی ،بیروت :موسسه الرسالة1050 ،ق.
 .75سالوی ،احمد بن خالد ،االستقصاء ألخبار دول المغرب األقصی ،بیروت :دار الکتاب-الـدار
البی اء ،بیتا.
 .05سمرقندی ،نصر بن محمد ،بحر العلوم ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .01سوری ،ابومصعب ،واقع المسلمین الیوم وأحکام شرعیة في هذا الواقع ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .08شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،االعتصام ،عربستان :دار ابنعفان1018 ،ق.
ّ
ُ
 .07شامی ،ابوادریس ،هدایة الحیران إلی معرفة الوالء والبراء وأنهما من أوثع عری اإلیمان ،بـی-
جا :بینا ،بیتا.
 .00شامی ،ابودجانه ،فصل الکالم في إثبات ردة الشرطة والحکام ،بیجا :بینا ،بیتا.

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی پیرامون «والء و براء»

 .73سباعی ،هانی ،الصواعع المرسلة علی الندوة المهزلة ،بیجا :بینا ،بیتا.
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 .05شحود ،علی بن نایف ،رسالة هامة جدا للمجاهدین في العراق ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .07شریف ،حاتم بن عارف ،الوالء والبراء بین الغلو والجفاء في ضوء الکتاب والسننة ،بـیجـا:
بینا ،بیتا.
 .03شنقیطی ،ابوطلحه ،التبیان في وجوب قتال جیش مور یتان ،سایت منبر التوحید والجهاد ، ،بی-
تاhttp://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html.

 .02صاوی ،صالح ،تحکیم الشر یعة وصلته بأصل الدین ،قاهره :دار اإلعالم الدولي1414 ،ق.
 .05طبری ،ع
محمد بن جریر ،تار یخ الرسل والملوك وصنلة تنار یخ الطبنري ،بیـروت :دار التـراث،
1723ق.

 .55طبری ،ع
محمد بن جریر ،جامع البیان في تأویل القرآن ،بیروت :مؤسسة الرسالة1085 ،ق.
 .51طرطوسی ،ابوبصیر ،التکفیر حکم الله  ..فأین تذهبون ،بیجا :بینا 1087ق.
 .58عییری ،یوسف بن صالح ،حقیقة الحرب الصلیبیة الجدیندة ،سـایت منبـر التوحیـد والجهـاد،
1088قhttp://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html.

 .57فاسی مکی ،محمد ،العقد الثمین فی تار یخ البلد األمین ،بیروت :دار الکتب العلمیة1552 ،م.
 .50فهد ،ناصر بن حمد ،إنما الوطنیون إخوة ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .55فهد ،ناصر بن حمد ،آیات الرحمن في غزوة سبتمبر ،سایت منبر التوحیـد والجهـاد1087 ،ق.
http://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .57قرطبی ،ع
محمد ،الجامع ألحکام القرآن ،قاهره :دار الکتب المصریة1720 ،ق.
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 .53اللکائی ،هبةالله ،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،عربستان :دار طیبة1087 ،ق.
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 .52لجنة الشرعیة في جماعة التوحید والجهاد ،تحفة الموحدین في أهنم مسنائل أصنول الندین،
سایت منبرالتوحید و الجهاد1075 ،قhttp://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html.

 .55اللجنه الشرعیه في جماعة التوحید والجهاد ،المختصر المتین لتحفة الموحدین ،سـایت منبـر
التوحید والجهاد1075 ،قhttp://www.ilmway.com/site/maqdis/d.html.

 .75مقدم ،محمد احمد ،عقیدة الوالء والبراء ،موقع الشبکة اإلسالمیة ،بیجا ،بیتا.
 .71منیاوی ،محمود بن محمد ،الشرح الکبیر لمختصر األصول من علم األصنول ،مصـر :بـینـا،
1078ق.
 .78نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمد فـؤاد عبـد البـاقی ،بیـروت :دار احیـاء التـراث
العربی ،بیتا.
 .77یعقوبی ،احمد بن ابییعقوب ،تار یخ یعقوبی ،بیجا ،بینا ،بیتا.

دوفصلنامه علمی ترویجی سلفیپژوهی ،سال سومشماره  6پاییز و تابستان 6936
تاریـــخ دریـــافــت  6936/20/09 :تاریــخ تأییـــــد  6936/27/20 :صفحــات06-30 :

خصوصيات روح بعد از مرگ از نگاه سلفيه
مصطفی عبداللهزاده
سید مهدی علیزاده موسوی

*

**

چکيده
سلفیها و وهابیها تا بهحال تعریف خاصی برای روح ارائه نکردهاند؛ فقط ابنقیم در
این مورد تعریفی ارائه کرده و روح را جسم نورانی میداند؛ همچنین همه سـلفیها و
وهابیت معتقدند که روح بعد از مر زنده است و ارواح مومنین و شـهدا در بهشـت
هستند .آنها معتقدند که بودن ارواح در بهشت ،منافاتی با اراده خدا در متصل کـردن
این ارواح با بدن ندارد و او هر وقت بخواهد میتواند ایـن کـار را انجـام دهـد .اکثـر
سلفیها میگویند که میت سالم را میشنود و نسـبت بـه زائـرش درک و علـم دارد و
اساسا سالم بر کسی خطاب میشود که دارای درک است؛ اما بع ی از وهابیها مثل
البانی میگویند :مرده سالم را نمیشنود؛ همچنین نسبت بهرسیدن رواب قرائت قرآن
به میت ،اکثر سلف حتی خود ابنتیمیه و ابنقیم میگویند :رواب قرائت قرآن به میت
میرسد .در مقابل بع ی از وهابیت معاصر مثل ابنعثیمین و البانی میگویند :رواب
قرائت به مرده نمیرسد و این عمل ،عمل بدعی است.
کلیدواژهها :روح ،مر  ،سلفیه ،وهابیت ،ابنتیمیه ،ابنقیم ،ابنعثیمین ،البانی.

* سطح سه حوزه علمیه قم و فارغ التحصیل موسسه داراإلعالم لمدرسة اهل البیت
seyedmostafa61@yahoo.com

** استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم.

مقدمه
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از زمانیکه خداوند متعال با وحی بر پیامبرانش از دمیدن «روح» خـود در پیکـر انسـان
خبر داد ،واژه روح بهعنوان یکی از واژههای پر رمز و راز در حوزه انسـانشناسـی مطـرح
شد .پس از آن ،فیلسوفان ،متکلمان ،عارفان ،اهـل حـدیث ،سـلفیه و وهابیـت در بیـان
حقیقت آن نظراتی ابراز داشتند .با اندکی تأمل درباره مسأله روح ،ایـن واقعیـت روشـن
میشود که از جمله مسائل بسیار پیچیده و طبیعی و از موضوعات بسیار مهم کـه مـورد
توجــه و نظریــهپردازی فالســفه و متکلمــان و ســلفیه و وهابیــت قرارگرفتــه ،مســأله
«خصوصیات و احواالت روح» بعد از مر است .با تفحص در نوشته و منابع موجـود،
به آرای زیادی در مورد تعریف و ماهیت و احواالت روح برمیخوریم و میبینیم کـه در
این مورد ،ت ارب آرا و تشت اقوال وجود دارد؛ تا آنجا که اکثر سـلفیهـا و وهابیـت در
ن
ارائهی این مطلب ،غالبا به ناتوانی خود اعتراف کرده و مانند لغویین فقط بهذکر مصادیق
آن اکتفا کردهاند .با توجه به این که یکی از مبانی توسل ،استغاره به ارواح اولیای الهـی در
عالم برزخ ،مسأله سماع موتی است و خود مسأله سـماع مـوتی مبتنـی بـر بحـث روح
است؛ لذا در این نوشتار سعی شده موضـوع روح پـس از مـر از دیـدگاه سـلفیهـا و
وهابیت مورد بررسی قرار بگیرد و نقا اشتراک و افتراق مشخص گردد.
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تعريف روح در لغت

واژه روح در اصل (ریشه) خود بهمعنای واحدی ـ جریان امر لطیف ـ اسـت کـه در سـه
مرتبه یا سه نمود بهکار رفته است؛ چنانچه بع ـی از اهـل لغـت (مثـل ابـنفـارس در
معجمعمییئحس ،راغب درعمفردات و مرحوم مصطفوی) به این نکته اشاره کردهاند 6.ایـن
سه معنای عمده عبارتاند از:
 .1ریشه «ر-و-ح» بهمعنای نفس :روح (بهضم راء) که جمع آن ارواح میشود و به-
معنای نفس است که بهوسیله آن نفس ،بدن زنده است 1.زبیدی میگوید :در فارسی بـه
 .1ابوالحسین ،احمد بن فارس بن زکریا ،معجمعمییئحسعاللغة ،ج ،8ص050؛ راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفحرداتع
ألفیظعالیرآن ،ص775؛ مصطفوی ،حسن ،التییحقعفيعکلمیتعالیرآنعالكر م ،ج ،0ص.853
 .2فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العحن ،ج ،7ص851؛ ابنعباد ،صاحب ،کیفیعالكفیة؛ ابنعباد ،اسماعیل ،المیحطعفيعاللغحة،
ج ،7ص ،157جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصییحع–عتیجعاللغةعهعصییحعالعربحة ،ج ،1ص.773

1

آن "جان" میگویند 6.غالبا روح در آیات و احادیث بر این معنی داللت دارد.
 .8ریشه «ر-و-ح» بهمعنای هوا ،باد و بوی خوش :ماده (ر -و -ح) بـه ایـن معـانی
9
بهصورت لفظ ریح استعمال میشود.
 .7ریشه «ر-و-ح» بهمعنای راحتی و رحمت :در کتب لغت ،واژه روح (بهفتح راء)
4
معموال بهمعنای راحتی و رحمت آمده است.
آنچه بهنظر میرسد ،لغتپژوهانی مانند خلیلبناحمد ،جـوهری و دیگـران ،صـرفا
به ذکر معانی و مصادیق ایـن مـاده پرداختـه و در مقـام تعیـین معنـای اصـلی ایـن بـاب
نبودهاند .اگر بخواهیم یک معنای اصلی برای کلمه روح و دیگـر کلمـات وابسـته بـه آن
بیابیم ،بهنظر میرسد ،با توجه به اینکه اصل همه این کلمات «ریح» اسـت و ریـح بـه-
معنای "نسیم هواست 2"،باید بگـوییم ،قـدر مشـترک معـانی ایـن کلمـه و مشـتقات آن
«جریان» است .روح نیز حاصل یک امری است که جریـان مـییابـد؛ چنـانچـه آقـای
6
مصطفوی معانی روح را از مصادیق جریان لطیف و آرار ظهور روح میداند.
نکته

در بین این معانی لغوی ،آنچه مربو به بحث ما است و در این نوشتار مـورد کنکـاش
قرار میگیرد ،معنای اول (آنچه موجب زنده شدن بدن) است ،که حقیقت روح انسـانی
چیست؟

پیرامون «والء و براء»

خصوصیات روح بعد از مرگ از نگاه سلفیه

 .1زبیدی ،محمد بن محمد ،تیجعالعرهسعمنعجواهرعالییموس ،ج ،0ص.53
محمد بن ع
 .2جزری ،ابناریر ،النهی ةعفيعغر بعالی ثعهعاألثر ،ج ،8ص831؛ زبیدی ،ع
محمد ،تحیجعالعحرهسعمحنعجحواهرع
الییموس ،ج ،0ص52؛ قرشی ،سید علی اکبر ،قیموسعقرآن ،ج ،7ص.175
 .3فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتیبعالعحن ،ج ،7ص858؛ ابنعباد ،صاحب ،کیفیعالكفیة ،ابنعباد ،اسماعیل ،المیحطعفحيع
اللغة ،ج ،7ص157؛ ابوالحسین ،احمد بن فارس بن زکریا ،معجمعمییئحسعاللغة ،ج ،8ص050؛ راغب اصـفهانی ،حسـین
بن محمد ،مفرداتعألفیظعالیرآن ،ص735؛ ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسینعالعحرب ،ج ،8ص055؛ فیـومی ،احمـد بـن
محمد مقری ،المصبیحعالمنحرعفيعغر بعالشرحعالكبحرعللرافعي ،ج ،8ص.800
 .4جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصییحع–عتحیجعاللغحةعهعصحییحعالعربححة ،ج ،1ص773؛ راغـب اصـفهانی ،حسـین بـن
محمد ،مفرداتعألفیظعالیرآن ،ص775؛ حمیری ،نشوان بن سعید ،شحمسعالعلحومعهعدهاءعکحالمعالعحربعمحنعالكلحوم ،ج،0
ص8775؛ جزری ،ابناریر ،مبارك بن محمد ،النهی ةعفيعغر بعالیح ثعهعاألثحر ،ج ،8ص831؛ ابـنمنظـور ،محمـد بـن
مکرم،علسینعالعرب ،ج ،8ص055؛ طریحی ،فخرالدین ،مجمععالبیر ن ،ج ،8ص.757
 .5ابوالحسین ،احمد بن فارس بن زکریا ،معجمعمییئحسعاللغة ،ج ،8ص050؛ راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفحرداتع
ألفیظعالیرآن ،ص :775مصطفوی ،حسن ،التییحقعفيعکلمیتعالیرآنعالكر م ،ج ،0ص.853
 .6مصطفوی ،حسن ،التییحقعفيعکلمیتعالیرآنعالكر م ،ج ،0ص.853

31

تعريف روح نزد سلفيه و وهابيت

در این نوشتار ابتدا تعریف روح از نگاه ابنتیمیه و شاگردان او ،سسس تعـاریف علمـای
بعد از محمد بن عبدالوهاب تا معاصرین بررسی میشود.
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تعريف روح نزد ابنتيميه و شاگردان او

81

ابنتیمیه که سخنانش میزانی برای تفکرات سلفی است ،درباره حقیقـت روح میگویـد:
مذهب صحاب ه و تابعین و سایر سلف امت و ائمه سنت چنـین اسـت کـه روح ،عـین و
حقیقتی قائم به نفس بوده و از بدن جداست و نعمت یا عذاب داده میشـود .روح بـدن
نیست و جزئی از بدن هم نیست 6.ابنقیم در تعریف روح میگوید :روح جسمی اسـت
که از حیث ماهیت با این جسم محسوس مخالف است و روح جسم نورانی ،علوی (از
عالم باال) ،خفیف ،زنده و متحرکی است که در جوهر اع ا نفوذ میکند و در آن اع ا
1
جاری میشود؛ چنانچه آب در گل و روغن در زیتون و آتش در فحم جاری میشـود.
وی در ادامه مینویسد :این قول صحیح اسـت و مـابقی اقـوال مـردود اسـت و کتـاب،
سنت ،اجماع صحابه ،ادله عقل و فطرت بر این تعریف داللت دارند.
ابنعبدالهادی ،ابنکثیر و ابنرجب حنبلی تعریفی برای روح نکردهانـد .در تعریـف
روح ،ابنتیمیه و ابنقیم منهج سلف را دنبال نکردهاند؛ چنانچه سـلف حقیقـت روح را
به خداوند متعال واگذار میکردند و تعریفی از روح ارائه نکردهاند؛ در حالیکه آن دو (با
اینکه ادعای سلف داشتند) ،تعریفی برای روح کردند .تعریف روح بهوسیله آن دو یکـی
از مصادیقی است که نشان میدهد که آنها همیشه پایبند به منهج سلف نبودنـد؛ گرچـه
الزم بهذکر است ،تعریف آن دو از روح بر میگردد بهتعریف اصطالحی که علما(ماننـد
جوینی ،9قرطبی 4و دیگران) از روح کردند.

