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بررسی دیدگاه سلفیان در تقسیم توحید
*

حسین قاضی زاده
مهدی فرمانیان

**

چکیده
تقسیمات توحید ،از جمله مباحثی که در موضوع توحید و شـر  ،مـورد بحـق قـرار
میگیرد .تقسیم سلفیان از توحید ،عمدتا بهصورت سهگانه و به سـه قسـم توحیـد در
ربوبیت ،الوهیت ،اسما و صفات مطرح میشـود .ایـ تقسـیم ،مـال قاـاوت در
توحید یا شر افراد معرفی میشود؛ در حالیکه ای تقسیم دچار اشکاالت متعـددی
است که در ای مقاله ،به شش اشکال اشاره خواهد شد.
اول :تقسیم مذکور خالف مبانی سلفگرایانه است؛
دوم :اقسام ارائه شده با یکدیگر تداخل دارند؛
سوم :تقسیم ارائه شده ،مانع اغیار نیست؛
چهارم :تقسیم جامع افراد نیست؛
پنجم :اطالق رب و ارادهی خلق صحیح نیست؛
ششم :اطالق اله و اراده معبود قابل مناقشه است؛
کلیدواژهها :تقسـیم توحیـد ،سـلفگرایـی ،تـداخل اقسـام ،عـدم مانعیـت ،عـدم
جامعیت.

* دانشآموخته حوزه علمیه قم ،محقق داراالعالم لمدرسة اهـل البیـت ،دانشـجوی دکتـری دانشـگاه ادیـان و مـذاهب؛
h.ghazizade110@gmail.com

** دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب.
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توحید اصل اول از اصول دی و کلمه اول از شهادتی و شرط ورود به اسالم است؛ لـذا
در عی اینکه آخری مرحله در تکامل عرفانی انسان نیز همی کلمه است؛ سیر انسان از
ابتدا تا انتها سیر در فهم توحید است.
ای مفهوم عظیم ،امروزه تبدیل به بزرگتری بهانه بـرای برخـی گـروههـای افراطـی
گردیده و با تفسیر به رأیهای مختلف و متفاوت از کتاب و سنت ،بـه انحطـاط کشـیده
شده است .ای انحطاط به اندازهای است که اگر روزی شنیدن ای مفهوم ،انسان را به یاد
بزرگان و اولیای الهـی و عرفـان نـاب مـیانـداخت ،امـروزه انسـان را بـه یـاد کشـتار و
خونریزی و قتل و اسارت میاندازد؛ در واقع ای همان اسالم وارونه اسـت کـه اولیـای
دی از آن در آخرالزمان خبر داده بودند.
یکی از مسائلی که در بحق توحید ،بهدسـت گـروههـای سـلفی دچـار ابـداعات و
انحرافات شده است ،بحق از تقسیم توحید است .تقسیم توحید از زمان گذشته (حتـی
قبل از اب تیمیه ،در عصر شهرستانی ،صاحب ملل و نحل) به سه قسم توحیـد در اات،
توحید در صفات و توحید در افعال تقسیم میشد و ای تقسیم هنوز هم در آثـار بزرگـان
اسالم مورد نظر است؛ اما در ای بی  ،تقسیمی ابداعی از سـوی مـدعیان سـلفگرایـی
مطرح شد که توحید را به سه قسم توحید در ربوبیـت ،توحیـد در الوهیـت و توحیـد در
اسما و صفات تقسیم میکند .آنها در کنار ای تقسیم مدعی شدند که توحید در ربوبیت
و توحید در اسما و صفات اگر وجود داشته باشند ،در رهایی از شر کافی نیست؛ بلکه
عالوه بر آنها ،باید توحید در الوهیت نیز وجود داشته باشـد .مشـرکی عصـر انبیـا (بـه-
) ،موحد در ربوبیت بـوده و اشـکال ایشـان ،شـر در
خصوص عصر نبی اعظم
الوهیت بوده است؛ لذا مسلمی امروز هم اگر ادعای توحید ربوبی دارند ،تازه شـبیه بـه
مشرکی شدهاند و حکم شر بر هر دو دسته ایشان بار است؛ در واقع ای تقسیم در کنار
ای تحلیل سر منشأ بسیاری از استداللها و قیاسهای سلفیان در اتهام شر است؛ لذا
بررسی صحت و سقم ای تقسیم بهعنوان یکی از حلقههای اسـتدالل سـلفیان در اتهـام
شر  ،از اهمیت بهسزایی برخوردار است؛ البته ای موضوع در آثار بزرگانی از اهل سنت

که مخالف مشی سلفیان میباشند ،مورد نقد و بررسی قرار گرفتـه اسـت؛ تـا جـاییکـه
کتاب مستقلی با عنوان التندید بمن عدد التوحید توسط حس سـقاف شـافعی در مـورد
ای موضوع نگاشته شده است؛ همچنی در کتاب أصل اإلسالم و حقیقة التوحیدد ،اثـر
عبدالله مسعری و کتاب التوحید عند الشیخ ابنتیمیه ،اثر سید کمـال حیـدری نیـز ایـ
موضوع مورد بحق قرار گرفته شده است .در بی مقاالت نیز میتـوان بـه مقالـه ساقسـام
1
توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن،س در نشریه سراج منیر اشاره کرد که در ایـ موضـوع
نگاشته شده است؛ در طرف مقابل نیز ،آثار متعددی در اثبات ای تقسیم نگاشـته شـده
که از جمله آنها میتوان به کتاب ،القول السدید فی الرد علی من انکر تقسدی التوحیدد،
اثر عبدالرزاق ب عبدالمحس البدر اشاره کرد که در آن ،عالوه بر دفاع از اقسـام مطـرح
شده ،به بیان ادلهی ای تقسیم نیز پرداخته است.
اما آنچه که در ای مقاله مورد بررسی قرار گرفته ،نقدی بر اقسام ارائه شده از توحیـد
است و نظری به ادلهای که سلفیان از تقسیم مـذکور ارائـه میدهنـد نـدارد .اثـر حاضـر
نسبت به آثار دیگر در بیان اشکالت تقسیم ،از جامعیت بیشـتری برخـوردار اسـت و در
مجموع شش اشکال مختلف را بر تقسیم سلفیان از توحید بیان میدارد .امید اسـت کـه
ای مقاله ،مورد توجه محققی ای حوزه قرار بگیرد.
اقسام توحید قبل از سلفیه

توحید نزد اهل سنت و صفاتیه ،به ای صورت است کـه او واحـد اسـت در
اات خود و قسیمی ندارد ،و واحد است در صفات خود و نظیـری نـدارد ،و
1
واحد است در افعال خود و شریکی ندارد.

ای تقسیم هنوز هم تقسیمی زنده است و در بی متکلمی (حتی شیعیان) ،یکـی از
مرسومتری تقسیمات است؛ چنانکه شهید مطهری از ای تقسیم استفاده کرده اسـت؛

3

 .1امید ،محمد جواد« ،اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن» ،سراج منیر ،سال پنجم ،شماره  ،73ص .773
« .2إن الله تعالی واحد في ااته ال قسیم له»...؛ (شهرستانی ،محمد ب عبد الکریم ،الملل والنحل ،ج ،7ص.)55
« .3البته ایشان توحید در عبادت را نیز بهعنوان قسم چهارم به آن افزوده است»؛ (مطهـری ،مرتاـی ،مجموعده ثاد ا اسدت د
شهید مطهرى ،ج ،2ص.)854

بررسی دیدگاه سلفیان در تقسیم توحید

شهرستانی (542ق) ،در ملل و نحل ،از تقسیم توحید که بهنحو متعارف بی اهل سنت
وجود داشت ،گزارش داده است.
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بنابرای  ،اگر گفته شود ای تقسیم قدمتی قریب به هزار سال دارد ،گزافه نخواهد بود.
اما ای تقسیم در قرن هشتم توسط اب تیمیه ،بدون آنکـه ریشـهای در سـلف داشـته
باشد ،تغییر نمود که در ادامه به بیان دیدگاه سلفیان در تقسیم توحید میپردازیم.
تقسیم سلفیان از توحید

اب تیمیه بهعنوان رهبر فکری تمام گرایشات سلفی ،اولی کسی بود که تقسیم جدیدی از
1
توحید ارائه داد .او توحید را به دو قسم توحید الوهی و توحید ربوبی تقسیم نمود؛ بعـد
از او شاگردش اب قیم نیز ،تقسیم ثنایی از توحید ارائه کرد و توحید را به دو قسم علمی _
اعتقادی و ارادی _ قصدی ،تقسیم کرد؛ در واقع قسم اول ،ناظر به مقام علم و قسم دوم،
ناظر به مقام عمل است؛ البته کالم اب قیم در ادامهی ای تقسیم دچار تناقض است .در
برخی موارد توحید علمی را تنها توحید اسما و صفات میداند و توحید عملی را توحیـد
2
در ربوبیت و الوهیت عنوان میکند .گاهی نیز توحید علمی را اعم از اسما و صـفات و
3
ربوبیت معرفی میکند و توحید عملی را منحصر در توحید الوهی میداند.
اما سلفیان ،نوعا توحید را سه قسم میدانند و برای هر قسم تعریفی ارائه میدهند.
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«توحید به سه قسم تقسیم میشود .اول :توحید در ربوبیـت  ...دوم :توحیـد
4
در الوهیت  ...سوم :توحید در اسما و صفات»...
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توحید ربوبی