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموععالفتیهی ،ج ،13ص.705-701
 .2ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبیبکر ،الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسحنة ،ص-135
.132
 .9جوینی ،عبد الملک ،االرشیدعالیعقوااععاالدل عفیعاصولعاالقتیید ،ص151
 . 4قرطبی ،محمد بن احمد ،الجیمععالحكیمعالیرآن ،ج ،15ص.80

تعريف روح نزد علمای بعد از محمد بن عبدالوهاب تا معاصرين

پیرامون «والء و براء»

 .1شوکانی ،محمد بن علی ،فت عالی ر ،ج ،7ص.157-153
 .2همان ،ج ،7ص.758
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرحعالعیح ةعالسفیر نحةع-عال رةعالماحةعفيعقیح عأهحلعالفرقحةعالمرضححة ،ص001–007؛
فوزان ،صالح بن فوزان ،مجموععفتیهیعالشحخعصیل عالفوزان ،ج ،1ص.152

خصوصیات روح بعد از مرگ از نگاه سلفیه

 .1شوکانی ابتدا در ذیل آیه  85سوره حجر ،کالم قرطبی را ظاهرا میپذیرد که روح جسم
لطیفی است که خداوند بهوسـیله آن جسـم لطیـف ،حیـات و زنـدگی را در بـدن خلـق
میکند؛ 6اما در ذیل آیه  25سوره اسـراء میگویـد :روح از امـوری اسـت کـه خداونـد
هیچ یک از بندگان حتی پیامبران را بر آن آگاه نساخته و از امر خداونـد اسـت .ایـن آیـه،
کسانی را که دنبال حقیقت و ماهیت روح هستند را از این کار منع میکند و درباره اقوال
1
راجع به ماهیت روح میگوید :هیچ فایده و نفعی ندارند.
 .8ابنعثیمین و صالح فوزان میگویند :روح چیزی است که بدن بهوسیله آن حیات
دارد؛ و در ماهیت روح علما اختالف دارند و صحیح ایـن اسـت کـه بگـوییم روح امـر
عجیبی است که کسی بر آن احاطه ندارد و نمیتواند ماهیت آن را تعریف بکنـد 9.ابـن-
عثیمین در ادامه میگوید :ما به صفات روح که در آیات و روایات آمـده ایمـان داریـم و
روح دیده میشود و دیدن روح اقت ا میکند که جسم باشد؛ چراکـه فقـط جسـم دیـده
میشود؛ اما روح از قبیل جنس ایـن اجسـام نیسـت و کیفیـت آن جسـم را نمـیدانـیم؛
همچنین ابنعثیمین در ادامه ،تعری ی به بع ی از علما (ظاهرا ابنقیم) میزند (چـون
ابن قیم در تعریف روح گفت :جسم نورانی لطیف است) ،که مـا بـه ایـن تعریـف جـزم
نداریم؛ چون جزم داریم که روح جسمی است که دیده میشود و ماده آن از جنس مـاده
اجسام نیست.
پس ابنعثیمین معتقد است که روح جسم است و ماده آن غیر از مـاده ایـن اجسـام
است؛ نه اینکه روح جسم نورانی باشد و چون دیده میشود جسم است؛ طبق ایـن مبنـا
(دیدن دال بر جسم) و از باب (العله تعمم و تخصـص) ،ابـنعثیمـین بایـد بسـذیرد کـه
خداوند در قیامت طبق عقیده اهل سنت دیده شود و باید جسم باشد؛ اما ماده آن غیر از
ماده اجسام است.
 .7محمود آ لوسی ،شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ ،بـنبـاز و البـانی ،تعریفـی

31

برای روح ارائه نکردهاند و البانی و نعمان بن محمود آلوسی همان تعریف ابنقیم را قبول
دارند؛ 6چنانچه در کتاب دیگر خودش از ابنجماعه نقل میکند که جمهور اهل سـنت
قائل هستند که روح جسم لطیفی است و از حیـث ماهیـت و صـفت ،مخـالف اجسـام
است و متصرف در بدن است و حلول در بدن میکند؛ طوریکه آتش در زغال و روغـن
1
در زیتون حلول کرده است.
در بین وهابیهای معاصر ،بع ی بر منهج و روش سلف بودند و تعریفی برای روح
ارائه ندادهاند؛ بع ی دیگر 9هم روح را تعر یـف کردنـد و معمـوال تعریـف آنهـا از روح
همان تعریف ابنقیم است.
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بقای روح و زنده بودن آن بعد از مرگ

86

علمای سلفی و وهابی میگویند :با مر  ،روح نمیمیرد؛ چراکه روح برای بقا خلق شده
است 4.آنها به آیات و احادیثی استدالل میکنند که داللـت بـر آن دارد کـه روح بعـد از
جدایی از بدن نعمت و خوشی یا عـذاب مـیبینـد؛ در ایـن صـورت اگـر بگـوییم روح
میمیرد ،انقطاع نعمت و عذاب الزم میآید؛ درصورتیکه خداوند متعال خبر داده است
که روح زنده است و نعمت یا عذاب داده میشود؛ چنانچه در آیات  175و  135سـوره
آلعمران آمدهَ  :و َال َت ْح َس َب َّن َّالذ َين ُقت ُلوْا في َسبيل الله َأ ْم َو ًاتا َب ْل َأ ْح َيهاء ع َ
نهد َو ِّبه ْهم ُي ْر َز ُق َ
هون 
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َّ
ْ
ْ
ُ
2
ين ب َما َآت ُاه ُم الل ُه من َف ْضله َو َي ْس َت ْبش ُر َ
َ َ
ون ِبال ِذ َين ل ْم َيل َحقوا ِب ِهم ِّم ْن َخل ِف ِه ْم....
ِِ
ِ
ِ
ف ِر ِح ِ
 .1البانی ،محمد ناصرالدین ،موسوقةعالعالمةعاإلمیمعمج دعالعصرعمیمح عنیصحرعالح نعاأللبحیني ،ج ،5ص155؛ آلوسـی،
نعمان بن محمود ،اآل یتعالبحنیتعفيعق معسمیععاألمواتعقلیعمذهبعالینفحةعالسیدات ،ص.51-58
 .2البانی ،محمد ناصرالدین ،مصیبح عالتنو رعقلیعصیح عالجیمععالصغحرعلأللبیني ،ج ،1ص.188
 .3تویجری ،محمد ،موسوقةعفی عالیلوب ،ج ،5ص.1
 .4ابنجوزی ،جمالالدین ،اللطیئف ،ص78؛ ابنجوزی ،جمـالالـدین ،صحح عالخحیار ،ص732؛ ابـنتیمیـه ،احمـد بـن
عبدالحلیم ،مجموععالفتیهی ،ج ،0ص ،878-835ج ،0ص858؛ ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبیبکـر ،الحرهحعفحيعالكحالمع
قلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة ،ص70؛ ابنرجب ،عبدالرحمن بن أحمد ،أهحوالعالیبحورعهأححوالع
أهلهیعإلیعالنشور ،ص182؛ آلوسی ،محمود بن عبداللـه ،رهحعالمعحینيعفحيعتفسححرعالیحرآنعالعظححمعهالسحبععالمثحیني ،ج،2
ص151؛ آل الشیخ ،صالح بن عبدالعزیز ،إتییفعالسیئلعبمیعفيعالطییه ةعمحنعمسحیئل ،ج ،7ص88؛ آلوسـی ،نعمـان بـن
محمود ،جالءعالعحنحنعفيعمییکمةعاألحم ن ،ص138؛ البانی ،محمد ناصرالدین ،موسوقةعالعالمحةعاإلمحیمعمجح دعالعصحرع
میم عنیصرعال نعاأللبیني ،ج ،5ص.175
 .5ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبیبکر ،الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمحنعالكتحیبعهالسحنة ،ص70؛
آلوسی ،محمود بن عبدالله ،رهحعالمعینيعفيعتفسحرعالیرآنعالعظحمعهالسبععالمثیني ،ج ،2ص.151

ابــنتیمیــه و شــوکانی میگوینــد :ارواح شــهدا در بهشــت هســتند 6.آنهــا در ادامــه
میگویند :ائمه و جمهور اهل سنت معتقدند که ارواح مومنین در بهشت هستند .آلوسی
در ادامه مینویسد :ابنحزم از اهل حدیث حکایت کـرده کـه آنهـا معتقدنـد کـه ارواح
مومنین در قبورشان هستند و همین قول را ابنعبدالبر ترجیح داد و استدالل به احـادیثی
1
(مثل حدیث زیارت مردگان که آمده است :السالم علیکم دار قـوم مـؤمنین) میکننـد.
ابنقیم در نقد این قول میگوید :ارواح گاهی اوقات در قبر هستند؛ نه اینکـه همیشـه در
قبر باشند و مفارقت با قبر نداشته باشند؛ چنانکـه مالـک گفـت ارواح هرجـا بخواهنـد
4
میروند 9.آلوسی نیز هم همین قول ابنقیم را میپذیرد.
همه آنها معتقدند که روح بعد از مر زنده است و محل اسـتقرار ارواح مـؤمنین در
بهشت است و این قول منافات ندارد که هر وقت خـدا بخواهـد ارواح متصـل بـه بـدن
مصداق اتصال اختالف است؛ تا جاییکه ابنرجب میگوید :این قـول
شوند؛ گرچه در
ِ
مردن ارواح ،قول اهل بدعت است؛ 2همچنین صـالح فـوزان میگویـد :مـذهب سـلف
امت و ائمه امت بر این است که روح بعد از مفارقت از بـدن بـاقی اسـت و عـذاب ،یـا
6
نعمت داده میشود.
اطالع ارواح و ارتباط ارواح با زائران قبورشان

پیرامون «والء و براء»

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموععالفتیهی ،ج ،80ص778؛ شوکانی ،محمد بن علی ،الفحت عالربحینيعمحنعفتحیهیع
اإلمیمعالشوکیني ،ج ،8ص.705
 .2آلوسی ،محمود بن عبدالله ،رهحعالمعینيعفيعتفسحرعالیرآنعالعظحمعهالسحبععالمثحیني ،ج ،2ص157؛ آلوسـی ،نعمـان بـن
محمود ،اآل یتعالبحنیتعفيعق معسمیععاألمواتعقلیعمذهبعالینفحةعالسیدات ،ص32؛ ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبـیبکـر،
الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة ،ص.58
 .3ابن عقیم جوزیة ،ع
محمد بن أبیبکر ،الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة ،ص.58
 .4آلوسی ،محمود بن عبدالله ،رهحعالمعینيعفيعتفسحرعالیرآنعالعظحمعهالسبععالمثیني ،ج ،2ص.157
 .5ابنرجب ،عبدالرحمن بن أحمد ،أهوالعالیبورعهأحوالعأهلهیعإلیعالنشور ،ص.183
 .6فوزان ،صالح بن فوزان ،کتبعالعیح ة ،ج ،11ص.55

خصوصیات روح بعد از مرگ از نگاه سلفیه

ابنقیم میگوید :سلف اجماع دارند که مرده جواب سالم زائرش را میدهد و در آرار بـه
تواتر رسیده که میت زائرش را میشناسد و به او بشارت میدهد؛ همانطور پیامبر
برای امت خودش تشریع کردند که وقتـی بـر اهـل قبـور سـالم میدهیـد ،سـالم شـما
َّ َ
َ ُ
السالم َعل ْيكم ََاو قوم ُمؤمنين)؛ این خطاب به-
بهصورت مخاطب باشد؛ یعنی بگویید( :

31

دوفصلنامه سلفیپژوهی ،سال سوم ،شامره  ،6پاییز و زمستان 6936

88

کسی است که میشنود و تعقل میکند .وگرنه اگـر میـت نشـنود ،ایـن خطـاب بهمنزلـه
خطاب معدوم و جماد است و لغو الزم میآید 6.ابنتیمیه هم میگوید :میت فیالجملـه
امر فرمود که به اموات سالم کنیـد و ایـن
میشنود و در صحیحین آمده که پیامبر
سالم دادن بر کسی است که میشنود و نسبت بـه زائـرش علـم دارد؛ سـسس ابـنتیمیـه
استدالل بهچند حدیث میکند که میت جواب سالم را میدهد 1.او در ادامـه میگویـد:
موقع سالم دادن ،همانطور که در حدیث آمده ،روح به بدن برمیگردد و در مواقع دیگر
هم ،روح به بدن برگشت داده میشود .ارواح مؤمنین در بهشت هستند؛ ولـی هـر وقـت
خدا خواست متصل به بدن میشوند و این اتصال به منزله نزول ملک ،یا به منزله شـعاع
9
خورشید بر زمین است .مالک هم معتقد است که ارواح ،هر جایی بخواهند میرونـد.
ابنعثیمین میگوید :آنچه از ادله شرعی برای من ظاهر شده این است که پیـامبر
سالم را میشنود؛ همانطور که اهل قبور وقتی بر آنهـا سـالم داده میشـود میشـنوند؛
چراکه اهل قبور با ضمیر "کاف" مخاطب قرار میگیرند .در این رابطه ابنعبدالبر حدیثی
4
را صحیح دانسته و ابنقیم در کتاب الرهح آن را ذکر کرده است.
ابنقیم به احادیث متعددی در کتاب الرهح استدالل میکند که میـت جـواب سـالم
زائرش را میدهد و او را میشناسد و با او مأنوس میشود .ابنعبدالبر نیز از پیامبر
َ
َ َّ
َ َْ
كْ َ
َ
ُ
الدن َيا فيسلم َعل ْي ِه ِإال وَ اللهه علي ِهه
يعرفه ِفي
نقل میکندَ « :ما من ُمسلم يمر علی قبر أ ِخيه ك َان
َ َ ْ َّ َ
فرمودنـد:
السالم» ،و از عایشه نقل شده که بیان داشته ،پیـامبر
ووحه َح َّتی يرَ علي ِه
َ
َّ
َ
« َما من وجل يجوو قبر أ ِخيه َو ْيجلس ِع ْنده ِإال استأنس ِب ِه ووَ َعل ْي ِه َح َّتی يقهوم» 2.جالـب اینکـه
ابنتیمیه و ابنقیم و ابنرجب ذکر کردهاند که میت ،اعمال نزدیکان و برادران خـودش را
میداند و اعمال احیا به اموات عرضه میشود .آنها به احادیث زیادی استدالل میکنند.
حدیث عبدالله بن مبارک از ابیایوب است کـه میگویـد« :تعهر
یکی از آن احادیث،
ِ
 .1ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبیبکر ،الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة ،ص.5
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموععالفتیهی ،ج ،80ص 771و .777-770
 .3همان ،ج ،80ص.775
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح،عفتیهیعنورعقلیعال رب ،جزء  ،153ص.70
 .5ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبیبکر ،الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة ،ص.5

َ

َْ

ْ

َ

َ

َ

َ

َ ُ

َّ

أعمال األ ْح َياء علی ال َم ْو َتی ف ِإلا َوأ ْوا حسنا فرحوا َو ْاس َت ْبش ُروا َو ِإن َوأ ْوا سوءا قالوا الل ُه َّم َواجع ِب ِه»؛
همچنین شوکانی میگوید :در احادیث زیادی رابتشده است اعمـال احیـا بـر امـوات
1
عرضه میشود و الزمهاش آن است که اموات ادراک داشته باشند.
اما سلفیهای معاصر مثل بنباز و البانی و صالح فوزان معتقدند که میت نسـبت بـه
9
بستگانش هیچ علمی ندارد.
ابنقیم میگوید :اصال زائر را زمانی زائر میگوینـد کـه مـزور ،زائـرش را بشناسـد و
بداند چه کسی به زیارت او آمده است و معقول از زیارت نزد جمیع امت ،زیارتی است
که مزور زائرش را بشناسد؛ وگرنه اگر مزور زائرش را نشناسد ،زیارتی بین این دو صورت
نگرفته است؛ همچنین سالم بر کسی که شعور ندارد و نمیدانـد معقـول نیسـت؛ پـس
4
سالم و خطاب و ندا برای کسی است که میشنود و مخاطب میشود و تعقل میکند.
ابنقیم میگوید :روح ،اشراف بر قبر دارد و بسیاری از مردم اشتباه میکننـد و خیـال
میکنند که جنس روح از جنس اجسام معهوده است؛ زمانیکه مکـانی را اشـغال بکنـد
ممکن نیست در مکان دیگری باشد و این تصور از روح اشتباه است و شأن روح غیـر از
در اعلیعلیین است و موقع سـالم بهسـوی
شأن بدن است؛ بلکه روح رسولالله
2
قبر برمیگردد و جواب سالم زائرش را میدهد و کالمش را میشنود .او در ادامـه ذکـر
میکند :این انتقال مثل چشم بههم زدن ،خیلی سریع صـورت میگیـرد؛ یـا اینکـه روح
متصل به قبر است و اشراف بر قبر دارد؛ بهطوریکه شعاع خورشید بر زمین اسـت ولـی
خود خورشید در آسمان است؛ همچنین نقل میکند که مالـک و ائمـه دیگـر بـهخـاطر
ِ
سرعت انتقال ارواح از عرش به زمین میگویند :ارواح هر مکانی که بخواهند میروند.

6

پیرامون «والء و براء»

خصوصیات روح بعد از مرگ از نگاه سلفیه

 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموععالفتیهی ،ج ،80ص771؛ ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبیبکر ،الحرهحعفحيعالكحالمع
قلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة ،ص3؛ ابنرجب ،عبدالرحمن بـن أحمـد ،أهحوالعالیبحورعهأححوالع
أهلهیعإلیعالنشور ،ص.55
 .2شوکانی ،محمد بن علی ،الفت عالربینيعمنعفتیهیعاإلمیمعالشوکیني ،ج ،8ص.787
 .3بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،فتیهیعنورعقلیعال رب ،ج ،10ص105؛ البانی ،محمد ناصرالدین ،موسوقةعالعالمةعاإلمحیمع
مج دعالعصرعمیم عنیصرعال نعاأللبیني ،ج ،7ص325؛ فوزان ،صالح بن فوزان ،الردعقلیعفحصلعمرادعقليعرضیعفحمحیعکتبح ع
قنعشأنعاألمواتعهأحوالهم ،ص11و .2
 .4ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبیبکر ،الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة ،ص.2
 .5همان ،ص.151-158
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ابنقیم میگوید :جماعتی از سلف وصیت کردند کـه هنگـام دفـن ،سـر قبرشـان قـرآن
تالوت شود .عبدالله بن عمر چنین وصیتی کرده و احمد هم تا زمانیکه ارر به او نرسیده
انکار میکرد و میگفت :قرائت قرآن نزد قبر بـدعت اسـت؛ ولـی بعـدها از ایـن نظریـه
برگشت و گفت قرائت قرآن بر قبر ،هنگام دفن بدعت نیست 6.ابنقیم در ادامـه مـیآورد
که شافعی هم قرائت نزد قبر را جایز میداند؛ گرچه خود ابنقیم در ذیل حـدیث «اقهرأوا
ُ
{يس}ع ْند َم ْو َتاكم» میگوید :با قرائت کنار قبر روابی به میت داده نمیشود؛ چون رواب یا
ِ
به قرائت است یا به گوش دادن است و این یک نوع عملی است که از میـت قطـع شـده
استدالل انقطاع عمل را بـرای کسـانی مـیآورد کـه
است؛ 1اما ابنقیم در جای دیگری،
ِ
ِ
معتقدند ،رواب قرائت به میت نمیرسد9؛ اما خود ابنقیم معتقد است که رـواب نمـاز و
روزه و قرائت قرآن به میت میرسد.
قرطبی در تذکره میگوید :از بع ی نقل است که رواب قرائت برای قاری است؛ امـا
َْ
َ
َ َ ُ َ ُْ
یء الق ْهر ُآن ف ْاس َهت ِم ُعوا ل ُهه
رواب استماع برای میت است؛ چراکه در آیه قرآن آمـده :و ِإلا ق ِهر
َو َأنص ُت ْوا َل َع َّل ُك ْم ُت ْر َح ُم َ
ون؛ 4سسس نظر خودش را بیان میکند کـه بعیـد نیسـت هـم رـواب
ِ
قرائت و هم رواب استماع برای میت باشد و اگر هم میت نشنود ،قرائت قرآن مثل صـدقه
و دعا و استغفار برای میت است؛ چراکه قرآن دعا و استغفار و ت ـرع اسـت و بهوسـیله
قرآن متقرب به خدا میشوند؛ 2پس همینکه مرده صدای قرائت قـرآن را میشـنود ،یـک
نوع ارتباطی بین میت و زائرش است.
اشکال

بع ی از علما میگویند :عمل انسان منقطع اسـت ،مگـر صـدقه جاریـه و علمـی کـه
بهوسیله آن نفع ببرد و فرزند صالحی که در حق او دعا کند.
 .1همان ،ص.15
 .2همان ،ص 18و .11
 .3همان ،ص.113
 .4سوره اعراف ،آیه .850
 .5قرطبی ،شمسالدین محمد ،التذکرةعبأحوالعالموتیعهأمورعاآلخرة ،ص.822

جواب

پیرامون «والء و براء»

 .1همان ،ص.835-822
 .2همان ،ص.830
 .3ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبیبکر ،الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة ،ص.113
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموععالفتیهی ،ج 80ص.777
 .5آلوسی ،نعمان بن محمود ،اآل یتعالبحنیتعفيعق معسمیععاألمواتعقلیعمذهبعالینفحةعالسیدات ،ص.51
 .6ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبیبکر ،الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة ،ص.115-181
 .7همان ،ص.188

خصوصیات روح بعد از مرگ از نگاه سلفیه

قرطبی به این ایراد هم جواب میدهد که اوال قرائت هم دعا و استغفار برای میت است.
رانیا قرائت از طرف فرزند و رفیق و مومنین ،صدقه به میت است؛ همانطور کـه بع ـی
نقل میکنند :صدقه فقط مختص به مال نیست؛ بلکـه قرائـت قـرآن و دعـا هـم صـدقه
6
شمرده میشود .جالب اینکه قرطبی در تذکره بابی بهنام «ما جاء في قراءُ القرآن عند القبر
حالة الدفن وبعده وأنه يصل إلی الميت ثواب ما يقرأ ويدعی ويستغفر له ويتصهدق عليهه» دارد و
در این باب ،به احادیثی استدالل میکند که رواب قرائت به میت میرسد و کالم بزرگانی
1
را در این رابطه نقل میکند.
ابنقیم می گوید :مذهب احمد و جمهور سلف و قول بع ی از اصـحاب ابوحنیفـه
این است که رواب صوم و نماز و قرائت قرآن به میت میرسد .مشهور از مذهب شـافعی
و مالک این است که رواب این اعمال به میت نمیرسد؛ 9همچنین ابنتیمیـه میگویـد:
احمد و ابیحنیفه و طائفهای از اصحاب مالک و شافعی میگویند :رواب صوم و نماز و
قرائت قرآن به میت میرسد 4و خود ابنتیمیه هـم همـین قـول را میپـذیرد .نعمـان بـن
محمود آلوسی هم میگوید :اهل سنت و جماعت بر این عقیده هستند که رـواب روزه و
2
نماز و قرائت قرآن و تمام خوبیها ،به میت میرسد.
در ادامه ابنقیم احادیثی را میآورد که داللت بر رسیدن رواب صدقه ،روزه و حج بـه
میت دارد؛ 6در واقع ابنقیم جواب حدیث انقطاع عمل انسان را میدهد که این حـدیث
چند استثنا دارد؛ همچنین میگوید :وقتی رواب روزهای که مجرد ترک و نیت قلبی است
به میت میرسد ،بهطریقاولی رواب قرائتی که عمل با لسـان اسـت و گـوش میشـنود و
چشم میبیند ،به میت خواهد رسید؛ 7او در ادامه میگوید :عبادات بر دو قسـم مـالی و
بدنی تقسیم میشوند و شارع میخواهد ما را آگاه بکند که بـا رسـیدن رـواب صـدقه بـه
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میت ،رواب سایر عبادات مالی هم به میت میرسد؛ همچنین با رسـیدن رـواب روزه بـه
میت ،رواب سایر عبادات بدنی هم به میت میرسد؛ 6همچنین اگر در روایات ،اسمی از
حج و روزه و صدقه آمده ،ولی اسمی از قرائت نیامده ،بـهخـاطر آن اسـت کـه سـائل از
به این امور اذن داده ،اما غیر از ایـن
در این امور سؤال کرده و پیامبر
پیامبر
امور را نفی و منع نکرده است 1.جالب اینکه در اینجا ابنقیم ماننـد بع ـی از وهـابیون
امروزی (مثل صالح فوزان و ابنعثیمین که کالمشان خواهـد آمـد) کـه از سـنت ترکیـه
استفاده کردهاند ،برای منع قرائت قرآن از سنت ترکیه استفاده نمیکند؛ سنت ترکیه یکـی
از مسائل بسیار مهمی است که نیاز به مقاله جداگانهای دارد تا ابعادش تحلیل و بررسی
شود .ابنقیم میگوید :در این روایت عمل خود انسان قطع شده است؛ اما رـواب عمـل
9
دیگران نفی و قطع نشده و انتفاع عمل دیگران که به میت هدیه بدهند ،قطع نشده است.
جالب اینکه ابنقیم ادعا میکند :جمهور سـلف معتقدنـد ،رـواب قرائـت بـه میـت
میرسد؛ ولی صالح فوزان ادعا میکند که قرائت قرآن و فاتحه برای اموات بدعت و امـر
محدری است که سلف امت نه در مسجد و نه در مقبره و نه در خانه چنین کاری نکرده-
اند؛ 4همچنین البانی میگوید :سلف صالح چنین کاری نکردهاند و از سلف ،سالم بـر
قبور آمده و قرائت قرآن نزد آنها بدعت مکروهه است؛ همانند متقدمینی (مثل ابوحنیفه،
مالک و احمد) که تصریح به کراهت کردهاند 2.البانی در ادامـه میگویـد :اگـر ارـری از
ابنعمر وارد شده که وصیت کرده هنگام دفن بر قبرش قرآن خوانـده شـود ،برفـر کـه
سندش صحیح باشد ،حمل بر قرائت هنگام دفن میشود؛ نه اینکه مطلقا بر سر قبر قرآن
خوانده شود .ابنعثیمین و بنباز هم میگویند :قرائت قرآن بـرای میـت بـدعت اسـت و
وارد نشده است 6.بنباز درجایی دیگر میگوید :اکثر اهـل
چنین چیزی از پیامبر
علم ،قرائت قرآن را برای میت جایز میدانند؛ ولی اف ل نـزد مـن ،عـدم جـواز اسـت؛
 .1همان ،ص.188
 .2همان ،ص.107
 .3همان ،ص.185
 .4فوزان ،صالح بن فوزان ،مجموععفتیهیعفاحلةعالشحخعصیل عبنعفوزان ،ج ،1ص.855
 .5البانی ،محمد ناصرالدین ،موسوقةعالعالمةعاإلمیمعمج دعالعصرعمیم عنیصرعال نعاأللبیني ،ج ،8ص.073
 .6ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتیهیعنورعقلیعال رب ،جزء  ،153ص 08و 5؛ بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،فتحیهیعنحورع
قلیعال رب ،ج ،10ص.855

6

چراکه در این رابطه نقلی از سلف صالح نشده است.
آنچه مسلم است ،با تفحص در کالم قرطبی ،ابنتیمیه ،ابنقیم و دیگـران مشـخص
میگردد ،اتفاقا سلف امت به این کار پایبنـد بـودهانـد .جالـب اینکـه البـانی میگویـد:
مذهب احمد و ابوحنیفه و سلف صالح بر عدم قرائت است؛ درحالیکه ابنتیمیه و ابن-
قیم میگویند :مذهب احمد و ابوحنیفه و جمهور سلف بر این است که رواب قرائت بـه
میت میرسد؛ لذا این ادعای البانی جای تامل دارد .خود ابنقـیم نیـز میگویـد :کسـی
بگوید سلف چنین کاری نمیکردند ،جاهل به این امر است و نمیداند که سلف چنـین
1
کاری میکردند.
شنيدن مردگان

به زیـارت قبـور میرفـت و آنهـا را
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 .2ابن عقیم جوزیه ،ع
محمد بن أبیبکر ،الرهحعفيعالكالمعقلیعأرهاحعاألمواتعهاألححیءعبیل الئلعمنعالكتیبعهالسنة ،ص.107
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 .4آلوسی ،نعمان بن محمود ،اآل یتعالبحنیتعفيعق معسمیععاألمواتعقلیعمذهبعالینفحةعالسیدات ،ص51؛ البانی ،محمـد
ناصرالدین ،موسوقةعالعالمةعاإلمیمعمج دعالعصرعمیم عنیصرعال نعاأللبیني ،ج ،5ص.53
 .5بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،فتیهیعنورعقلیعال رب ،ج ،10ص.158-157
 .6بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،مجموععفتیهیعالعالمةعقب العز زعبنبیز ،ج ،7ص.711

خصوصیات روح بعد از مرگ از نگاه سلفیه

شوکانی میگوید :به تواتر رابتشده که پیامبر
مثل احیا خطاب قرار میداد و میفرمود« :السالم عليكم أهل َاو قوم مؤمنين ،وإنا بكم -إن
9
شاء الله -الحقون ،نسأل الله ولكم العافية».
در مقابل این قول که در سالم به میت ،میت مخاطب قرار میگیرد و علم بـه زائـرش
دارد ،بع ی مثل نعمان بن محمود آلوسی و البانی میگویند :در اینجـا میـت مخاطـب
قرار نمیگیرد و سماعی برای میت صورت نمیگیرد و این سالم دادن ،دعا در حق میـت
است 4.بنباز هم میگوید :علم میت نسبت به زائرش از ادله شرعیه رابت نیست و اخبار
2
صحیحی وارد نشده که میت علم دارد؛ ولی سنت بر این است که بر میت سالم بدهند؛
گرچه بنباز در مجموععفتیهی بعد از نقل کالم ابنقیم میآورد :سلف بـر آن هسـتند کـه
ارواح اموات تا زمانیکه خدا بخواهد باقی هستند و میشنوند 6.آلوسـی بـرای کالمـش
استدالل میآورد که این سالم دادن ،امری تعبدی است و این سالم ،رحمت برای میـت
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است و ما میت را به منزلهی مخاطب قرار میدهیم و چنین کاری در لغت عربـی شـایع
است.
این قول آلوسی و البانی تحت بحث سماع موتی قرار میگیرد کـه نیـاز بـه مقالـه یـا
کتاب جداگانهای دارد؛ اما اجماال میگوییم ،دلیل اول (تعبدی) مـردود اسـت؛ چراکـه
شارع مقدس حکیم است و به امر لغوی امر نمیکند؛ چون فر ایـن اسـت کـه میـت
سالم را نمیشنود و مثل این است که بر جمادات سالم دادهایم؛ پس عقال چنین کـاری
بر شارع جایز نیست؛ چنانچه در این رابطه قول ابنقیم را قبال ذکر کردیم؛ اما در جواب
دلیل دوم (میت بهمنزله مخاطب است و در زبان عربی معهود اسـت) میگـوییم ،بلـه،
سالم دادن حتی بر مخاطب زنده هم رحمت و دعا در حق مخاطـب اسـت؛ نـه اینکـه
َّ َ
َ ُ
السالم َعل ْهيكم
سالم فقط در حق میت رحمت و دعا باشد؛ همچنین از ظاهر این جمله (
ََاو قوم ُمؤمنين) ،استفاده میشود که میت ،خود مخاطـب قـرار میگیـرد؛ نـه اینکـه بـه
منزلهی مخاطب باشد و این تأویل نیاز بهدلیل دارد؛ چراکه اصل این است که کـالم بـر
ظاهرش حمل شود؛ چنانچه معهود در لغت عربی این است که وقتی کسـی مخاطـب
سالم قرار میگیرد ،دارای تعقل و درک است.
اکثر سلفیها (ابنتیمیه ،ابنقیم ،شوکانی ،ابنعثیمین و دیگران) ،معتقدند کـه میـت
سالم را میشنود و نسبت به زائرش درک و علم دارد .سالم نیز بر کسی خطاب میشـود
که دارای درک است؛ اما بع ی از سلفیها مثـل البـانی و نعمـان بـن محمـود آلوسـی
میگویند :میت ،سماعی نسبت به سالم ندارد و این سـالم در واقـع دعـا در حـق میـت
است؛ همچنین نسبت بهرسیدن رواب قرائت به میت ،ابـنتیمیـه و ابـنقـیم و قرطبـی و
نعمان بن محمود آلوسی و دیگران میگویند :رواب قرائت قرآن به میـت میرسـد؛ ولـی
سلفیهای معاصر مثل ابنعثیمین و البانی و صالح فوزان و بنباز میگویند :رواب قرائت
به مرده نمیرسد و این عمل ،عمل بدعی است.
آنچه مسلم است ،سلفیهای معاصر حتی به کالم سلف خودشان پایبند نبـوده و در
تفکر سلفیها یک تغییر و دگرگونی ایجاد شـده؛ در واقـع علـت ایـن تغییـر و مصـادیق
اختالف بین سلفیهای معاصر با سلف خودشان ،نیاز به مقالـه یـا کتـابی جـدا جهـت
تحلیل و بررسی دارد.