اولی قسم از توحید ،توحید ربوبی است .در تعریف توحید ربوبی میگویند:

توحید ربوبی یعنی آفریدن و مالکیـت و تـدبیر را منحصـر در خـدا بـدانی.
خداوند میفرماید :خدا آفریننده هر چیزی است 5،و خداوند میفرماید :آیا
غیر از خدا آفریـدگاری اسـت کـه شـما را از آسـمان و زمـی روزی دهـد

 .1اب تیمیه ،احمد ،الفتوي الحمویة الکبرى ،ج ،8ص.487
 .2اب قیم جوزیه ،محمد ،مدااج الس لکین ،ج ،7ص42؛ اب قیم جوزیه ،محمد ،تفسیر القرثن الکری  ،ج ،7ص.82
« .3فإن القرآن :إما خبر ع الله ،وأسمائه وصفاته وأفعاله»؛ «البته اگر کسی ادعا کند ای همان تقسیم معروف توحید ااتی،
توحید صفاتی ،توحید افعالی و توحید عبادی است ،کالمی صحیح و شایسته اسـت»؛ (ابـ قـیم جوزیـه ،محمـد ،مددااج
الس لکین ،ج ،7ص.)473
 .4اب عبدالوهاب ،محمد ،التوحید الذي هو حق الله علی العبید ،ج ،7ص37؛ اب عثیمی  ،محمد ،شرح کشف الشدبه ،
ص75؛ آلشیخ ،محمد ب إبراهیم ،فت وى واس ئل ،ج ،4ص757؛ البانی ،ناصرالدی  ،موسوعة األلب نی ،ج ،8ص.437
 .5سوره زمر ،آیه.78

خدایی جز او نیست 1.خداوند میفرمایـد :بزرگـوار و خجسـته اسـت آنکـه
فرمانروایی بهدست اوست و او بر هر چیزی تواناست 2.خداوند میفرمایـد:
آگاه باش که (عالم) خلق و امر از آن اوست .فرخنده خدایی است پروردگار
4،3
جهانیان.
توحید الوهی

دومی قسم از توحید که مهمتری بخش آن نیز میباشد ،توحیـد الـوهی اسـت .توحیـد
الوهی از منظر ایشان عبارت است از:
توحید الوهی یعنی عبادت را منحصرا برای خدا بـدانی؛ بـه ایـ معنـی کـه
انسان در کنار خدا ،آنگونه که خدا را عبادت میکند ،کس دیگری را عبادت
نکند و آنگونه که به خدا تقرب پیدا میکنـد ،بـه کـس دیگـری تقـرب پیـدا
5
نکند.

ایشان معتقدند :دینی که رسوالن به آن ارسال شدهاند ،همی قسم از توحید اسـت و
مشرکی بهخاطر نداشت ای قسـم از توحیـد ،مـال و جـان و ناموسشـان توسـط رسـول
مباح اعالم گردید .کسی که به ای قسم از توحید اخالل کند ،ولو اینکـه بـه
خدا
توحید ربوبی و اسما و صفات اقرار داشته باشد ،باز هم مشر و کافر است.

 .1سوره فاطر ،آیه.7
 .2سوره ملک ،آیه.7
 .3سوره أعراف ،آیه.54
 .4اب عثیمی  ،محمد ،شرح کشف الشبه  ،ص.16
« .5إفراد الله تعالی باللعبادة »...؛ (اب عثیمی  ،محمد ،شرح کشف الشبه  ،ص.)16
 .6سوره نحل ،آیه.36
 .7سوره انبیاء ،آیه.35

بررسی دیدگاه سلفیان در تقسیم توحید

دی تمام رسل ،توحید در الوهیت بوده است .تمامی آنان به ای اصل ارسال
شدند که توحید واقعی نیز در همی است؛ چنانکه خداوند مـیفرمایـد :در
حقیقت ،در میان هر امتی فرستادهای برانگیختیم تا بگوید خدا را بپرسـتید و
از طاغوت فریبگر بپرهیزید 6.خداوند فرمـود :پـیش از تـو هـیي پیـامبری
نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که خدایی جز م نیسـت؛ پـس مـرا
بپرستید 7.ای نوع توحید ،همـانی اسـت کـه مشـرکان در آن گمـراه شـدند.
با آنان قتال کرد و خون و مال و به اسارت درآمـدن
همانانی که پیامبر
زنان و اوالدشان را حالل اعالم کرد .کسی که به ای نـوع از توحیـد اخـالل
کند ،او مشر و کافر است؛ حتی اگـر بـه توحیـد ربـوبی و توحیـد اسـما و

11

صفات اقرار کند.

1

ای قسم از توحید به اعتبار اضافه شدن به الله ،با عنوان توحیـد الـوهی و بـه اعتبـار
2
اضافه شدن به مخلوقی  ،با عنوان توحید عبودی یاد میشود.
توحید اسما و صفات

آخری قسم از اقسام سهگانه توحید ،توحید اسما و صفات است.

توحید اسما و صفات یعنی ،اسما و صـفات وارد شـده در کتـاب و سـنت را
منحصر در خداوند بدانی؛ به ای صورت که هر چه برای خدا اثبـات شـده،
برای او ثابت بدانی ،و هر چه که از او نفی شده ،از او سلب کنی؛ بدون هیي
3
تحریف و تعطیل و یا تکییف و یا تمثیل.
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چنانکه در عبارت باال نیز اشاره شده ،سه موضـوع در ایـ قسـم از توحیـد در نظـر
گرفته شده است.
اول :اسما و صفات الهی تنها مختص به خداوند باشد.
دوم :آنچه که او برای خود اثبات کرده ثابت و آنچه که او نفی کرده منتفی بدانیم .ای
یعنی توقیفی بودن اسما و صفات الهی.
سوم :ای صفات را باید بر طبق ظاهرش بدون هیيگونه تحریف ،تعطیل ،تکییـف و
تمثیلی بر خداوند صادق دانست.

71

آثار تقسیم سلفیان از توحید

اما آنچه که اهمیت ای بحق را (عالوه بر اینکه بحثی علمی و مبنایی است) ،ماـاعف
میکند ،آثاری است که بر ای تقسیم بار میشود.
حس سقاف شافعی در کتاب التندید بمن عدد التوحید ،در خصوص آثاری کـه بـر
ای تقسیم بار میشود میگوید:
هدف از ای تقسیم نزد قائلینش ،تشبیه مومنی که منهج متمسلفی (کسانی
که خود را به سلف نسبت میدهند ،اما واقعا ای گونه نیسـتند) را نـدارد ،بـه

 .1اب عثیمی  ،محمد ،شرح کشف الشبهات ،ص.16
« .2فباعتبار إضافته إلی الله یسمی :توحید األلوهیة ،وباعتبار إضافته إلـی الخلـق یسـمی توحیـد العبـادة».؛ (ابـ عثیمـی ،
محمد ،مجموع فت وى واس ئل ،ج ،9ص.)4
 .3اب عثیمی  ،محمد ،شرح کشف الشبهات ،ص.77

کفار است؛ حتی قصدشان (فراتر از تشبیه صرف) ،تکفیر ایشـان اسـت؛ بـه
ای مدعا که آنان مانند سایر کفار ،توحید ربوبی دارنـد ،امـا توحیـد الـوهی
ندارد؛ در واقع ب ه ای حربه کسانی که توسل به انبیـا و اولیـا دارنـد را تکفیـر
میکنند و فراتر اینکه ،حتـی کسـانی کـه در بسـیاری از امـور ،دیـدگاهشـان
1
برخالف ایشان است نیز تکفیر میکنند و مسبب تمام اینها حرانی است...

بنابرای ای تقسیم بستری بسیار آماده برای تفکر تکفیری دارد؛ بهخصوص زمانیکـه
ادعا شود ،مشرکی در ربوبیت موحد بودهاند.
بررسی تقسیم سلفیان از توحید

بعد از بیان تقسیم سلفیان از توحید و آثاری که ای تقسیم بهعهده دارد ،بـه بررسـی ایـ
تقسیم بر اساس همان تقسیم مشهور میپـردازیم و در مجمـوع شـش موضـوع را مـورد
بررسی قرار میدهیم.
خالف مبانی سلفگرایانه

انواع توحید سه قسم است و قسـم چهـارمی نـدارد .اینکـه حاکمیـت ،نـوع
مستقلی از انواع توحید قرار گیرد بدعت است و احدی از ائمه (تا جـاییکـه

« .1والهدف م هذا التقسیم  ...بل تکفیرهم»؛ (سقاف شافعی ،حس ب علی ،التندید بمن عدد التوحید ،ص.)5
« .2فالصواب -بال شك :-إن تقسیم التوحید إلی ثالثة أقسام ...کل هذا جائز؛ ألنـه مـ بـاب الوسـائل والتقریـب وحصـر
األشیاء لطالب العلم»؛ (منتدیات کل السلفیی تحت اشراف علی ب حس ب علی الحلبی االثری).

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=16087

بررسی دیدگاه سلفیان در تقسیم توحید

سلفیان نسبت به تقسیم سهگانه توحید ،دو نوع رویکرد دارند .گروهی ای تقسیم را صرفا
تقسیمی علمی و برای یادگیری اقسام توحید میدانند و تعبدی برای ای تقسیم از لحـا
شرعی قائل نیستند؛ از جملهی ای اشخاص میتوان به اب عثیمی اشاره کـرد .او چنـی
بیانی را صرفا بیانی علمی برای فهم طالب علم میداند و مدعی وجود نفس ای تقسیم،
1
بهصورت فعلی در کتاب و سنت نیست.
اما برخی برای ای تقسیم تقدسی قائل شدهاند و آن را تقسیم اهل سـنت و جماعـت
خواندهاند .آنها حتی کم یا زیاد کردن اقسام را بدعت شمردهاند .مرجـع رسـمی عقایـد
وهابیت در حال حاضر (هیئت کبار العلمای عربستان) ،از ای دسته میباشند .آنهـا در
خصوص اضافه کردن قسم چهارم (با عنوان توحید حاکمیت) ،به تقسیم ثالثه معتقدند:

11
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اطالع داریم) ،قائل به آن نبودهاند.
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7

یکی از مهمتری نقضهایی که وهابیـت و بـهخصـوص ابـ عبـدالوهـاب (بـهتبـع
اب تیمیه) ،بر خصم خود وارد میکنند ای است که همانا صـحابه و تـابعی  ،ایـ گونـه
نگفته و عمل نکردهاند؛ در واقع برتری فهم سلف بر خلف و سلفگرایی شعاری اسـت
که ای فرقه به آن شناخته میشود؛ اما ای نقض اساسی بـه خـود وهابیـت در ایـ نـوع
2
تقسیم از توحید وارد است.
 ،نـه در اقـوال
برای ای تقسیمبندی نه در آیات کتاب خدا ،نه در سنت پیـامبر
صحابه ،نه در اقوال تابعی  ،نه در اقوال تابعی تابعی  ،نه در اقوال احمد ب حنبل (امـام
حنابله) ،و نه در هیيیک از کتب عقاید اهل سنت ،اثری مشاهد نمیشود؛ تـا اینکـه در
قرن هشتم هجری توسط اب تیمیه اختراع گردیده 3و ایـ بـدعت پایـهگـذاری شـد؛ امـا
واقعیت آن است که اگر ثقلی (ج و انس) ،بههمراه اب تیمیه جمع شوند ،تا ای تقسیم
4
را ولو با یک روایت جعلی ،نزد احدی از قدما اثبات کنند ،نخواهند توانست.
اینکه در فتوای هیئت کبار آمده است که احدی از ائمه ،توحید حاکمیت را بهعنـوان
یکی از اقسام توحید اکر نکردهاند ،جای ای پرسش را بـاقی میگـذارد کـه کـدامیک از
ائمه ،ای سه قسم توحید را اکر کردهاند که حال ،به عدم اکر توحیـد حاکمیـت توسـط
ایشان استناد میشود؛ مگر اینکه مقصـود از ائمـه را ابـ تیمیـه یـا ابـ عبـدالوهاب و...
بدانیم.
هرچند چنی اشکالی ،نسبت به اشخاصی که ای تقسیم را جنبـه شـرعی و تقدسـی
میدهند ،پررنگتر است؛ اما اشخاصی که بهعنوان یک اعتبـار علمـی هـم بـه آن نگـاه
میکنند نیز ،خالی از اشکال نخواهند بود؛ به هر حال ،خلف امت حرفی زده که مـال
اسالم و شر افراد قرار گرفته و تاثیر مهمی بهدنبال دارد و در عی حال ،حرف صـحیحی
شمرده شده است؛ بنابرای تمام حرفهای صحیح را نباید در سلف جستجو کرد!
باید از اشخاصی که به ای تقسیم جنبه شرعی و دینی میدهند (بـه حـدی کـه اگـر
 .1دویش ،أحمد ب عبدالرزاق ،فت وى اللجنة الدائمةجزءا ،ج ،83ص.737
 .2دوخی ،یحیی عبدالحس  ،منهج ابنتیمیه فی التوحید قراءة النقدیه ،ص.95
ّ
ّ
« .3اب تیمیة الذي اخترع تقسیم التوحید الی ألوهیة وربوبیة»؛ (سقاف ،حس ب علی ،التندید بمن عدد التوحید ،ص.)9
« .4فلو اجتمع الثقالن مع اب تیمیة»؛ (نقشبندی دیرثوی ،محمد نوری ،ادود علی شبه السلفیة ،ص.)241

خالف آن بیان شود ،آن را سعمل محدثس خطاب میکنند) ،پرسید که آیـا چهـار چـوب
سلف مال سلفی بودن است (که هیي اثری در آن از تقسیم مذکور نیست) ،یـا چهـار
چوبی که اتباع اب تیمیه از سلف ارائه میدهند و مال سنت و بـدعت را بـر اسـاس آن
میسنجند !
 .2تداخل اقسام

 .1اب عثیمی  ،محمد ،شرح کشف الشبه  ،ص.77

بررسی دیدگاه سلفیان در تقسیم توحید

از جمله مال ها برای ارزیابی تقسیم صحیح ای است که اقسام نبایـد در هـم تـداخل
داشته باشند؛ بلکه باید کامال در عرض سایر قسمها قـرار گیـرد؛ در غیـر ایـ صـورت،
تقسیم ارائه شده تقسیم صحیحی نخواهد بود.
چنانکه بیان شد ،مقصود از توحید اسما و صفات ایـ اسـت کـه تنهـا خـدا واجـد
صفاتی است که فرموده و کسی دیگری شریک با او نیست .ای زمانی است که صـفات
الهی طبق آنچه که فرموده ،اثبات شود و آنچه که خود نفی نموده از او نفی گردد .اثبات
1
صفات الهی نیز بدون هیي تحریف و تعطیل و یا تکییف و یا تمثیل باید صورت گیرد.
ای بیان از توحید اسما و صفات دچار اشکال تداخل اقسام است؛ زیرا روش است
که از جمله اسما و صفات الهی ،صفت ربوبیت و الوهیت اوست که باید تنها بـر خـدا
حمل نمود و کسی دیگری را با او شریک ای صفت قرار نـداد .ایـ دو صـفت دو قسـم
دیگر از اقسام توحید است که در آنها نیز ربوبیت و الوهیـت مخـتص خداسـت و کـس
دیگری را نباید شریک او نمود .ای بیان ،دقیقا همان چیزی است که در توحیـد اسـما و
صفات نیز گفته شده است؛ در واقع ای دو قسم مذکور ،در عـی حـالیکـه ،در عـرض
توحید اسما و صفات است ،اما در آن نیز داخل شـده و ایـ نقـص بـر تقسـیم شـمرده
میشود.
هرچند عنوانی که در توحید اسما و صـفات بیـان شـده ،چنـی شـمولی را دارد و دو
عنوان بعدی را نیز شامل میشود؛ اما در اکثر عبارات شیوخ سـلفی ،ایـ شـمول مـورد
توجه قرار نگرفته و تنها نگاه به کیفیت حمل اسما و صفات شـده کـه بـدون تحریـف و
تعطیل و یا تکییف و یا تمثیل باشد؛ البته آن هم اشکال دیگـری در ایـ قسـم از توحیـد

11

دارد که در ادامه بیان خواهد شد؛ اما در هر صورت ،عنوان ارائه شـده از توحیـد اسـما و
7
صفات ،مبتال به تداخل اقسام است.
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 .3عدم مانعیت
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سمانع اغیار نبودنس ،مشکل دیگری که تقسیم مذکور مبتال به آن است؛ در واقع زمانیکـه
از تقسیم توحید سخ گفته میشود ،توقع ای است که اگر کسی خللی در یکی از اقسام
آن داشته باشد ،از توحید خارج و در شر قرار گیرد؛ چنانکه اگر کسی در توحید ربوبی
اخالل کند و ربی دیگر داشته باشد ،مشر است؛ همچنی اگر در توحید الوهی اخالل
کند و اله دیگری داشته باشد ،مشر است؛ امـا اگـر کسـی در توحیـد اسـما و صـفات
اخالل کند و طبق بیانی که در ای قسم از توحید آمده ،اسما و صفات الهی را حمـل بـر
ظاهرشـان نکنـد ،بلکـه آنهــا را تاویـل ببـرد (چنـانکــه اشـاعره و ماتریدیـه و دیوبندیــه
اینگونهاند) ،آیا ای اخالل در توحید اسما و صفات ،منجر به شر شان شده است هیي
سلفی فتوا به شر اشاعره بهخاطر اینکه اهل تاویل هستند نـداده اسـت؛ 1در حـالیکـه
مخل به توحید اسما و صفات ،با قرائت وهابیان هستند؛ بلکه نهایت کالمشان نسبت به
اشاعره و امثال ایشان ،ای است کـه آنهـا مبـتال بـه شـائبههـایی از معتزلـه بودنـد؛ امـا
نزدیکتری گروه به اهل سنت و جماعت شمرده میشوند؛ 9چنانکه نسبت به دیگرانـی
که متاول در اسما و صفات الهی بودند( ،با علم به اینکه آنها اهل تاویل بودهانـد ،نظیـر
أبیبکر باقالنی ،بیهقی ،أبیالفرج ب الجوزی ،أبیزکریا النووی و اب حجـر) ،بـهعنـوان
4
کبار علما دی یاد شدهاند.
سوال ای است که چطور میشود ،شخصی مخل به یکی از اقسام توحید کـه اصـل
دی است باشد ،در عی حال از کبار علمای دی نیز شمرده شود و یا از اصناف مسلمی
محسوب گردد !
منشأ اشکال ای است که مباحثی که در ایل بحق اسما و صفات از منظـر سـلفیان
 .1مسعری ،عبدالله ،أصل اإلسالم و حقیقة التوحید ،ص.8
« .2حتی شر اصغر نیز شمرده نشده است .در نگاه سلفیه بی گناهان ،حتی اگر کبیره باشد بـا شـر اصـغر فـرق گذاشـته
میشود»؛ (اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى واس ئل ،ج ،8ص.)854
 .3دویش ،أحمد ب عبدالرزاق ،فت وى اللجنة الدائمة ،ج ،7ص.872
 .4دویش ،أحمد ب عبدالرزاق ،فت وى اللجنة الدائمة ،ج ،7ص.845