نتيجه

پیرامون «والء و براء»

خصوصیات روح بعد از مرگ از نگاه سلفیه

در مجموع مطالبی که در بحث خصوصیات روح بعد از مر از دیدگاه سلفیه و وهابیت
ِ
بیان شد ،میتوان به این نتیجه رسید که آنچه از کالم سلفیها بهدست میآید این اسـت
که سلفیه و وهابیت ،تعریفی برای روح ارائه نکردهانـد و علـم آن را واگـذار بـه خداونـد
متعال میکنند .اگر هم بع ی از وهابیت تعریفی داشتهاند ،همان تعریف ابنقیم اسـت
که گفت :روح جسم نورانی ،علوی (از عالم باال) ،خفیف ،زنده و متحرکی است که در
جوهر اع اء نفوذ میکند .رابت شده که همه سلفیها معتقدند ،روح بعد از مر زنـده
است؛ تا جاییکه ابنرجب میگوید :این قـول مـردن ارواح ،قـول اهـل بـدعت اسـت؛
همچنین سلفیها میگویند :محل استقرار ارواح مومنین در بهشـت اسـت و ایـن قـول
منافاتی با این موضوع ندارد که هر وقت خدا بخواهد ،ارواح متصل به بدن شـوند .اکثـر
سلفیها مثل ابنتیمیه و شاگردانش و حتی بع ی از وهابیت معاصر مثـل ابـنعثیمـین
معتقدند که میت ،سالم را میشنود و نسبت به زائرش درک و علم دارد و سالم بر کسـی
خطاب می شود که دارای درک است؛ اما بع ی از وهابیت مثل البانی میگویند :میـت،
سماعی نسبت به سالم ندارد و این سالم در واقـع دعـا در حـق میـت اسـت؛ همچنـین
نسبت بهرسیدن رواب قرائت قرآن به میت ،اکثر سلف حتی خود ابـنتیمیـه و ابـنقـیم و
بع ی از سلفیهای معاصر میگویند :رواب قرائت قرآن بـه میـت میرسـد .در مقابـل
بع ی از وهابیت معاصر مثل ابنعثیمین ،البانی ،صالح فوزان و بنباز میگویند :رـواب
قرائت به مرده نمیرسد و این عمل ،عمل بدعی است.
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 .75فوزان ،صالح بن فوزان ،مجمو فتاوی الشیخ صالح الفوزان ،تحقیق :حمود بن عبدالله المطـر
 عبدالکریم بن صالح المقرن ،ریا  :دار ابنخزیمة ،چاپ اول1080 ،ق. .77فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر فی غر یب الشرح الکبیر للرافعی ،قـم :منشـورات دار
الرضی ،چاپ اول ،بیتا.
 .73قرشی ،سید علی اکبر ،قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چاپ ششم1018 ،ق.
 .72قرطبی ،شمسالدین محمد بن أحمد ،التذکرة بأحوال الموتی وأمور اآلخرة ،محقق :دکتر صادق
بن محمد ،ریا  :مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع ،چاپ اول1085 ،ق.
 .75قرطبی ،شمسالدین ع
محمد بن أحمد ،الجامع ألحکام القرآن ،تحقیق :أحمد البردونی و ابـراهیم
أطفیش ،قاهره :دار الکتب المصریة ،چاپ عدوم1720 ،ق.
 .05قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع الحکام القنرآن ،تحقیـق :احمـد بردونـی و ابـراهیم املفـیش،
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قاهره ،دار الکتب المصریه ،چاپ دوم1720 ،ق.
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 .01مصطفوی ،حسن ،التحقیع فی کلمات القرآن الکر یم ،تهران :مرکز الکتـاب للترجمـة و النشـر،
چاپ اول1058 ،ق.

دوفصلنامه علمی ترویجی سلفیپژوهی ،سال سومشماره  6پاییز و تابستان 6936
تاریـــخ دریــــافــت  6936/26/62 :تار یــــخ تأییـــــد  6936/23/60 :صفحــات33-660 :

بررسی ديدگاه سلفيه جهادی در مسأله عدو قر يب
(حاکمان ممالک اسالمی) ،با تأکيد بر آيه  113سوره
توبه
*

علیاکرب لطفی
مهدی فرمانیان

**

چکيده
سلفیه جهادی بهعنوان گروهی که تنها راه گسترش و نشـر اسـالم را جهـاد مسـلحانه
میدانند ،با تکیه بر آیه  187سوره توبه و بدون توجه بهدیگر آیات ،تفسیر جدیـدی از
دشمن نزدیک ارائه کردهاند .آنان حاکمان ممالک اسالمی را بهعنوان دشمن نزدیک و
مصداق آیه شریفه دانسته و قتال با آنان را واجب عینی میدانند .این تفسیر تـا قبـل از
محمد عبدالسالم فرج ،از هیچ مفسری دیده نشده بـود و او اولـین کسـی اسـت کـه
چنین تفسیری را ارائه کرده است .تکفیریها معتقدند که حاکمان ممالـک اسـالمی،
بهخاطر آنکه دست نشانده کفار هستند و افعال کفرآمیز و ارتدادی انجام مـیدهنـد،
بهعنوان عدو قریب مستحق قتال میباشند .این مسأله از دو جهت قابـل نقـد اسـت.
اول:کافر نبودن حاکمان ممالک اسـالمی؛ دوم:مخـالف بـودن ایـن دیـدگاه سـلفیان
جهادی با کتاب ،سنت و سـیره مسـلمانان.عـالوه بـر ایـن ،برخـی آیـات و روایـات
مسلمانان را به مدارا می خوانند و از جهاد مسلحانه علیه حاکمان باز میدارد کـه ایـن
موضوع معار ِ با این برداشت سلفیان تکفیری میباشد؛ از اینرو ضرورت ایجاب مـی-
کند که ضمن تعریف سلفیه جهادی ،با تمسک به آیات و روایات به بیان دیدگاه صحیح در
برخورد با حاکمان ممالک اسالمی بسردازیم.
کلیدواژهها :سلفی جهادی ،عدو قریب ،حاکمان ،ممالک اسالمی ،آیه  187سوره توبه.
* کارشناس ارشد مذاهب ،پژوهشگر موسسه دار االعالم لمدرسة اهل البیت و اسـتاد زبـان و معـارف اسـالمی در مدرسـه
المهدی وابسته به جامعة المصطفی العالمیه.lotfi43271@gmail.com .
** دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب.
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مقدمه

611

مقابله با دشمن نزدیک از جمله اموری است که هر عقل سلیمی به آن حکم میکند .ایـن
امر مورد پذیرش شرع نیز هست؛ همانطور که خداوند در آیه شـریفه يها َأ كي َهها َّال َ
هذين َآم ُنهوا
ْ
ُ
ْ ُ َّ
ُ َّ َ ُ َ ُ
فيك ْم غ ْل َظ ًة َو ْاع َل ُموا َأ َّن َّالل َه َم َع ْال ُم َّت َ
قين ،اشـاره بـه تقـدم
ذين َيلونك ْم ِم َن الكف ِاو َو ل َي ِج ُدوا
قاتلوا ال
ِ
ِ
جهاد علیه دشمن نزدیک دارد؛ اما باید ابتدا دشمن نزدیک و شاخصههای آن بیان گردد تـا
جامعه اسالمی دچار آسیب نشود .گروههای سلفی جهادی با تمسک به ایـن آیـه شـریفه،
حاکمان ممالک اسـالمی را مصـداق دشـمن نزدیـک میداننـد؛ در واقـع ایـن اشـتباه در
تشخیص دشمن نزدیک موجب گردیده است که تکفیریها با تمسک به این آیه ،اقـدام بـه
ایجاد ناامنی و قتل مسلمانان و انسانهای بیگناه کنند؛ از سویی دیگر ،این فهم نادرسـت
موجب شده که از دشمن اصلی (استکبار جهانی و صهیونیسم) غافل شـوند .نویسـندگان
نقد این عملکرد سلفیه جهادی ،کتب متعددی را نگاشتهاند که مهـمتـرین ایـن
فریقین در ِ
آرار عبارتاند از :الفتنةعالغیئبة،عتالیف مجموعة المولفین ،کـه در بخشـی از ایـن ارـر ،بـه
مسأله عدو قریب پرداخته شده است .نیضعالفر اةعالغیئب نوشته جارالحق شیخ االزهر و
عطیه صقر ،و همچنین ق هعقر بعهعبعح نوشته حسن حسینعلی نیز به این موضـوع اشـاره
کردهاند؛ اما در این آرار بهتمام زوایای بحث و محل نزاع از قبیل تبیین دقیق مصـداق عـدو
قریب از منظر سلفیه جهادی و ادله سلفیه در خروج بر حاکم و همچنین نقد دقیق ادله آنها
از کتاب ،سنت و کالم بزرگان اهل سنت پرداخته نشـده؛ در واقـع بایـد گفـت کـه در ایـن
کتب ،تنها به بیان شان نزول آیه شریفه ،ادله تقدم خروج بـر دشـمن نزدیـک و مبـاحثی از
قبیل عملکرد خلیفه اول در مقابل مرتدین و عملکرد صالحالدین ایوبی و ...پرداخته شـده
است؛ از اینرو در این نوشته ،ضـمن تعریـف سـلفیه جهـادی ،پیـدایش اندیشـه قتـال بـا
حاکمان ممالک اسالمی ،تبیین آیه شریفه و چگونگی تمسک سـلفیان بـه آیـه در قتـال بـا
حاکمان ،بیان دیدگاه آنان در تعیین مصداق عدو قریب (حاکمان ممالک اسـالمی) و ادلـه
آنان برای خروج بر حاکم ،به نقد این ادله از کتاب و سنت و همچنین سیره سـلف و کـالم
علما بزر اهل سنت که مورد قبول سلفیان جهادی است میپردازیم.

سلفيه جهادی

 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العحن ،ج ،3ص.852
 .2احمد مختار ،عبدالحمید عمر ،معجمعاللغةعالعربحةعالمعیصرة ،ج ،8ص1558؛ سالم ،احمد ،میبع عالسلفحة ،ص.83
 .3همان ،ص3؛ البانی ،محمد ناصرالدین ،درهسعللشحخعنیصرال نعالبینی ،ج ،71ص7؛ وادعی ،مقبـل بـن هـادی ،تیفحةع
المجحبعقحنعاسحةلةعالییضحرعهعالغر حب ،ص125؛ عبـدالغنی ،عمـاد ،المفحیهحمعهاالفكحیرعهالعییئح عالمیور ح عللیرکحیتع
االسالمح ،عالیرکیتعاالسالمح عفیعالوانعالعربی ،ج ،1ص.55
 .4همان ،ج ،1ص52؛ حجازی ،اکرم ،دراسیتعفیعالسلفح عالجهید  ،ص.73
 .5سوری ،ابومصعب ،دقوةعالمییهمةعاالسالمحةعالعیلمحة ،ص.727
 .6عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهیدعالفر اةعالغیئب  ،ص.12
 .7عزام ،عبدالله ،التجیرةعالمنجحةعزادعالمجیه ن ،ص.817
 .8نسیرة ،هانی ،الیرکیتعاالسالمح عفیعالوانعالعربی ،ج ،8ص.1872
 .9ابورمان ،محمد ،االصالحعالسحیسیعفیعالفكرعاالسیسی ،ص.875
 .10مییر،رویل ،السلفح عالمعیصرط ،ص.700

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی در مسأله عدو قریب...

از آنجایی که بحث ما در تبیین دیدگاه سلفیه جهادی در مقابلـه عـدو قریـب (حاکمـان
ممالک اسالمی) میباشد ،در اینجا بهتعریف اجمالی از این گروه میپردازیم.
سلف در لغت عبارت است از هر چیزی که مقدم شده باشد 6.سلفیه مصـدر صـناعی
از ماده «سلف» است 1که در اصطالح سلفیه عبارت است از کسانی که قائـل بـه التـزام و
عمل به کتاب و سنت نبوی بنابر فهم سلف صالح باشـند؛ 9بنـابراین ،سـلفیه جهـادی بـه
کسانی اطالق میشود کـه بـر اسـاس چنـین فهمـی از کتـاب و سـنت ،تنهـا راه برقـراری
حکومت اسالمی را جهاد مسلحانه میدانند 4.به عقیده آنها سلفی جهادی افرادی هسـتند
که دارای تفکر جهاد مسلح بر علیه حکومتهای موجود در جهان اسالم و بر ضد دشمنان
خارجی میباشند .افرادی دارای تفکر مشخص که بر اساس مبادی حاکمیت و قواعد والء
و براء و قواعد اساسی جهاد بنا شده 2و از آن بهعنوان یک واجب عینـی یـاد مـیکننـد؛ 6تـا
جایی که عبدالله عزام در این باب تصریح میکند :ای مسلمانان ،بدانیـد زنـدگی و عـزت
شما در گرو جهاد است؛ از اینرو اگر کسی علیه طواغیت ،کفار و ظالمین به قتال نسـردازد
هیچ ارزشی برای او در این دنیا نیست؛ 7آنان بر ایـن باورنـد کـه تشـکیل ابتـدایی اسـالم،
قدرت یافتن آن و بقای آن تا به امروز ،در گرو شمشیر بوده؛ 8بنابراین ،تنها راه انتشار توحید
و معارف الهی را جهاد مسلحانه علیه طاغوت میدانند 3.اصطالح سلفیه جهادی اولینبـار
در اواخر دهه  ،1555در روزنامه نیویورک تایمز بهکار رفت 61.اولین کتابی که با این عنوان
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منتشر شد ،بهنام " الردعقلیعالتهمةعالتهیهنعبحنعالیرکةعالجهید ةعالسحلفح عهعا حرانعالرافاحة"
6
توسط ایمن الظواهری در انگلیس بود.
بعد از شناخت اجمالی از سلفیه جهادی ،اکنون آیه  187سوره توبه به عنوان محـور
بحث ،مورد بررسی قرار می گیرد.
تبيين آيه  113سوره توبه

ازجمله آیاتی که گروههای سلفی تکفیری ،با تمسـک بـه آن ،جـواز مقابلـه بـا حاکمـان
ممالک اسالمی را برداشت کردهاند ،آیه  187سوره توبه میباشد که خداوند میفرماید:
ْ
ُ َّ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ
ُ َْ ً
َ ك َ َّ َ َ ُ
هاو َو ل َي ِج ُهدوا فهيك ْم ِغلظهة َو
َ يا أيها الذين آمنوا ِ
قاتلوا الهذين يلهونكم ِمهن الكف ِ
ْ َ ُ َّ َّ
الل َه َم َع ْال ُم َّت َ
قين؛
اعلموا أن
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ای کسانی که ایمان آوردهاید ،با کافرانی که نزدیک شما هستند جنگ کنید تا
2
در شما شدت و درشتی یابند و بدانید که خدا با پرهیزگاران است.