مطرح میشود ،اساسا بحق توحیدی نیست؛ البته هرچند اصل عنوان (چنانکه در بیـان
قبل اشاره شد) ،اعم است؛ اما در واقع موضوع ناظر به کیفیت حمـل صـفات الهـی بـر
خداوند است که آیا بر ظاهر حمل شود یا تاویل برود و مسائلی از ای دست که اساسا
1
ارتباطی با توحید ندارد؛ لذا با توجه به ای اشکال و اشکال سابق ،با قرائت سلفیه ،ایـ
قسم از توحید ،نباید از اقسام توحید شمرده شود.
البته توجه به ای نکته الزم است که زمانی میتـوان گفـت ،توحیـد اسـما و صـفات
کامل است که تمام شروط بیان شده در ایل آن رعایت شود؛ در واقع اگر کسـی اسـما و
صفات الهی را مختص به خداوند بداند ،امـا در کیفیـت حمـل ،مطـابق آنچـه سـلفیان
معتقدند عمل نکند ،او دارای توحید اسما و صفات نخواهد بود.
بنابرای تقسیم مذکور مانع اغیار نیست؛ چنانکه در کتاب أصدل اإلسدالم و حقیقدة
1
التوحید ،با بیانی دیگر اشاره شده است.
 .4عدم جامعیت

 .1هرچند در قرائت غیر سلفی نیز توحید صفاتی مطرح است ،اما ای اشکال و اشکال سـابق در آنجـا مطـرح نیسـت؛ زیـرا
توحید صفاتی در قرائت غیر سلفی ،با توحید صفاتی سلفیه تنها تشـابه اسـمی دارد .بحـق در آنجـا ایـ اسـت کـه صـفات
خداوند عی اات اوست و کامال مرتبط با بحق توحید است؛ نه اینکه صفات خدا ،چگونه بر خدا حمل شـود لـذا تصـور
نشود اشکالی که در اینجا به سلفیان وارد شده ،بهغیر سلفیان نیز وارد است
« .2وغیر مانع لدخول ما لیس م أصول التوحید فیها ،کأکثر مباحق «الصفات» ،التي هي فـرع لتوحیـد الطاعـة واالتبـاع،
ا
ولیست أصال»؛ (مسعری ،عبدالله ،أصل اإلسالم و حقیقة التوحید ،ص.)7
 ...« .3وغیر جامع لخروج أقسام مهمة للتوحید منها ،کتوحید «الحاکمیة» ،وتوحید «المحبة والمواالة» ،وال یمک إدخالها
إال بتکلف واضح ،و بطریقة مصطنعة»...؛ (مسعری ،عبدالله ،أصل اإلسالم و حقیقة التوحید ،مقدمه کتاب).

بررسی دیدگاه سلفیان در تقسیم توحید

برای توحید میتوان تقسیمات متعددی لحا کرد؛ اما بعای اقسام توحید از جهـت آثـار
عقیدتی و اخالقی و ...که بر آن مترتب میشود دارای اهمیت خاصی خواهد بـود و نمـی-
توان آنها را نادیده گرفت .در تقسیم مذکور ،به توحیـد در عبـادت (الوهیـت) و توحیـد در
ربوبیت اشاره شده است؛ اما توحید در اطاعت ،توحید در استعانت ،توحیـد در محبـت و
والء ،توحید در حاکمیت و ...اشارهای نشده که هر یـک دارای ثمـرات و آثـار در مباحـق
اساسی اعتقادات و حکومت است 3.از همه اقسام توحید آنچه که مهمتری آنان بهحساب
میآید ،توحید در اات خداوند است که شاید اولی موردی که از توحید به اه میآید نیـز
همی قسم است .خداوند در جایجای قرآنکریم ،به ای توحیـد تاکیـد کـرده و فرمـوده:

11

ُْ

َّ َ

قل ُه َو الل ُه أ َحد؛ اما متاسفانه در تقسیم وهابیت ،به ای قسم از توحید اشاره نشده است.
البته ممک است گفته شود ،تمام ای اقسام در توحید ربوبی یا در توحید الوهی قرار
میگیرد؛ در ای صورت نیز اشکال و سوال دیگری پیش میآید که آیـا میتـوان از کلمـه
رب یا اله ،ای معانی را قصد کرد
1

 .5عدم تطابق عناوین با معانی

اشکال دیگری که به ای تقسیم وارد است اینکه ،از عناوینی استفاده شده که داللتـی بـر
معنای مقصود ندارد که در ادامه به دو مورد از آن اشاره میکنیم.
الف :عدم تطابق رب بر خلق
در توحید ربوبی ،به توحید در خالقیت اشاره شده است؛ اما در هیي منبعی از منابع اهل
لغت و یا منابع شرعی ،معنای خالقیت را تحت عنوان رب قرار ندادهانـد؛ بلکـه ایـ دو
معنا ،هر یک مستقل از یکدیگر و دارای معنای متفاوت میباشند .ابـ کثیـر در تفسدیر
القران العظی رب را ای گونه تعریف کرده:
«و الرب هو المالك المتصرف»؛ 2رب بهمعنای مالک متصرف است.
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میبدی نیز قریب بههمی معنا را اکر کرده و میگوید:
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«صفته ّالرب ،هو المالك المدبر ،و اذا اطلق يقتضى مالك الخلق اجمع »؛ رب
بهمعنای مالک مدبر است که اگر بـهصـورت مطلـق آورده شـود ،بـهمعنـای
مالک خلق خواهد بود.
3

البته تبیی دقیق معنای رب ،و اینکه ریشه و اصل ای کلمه چیست ،و حدود و رسوم
ای معنا در کجاست خود یک بحق مفصل خواهد بود؛ اما بهطور خالصه باید گفـت،
رب کلمه مااعف 4است؛ یعنی حروف اصلی آن سر ب بس هستند؛ بهمعنای تدبیر ،نـه
اینکه ناقص 5باشد؛ یعنی حروف اصلی آن سر ب یس نیست ،تا معنای تربیـت را افـاده -
ا
 ...« .1ولم یجعلوا توحید الذات قسما م هذه األقسام»؛ (حیدری ،سید کمال ،التوحید عند الشیخ ابنتیمیة ،ص.)87
 .2اب کثیر ،اسماعیل ،تفسیر القران العظیم ،ج ،7ص.44
 .3میبدی ،رشیدالدی  ،کشف األسراا و عدة األبراا ،ج ،3ص.755
 « .4مااعف کلمه است که دو حرف اصلی آن مانند هم باشد .سوهو ما یکون فاؤه والمه األولی مـ جـنس واحـد وکـذلك
عینه والمه الثانیة م جنس واحد»؛ (دنقوز ،شمسالدی أحمد ،شرح ن علی مراح األاواح في عل الصرف،ج ،7ص.)25
الناقص :هو ما کـان ُ
ُ
الم ُـه حـرف علـة،
« .5ناقص به کلمهای گویند که حرف اصلی اخر آن یکی از حروف واو یا یاء باشد.
ا
واوا کان ْأو ا
یاء»؛ (جرجانی ،أبوبکر ،المفت ح في الصرف ،ج ،7ص.)47

کند؛ البته اینکه بهمعنای تدبیر است ،مراد تربیت کننـده نبـودن خداونـد نیسـت؛ بلکـه
1
تربیت از لوازم تدبیر است.
اما کلمه خلق در بیان اهل لغت ،در نگاه اول بـا کلمـه رب مشـابهت معنـوی دارد؛
چنانکه اب فارس مینویسد:
خلق بر دو معانی ریشـهای داللـت دارد .اول تقـدیر شـی و دوم مالسـت و
2
صافی.

همی بیان در لس ن العرب نیز آمده است که:
معنای اصلی خلق ،تقدیر است.