611

مفسران در ذیل این آیه شریفه ،ضـرورت مقابلـه بـا دشـمن نزدیـک را بیـان کـرده9و
معتقدند که این آیه شریفه ،در باب جهاد علیه رومیان نازل شده اسـت 4.در شـان نـزول
 ،بعد از آنکه ایشـان بخـش
این آیه شریفه آمده :در اواخر عمر شریف پیامبر اکرم
عظیمی از جزیرةالعرب را به دین اسالم دعوت فرمودند ،نوبت آن رسیده بـود کـه بـرای
از
گسترش اسالم به تبلیغ دین در خارج از جزیرةالعرب پرداخته شود کـه پیـامبر
نزدیکترین منطقه که در آن زمان شام بود شروع کردند؛ 2از اینرو یکی از اصحاب خود
بهنام"حارث بن عمیر ازدی" را برای تبلیغ اسالم به شام روانه کردنـد؛ امـا حـاکم رومـی
منطقه ،عالوه بر عدم پذیرش دین ،فرستاده پیـامبر را کشـت و خـود را آمـاده حملـه بـه
ممالک اسالمی کرد؛ 6پس از این واقعه ،خداونـد ضـمن نـزول آیـه شـریفه ،مـومنین را
7
تشویق به مقابله با دشمن نزدیکشان کرد که در آن دوره ،مقصود ،رومیان بودند.
 .1مییر،رویل ،السلفح عالمعیصرط ،ص.758
 .2سوره توبه ،آیه.187
 .3طبری ،محمد ،الجیمععالحكحیمعالیحرآن ،ج ،11ص58؛ طباطبـایی ،محمـد حسـین،عالمححزان ،ج ،5ص050؛ آلوسـی،
محمود ،رهحعالمعینی ،ج ،7ص03؛ سباعی ،هانی ،التجلیةعفیعالردعقلیعالتعر ة ،ص.17
 .4نیشابوری ،احمد ،الكشفعهالبحینعقنعتفسحرعالیرآن ،ج ،5ص118؛ قرطبی ،محمد ،الجیمععالحكیمعالیرآن ،ج،2عص.853
 .5رشید رضا ،محمد ،تفسحرعالیرآنعالیكحم ،ج ،11ص.75
 .6انصاری ،ابوحارث ،ارشاد السوول الی حروب الرسول ،ص.71
 .7طبری ،محمد بن جریر،عتفسحرعابری ،ج ،10ص530؛ ابنکثیر ،اسماعیل ،الب ا ةعهالنهی ة ،ج ،5ص.8

عدو قريب

مقابله با دشمن نزدیک از جمله مواردی است که عقل این راهبرد را بهعنوان یک تاکتیک
جنگی پذیرفته است و خداوند نیز این تاکتیک را به مسلمانان گوشزد میکند.
6
عدو در لغت به معنای دشمن تبیـین شـده اسـت و مـراد از قریـب نزدیـک اسـت؛
بنابراین ،مراد از عدو قریب در آیه شریفه ،دشمن نزدیک میباشد .اکثر مفسران مشـهور
فریقین در ذیل آیه شـریفه ،مـالک در نزدیـک بـودن دشـمن را از جهـت قـرب مکـانی
دانستهاند؛ 1پس در هر زمان ،آن دسته از دشمنان که به ممالک اسالمی نزدیک بودهاند را
بهعنوان دشمن نزدیک خواندهاند 9.این در حالی است که سلفیهای تکفیری ،تفسـیری
غیر از دیدگاه عالمان دینی ،از صدر تاکنون ارائه کردهاند؛ بنـابراین ،در ذیـل آیـه شـریفه
برای عدو قریب ،مصداق دیگری بیان کردهاند 4که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
مصداق عدو قريب در نگاه سلفيان جهادی

 .1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،الفیظعقرآن ،ج ،8ص.81
 .2رعلبی ،احمد ،الكشحفعهالبححین ،ج ،5ص118؛ قرطبـی ،محمـد،عالجحیمععالحكحیمعالیحرآن ،ج ،11ص58؛ زمخشـری،
محمود بن عمر ،الكشیف ،ج ،8ص788؛ عیاشی ،محمـد ،تفسححرعالعحیشحی ،ج ،8ص112؛ طبرسـی ،ف ـل بـن حسـن،
مجمععالبحینعفیعتفسحرعالیرآن ،ج ،5ص183؛ آلوسی ،محمود ،رهحعالمعینی ،ج ،7ص.03
 .3شافعی ،محمد بن ادریس ،تفسحرعاالمیمعالشیفعی ،ج ،8ص578؛ همان ،االم ،ج ،0ص133؛ جصاص ،احمد بن علی،
احكیمعالیرآن ،ج ،7ص853؛ ابنکثیر ،اسماعیل ،تفسحرعالیرآنعالعظحم ،ج ،8ص.022
 .4سباعی ،هانی،عالع هالیر ب ،ص.71
 .5سباعی ،هانی ،التجلیة فی الرد علی التعریة ،ص.10
« .6و الحق ان الحکام الیوم اشد کفرا و ضالال من التتار»؛ (سید امام ،عبـد القـادر ،الجحیمععفحیعالحبعالعلحمعالشحر ف 558؛
نجدی ،عبدالرحمن ،قصةعخوارجعقصرنی ،ص.)113
 .7بخاری ،محمد ،صیح عبخیری ،ج ،0ص.71

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی در مسأله عدو قریب...

سلفیهای تکفیری با استناد به آیه شریفه و روایاتی در ضمن آن ،حکم بـه قتـال دشـمن
نزدیک میکنند؛ البته آنها مصداق دشمن نزدیک را حاکمـان ممالـک اسـالمی معرفـی
کردهاند .بهعقیده آنها ،این حکام به دلیل حکم بهغیر مـا انـزل اللـه ،در اداره حکومـت،
قوانینی برخالف کتاب و سنت وضع کردهاند که منجر به ارتـداد و خـروجشـان از دایـره
اسالم شده است؛ 2تـا جـایی کـه سـلفیهـای تکفیـری ،کفـر آنهـا را شـدیدتر از تاتـار
َ
َ ْ ُ
میدانند؛ 6از اینرو ،بنابر روایت نبوی ( َم ْهن َب َّهدل َِ َين ُهه فهاق ُتل ُوه) 7قائـل بـه وجـوب قتـال
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حاکمان هستند 6.سلفیهای تکفیـری حتـی قتـال بـا حاکمـان ممالـک اسـالمی را بـر
مستکبران جهانی مانند آمریکا و اسرائیل اولویت بخشیدهانـد 1.ایـن اندیشـه اولـینبـار
توسط محمد عبدالسالم فرج 9با نوشتن کتاب جهیدعالفر اةعالغیئب ترویج گردیـد .وی
ضمن معرفی حاکمان ممالک اسالمی بهعنوان دشمن نزدیک ،جوانان را ترغیب به قتـال
با آنان کرد؛ 4تا جاییکه جنگ با آنها را مقدم بر آزادسازی قدس و ممالک فلسطین می-
داند 2.وی جنگ با حکام را واجب عینی دانست چون از نظر او ،حاکمان ،مصداق بـارز
دشمن نزدیک هستند که باید از مقام خود عزل گردند 6.عبدالسالم فرج معتقـد بـود کـه
جنگ با کشوری مثل اسرائیل بهنفع هیچکس نیست و برای اسالم و مسلمانان سودی در
بر نخواهد داشت؛ چراکه با این کار ،ارکان حکومتهای استبدادی را تقویت کـردهایم؛
زیرا اساس وجود استعمار در کشورهای اسالمی همین حاکمان ممالـک هسـتند؛ پـس
ابتدا باید این حکام را از میان برداشت و بعد از آن به سراغ اسـتعمار(آمریکا و اسـرائیل)
رفت؛ 7همچنین ابومحمد مقدسی 8،قتال با حاکمان ممالک اسالمی را مقدم بر مقابلـه
َ ُ ْ َّ َ َ ُ َ ُ ِّ َ ْ ُ َّ
هاو،
ف
با اهل کتاب دانسته و تصریح دارد :بنابر آیـه شـریفه ق ِ
هاتلوا ال ِهذين يلهونكم مهن الك ِ
نزدیک ترین دشمن امروز به ما حکام مرتدی هستند که مانع رسیدن جهادیون به یهـود و
استکبار میباشند؛ از اینرو من قتال با ایـن حاکمـان مرتـد را مقـدم بـر قتـال بـا یهـود
میدانم؛ 3همچنین ایمن الظواهری 61نیز معتقد است که قتال با حکـام ،مقـدم بـر کفـار
اصلی است 66.وی حاکمان ممالک اسالمی را مرتد و دست نشانده استعمار میداند که
 .1سلفی ،محمد ،نثرعال رعفیعتنفحذعششبهةعکفرعدهنعکفر ،ص.113
 .2عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهیدعالفر اةعالغیئب  ،ص.10
 .3از رهبران فکری سلفیه جهادی در مصر بود و مهمترین ارر وی کتاب الجهیدعالفر اةعالغیئب میباشد.
 .4مجموعة المولفین ،الفتنةعالغیئب -عجمیقةعالجهیدعفیعالمصر ،ص187؛ سلفی ،محمد ،نثرعال رعفیعتنفحذعششبهةعکفحرعدهنع
کفر ،ص.112
 .5عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهیدعالفر اةعالغیئب  ،ص.15
 .6همان ،ص.17
 .7عبدالسالم فرج ،محمد،عالجهیدعالفر اةعالغیئب  ،ص15؛ سید امام ،عبدالقادر بن عبدالعزیز ،العم ةعفیعاق ادعالع ة ،ص.715
 .8وی از رهبران فکری گروههای سلفی جهادی میباشد.
 .9مقدسی ،ابومحمد ،مقابلة نداء االسالم ،ص15؛ همان ،تبصحرعالعیالعبتلبحیتعاهلعالتهجمعهعاالبتالء ،ص.172
 .10رهبر القاعده است که بعد از کشته شدن بنالدن رهبری القاعده را برعهده گرفت.
 .11الظوهری ،ایمن،عشفیءعص هرعالمومنحن ،ص.15

مسلط بر ممالک اسالمی شدهاند؛ بنابراین ،قتال با آنان را نوعی جهاد دفاعی میداند.

6

داليل سلفيه جهادی بر قتال حاکمان ممالک اسالمی به عنوان دشمن نزديک

 .1همان ،ص.15
 .2ناصرالرشید ،عبدالله ،خرهجعقلیعالییکم ،ص.8
 .3فلسطینی ،ابوقتادة ،لمیذاعالجهید ،ص15؛ ناصرالرشید ،عبدالله ،خرهجعقلیعالییکم ،ص.8
 .4ناصرالرشید ،عبدالله ،خرهجعقلیعالییکم ،ص.0
 .5از نظریه پردازان و رهبران جماعة الجهاد مصر میباشد که مهمترین کتاب وی العم ةعفیعاق ادعالع ة است.
 . 6سوره مائده ،آیه .00
. 7سوره بقره ،آیه .813
 . 8سید امام ،عبدالقادر ،الجیمععلطلبعقلمعالشر ف ،ص.570

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی در مسأله عدو قریب...

سلفیان تکفیری در ذیل آیه شریفه ،دلیل خود بر جواز قتال حاکمان ممالـک اسـالمی را
اینگونه بیان میکنند:
 .1کفر حکام :آیه شریفه ،تاکید بر قتال با کفار را دارد و از سویی مصداق بارز کفار
1
نیز ،حاکمان ممالک اسالمی میباشند؛ پس قتال با آنان واجب است.
 .8ارتداد حکام :چنانچه برخی از حاکمان اسالمی ظاهری را پذیرفته باشند ،آنچـه
از آنان دیده میشود ارتداشان از دین است؛ بنابراین ،از باب جهاد دفع ،لزوم قتال با آنان
9
رابت میگردد.
 .7حکام ممالک اسالمی دست نشانده یهود و صلیبیان هستند؛ از اینرو هیچ فرقی
بین حکومت یک یهودی و یا مسیحی بر مسلمانان و دست نشانده آنها نیست؛ پس قتال
4
با این حاکم و برکناری آن واجب است؛
همچنین سید امام 2در وجوب قتال علیه حکام ممالک اسالمی سه دلیل را بیان کرده
است:
الف :از آنجایی که بیعت با حکام ممالک اسالمی بر طبق کتاب و سنت نبوده ،بلکه
بر طبق قوانین وضیعه به این مقام منسوب گشتهاند؛ پس اساسا نمیتـوان آنـان را حـاکم
مسلمان دانست ،که خروج بر آنان جایز نباشد.
ُ
ْ
َ
َ
َ
ب :بنابر آیه شریفه َ و َمن َّل ْم َي ْح ُكم ب َما َأ َنج َل الل ُه فأ ْولهئ َ ُه ُم الكاف ُر َ
ون 6،و همچنـین آیـه
ِ
ِ
ِ
ُ
ََ ُ ْ َ َُ َ ٌ 7
َ و َمن َي ْر َت ِد َْ ِمنك ْم َعن َِ ِين ِه فيمت وهو ك ِافر ،حکام ممالک اسالمی مرتد و کافر بـوده و از
8
آنجایی که مراد از جهاد ،قتال با کفار میباشد ،پس قتال با این حاکمان واجب است.
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ج :همانگونه که عملکرد ابوبکر در مقابله با مرتدین ،بهعنوان جهاد شـناخته شـده،
6
مقابله ما با حاکمان ممالک (که مرتد هستند) ،عین جهاد میباشد.
نقد ديدگاه سلفيه جهادی در قتال با حاکمان ممالک اسالمی

ازجمله مصادیقی که تکفیریها در قتال با دشمن نزدیک (حاکمان ممالک اسالمی) ،به
آن استناد کردهاند آیه شریفه  187سوره توبه میباشد؛ در حالیکه این تعیین مصـداق از
سوی تکفیریها خالف برداشت مفسران در ذیل آیه شریفه مـیباشـد؛ از سـوی دیگـر،
سلفیان تکفیری در تعیین اولویت دچار اشـتباه شـدهانـد؛ لـذا در نقـد برداشـت سـلفیه
تکفیری به این دو مطلب میپردازیم.
الف .عدم کفر حاکمان ممالک اسالمی
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آنچه امروز از حکام ممالک اسالمی میبینیم آن است که ضمن اقرار بر شهادتین ،نماز
میخوانند و بر طبق آیین اسالم عمل میکنند و تنهـا در شـیوه حکـم بـین مـردم بـا هـم
اختالف دارند؛ بنابراین ،نمیتـوان علیـه آنـان خـروج کـرد 1.روایـاتی از پیـامبر گرامـی
در منابع روایی اهل سنت وارد شده که نهی از کشتن کسانی مـیکنـد کـه
اسالم
شهادتین به زبان آوردهاند.