3

مشابهت معنای تقدیر با تدبیر در نگاه اول قابل انکـار نیسـت؛ امـا تقـدیری کـه در
معنای خلق بیان شده ،تقدیر بهصورت مطلق نیست؛ بلکه مقید به قیدی است که همی
قید موجب تفاوت اساسی بی ای دو کلمه میشود.
َ ُ َّ
َ
ْ
َ
َ
زمخشری در کش ف ایل آیه شریفهَ  :و َخل َق كل شعٍْْ َق َّعد َه ُ َقق ًعديرا 4،ایـ سـوال را
مطرح کرده که اگر خلق بهمعنای تقدیر باشد ،باید آیه را به ای صورت معنـی کـرد کـه:
خداوند همه اشیا را تقدیر کرد و سپس تقدیر آنان را انجـام داد؛ در حـالیکـه ایـ معنـا
نمیتواند صحیح باشد؛ سپس در جواب آورده:

در واقع تقدیری که در خلق وجود دارد ،محـدود بـه احـداث و ایجـاد اسـت و ایـ
محدودیت موجب تفاوت بی دو کلمه خلق و رب میشود؛ چراکه خلق ناظر به تقـدیر،
حی احداث است و رب ،ناظر به تقدیر برای ابقا میباشد.
 .1جوادی آملی ،عبدالله ،توحید دا قرثن ،ص.588
ْ
ْ
ُ ا
ا
ا
ْ ُ
ُ
« .2خلق الخ ُاء والال ُم والقاف أ ْصالن :أحد ُهما تقد ُیر الش ْيء ،واْلْخ ُر مالسة الش ْيء»؛ (اب فارس ،احمـد ،معجـم مقـاییس
اللغة ،ج ،8ص.)877
« .3و أصل الخلق التقدیر»؛ (اب منظور ،محمد ب مکرم ،لسان العرب ،ج ،75ص.)25
 .4سوره فرقان ،آیه.8
 .5زمخشری ،محمود ب عمرو ،الکش ف عن حق ئق غوامض التنزیل ،ج ،7ص.877

بررسی دیدگاه سلفیان در تقسیم توحید

معنای آیه ای است که خداوند تمام اشیا را احداث کرد .احـداثی کـه در آن
تقدیر مراعات شده است؛ سپس (بعد از خلقت) مجددا او را برای آنچه کـه
صالحیتش را دارد آماده نمود؛ مانند اینکه خداوند انسـان را بـر ایـ شـکل
اندازهگیری کرده و راست قامت خلق میکند؛ سپس او را برای مصالح دنیا و
5
آخرت تقدیر مینماید.

19
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11

همی بیان در ایل آیه مذکور از طرف شنقیطی (از اساتید اب عثیمی ) نیز آورده شده
است؛ 1بنابرای واژه خلق را باید به ابداع و احداث معنا کرد؛ چنانکه اب منظور در لس ن
العرب به آن تصریح کرده است؛ 2البته دو نوع ابداع به خداوند نسبت داده مـیشـود کـه
هر دو هم ،با همی واژه (خلق) بیان شده است.
ََ
نوع اول :ابداع شی بـدون وجـود هـیي مـاده و منشـأیی؛ چنـانکـه فرمـوده :خل َعق
َْ
9
َّ
الس َم َاو ًات َواْل ْه َض.
َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُْ َ َ َ
عن َْفعَ َع ً ذا ُه َعو
نوع دوم :ایجاد شی از شی دیگر؛ چنانکه فرموده :خلعق ًاإْسعا ًم
4
َخ ًصيم ُم ًبين.
خلق در معنای اول جز به خداوند نسبت داده نمیشود؛ لـذا مـال تفـاوت ،بـی
ََ
َ ُ َ َ َ َ َّ
ُ َ
خداوند و غیر خداوند ،بیان شده و آمده :أَ َم ْن َي ْخل ُق ك َم ْعن ا َي ْخل ُعق أَعت َقعرك ُرو َ ؛ 2امـا
معنای دوم خلق بهغیر خداوند هم قابـل انتسـاب اسـت؛ چنـانکـه خداونـد در احـوال
ْ ُ
ْ
َ
َّ
ِّ
7،1
حارت عیسی فرمودَ  :و ًإذ َق ْخل ُق ًم َن الَ ًين ك َه ْي َئ ًَ الَ ْي ًر ًب ً ذ ًْْ.
بنابرای ظهور ماده خلق در ایجاد و ابداع ،بسیار روش تر از ای است که محتـاج بـه
شاهد و دلیل باشد؛ اما در تقسیم وهابیت ،معنای خالقیت در ضم معنای ربوبیـت بیـان
شده است؛ در واقع باید گفت ،همی اشتباه ،منشأ تحلیل نادرست از وضعیت مشرکان در
عصر انبیا بوده و اعتراف آنان بر خالقیت الله به توحید در ربوبیت تفسیر شده؛ در حالیکه
ای اعتراف تنها اقرار به خالقیت الله است؛ نه توحید در ربوبیت؛ اما متأسـفانه خلـط بـی
ای دو مفهوم ،منجر به ای اشتباه گردیده و ثمرات فجیعی را نیز بهدنبال داشته است.
ب :عدم تطابق اله بر معبود
همی اشکال در توحید الوهی نیز قابل طرح است؛ چراکه معنـای الـه متـرادف معنـای
 .1شنقیطی ،محمد األمی  ،أضواء البی ن في إیض ح القرثن ب لقرثن ،ج ،7ص.2
ْ
« .2الخل ُق في کالم العرب»؛ (اب منظور ،محمد ب مکرم ،لس ن العرب ،ج ،75ص.)25
 .3سوره انعام ،آیه.7
 .4سوره نحل ،آیه.4
 .5سوره نحل ،آیه.73
 .6سوره مائده ،آیه.775
ّ
« .7و یستعمل في إبداع الشيء م غیر أصل»...؛ (راغب اصـفهانی ،حسـی بـ محمـد ،المفدردا فدي غریدل القدرثن،
ص.)296

عبودیت نیست؛ اما وهابیت از توحید الوهی ،توحید در عبادت را قصد کردهاند.
میبدی از مفسران اهل سنت ،بعد از اینکه اله را بهمعنای معبود بیان کرده در توضیح
مطلب ،قول ابوالهیثم رازی را آورده که :معبود زمانی صادق اسـت کـه نسـبت بـه عبـاد
خالق ،رازق ،مدبر ،و مقتدر بر آنان باشد.
یعنی معبود بودن الزمه ای صفات است؛ 1همـی نقـل را ابـ منظـور نیـز در لسد ن
2
العرب آورده است.
آیتالله جوادی آملی در تفسیر معنای اله میفرماید:
ّ
تفسیر «اله» به معبود ،تفسیر به الزم معناست ،نه معنای مطابقی .علت ایـ
تفسیر هم ای است که «اله» حقیقی و آلهه دروغی و پنداری در میان ملـل
مختلف مورد پرستش بوده و هستند؛ لذا ای طور ّ
تصور شده که اله بهمعنای
معبود است؛ ولی معنای اصطالحی معبـود بـودن ،غیـر از ّ
الوهیـت اسـت؛
چون عبادت یعنی خاوع عملی و قولی برای موجودی ،با اعتقاد به ّ
الوهیت
او .معنای ّ
الوهیت نیز یعنی ،موجودی که در کار خود بهطور مطلق مسـتقل
باشد؛ بنابرای  ،خاوع و خشوع برای کسی یا چیزی بدون اعتقاد به ّ
الوهیت
3
وی ،عبادت نیست.

تقسیم توحید به الوهیـت و ربوبیـت از تقسـیمات مسـتحدثی اسـت کـه از

ا
« .1و قال ابوالهیثم الرازی :الله اصله»؛ (میبدی ،رشیدالدی  ،کشف األسرار و عدة األبرار ،ج ،7ص.)4
 .2اب منظور ،محمد ب مکرم ،لس ن العرب ،ج ،77ص.472
 .3جوادیآملی ،عبدالله ،توحید دا قرثن ،ص.584
« .4فخالصة القول أن أصل األلوهیة وجوهرها هو السلطة»...؛ (مودودی ،ابـواالعلی ،المصدطلح ارابعدة فدی القدرثن،
ص.)87
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مودوی نیز اصل معنای الوهیت را سسلطه داشت س بهصورت مطلق دانسـته و از آیـات
متعدد قرآنی شاهد آورده است؛ 4بنابرای باید گفت ،برخالف نظـر وهابیـت ،عبودیـت
معنای مطابقی برای الوهیت نیست؛ بلکه الزمه اله بودن ،معبود واقع شـدن اسـت؛ امـا
وهابیت از الوهیت ،عبادت را قصد کردهاند؛ البته در بی اهـل سـنت و شـیعه ،کسـانی
هستند که اله را بهمعنای معبود میدانند که در ای صورت ،ایـ اشـکال دیگـر صـحیح
نخواهد بود.
ای اشکاالت و اشکاالت متعدد دیگر موجب شد تا دانشگاه االزهر ،در دومی مـاه
سال  ،8553در فتوایی حکم به ابطال ای تقسیم کند.

11

سلف صالح صادر نشده است؛ بلکه بنابر آنچه که مشـهور اسـت ،از ابـ -
1
تیمیه صادر شده و دیگران نیز از او اخذ کردهاند.