616

 .1ق یه اسامة بن زید که نقل کرده است :در یکی از سریهها ،شخصی کافر
را در حالیکه شهادتین میگفت کشتم و سسس ،این واقعه را بـرای پیـامبر
بازگو کردم .ایشان فرمودند :آیا کسی را کشتهای که شهادتین بر زبان جاری کرده
و اظهار اسالم کرد؟ من در پاسخ گفتم :او از ترس جانش اقرار بـه اسـالم کـرد.
9
فرمودند :مگر قلب او شکافتی که مطلع شدی از ترس جان بوده.
پیامبر
 .8من جنگ میکنم تا زمانیکه مردم بگویند "ال اله اال الله"؛ پس زمانی که
4
اقرار کردند جان و مالشان محفوظ است.

 . 1همان ،ص.570
 . 2قحطانی ،محمد ،فتیهیعاالئمةعفیعالنوازلعم لهمة ،ص.152
« .3قا ل :بعثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم في سریة ،فصبحنا الحرقات من جهینة ،فأدرکت رجال فقـال :ال الـه اال اللـه،
فطعنته فوقع في نفسي من ذلك ،فذکرته للنبي صلی الله علیه وسلم ،فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم« :أقـال ال الـه اال
الله وقتلته؟» قال :قلت :یا رسول الله ،انما قالها خوفا من السالح ،قال« :أفال شققت عن قلبه حتی تعلـم أقالهـا أم ال؟» فمـا
زال یکررها علي حتی تمنیت أني أسلمت یومئذ»؛ (نیشابوری ،مسلم،عصیح عمسلم ،ج ،1ص.)57
َّ
ََ
َّ َّ
َ َ َّ َّ َ َ َ
َ َ
َ َ َّ َّ َ
ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
اس ح َّتی َیقولوا ال ِال َه ِاال الله ،ف ِإذا قالوا :ال ِال َه ِاال اللـه ع َصـموا
« .4قـال َرسول الل ِه َصلی الله عل ْی ِه َو َسل َم " :أ ِمرت أن أق ِاتل الن
ِّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ َّ
ِمني ِدماءهم وأموالهم ِاال ِبحقها و ِحسابهم علی الل ِه»؛ (بخاری،محمد ،صیح عبخیری ،ج ،5ص118؛ نیشـابوری ،مسـلم،
صیح عمسلم ،ج ،1ص.)58

فرمودند :حالل نیست ریختن خـون مسـلمانی
 .7نبی گرامی اسالم
6
میدهد.
که شهادت به "ال اله اال الله" و محمد رسولالله

َّ
َ
ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ ِّ
یحل َدم ْام ِر ٍ م ْس ِل ٍم ،یش َهد أن ال ِال َه ِاال الله َو أنی َرسول الل ِه»؛ (محمد ،بخاری،عصیح عالبخیری ،ج ،5ص.)5
« .1ال ِ
 .2کفر صریحی که قابلیت تأویل ندارد.
« .3فقال :دعانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فبایعناه؛ فکان فیما أخذ علینا أن بایعنـا علـی السـمع والطاعـة فـي منشـطنا
ن
ن
ومکرهنا وعسرنا ویسرنا ،وأررة علینا وأال ننازع األمر أهله قال :اال أن تروا کفرا بواحا عندکم من الله فیه برهان».
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،لییءعالبیبعالمفتوح ،ص81؛ همان ،التعلحقعقلیعالرسیلةعاالسیاحن ،ص.85
 .5ابنحجر عسقالنی ،احمد،عفت عالبیریعفیعشرحعالصیح عالبخیری ،ج ،17ص.2
 .6همان ،ص.5

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی در مسأله عدو قریب...

از طرفی اهل سنت شر خروج بر حاکم را کفر بواح 1دانستهاند؛ اما اربات کفر بواح
باید با تحقق شرو باشد که ابن عثیمین در این باب تصریح دارد :از جمله اموری که در
خروج بر حاکم مطرح میباشد این است که بنابر روایت عبادة بـن صـامت  9چنـانچـه
حاکم «کفر بواح» مرتکب گردد ،خروج بر او جایز است؛ البته با تحقـق شـرو آن کـه
عبارتاند از:
 .1مراد از دیدن کفر حاکم در روایت ،حصول علم قطعی برای شخص است.
. 8شخص باید به چشم خودش عمل حاکم را ببینـد و اخبـار دیگـران در ایـن بـاب
حجت نیست.
.7فعل او کفر صریح باشد؛ به این معنا که احتمال تاویل در عمل وی نباشد.
.0تحقق علم قطعی برای هر شخصی تنهـا بـرای خـود او جـزمآور اسـت و دیگـران
نمیتوانند به علم او اعتماد کنند.
ن
 .5بعد از تحقق شرو  ،خروج بر حاکم در صورتی است که اوال قدرت بر مقابله با
ن
حاکم را داشته باشد ،رانیا باید مصلحت عامه مسلمین و دین را در نظر داشت؛ چنانچه
4
این عمل برخالف مصلحت مسلمین باشد ،باید از آن صرفنظر کرد.
ابنحجر عسقالنی نیز در ذیل روایت عبادة بن صـامت ،مـراد از کفـر بـواح را کفـر
ظاهر و آشکاری دانست که شخص اذعان بر آن دارد و انکـار ضـروری نمایـد 2.وی در
بیان معنای «عندکم من الله فیه برهان» ،تصریح دارد که مراد حجـت آشـکار و قطعـی،
اعم از کتاب و سنت است که امکان تاویل در آن نباشد؛ از اینرو اگر بتوان عمل حـاکم
را تاویل برد ،مجاز بر تکفیر وی نیسـتیم؛ 6همچنـین شـوکانی در ایـن بـاب مـیگویـد:
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حاکمان دارای محاسن(بهواسطه انجام واجباتی که بهعهده آنـان اسـت) ،و معایبی(بـه-
واسطه انجام گناهان) ،هستند؛ بنابراین ،سزاوار است در حق آنان محبت داشته باشـیم و
بر علیه آنان خروج نکنیم 6.وی همچنین عقیده دارد که حاکم نیز مثل دیگر مردم جامعه
است و همانند مابقی افراد عبادت خداوند و معصیت میکنند؛ ازاینرو چنانچـه دچـار
معصیت شوند والیت او عزل نمیگردد و چنانچه کسی این ادعا را کند ،باید دلیل قاطع
1
بر مدعای خویش بیاورد.
البانی نیز خروج بر حاکم را جایز نمیداند و در این باب تصریح میکند :آنچه را که
9
امروزه برخی در مقابله با حکام از طریق سالح در پـیش گرفتـهانـد جـایز نمـیباشـد؛
همچنین میگوید :چنانچه از بین صد نفر ،نود و نه نفر از آنان بگویند این شخص بـه-
خاطر افعالش کافر است ،اما در مقابل آنان ،یک نفر بگوید من این فعل را دال بـر کفـر
نمیدانم ،بلکه این شخص فاسق اسـت ،نمـیتـوان حکـم بـر کفـر شـخص کـرد .وی
همچنین خطاب به جهادیون میگوید :آنچه امروزه میبینم این است که برخی جوانـان،
حاکمان ممالک اسالمی را کافر میپندارند؛ در حالیکه آنان اذعان بر شـهادتین کـرده و
برخی از افعال عبادی از قبیل نماز ،روزه ،حج و ...را بهجا میآورند؛ بنابراین ،نمیتـوان
حکم بر کفر آنان کرد .بدانید حکم تکفیر بسیار سخت است؛ تا جاییکـه در ایـن بـاب
4
مشهور است که اگر شخصی ،مسلمانی را تکفیر کند ،خودش کافر میگردد.
ب .مخالفت اين ديدگاه با کتاب ،سنت و سيره مسلمين

تکفیریها قتال علیه حاکمان و مخالفان خود را بر جهاد علیه استکبار مقدم میدانند؛ در
حالی که این دیدگاه آنان مخالف کتاب ،سنت و سیره عالمان دینی میباشد.
دیدگاه سلفیه تکفیری در مورد دشمن نزدیک خواندن حاکمـان ممالـک و مسـلمانان،
مخالف خود این است که خطر آنـان از دیگـر دشـمنانشـان بیشـتر اسـت؛ در حـالیکـه
َ
خداوند ،خطرناکترین و اصلیترین دشمن مسلمانان را معرفی کرده و میفرماید :ل َت ِج َد َّن
 .1شوکانی ،محمد بن علی ،رفععاالسیاحنعفیعحكمعاالتصیلعبیلسالاحن ،ص.88
 .2ظفیری ،خالد ،ضوابطعمعیملةعالیكیم ،ص.575
 .3البانی ،ناصرالدین ،تخر جعالطییه ة ،ص.75
 .4البانی ،ناصرالدین ،موسوقةعااللبینی ،ج ،5ص.717

َ

َّ

ْ

َّ

َ

ُ

أ َش َّد َّالن ِاس َع َد َاو ًُ ِلل ِذ َين َآم ُنوا ال َي ُه َوَ َوال ِذ َين أ ْش َركوا...؛ یقینا سرسختترین مـردم را در کینـه و
دشمنی نسبت به مومنان را ،یهودیان و مشرکان خـواهی یافـت؛ 6از ایـنرو وقتـی زنـی کـه
آمد و از ایشان جایگاه فرزنـدش را نـزد خداونـد
فرزندش شهید شده بود نزد پیامبر
سؤال کرد ،ح رت فرمودند 1:برای او نزد خداوند اجر دو شـهید اسـت؛ زیـرا او بـا اهـل
کتاب معاند و محارب جنگیده است 9.ابنتیمیه حرانی با تمسک بـه ایـن روایـت تصـریح
میکند 4که جهاد علیه اهل کتاب مقدم بر دیگر کفار است؛ 2بنابراین ،مـالک در اولویـت
جهاد ،خطر زیاد است که در عصر حاضر خطـر اسـتکبار از حاکمـان بیشـتر مـیباشـد؛
در نهی خـروج بـر حـاکم
همچنین در منابع اهل سنت ،روایات متعددی از پیامبر
وارد شده است؛ تا جاییکه برخی قائل به تواتر این روایات هستند 6.از آنجایی که روایـات
این باب در کتب اهل سنت زیاد است ،از باب اربات مدعا ،به دو مورد اشاره میکنیم.

 .1سوره مائده ،آیه.28
« :ابنك له أجر شهیدین» ،قالت :ولم ذاك یا رسول الله؟ قال« :ألنه قتله أهل الکتاب»
« .2فقال رسول الله
 .3ابیداوود ،سلیمان ،سننعابیداهد ،ج ،7ص.5
« .4جهاد أهل الکتاب أف ل من جهاد الورنیین ،وکان من قتلوه من المسلمین له أجر شهیدین».
 .5ابنتیمیه حرانی ،احمد ،اقتایءعالصراطعالمستیحمعلمخیلفةعاصییبعالجیحم ،ج ،1ص.055
 .6شوکانی ،محمد ،السحلعالجرارعالمت فقعقلیعح ائقعاالزهیر ،ص.575
َ
َ َْ
ن
َ ن
َْ
َ
َ
َ َّ
َ « .7م ْن ک ِرَه ِم ْن أ ِم ِیر ِه ش ْی نئا فل َی ْص ِب ْر ،ف ِإنه َم ْن خ َر َج ِم َن السلط ِان ِش ْب نرا َمات ِم َیتة َج ِاه ِل َّیة»؛ (بخاری ،محمـد ،صحیح عبخحیری،
ج ،5ص)03؛ (نیشابوری ،مسلم ،صیح عمسلم ،ج ،7ص.)1033
« .8سیکون من بعد ،أمراء ،فأدوا الیهم طاعتهم ،فإن األمیر مثل المجن یتقی به فإن صلحوا واتقـوا وأمـروکم بخیـر فلکـم
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فرمودند :هر شخصی اگر کار ناپسـندی را از حـاکم
 .1پیامبر اسالم
دید ،پس در مقابل آن صبر کند .اگر کسی علیه حاکم خروج کنـد( ،هرچنـد بـه
7
اندازه یک وجب) ،به مر جاهلیت از دنیا رفته است.
فرمودند :امیران و حاکمان خود را اطاعت کنید،
 .8پیامبر گرامی اسالم
هرطوری که باشند؛ اگر آنان شما را به کارهایی که من آوردهام امر کنند ،هم آنـان و
هم شما به دلیل تبعیت از آنها پاداش میبرید و اگر به کارهایی امر کردنـد کـه مـن
نیاوردهام ،گناه آن به گردن آنها است و شما بری ءالذمـه هسـتید .هنگامیکـه شـما
خداوند را مالقات کنید میگویید :خدایا به ما ظلم نشود .نـدا میرسـد ظلمـی در
را فرسـتادی و مـا بـه اذن شـما
کار نیست .شما میگویید خداونـدا رسـول
اطاعت کردیم .برای ما خلفایی گماردی ،آنان را نیز به اذن تو اطاعت کردیم و بر ما
امیرانی را امارت دادی ،پس بهقصد تو آنان را اطاعت کردیم .گفته میشـود :راسـت
8
گفتید گناه آن اعمال به گردن آنها است و شما مبرا هستید.
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عالوه بر این ،سیره بزرگان اهل سنت نیز بر این است که قتال با استکبار را مقـدم بـر
حاکمان میدانند؛ تا جایی که عبدالله بن مبارک با وجود اینکه در خراسـان جنـگ بـود،
برای مقابله با صلیبیان شام ،به آنجا رهسسار گشت .وقتی از وی سوال شد چرا دشمن نزد
خویش را رها کرده و به اینجا آمدهای؟ او جـواب داد :بـرای اینکـه اینهـا اهـل کتـاب و
ضررشان برای مسلمانان بیشتر است و از باب تقدم جهاد علیه اهل کتاب به اینجا آمده-
ام 6.این در حالی است که سلفیهای تکفیری از این دشمن غافل هستند و هیچ اقـدامی
علیه آن انجام نمیدهند.
محمد بن ادریس شافعی بهعنوان یکی از ائمه مذاهب اربعه تصریح دارد:
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چنانچه برای مسلمانان ،دشمنی باشد که ضررش از دشمن نزدیک بیشتر ،و
اقدام به اذیت مسلمانان کند ،ابتدا باید در مقابل او جهاد کـرد؛ همـانگونـه کـه
وقتی باخبر شدند که حارث
اینگونه بود؛ چراکه پیامبر
سیره پیامبر
بن ابیضرار ،افرادی را جهت حمله به مسلمانان جمع کرده ،لشکر اسـالم را بـه
1
مقابله با او فرستادند؛ در حالیکه دشمنانی نزدیکتر از او برای مسلمانان بود.
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حسن بصری نیز در این باب تصریح دارد :همانـا ظلـم حاکمـان بـدبختی از ناحیـه
خداوند است؛ پس بدبختی ایجاد شده از سوی خداوند را نباید با شمشـیر جـواب داد؛
9
بلکه الزم است برای رفع آن ،دعا و استغفار نمود.
ابنتیمیه حرانی نیز که سلفیان از وی بهعنوان پدر بیداری خود نام میبرند و بیشترین
تاریر را در اندیشه سلفیان تکفیری دارد 4،در باب جواز یا عـدم جـواز خـروج بـر حـاکم
میگوید :صبر در مقابل حا کم ظالم از اصول اهل سنت میباشد 2.او قتال علیه حکـام
6
قرار داده است.
را جایز ندانسته است؛ تا جاییکه این امر را سنت پیامبر
ولهم ،وان أساؤوا وأمروکم فعلیهم ،وأنتم منهم براء ،وان األمیر اذا ابتغی الریبة في الناس أفسدهم»؛ (طبرانی ،سلیمان بن
احمد ،معجمعالكبحر ،ج ،85ص.)832
 .1ابنقدامه ،عبدالله ،المغنی ،ج ،5ص.858
 .2شافعی ،محمد بن ادریس ،االم ،ج ،0ص.133
 .3ابنجوزی ،سلیمان ،آدابعالیسنعالبصریعهعزه طعهعمواقظ  ،ص.117
 .4مولی ،سعود ،الجمیقیتعاالسالمحةعهعالعنف ،ص.783
« .5کان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال األئمة وترك القتال في الفتنة»؛ (ابنتیمیه ،احمد ،مجمحوعع
الفتیهی ،ج ،82ص.)182
« .6أمر (النبی) بالصبر علی جور األئمة .ونهی عن قتالهم والخروج علیهم .ولهذا قد یمکن الله کثیرا من الملوك الظـالمین
مدة»؛ (ابنتیمیه ،احمد ،مجموععالفتیهی ،ج ،10ص.)875

ابنقیم جوزیه در این باب میگوید :خروج بر حاکم با سالح جایز نیست و چنانچه
6
شخصی این کار را بکند ،از دایره سنت و جماعت خارج میگردد.
نووی در این باب معتقد است1:جمهور اهـل سـنت از متکلمـین ،محـدرین و فقهـا
اتفاق نظر دارند که حاکم بهخاطر ظلم ،فسق و تعطیل حقوق از مقام عزل نمـیگـردد و
9
خروج بر حاکم بهخاطر این امور جایز نیست؛ بلکه تنها مجاز به نصیحت او هستیم.
نتيجه

 .1ابنقیم جوزیه ،محمد ،حیدیعاالرهاحعالیعبالدعاالفراح ،ص.011
« .2قال جماهیر أهل السنة من الفقهاء والمحدرین والمتکلمین ال ینعـزل بالفسـق والظلـم وتعطیـل الحقـوق وال یخلـع وال
یجوز الخروج علیه بذلك بل یجب وعظه وتخویفه».
 .3نووی ،یحیی بن شریف ،المنهیجعشرحعصیح عمسلم ،ج ،18ص.885

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی در مسأله عدو قریب...

با بررسی صورت گرفته در اندیشه گروههای تکفیری معلوم شد که آنـان ضـمن تعریـف
جهاد به قتال ،با تمسک به آیه شریفه  187توبه ،یکی از مصادیق عدو قریب را حاکمـان
ممالک اسالمی میدانند و قتال با آنان را واجب عینی قلمداد کردهاند؛ در حالیکه معلوم
شد ظاهر آیه شریفه هیچ اشارهای بر این مصداق ندارد و مفسرین فریقین نیز در ذیل آیـه
میفرمایند :این آیه بیانگر یک تاکتیک جنگی میباشد و در صورت تعمـیم آن بـهتمـام
زمانها شامل آن دسته از کفاری است که با مسلمانان وارد جنگ شده و بهعنوان دشمن
مسلمانان شناخته شدهاند که این امـر در مـورد تمـام حاکمـان ممالـک اسـالمی رابـت
نیست .از سویی دیگر سلفیهای تکفیری تنها به این آیه نگـاه کـرده و تـوجهی بـهدیگـر
آیات که ما را به رعایت عدالت و احسان نسبت بهتمام افراد امر کرده است ندارند .عالوه
نیز میباشند؛ زیرا در کتب روایی اهـل
براین اقدام ،تکفیرها مخالف سنت پیامبر
سنت ،روایات زیادی از ایشان بر نهی خروج بر حـاکم وارد شـده اسـت؛ همچنـین در
تحقیق صورت گرفته معلوم شد که دیدگاه تکفیریها بـا بزرگـان دینـی اهـل سـنت نیـز
مخالف است؛ چراکه آنان خروج بر حاکم را جایز ندانسته و در صـورت لـزوم خـروج،
باید مصلحت مسلمانان مدنظر باشـد؛ پـس ایـن عملکـرد سـلفیان تکفیـری ،مخـالف
کتاب ،سنت و بزرگان اهل سنت است.
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چاپ اول1010 ،ق.
ابنقیم جوزیه ،محمد ،حادی االرواح الی بالد االفراح ،قاهره :مطبعة المدنی ،بیتا.
ابنقیم الجوزیه ،محمد ،زاد المعاد فی هدی خیر العباد ،بیروت :موسسة الرساله ،چاپ اول1015 ،ق.
ابوداوود سجستانی ،سلیمان ،سنن أبیداود ،تحقیق :عبدالحمید محمد محیـی الـدین ،بیـروت:
المکتبة العصریة ،بیتا.
انصاری ،ابوحارث ،ارشاد السوول الی حروب الرسول ،بیجـا ،دار الجبهـة للنشـر والتوزیـع،
چاپ اول1085 ،ق.
انصاری ،ابوحارث ،االصول الجهادیة ،بیجا ،دار الجبهه للنشر والتوزیع ،چاپ اول1085 ،ق.
البانی ،محمد ناصرالدین ،تخر یج الطحاویة ،بیجا :بینا ،بیتا.
البانی ،محمد ناصرالدین ،صحیح ابی داوود ،بیروت :موسسة غـراش للنشـر والتوضـیع ،چـاپ
اول1087 ،ق.
البانی ،محمد ناصرالدین ،موسوعة االلبانی فی العقیدة ،محقق :شادی بـن محمـد آلنعمـان،
صنعا :مرکز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمیة وتحقیق التراث والترجمة ،چاپ اول1071 ،ق.
البانی ،محمد ناصـرالدین ،سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائندها ،ریـا :

مکتبة المعارف للنشر والتوزیع ،چاپ عاول1088 ،ق.
 .85جصاص ،احمد بن علی ،احکام القرآن ،محقق :شاهین عبدالسالم ،بیروت :دار الکتب العلمیة،
چاپ اول1015 ،ق.
 .81حجازی ،اکرم ،دراسات فی السلفیه الجهادیه ،قاهره :مدارات لالبحاث و النشر ،چاپ سوم1070 ،ق.
 .88حسان ،ابوعمر« ،االنتصار للمجاهدین برد الشبهات المثنارة علنی الخنروج علنی الحکنام
المرتدین» ،منبر التوحید و الجهاد ،بیتا. http://www.tawhed.ws،

 .87حسینعلی ،حسن ،نقد مبانی سلفیه جهادی (عدو قر یب و بعید) ،ایران :موسسه بنیـان دینـی،
چاپ اول1757 ،ق.
 .80راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ قرآن ،نشر :دار المعـروف للطباعـه و النشـر،
بیجا ،بیتا.
 .85رم ان ،حسن محسن ،تشریح الفکر السلفی المتطرف ،دمشق :دار الحصاد ،چاپ اول8555 ،م.
 .87زرقاوی ،ابومصعب« ،االرشیف الجامع لکلمات و خطابنات ابومصنعب الزرقناوی» ،منبـر
التوحید و الجهاد ،بیتا. http://www.tawhed.ws،

 .83زمخشری ،محمود ،الکشاف عنن حقنائع غنوامض النتزینل و عینون االقاوینل فنی وجنوه
التاویل ،محقق :مصطفی حسین احمد ،بیروت :دار الکتاب العلمیة ،چاپ اول1053 ،ق.
 .82ســباعی ،هــانی« ،التجلیننة فننی الننرد علننی التعر یننة» ،منبننر التوحینند و الجهنناد ،بیتــا،
.http://www.tawhed.ws
 .85سباعی ،هانی« ،العدو القر یب محاولنة لتشنخیص احند امنرام االمنة» ،مرکـز المقریـزی
للدراسات التاریخیه ،بیتا.lhanisibu@hotmail.co ،

بررسی دیدگاه سلفیه جهادی در مسأله عدو قریب...

 .75سجستانی ،ابوداوود ،سنن ابیداود ،تحقیق :عبدالحمید محمد محیی الدین  ،بیـروت :المکتبـة
العصریة ،بیتا.
 .71سلفی جزایری ،محمد ،نثر الدر فی تنفیذ شبهة کفر دون کفر ،بیجا ،منبر التوحید والجهاد ،بیتا.
 .78سلیمان ،ابوداوود سجسـتانی ،سننن ابنوداود ،تحقیـق :محمـد عبدالحمیـد ،بیـروت :المکتبـي
العصریه ،بیتا.
 .77سوری ،ابومصعب« ،نظر یة المنهج و العقیندة القتالینه لندعوة المقاومنة االسنالمیة» ،منبـر
التوحید و الجهاد ،بیتا.http://www.tawhed.ws ،
 .70سید امام ،عبدالقادر« ،الجامع فی طلب العلم الشر یف» ،آرشیو منبر التوحید و الجهـاد ،بیتـا
.http://www.tawhed.ws
 .75سید امام ،عبدالقادر« ،العمده في اعداد العدة» ،بیتا.http://www.mtj.fm/Programs/MTJ.zip ،
 .77سید امام ،عبدالقادر ،الجامع فی طالب العلم الشر یف ،نشر :منبـر التوحیـد و الجهـاد ،آرشـیو
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سایت ،بیتا. http://www.tawhed.ws.
 .73سید قطب ،ابراهیم ،فی ظالل القرآن ،مصر ،قاهره :دار الشروق ،چاپ اول1018 ،ق.
 .72شافعی ،محمد بن ادریس ،تفسیر االمام شافعی ،محقـق :احمـد بـن مصـطفی ،عربسـتان :دار
التدمیریة ،چاپ اول1083 ،ق.
 .75شافعی ،ع
محمد بن ادریس ،األم ،بیروت :دار المعرفة1015 ،ق.
 .05شوکانی ،محمد بن علی ،السیل الجراد المتدفع علی حدائع االزهار ،بیجا :دار ابنحزم ،بیتا.
 .01طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،تحقیق :عبدالمجید السلفی ،قاهره :مکتبة ابنتیمیـة،
چاپ عدوم ،بیتا.
 .08طبری ،محمد بن جریر ،تفسیر الطبری ،تحقیق :عبدالله الترکـی ،عربسـتان :دار هجـر للطباعـة
والنشر والتوزیع واإلعالن ،چاپ اول1088 ،ق.
 .07ظـــواهری ،ایمـــن« ،شنننفاء صننندور المنننومنین» ،منبـــر التوحیـــد و الجهـــاد ،بیتـــا،
.http://www.tawhed.ws
 .00عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهاد الفریضة الغائبه ،بیجا ،منبر التوحید و الجهاد  ،بیتا
 .05عــزام ،عبداللــه« ،التجننارة المنجیننة زاد المجاهنندین» ،منبــر التوحیــد و الجهــاد ،بیتــا،
.http://www.tawhed.ws
 .07عیاشی ،محمد بن مسـعود ،تفسیر العیاشنی ،محقـق :رسـولی ،هاشـم ،تهـران ،مکتبـة العلمیـة
االسالمیة ،چاپ اول1725 ،ق.
 .03فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،محقق :مهدی محزومی ،بیجا ،دار مکتبة الهالل ،بیتا.
 .02فلسطینی ،ابوقتاده« ،لماذا الجهاد» ،منبر التوحید و الجهاد ،بیتا.http://www.tawhed.ws .
 .05قحطانی ،محمد ،فتاوی االئمة فی النوازل المدلهمة ،ریا  :دار االوفیاء .بیتا.
 .55قرطبی ،ابوعبدالله ،الجامع الحکام القرآن ،تحقیق :هشـام سـمیر البخـاری ،ریـا  :دار عـالم
الکتب ،چاپ اول1087 ،ق.
 .51مجموعة المولفین ،الفتنة الغائبه ،مصر :مرکز المسبار للدراسات و البحوث ،چاپ اول8518 ،م.
 .58مقدسی ،ابومحمد« ،مقابلة نداء االسالم» ،منبر التوحید و الجهاد ،بیتا .http://www.tawhed.ws
 .57مولی ،سعود ،الجماعات االسالمیه و االنف ،ناشر :مرکز المسبار للدراسات و البحوث ،چـاپ
اول8518 ،م.
 .50ناجی ،ابوبکر« ،ادارة التوحش» ،منبر التوحید و الجهاد ،بیتا.http://www.tawhed.ws .
 .55نووی ،یحیی بن شرف ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ،بیـروت :دار احیـاء التـراث
العربي ،چاپ عدوم1758 ،ق.
 .57نیشابوری ،علی بن احمد ،التفسیر الوسی  ،بیجا ،جامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمیة،
چاپ اول1075 ،ق.

ملخص المقاالت

دراسة داللة حدیث «خیر القرون» علی حجیة فهم السلف
علی مالموسی میبدی  /مسلم محمدی
یعتقد السلفیون بأن االهتمام بتفسیر النصوص الدینیة من الکتاب و السنة
یجب أن یکون عبر فهم السلف الصالح .حدیث «خیر القرون» هـو مـن
ع
أهم أدلتهم علی هذا المدعی ،انهم یتمسکون بهذا الحـدیث و یعتقـدون
بحجیة فهم هذه االجیال :الصـحابة و التـابعین و تـابعی التـابعین .هـذا
الحدیث من حیث السند علی اساس مبانیهم یعد مقبوال و ال نقاش فیه،
ولکن من حیث الداللة قابل للمناقشة ،بحیث أعر البخاری و المسلم
عن ضبط الحدیث بعبارة «خیر القرون» و روی أحمد فی مسـنده صـیغة
جمع لکلمة «قرن» بطریق صحیح «خیر الناس أقرانی» ،ولکن أقران هی
جمع کلمة «قرن» بکسر القاف و بمعنی الشبیه و المثل ،و بهذا التفسـیر
ع
الداللة للحدیث علی عد القرون و االجیال .اضافة الی ان هنـاک طریـق
ن
معتبر آخر رواه مسلم فی صحیحه و اعتبر الخیریة شامال للجیل الرابـع و
ع
الجیل الذی یکون بعد تابعی التابعین .و لو سلمنا الخیریة لهذه االجیـال
ع
الثالرة ،لیس هناک ما یدل علی تعمیم الخیریـة لکـل االفـراد فـی هـذه
ع
ع
االجیال ،بل تدل علی الخیریة علی نحو اإلجمال فی االجیال الثالرة و أنه
ع
ع
ن
و ان سلمنا الخیریة علی نحو اإلجمال ،التدل الخیریة ابدا علی الحجیـة
فی الحدیث ،و اال تنتهی الی لوازم ال یلتزم بها السلفیون انفسهم.
الکلمات المفتاحیة :السلفیة ،الحجیة ،ابن تیمیة ،فهـم السـلف الصـالح،
القرن ،األقران ،خیر القرون.
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دراسة أدلة محمد بن صالح العثیمین
علی عدم املجاز فی القرآن
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سعید سلامنی  /محمد معینی فر
انکار المجاز فی القرآن و فی اللغة العربیة من أساسیات فکـرة السـلفیة و لـه
دور ع
هام فی کثیر من العقائد کاسلوب تفسیر الصفات االلهیة فی آیات القرآن
الکریم .محمد بنصالح العثیمین کواحد من اعظم المفتین المعاصرین فـی
السلفیة و الوهابیة ع
اهتم بنفی المجاز و عرد أدلة المثبتین فی آرار عدیدة .األدلـة
التی حملته علی اعتبار المجاز طاغوتا لتحریف اآلیات و الروایات تبعا إلبـن
ع
القیم ،هی عدم استعمال المجاز فی لسان السلف و عدم صحة السـلب مـن
ع
آیات القرآن؛ و الحال ان هناک موارد عدیدة مـن االسـتعمال المجـازی فـی
الروایات النبویة و کلمات العلماء الـذین قـد عاشـوا فـی الصـدر االول مـن
ع
اإلسالم .اضافة الی ان عدم صحة السلب من القرآن الیکون صادقا فـی کـل
مورد ،بل ینقض فی بع ها .و من جهة اخری صحة السلب عانما ع
یسبب انکار
ع
اآلیات اذا نفی المعنی الحقیقی و الحال أن صحۀ سلب المعنـی المجـازی،
عالمة لتشخیص الحقیقة من المجاز .و باإلضافة الی ذلک هناک آیات ان عتم
قبول معناها الحقیقـی ینتهـی الـی عـدم صـحة م ـمونها ،و تبریـرات ابـن
العثیمین لم تکن لترفع هذه اإلشکالیات .و فی النهایة و ان أنکر ابن العثیمـین
َ
َ
ً
المجاز فی القرآن ،ولکن لقد قام بتفسیر اآلیة ِ إ ِّني أ َو ِاني أ ْع ِص ُر َخ ْمرا بالمعنی
ع
المجازی دون ع
أی اشارۀ الی أنه معنی مجازی.
الکلمات المفتاحیة :المجاز ،ع
صحة السلب ،التحریف ،السـیاق ،القرینـة،
ابن العثیمین.