اما معاالسف ای تقسیم با ای اشکاالت مهم ،مبنای مباحق مهم عقیدتی از جمله
توحید و شر  ،و اسالم و کفر واقع شده است؛ اما باید پرسید ،چـرا از ایـ تقسـیم کـه
دچار اشکاالت واضح است ،با گذشت ای مدت طوالنی ،دست کشیده نمیشود !
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سلفیان تقسیمی از توحید ارائه کردهاند کـه آثـار آن را بایـد در اتهـام تکفیـر و شـر بـه
مسلمی جستجو کرد؛ در حالیکه تقسیم ایشان با مبانی خودشان ،مبنی بر اینکه قرائـت
صحیح از دی  ،نه قرائت خلف ،بلکه قرائتی است کـه سـلف انجـام دادهانـد در تاـاد
است؛ چراکه تقسیم ارائه شده ،تقسیم عصر خلف است و عجیب ای است که مخالفت
با تقسیم مذکور ،بدعت نامیده شده است .اشکاالت دیگری نیز قابل طرح اسـت کـه از
جملهی آن ،تداخل در اقسام است؛ به ای معنا کـه توحیـد در اسـما و صـفات ،اعـم از
توحید ربوبی و الوهی است؛ لذا نمیتواند در عرض ای دو باشـد .از سـوی مسـلمی ،
ای قسم از توحید بسیار مورد مناقشه واقع شده است؛ امـا هـیي مسـلمانی را بـهخـاطر
اینکه مخل به ای قسم از توحید شدهاند مشر نخواندهاند .ای نشان میدهد کـه نگـاه
سلفیان به ای قسم از توحید ،اساسا نگاه توحیـدی نیسـت؛ هرچنـد عنـوان طـرح شـده
عنوان توحیدی است و ای دلیل بر عدم مانعیت تقسیم است؛ چنانکه تقسیم ،مبـتال بـه
عدم جامعیت نیز است و اقسام مهمی از توحید را در بر ندارد؛ عالوه بر آن ،اطـالق رب
و اراده خلق در هیي کتاب لغتی مورد تایید نیست؛ چنانکه در اطالق الـه و اراده معبـود
نیز ،مسئله مورد توافق نیست؛ لذا تقسیم ارائه شده که متاسفانه آثار قابل تـوجهی بـر آن
بار است ،از جهات مختلف ،تقسیمی مردود است

« .1وتقسیم التوحید إلی ألوهیة وربوبیة هو م التقسیمات المحدثات التي لم ترد ع السـلف الصـالح ،وأول مـ أحـدثها
ّ
علی ما هو المشهور هو الشیخ اب تیمیة ،ثم أخذه عنه م تکلم به بعد الك»؛
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=6623&text=6623
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بررسی دیدگاه وهابیان نسبت به عدم مشروعیت سفر،
برای زیارت قبور اولیای الهی
*

علی اصغر کاملی
محسن طبسی

**

چکیده
زیارت به ای معنا است که انسان با قصد و توجه ،به دیـدار شـخص دیگـری بـرود.
وهابیان اصل رفت به زیارت قبور را قبول دارند و آن را سنت میدانند؛ ولی سفر کردن
برای زیارت را بدعت میشمارند .دلیل اصلی وهابیان ،روایت سشد رحالس اسـت کـه
در آن ،فقط سفر کردن به سـه مسـجد را جـایز مـیشـمارد .وهابیـان مـیگوینـد :در
استثنایی که در ای روایت است ،مکان در تقدیر است؛ پس سفر برای زیارت تمـامی
قبور بدعت است؛ در حالیکه مستثنیمنه در ای روایت مسجد است و ربطی بهدیگر
سفرها ندارد .در روایاتی که از طریق محدثی اهل سنت وارد شده ،تصـریح بـه ایـ
مستثنی منه شده و علمای اهل سـنت نیـز در فتـاوای خـود تصـریح بـهجـواز ،بلکـه
استحباب سفر برای زیارت قبور دارند.
کلیدواژهها :سفر برای زیارت قبور ،ال تشد الرحال ،اب تیمیه ،شد رحال.

* دانشپژوه سطح  4مرکز تخصصی شیعهشناسی و فارغالتحصیل موسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیت
** استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی قم.

.
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،
تمام علمای اسالم بر فایلت زیارت اولیای الهی بهخصوص قبـر پیـامبر اکـرم
(چه با سفر کردن بهسوی قبر ایشان یا بـدون آن) ،تاکیـد دارنـد و روایـات زیـادی را در
خصوص نحوه مقدمات زیارت ،اهمیت ،فایلت و آثار زیارت بیان کـردهانـد .در ایـ
بی  ،شخصی بهنام اب تیمیه (قرن هشتم قمری) ،سفر برای زیارت را تحریم کـرد و آن را
بدعت خواند 1.بسیاری از علمای شیعه و سنی در مقابل ای نظر خالف اسالم ،موضـع
گرفته و کتابها و فتاوای زیادی در رد سخ او نوشـتند؛ تـا اینکـه ایـ نظریـه شـاا بـه
فراموشی سپرده شد .ای نظریه تا قرن دوازدهـم هجـری قمـری منسـوخ بـود ،تـا اینکـه
شخصی بهنام محمد ب عبدالوهاب در سرزمی حجاز ،ای نظریه را دوباره احیا کـرد و
بسیاری از مسلمانان را بهعلت سفر برای زیارت قبر اولیای الهی( ،بهخصوص قبر پیامبر
) ،مبدع در دی معرفی و عمل آنان را حرام اعالم کرد .امـروزه وهـابیهـا بـا
اکرم
تبعیت از سخنان اب تیمیه و محمد ب عبدالوهاب ،اگرچه اصـل زیـارت قبـور را جـایز
میدانند ،ولی قائل به حرمت سفر برای زیارت قبور میباشند.
در ای مقاله بهدنبال آن هستیم که مشخص کنیم در زمینه سفر بـرای زیـارت ،سـیره
مـیباشـد چیسـت ،و آیـا
مسلمی و علمای اسالم که برگرفته از سیره پیامبر اکرم
سخ وهابیان که ای نوع از سفر را بدعت و حرام میداننـد سـخ صـحیحی اسـت یـا
خیر
معنای لغوی زیارت

زیارت در لغت بهمعنای دیدار کردن همراه با قصد میباشد .در ای لغت ،معنای میل و
گرایش پیدا کردن نهفته است؛ به ای صورت که گویا شخص زائر از دیگران رویگـردان
2
شده و بهسوی زیارت شونده ،میل پیدا کرده است.

 .1اب تیمیه ،احمد ،مجموع الفت وى ،ج ،83ص717؛ شوکانی ،محمد ب علی ،نیدل ارواد ا مدن اسدراا منتقدی ار بد ا،
ص.772
 .2اب فارس ،احمد ،معج مق ییس اللغة ،ج ،7ص.77

معنای اصطالحی زیارت

در معنای اصطالحی نیز مانند معنای لغوی ،به هر دیداری زیارت نمیگویند؛ بلکه به -
دیداری زیارت میگویند که همراه با تمایل ،کشش ،قصد و بـرای اکـرام و ایجـاد انـس
1
انجام شده باشد.
با دقت در معنای لغوی و اصطالحی زیارت به ای نتیجه میرسیم که زیارت به ای
معنا است که انسان ،با قصد و توجه به دیدار دیگـری بـرود و مقصـود او از ایـ دیـدار،
اکرام ،احترام و انس با او باشد؛ خواه کسی که انسان به زیارت او میرود زنده ،یا از دنیـا
رفته باشد.
معنای شد رحال

سرحالس جمع سرحلس و رحل چیزی است همانند زی اسب که بر روی شتر میگذارنـد.
ّ
عرب سشد رحالس را بهصورت مطلق برای سفر کردن بهکار میبـرد و ایـ لفـن کنایـهای
2
برای مسافرت است.
محل نزاع

 .7طریحی ،فخرالدی ب محمد ،مجمع البحرین ،ج ،7ص.785
 .2مطرزی ،ناصر ب عبدالسید ،المغرب في ترتیل المعرب ،ج ،7ص.475
 .3دویش ،احمد ب عبدالرزاق ،فت وى اللجنة الدائمة ،ج ،7ص.717
« .4ال یجوز شد الرحال لزیارة قبور األنبیاء والصالحی وغیرهم ...وأما زیارتهم دون شد رحال فسنة»؛ (دویـش ،احمـد بـ
عبدالرزاق ،فت وى اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه و ارفت ء ،ج ،7ص.)477
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زیارت کردن قبور را تمام مسلمانان جایز میدانند؛ حتی وهابیان نیز اصل زیارت قبور را
قبول دارند و اشکالی در اینکه کسی به زیارت قبور برود ندارند؛ بلکه زیارت بـرای غیـر
زنان را ،سنت هم میدانند 3.وهابیان مشکل اصلی را در سفر برای زیارت قبور دانسـته و
آن را بدعت میدانند؛ ولی اصل زیارت قبور را بدون سشد رحالس قبول دارند.
هیئت فتوای عربستان سعودی میگوید :زیارت قبور انبیا و صالحی (بهخصوص قبر
) ،اگر بدون شد رحال باشد مسـتحب اسـت؛ ولـی شـد رحـال بـرای
پیامبر اکرم
4
زیارت قبور انبیا و صالحی بدعت است.
عبدالعزیز ب باز (از کبار علمای وهابی) بـر ایـ بـاور اسـت کـه ،بـرای مسـلمانان

11

توجه کرده و
 ،بهسوی قبر پیامبر
مشروع است ،بعد از نماز در مسجدالنبی
بهصورت مؤدبانه جلوی قبر بایستند و بر ایشان سالم دهند 1.نظر ایشان بر ای است کـه
فاــیلت دارد 2و ســنت ای ـ اســت کــه زائــر وقتــی بــه
ســالم بــر پیــامبر اکــرم
3
را زیارت کنـد؛
رسید نماز بخواند و بعد از آن ،قبر نبی اکرم
مسجدالنبی
4
همچنی زیارت قبور مسلمی در مکانهای دیگر نیز سنت و مستحب است.
نظر ابنتیمیه در "شد رحال"

اولی شخصی که بهصورت صریح سفر برای زیارت را حرام و بدعت نامیـد ،ابـ تیمیـه
حرانی بود؛ بنابرای در ابتدای بحق ،نظرات او که منشأ اصلی نظرات وهابیـان اسـت را
بیان میکنیم.
اب تیمیه در کتاب اقتض ء الصراط المستقی خود ،درباره سفر برای زیارت میگوید:
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اصحاب ما در ای اختالف کردهاند که آیا سفر برای زیارت قبور جایز اسـت
یا خیر برخی میگویند جایز نیست و ای مسافرت سـفر معصـیت اسـت؛
5
برخی هم آن را جایز میدانند.
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او نظر اول را قبول کرده و میگوید :جمهور علما و بزرگان مسلمی فتوا به ایـ داده-
اند که سفر کردن بهقصد مشاهد و قبور مشرفه مشروع نبوده؛ بلکه ای سـفر ،سـفری از
6
روی معصیت است.
دلیل عدم جواز سفر برای زیارت قبور نزد وهابیان

ّ
مهمتری دلیل وهابیت بر حرمت شد رحال بهسوی حـرم پیـامبر اکـرم
است که در صحیح بخ اى و صحیح مسل آمده است.

 ،حـدیثی

ُ ُّ ّ ُ ّ
َ َ
تثَ َم َ
َ َ
سدداْلقصعى،
ساجدَ :م
الرحال إا إلى ث ً
الحرام ،و م ً
ً
سعدد ً
«ا قشد ً

 .1ب باز ،عبدالعزیز ،مجموع الفت وى ،ج ،8ص.717
 .2همان ،ج ،4ص.757
 .3همان ،ج ،5ص.777
 .4همان ،ج ،5ص.777
 .5اب تیمیه ،احمد ب عبدالحلیم ،اقتض ء الصراط المستقی لمخ لفة أصح ب الجحی  ،ج ،8ص.728
 .6اب تیمیه ،احمد ،مجموع الفت وى ،ج ،87ص757؛ اب تیمیه ،احمد ،المستداك علی مجموع فت وى شیخ اإلسدالم ،ج،7
ص.85

َ َ
سددي هرا»؛1بار سفر بسته نمیشود اال برای سه مسجد؛ مسجدالحرام،
وم ً
مسجداالقصی و ای مسجد م .

وهابیان بهتبعیت از اب تیمیه ،نفی در ای روایت را بهمعنای عدم جـواز مـیگیرنـد و
خود اب تیمیه نیز به ای مطلب تصریح کرده و میگوید :صحابه و تابعی نیز ای سـخ
را تصریح در عدم جواز میدانستند و در ایـ نهـی اختالفـی نداشـتند 2.او
پیامبر
ّ
همچنی درباره مستثنیمنه در ای روایت میگوید :استثناء در حدیق «ال تشد الرحال»
ّ
مفرغ است؛ لذا باید در اینجا مستثنیمنه در تقدیر گرفت .در اینجا دو چیز را میتوان به-
عنوان مستثنیمنه در تقدیر گرفت.
 .1مسجد
ّ
ُ
تقدیر حدیق در ای صورت« ،ا ُق ُّ
شد الرحال الى مسدد إا المساجد الثتثَ» میشود.

در ای حال ،حدیق بهصورت لفظی ،نهی از سفر به تمامی مساجد مـیکنـد و بـه-
ّ
محبوبیـت
طریقاولی ،سایر بقاع را نیز شامل میشود؛ زیرا مسـاجد و عبـادت در آنجـا
بیشتری پیش خداوند از ای بقاع دارند؛ پس وقتی که سفر به مسـاجد کـه برتـری دارنـد
3
نهی شده است ،بهطریقاولی سفر به بقاع مفاوله نیز نهی شده است.

 .2مکان
بر ای اساس تقدیر حدیق به ای صورت مـیگـردد« :ا قسعاَروا إلعى بق عَ و مٍعا

الثتثَ»؛ یقینا نهی در روایت ،سفر برای زیارت را در بر میگیرد.
اب تیمیه سعی میکند احتمال اول را بیاهمیت جلوه داده و احتمـال دوم را تقویـت
کند .او میگوید :اگر زائر بهقصد نماز در مسجدالنبی حرکت کـرد ،ایـ عمـل مشـروع
حرکت کند و به مسجدالنبی برود ،ای عمل
است؛ اما اگر بهقصد زیارت قبر پیامبر
سفر کنـد ،ولـی
مورد اختالف میباشد 5و اگر کسی فقط بهقصد زیارت قبر پیامبر
ّ
 .1بخاریّ ،
محمد ،صحیح البخ اي ،ج 7ص ،47ح7115؛ نیشابوری ،مسلم ب حجاج ،صدحیح مسدل  ،ج ،8ص، 135
ح.283
 .2اب تیمیه ،احمد ،الرد علی األخنائي قاضي المالکیة ،ص.88
 .3اب تیمیه ،احمد ،مجموع الفت وى ،ج ،83ص.843
 .4همان.
 .5اب تیمیه ،احمد ،الرد علی األخنائي قاضي المالکیة ،ص.84

بررسی دیدگاه وهابیان نسبت به عدم مرشوعیت سفر...

4

يعر
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قصد مسجدالنبی نکند ،ای شخص با اجماع مسلمی مخالفت کـرده و از دیـ خـارج
1
شده است.
سلیمان ب عبدالله ب محمد ب عبدالوهاب (نوه محمد بـ عبـدالوهاب) نیـز ،بـا
استناد به همی روایت و با اینکه مستثنیمنه را مسجد میگیرد ،میگوید :وقتی مسافرت
کردن به مسجدی غیر از ای مساجد جایز نباشد ،بهطریقاولـی مسـافرت بـرای زیـارت
قبور جایز نیست و ای عمل مانند عمل اهل کتاب است 2.او میگوید :ای سفر و انجام
3
عبادت و دعا و نماز در نزد قبور ،شکی در حرمتش وجود ندارد.
آلبانی خود نظرش را ای گونه بیان میکند که از باب اولویت ،سفر بهسوی قبـور کـه
4
نسبت به مساجد ،نه فایلتی دارند و نه شرافتی ،جایز نیست.
اشکاالت به برداشت وهابیان از حدیث "ال تشد الرحال"

ای برداشتی که اب تیمیه و بهتبع آن ،وهابیان از ای روایت کردهاند را نمیتوان برداشـتی
درست دانست؛ چون اشکاالت زیادی دارد که به برخی از آنها اشاره میکنیم.
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 .1مستثنیمنه در این روایت مسجد است نه هر مکانی
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ای حدیق ربطی به زیارت قبور ندارد؛ همانطور که احمد در مسند خـود بـه آن اشـاره
کـرده و روایــت سال تشــد الرحـالس را از ابوســعید الخــدری مـیآورد کــه در آن روایــت،
بیـان شـده و حاـرت مسـجد را مسـتثنیمنـه ایـ
مستثنیمنه از زبان پیامبر اکرم
روایت قرار دادهاند؛ نه کل مکانها را .احمد روایت را ای گونه بیان میکند:
َ
َّ َ ُ َ
َ
ْ ُ َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ
َْ
َ َْ َ
الصععت ْ ،يع َعر
عدد ُي ْب َتغععى ًَيع ًعه
«ا ينب ًغععْ ًللم ًَ عِّْ أ ق ْش َععد ًهحالععه ًإلععى مسع ً
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
5
ال َم ْس ًد ًدال َح َر ًامَ ،وال َم ْس ًد ًداْلق َصىَ ،و َم ْس ًد ًدي َهرا»؛

برای کسی که سفر میکند سزاوار نیست که زاد و توشه ببندد بـرای رفـت بـه
مســجدی کــه نمــاز در آن س ـزاوار اســت؛ اال بــهســوی مســجدالح ـرام و
مسجداالقصی و ای مسجد م .

 .1اب تیمیه ،احمد ،الرد علی األ ن ئي ق ضي الم لکیة ،ص.87
 .2اب عبدالوهاب ،سلیمان ب عبدالله ،التوضیح عن توحید الخالق ،ص.841
« .3هذا السفر إلیه وقصده لفعل العبادة عنده م الدعاء والصالة ال ریب في حرمته»...؛ (همان).
 .4البانی ،محمد ناصرالدی  ،تفریغ فت وى متنوعة للشیخ األلب نی ،ص.7
 .5اب حنبل ،احمد ،مسند احمد بن حنبل ،ج ،72ص.758

ای روایت کامال برخالف برداشت اب تیمیـه و وهابیـان اسـت کـه مسـتثنیمنـه در
روایت شد رحال را مکان گرفته و بهخاطر همی  ،هر نوع بار سفر بست بـرای زیـارت را
بدعت میدانند .در ای روایت تصریح شده که منظور نهی از شد رحال ،بهسوی مساجد
برای نماز خواندن است ،نه هر مکان دیگری؛ پس نظر وهابیان کـامال مخـالف صـریح
روایتی است که جناب احمد ب حنبل بیان میکند.
 .2حرام شدن سفرهای جایز

روایت شد رحال فقط ای را ثابت میکند که برای تعظیم مسـجدی و بـرای
نماز در آن و ...بهغیر از ای سه مسجد نروید؛ زیرا استثنا متصل است و غیر
از ای را نمیرساند؛ زیرا ما شد رحال به عرفه در مناسک حج را داریم و شد
رحال برای جهاد و طلب علم و ...را داریم که تمام علما حکم به وجوب یـا
جواز آن دادهاند؛ پس کل شد رحال را نمیتوان نفی کـرد؛ پـس شـد رحـال
1
برای زیارت هم خارج از مامون ای روایت است و منهیعنه نیست.