دراسة ادلة الرشک اإللهی فی مسألة الشفاعة
حسین قاضی زاده  /حسن ضیاء توحیدی
اول اتهام من الوهابیة الی المسلمین الذین لم یقبلوا الوهابیة هـو رمـیهم
بالشرک فی األلوهیة و عبادة غیر الله سـبحانه .ع
تمسـکوا فـی االسـتدالل

علی ادعائهم بأدلة مختلفة التی یکمـن تلخیصـها فـی تعبیـرین .التعبیـر
االول هو القیاس؛ بحیث ان المشرکین کاالصل یقاسون الـی المسـلمین
کالفرع و ع
یعممون حکم الشرک االلهی الی المسلمین .التعبیر الثانی هـو
طرح موضوع الدعاء و ارتباطه بالعبـادة .قـد جـری هـذان التعبیـران فـی
ع
ع
الشفاعة و ِعرف أن شرک المشرکین لطلب الشفاعة من معبودهم و بما ان
طلب الشفاعة نوع من الدعاء و السـؤال قـد اعتبـرت عبـادة و شـرکا فـی
ع
ع
اشکالیات عدیدة فی کـال التعبیـرین ،ألن سـلوک
العبودیة .ولکن هناک
المسلمین یتفاوت عن سلوک المشرکین فی رالث جهـات ،هـی الطلـب
من االوران و الجمادات أو نظرة استقاللیة الی الشفیع أو عبـادة الشـفیع.
ع
کما ان التعبیر الثانی اضافة الی أنه ینقض فی زمن الحیاة ،ینقض فی زمن
ع
ع
الممات ای ا بفعل الصحابة .فی الحقیقة ان طلب الشفاعة الیعد عبـادة
للشفیع ،لعدم االعتقاد بربوبیة الشفیع و عدم وجود نیة العبادة.
الکلمات المفتاحیة:طلب الشفاعة ،الوهابیة ،الشرک فی األلوهیة ،الدعاء،
العبادة.

دراسة نظریة الجهادی السلفی حول «والء و براء»

ملخص املقاالت

رسول چگینی  /مصطفی سلطانی
الوالء و البراء تعتبران اصلین من االصول العقدیة عند الجهادی السلفی و
ع
یکفرون کثیرا من المسلمین لعـدم التـزامهم بهـذا االصـل .علـی وجهـة
ع
نظرهم المحبة للکفار و التعاون معهم تعد خروجـا مـن نطـاق االسـالم.
اباحة دماء المسلمین هی من اآلرار السیئة لهذه الفکرة .من ع
أهم مـا یـرد
علی نظریة التکفیریین هو عدم صحة کون الـوالء و البـراء اصـال و عـدم
المالزمة بین المحبة للکفار و التعاون معهم و بین الکفر و امـر االسـالم
باالحسان الی غیر المسلمین.
الکلمننات المفتاحینة :الــوالء و البـراء ،المــواالت و المعــادات ،الحــب و
البغض ،التکفیر ،الجهادی السلفی.
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مصطفی عبدالله زاده  /سید مهدی علیزاده موسوی
ع
ع
السلفیون و الوهابیون لم یأتوا بتعریف خـاص للـروح و انمـا قدمـه ابـن
ع ع
القیم بأن الروح جسم نورانی .یعتقد کل السلفیة و الوهابیة بحیاة الـروح
بعد الموت .و ارواح المؤمنین و الشهداء هم فی الجنة و کونهم فی الجنة
ع
الینافی اتصالهم و تعلقهم بابدانهم اذا اراد الله .اکثر السـلفیین یعتقـدون
ع
بأن المیت یسمع السالم و له ادراک و علم بالنسبة الی زائـره و الخطـاب
ع
یختص بمن له قوة مدرکة؛ ولکن بعض الوهابیین مثـل االلبـانی
بالسالم
ع
یقولون ان المیت الیسمع السالم؛ کما یعتقد اکثر السلفیة حتی ابن تیمیة
ع ع
القیم بأن رواب قرائة القرآن یصل الی المیت؛ ولکـن فـی المقابـل
و ابن
ع
بعض الوهابیین المعاصرین کأبن العثیمین و االلبانی یزعمـون ان رـواب
قرائة القرآن الیصل الی المیت و هذا عمل ع
بدعی.
الکلمات المفتاحیة :الروح ،الموت ،السلفیة ،الوهابیـة ،ابـن تیمیـة ،ابـن
القیم ،ابن العثیمین ،االلبانی.
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دراسة رأی الجهادی السلفی فی مسألة العد ّو القریب
(حکّام البلدان اإلسالمیة) مع تسلیط الضوء علی اآلیة 321
من سورة التوبة
علی اکرب لطفی  /مهدی فرمانیان
ع
الجهادی السلفی کمجموعة تزعم أن الطریق الوحید فی توسعة اإلسـالم
َّ
ع
و نشره هو الجهاد المسلح ،قدموا تفسیرا جدیدا للعدو القریب بناءا علی
اآلیة  187من سورة التوبة و دون ع
أی اهتمام باآلیـات األخـری ،و اعتبـروا
ع
حکام البلدان اإلسالمیة ع
عدوا قریبـا و مصـداقا ل یـة الشـریفة و اوجبـوا
قتالهم وجوبا عینیا .الی زمن محمد عبد السالم فرج لم یکن هنـاک مـن
یقول بها بین المفسرین و هـو اول شـخص ع
اهـتم بهـذا التفسـیر .یعتقـد
ع
ع ع
حکام البلدان اإلسالمیة ع
کعدو قریـب ،یسـتحقون القتـال،
التکفیریون ان

ع
بما ان لهم التصرفات المنحرفة عن الدین و المائلة الی الکفـر ،ککـونهم
أداة بید الکفار و عمیلهم .هذه المسألة یرد علیها النقد من جهات رالرـة:
ع
 -1عدم کفر حکام البلدان اإلسالمیة  -8عدم کونهم اعداءا  -7مخالفـة
رأی الجهادی السلفی مع الکتاب و السنة و سیرة المسلمین .اضـافة الـی
ع
ان اآلیات و الروایات تدعو الناس الـی المـداراة و تمـنعهم مـن الجهـاد
ع
ع
ع
المسلح ضد الحکام و هذا ینافی استنبا السلفیین التکفیریین من اآلیة.
فإذآن ال رورة تقت ی بعد تعریـف الجهـادی السـلفی ،االهتمـام بتبیـین
ع
التفسیر الصحیح ع
متمسکا باآلیات و الروایات حول التعامل مـع الحکـام
البلدان اإلسالمیة.
ع
الکلمات المفتاحیة :الجهادی السلفی ،العدو القریـب ،الحکـام ،البلـدان
اإلسالمیة ،اآلیة  187سورة التوبة
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Salafi Jihadists on the Issue of Near Enemy
(Muslim countries' rulers) with Emphasis on
Verse 23 of Chap. Al-Tawbah
Ali Akbar Lutfi / Mahdi Farmaniyan

Salafi Pajuhi, 3rd Year, No 5, Spring & Summer 2017

The Jihadi Salafism, a group that considered armed struggle as the
only way to spread Islam, relies on verse 123 of chapter al-Tawbah
to offer a new interpretation of enemy without taking notice of
other Quranic verses. They consider the rulers of Muslim countries
as enemies and manifestations of the above holy verse. They are of
the view that fighting those rulers is mandatory. This interpretation
of the verse had not been seen from any interpreter and exegete
until Abdus Salam Faraj. He is the first person to offer this
interpretation. Takfiris are of the view that Muslim rulers are the
near enemies of Islam because of their heretic practices as well as
due to their being agents of the unbelievers. This issue can be
criticized from three angles: 1-The rulers of Muslim countries are
not infidels; 2. The rulers are not enemies of Islam; 3. The Jihadi
Salafists' view is against the Book, Sunnah and normative conduct
of Muslims. In addition, verses and narrations which call on
Muslims to adopt reconciliation, and forbid them from armed
struggle against rulers are opposed to this perception of Takfiri
Salafists. It is therefore, necessary to define Jihadi Salafsim with
reliance on verses and traditions as well as to offer the correct
opinion in our treatment with the rulers of Muslim countries.
Keywords: Jihadi Salafism, near enemy, ruler, Islamic countries,
verse 123 of Al-Tawbah
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beliefs considering many Muslims as infidels because of not
adhering to it. According to them, any act of compassion, kindness
and cooperation is tantamount to going out of the fold of Islam.
The killings and massacre of Muslims is one of the evil
consequences of this belief. The incorrectness of considering alwala' wal-bara' as a principle, the permissibility of showing love
and cooperating with non-Muslims and the emphasis that Islam
places on showing kindness and sympathy to non-Muslims are the
most important criticisms facing the Takfiri groups' opinion.
Keywords: Al-wala' wal-bara', love and hatred, excommunication
(takfir), Jihadi Salafism

Characteristics of Soul after Death as
Viewed by Salafism

Abstracts

Mustafa Abdullah Zadeh / Sayyid Mahdi Alizadeh Musavi

6

Salafists and Wahabis have not offered a special definition of soul.
It was only Ibn Qayyim who defined soul as a luminous object. All
Salafists and Wahabis maintain that soul is alive after death and
that the souls of true believers and martyrs shall be in Paradise and
they will be reunited with the bodies as and when God wills. Most
of the Salafists hold that the dead hear the salam extended to them,
and have knowledge of those who visit them. That is because a
greeting is extended to someone who has knowledge and
perception. However, some other Wahabi scholars like Albāni
believe that the dead do not hear the greetings. As well, when it
comes to the sawab of reciting the Quran, most Salafists including
Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim say that the dead will be benefited
by the recitation of the Quran. On the contrary, some others
including Ibn al-Uthaymeen and Albāni assert that the reward of
the recitation of the Quran will not reach the dead and that this
practice is basically a bid'ah (innovation).
Keywords: soul, death, Salafsim, Wahabism, Ibn Taymiyyah, Ibn
Qayyim, Ibn al-Uthaymeen, Albāni

A Study of Idolatry Polytheism in
Intercession
Hussein Qazi Zadeh / Hasan Zia Towhidi

A Study of Salafi View Concerning Al-Wala'
wal-Bara'
Rasul Chegini / Mustafa Sultani
Al-wala' wa-l-bara' is a concept in Islam, literally meaning "loyalty
and disavowal", which signifies loving and hating. Jihadi Salafists
believe in this concept and consider it as one of the fundamental

Salafi Pajuhi, 3rd Year, No 5, Spring & Summer 2017

The first accusation leveled against Muslims who have not
accepted Wahabism is deification of something or someone other
than Allah. They have taken recourse to different reasons which
can be summed up into two explanations. First, they have made use
of analogy (qiyas) in a way such that polytheists are the main group
as compared to Muslims who are viewed as a secondary group.
They extend to Muslims the rules which apply to polytheists.
Second, they use du'a and its relationship with worship. These two
explanations also apply to intercession and shirk of the polytheists
are said to be because of worshipping their deities from whom they
seek intercession. Since seeking intercession is a kind of request or
du'a, it is therefore considered to be an act of worship and it is
counted as deification of someone other than God. But these two
explanations are faced with multiple problems because Muslims'
behaviors are different from those of polytheists in three ways. The
request made from an idol or to consider the intercessor
(intermediary) as an independent cause and to worship him as a
deity are the main differences of idolatrous and non-idolatrous
practices. The second is also contradicted by the very fact that
people turn to one another for help in their lives and also some
companions sought help from the dead. In fact, seeking
intercession is not counted as deification of the intercessor because
he who seeks intercession does not intend to consider the
intercessor as his deity.
Keywords: seeking intercession, Wahabism, idolatry polytheism,
du'a, worship.
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A Critical Assessment of Muhammad b.
Salih al-Uthaymeen's Arguments Denying
Metaphors in Quran

Abstracts

Sa'eid Salmani / Muhammad Mu'einifar
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Denying the presence metaphors in the Quran and in Arabic
language is one of the fundamental beliefs of Salafism. This belief
plays a critical role in many beliefs including interpretation of
divine attributes in the Holy Quran. In his various works,
Muhammad b. Salih al-Uthaymeen who is one of the contemporary
prominent Salafi and Wahabi muftis, has denied the presence of
metaphors rejecting the arguments of those who admit and accept
them. Arguments such as a lack of figurative use of words by the
predecessors and the permissibility of detaching verses from
specific meanings are some reasons which have caused Ibn alUthaymeen to follow Ibn Qayyim in considering metaphor a kind
taghut leading to distortion of the verses of the Quran and
traditions whereas, in fact, the prophetic traditions and sayings of
prominent Muslim scholars, who lived in the early period of Islam,
are replete with metaphors and words used in their figurative
meanings. Additionally, it is not true to say that there are no words
in the Quran to be detached from their meanings as it will result in
a contradiction. Moreover, the detaching of words from the
meanings can lead to denial of the verses of the Quran only when it
results in the negation of the real meaning while the permissibility
of removing the figurative meaning is a sign of identifying the real
meaning from the figurative one. It goes without saying that there
are verses in the Quran which cannot be said to have been used in
their real meanings, or else, the verses would give a wrong
meaning. Ibn al-Uthaymeen's justifications have also not helped
remove the error. Finally, although Ibn al-Uthaymeen denies
metaphors in the Quran, he has ended up interpreting "I saw myself
pressing wine" (Quran 12:36) figuratively but he has not made
mention of metaphor.
Keywords: figurative, validity of detaching a word from a
meaning, distortion, context, Ibn al-Uthaymeen.

A Study of the Signification of the Hadith
"The best of eras" in the Genuineness of
Predecessor's Understanding
Ali Mullamusa Meybudi / Muslim Muhammadi

Salafi Pajuhi, 3rd Year, No 5, Spring & Summer 2017

Some Salafists claim that it is necessary to engage in interpreting
religious texts based on the noble predecessors' perception and
understanding of religious texts such as the Quran and tradition.
One of their most important reasons is a tradition called Khayrul
Qurun (lit. the best of eras). Relying on this tradition, they believe
in the validity and genuineness of the understanding of the
companions, their disciples and successors. Although the chain of
transmission of the tradition cannot be challenged with their
principles, the significations of the tradition is questionable since
Bukhari and Muslim have abandoned the tradition with the
wording "Khayrul Qurun" while Ahmad b. Hanbal admits that the
true version of the tradition contains "khayrun naasi aqrani". The
word "aqran" is the plural form of "qirn" which means "the likes".
Thus, the hadith is not concerned with the generations of disciples.
In fact, the tradition has another authentic chain of transmission
which Muslim has mentioned in his Sahih. According to it, the
tradition includes the fourth generation of disciples onward.
Assuming that the companions, the disciples and their successors
are the best, it does not mean that each one of them is the best of
people. It signifies goodness of those in an inconspicuous and
indefinite way. Even if they are presumably the best, it does not
necessarily mean that their words and actions are authoritative; or
else it will have ramifications which Salafists themselves will not
stick to.
Keywords: Salafism, validity, Ibn Taymiyyah, understanding,
noble predecessors, century, centuries, Khayrul Qurun.
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