جناب زینی دحالن فقیه و مورخ اهل سنت نیز میگوید:

باید تقدیر در ای روایت مسجد باشد و چیز دیگـری نمـیتـوانیم در تقـدیر
بگیریم؛ وگرنه شد رحال برای حج و جهـاد ،هجـرت از دارالکفـر ،هجـرت

 .1هیتمی ،اب حجر ،الجوهر المنظ فی زی ا القبر الشریف النبوى المکرم ،ص.77
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در صورتیکه ما نظر وهابیان را بپذیریم و مستثنیمنه را آنگونـه کـه وهابیـان مـیگوینـد
مسجد نگیریم (بلکه مکان در نظر بگیریم) ،بسیاری از کارهای مباح ،مستحب و حتـی
واجب ،عملی حرام و بدعی محسوب میشود؛ مانند:
شد رحال برای رفت به عرفه که ای سفر برای انجام مناسک حج ،به اجماع مسلمی
واجب است و عرفه از مساجد ثالثه نیست؛ پس بنابر قول وهابیان ای مسافرت واجب،
حرام میشود.
شد رحال برای طلب علم (به اجماع مسـلمی ) در هـر مکـانی جـایز اسـت؛ بلکـه
گاهی مستحب و گاهی واجب کفایی است .شد رحال برای جهـاد کـردن و بسـیاری از
سفرهای دیگر را میتوان نام برد که در مباح بودن آنها شکی نیست؛ ولی اگر ای سـخ
وهابیان را درباره ای حدیق بپذیریم ،تمام ای سفرها حرام میشود.
اب حجر هیتمی میگوید:
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برای طلب علم و تجارت و ...منهیعنه میباشد که هیيکسـی ایـ قـول را
1
قبول ندارد.
 .3مخالفت علمای اهل سنت با این تفسیر از روایت

اب عابدی حنفی که یکـی از بـزرگتـری فقهـای مـذهب حنفـی اسـت ،علـت تأکیـد
بــر شــد رحــال و ســفر ب ـرای تشــرف بــه مســجدالحرام و مســجدالنبی و
پیــامبر
مسجداالقصی را ثواب مااعف آنها میداند .وی معتقد است ،کـه ایـ حـدیق منعـی
برای سفر به مساجد دیگر و سفر برای مقاصد دیگـر (بـرای صـله رحـم و زیـارت قبـور
ا
و ،)...ایجاد نمیکند و اصال ناظر به چنی سفرهایی نیست .بدون تردید شد رحال برای
غیر از ای مساجد جایز است؛ مانند شد رحال برای صله رحم و تعلـیم علـم و زیـارت
2
و قبر ابراهیم خلیل و دیگر ائمه.
مشاهد مشرفه؛ مانند قبر پیامبر اکرم
بهوتی که از او تعبیر به خاتم فقهای حنبلی میکنند ،قائل به ایـ مطلـب اسـت کـه
حدیق سال تشد الرحالس داللت بر نهی از شد رحال بهغیر ای مسـاجد نمـیکنـد؛ زیـرا
بهصورت سواره و پیاده بهسوی مسجد قبا میرفتند و قبرها را نیز زیارت می-
پیامبر
3
کردند و میفرمودند :قبرها را زیارت کنید که شما را به یاد آخرت میاندازد.
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اشکال وهابیان بهسخن بهوتی
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در زیـارت مسـجد
وهابیان در ای استدالل بهوتی اشکال میکنند که عمل پیامبر
قبا ،بدون شد رحال است و ما هم زیارت مسجد قبا را بدون شد رحال جایز مـیدانـیم؛
4
ولی آنچه که جایز نیست ،شد رحال بهسوی مسجد قبا یا بهسوی قبور است.
جواب اشکال وهابیان به عدم جواز سفر برای زیارت با شد رحال

در جواب ای اشکال وهابیان ،جناب زینی دحالن که مفتی شافعی مذهب مکه بوده ،در
 .1زینی دحالن ،أحمد ب ّ
سید ،الداا السنیة في الرد علي الوه بیة ،ج ،7ص.72
 .2اب عابدی  ،محمد أمی  ،اد المحت ا علی الدا المخت ا ،ج ،8ص.721-715
 .3بهوتی ،منصور ب یونس ،کش ف القن ع عن متن ارقن ع  ،ج ،7ص.772
 .4آلشیخ ،عبداللطیف ب عبدالرحم  ،مجموعة الرس ئل والمس ئل النجدیة ،ج ،4ص755؛ آلبانی ،ناصرالدی  ،موسدوعة
تحتوي علی أکثر من ،ج ،8ص.574

ایل آیه  74سوره نساء 1میگوید :آیه داللت میکند بر اینکه فرقی بی کسی که با سفر به
زیارت بیاید و کسی که بدون سفر بیاید نیسـت 2.ایشـان دلیـل سـخ خـود را بـه لفـن
« ُ
جاؤك» در آیه برمیگرداند که داللت بر عموم دارد و به ایـ نکتـه اشـاره مـیکنـد کـه
َ
ُ
َّ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َْ ُ
هاجرا ًإلعى الل ًعه َو َه ُ ع ًول ًه ث َّعم
خداوند متعال در سوره نساء میفرماید :و من يخرج ًمن بي ًت ًه م ً
ََ َ َ
ْ ْ
َ َّ
ُي ْد ًهك ُه ال َم ْو ُت َق ْد َوق َ أ ْج ُر ُ َعلى الل ًه3و ای مطلب را بیان مـیکنـد :کمتـری شـکی بـرای
کسی که اند بهره ای از علم داشـته باشـد نیسـت کـه هـر کـس بـرای زیـارت رسـول
بـر او صـدق
از منزلش خارج شود ،مهاجرت بـهسـوی خـدا و رسـول
خدا
بعـد از وفـات ،مثـل
میکند و علت آن روایاتی است که میفرماید :زیارت پیامبر
4
زیارت ایشان در حیاتشان است.
قاضی سبکی از علمای سرشناس شافعی ،در ایل ای آیه میگوید:
دارد.
آیه داللت بر تشویق افراد برای آمدن نزد رسـول گرامـی اسـالم
ای مسئله اگرچه در زمان حیات ایشان وارد شده است ،اما ای بزرگداشـت
5
میباشد و با مرگ ایشان قطع نمیشود.
پیامبر

ُ ا
ا
ْ ْ ُُ ا ُ
ا
ْ
... .1و ل ْو أ ان ُه ْم إ ْا ظل ُموا أ ْن ُفس ُه ْم ُ
الر ُسول لوجدوا الله ت اوابا رحیما؛ «و اگر آنان هنگامی
جاؤك ف ْاستغف ُروا الله و استغفر لهم
هم برای آنان طلب آمـرزش مـیکـرد،
که به خود ستم کردند ،نزد تو میآمدند و از خدا آمرزش میخواستند و پیامبر
ا
یقینا خدا را بسیار توبهپذیر و مهربان مییافتند».
 .2زینی دحالن ،احمد ،الداا السنیه فی الرد علی الوه بیه ،ص.4
 .3سوره نساء ،آیه.755
 .4زینی دحالن ،احمد ،الداا السنیة فی الرد علی الوه بیه ،ص.4
 .5سبکی ،تقیالدی  ،شف ء السق م فی زی ا یر ارن م ،ص.728
 .6هیتمی ،اب حجر ،الجوهر المنظ فی زی ا القبر النبی الشریف المکرم ،ص.77

بررسی دیدگاه وهابیان نسبت به عدم مرشوعیت سفر...

اب حجر هیتمی نیز در ایل ای آیه میگوید :در ای آیه خداوند مومنان را برای رفـت
اســتغفار کننــد و
بــر مــیانگیــزد تــا آنهــا در نــزد پیــامبر
بــهســوی پیــامبر
6
نیز برای آنها استغفار کند.
پیامبر
با توجه به آیه و روایات اکر شـده و سـخنان مفسـری و علمـای اسـالمی ،خداونـد
نمیگذارد و دستور بهحاور در نـزد ایشـان را
متعال فرقی بی زنده یا مرده پیامبر
نیاز به شد رحال و مسافرت داشته باشد و
میدهد؛ خواه ای حاور در نزد پیامبر
خواه نداشته باشد.

11

 .1سیره سلف

و صحابه ،در مییابیم که سفر کردن با نیت زیـارت
با مراجعه به سیره پیامبر اکرم
) ،نه تنهـا منـع نشـده اسـت،
قبور اولیای الهی( ،بهخصوص قبر نبی مکرم اسالم
بلکه برای آن ثواب در نظر گرفته شده و یکی از عبادات بهشمار میرود کـه در ادامـه بـه
تعدادی از ای روایات اشاره میکنیم.
اولی روایت ،روایت مربوط به بالل حبشی است که ابیالدرداء آن را ای گونـه نقـل
میکند:
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را در خواب دید که به او میگوید :ای چه جفـایی اسـت
بالل پیامبر
ای بالل؛ آیا وقت آن نرسیده که مرا زیارت کنی بالل از خواب بیدار شد در
حالیکه محزون و ترسان بود؛ پس مرکب خود را سوار شـد و آهنـگ مدینـه
آمد .آنجا گریه میکـرد و صـورت خـود را بـا
کرد و بر سر قبر پیامبر
1
خا قبر ،خا مالی مینمود.
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قاضی سبکی در شرح ای حدیق میگوید :تکیه مـا بـرای مشـروعیت سـفر ،بـرای
 ،رویای بالل نیست؛ بلکه تکیه ما بر عمل بالل است .ای عمل در
زیارت پیامبر
زمان خالفت عمر با آن همه صحابه که در آن دوره بودند صـورت گرفتـه و ایـ جریـان
2
برای آنها پوشیده نبوده است و هیي اعتراضی نیز به بالل نکردند.
روایت بعدی ،روایتی است که واقدی درباره شد رحال عمر ب خطاب برای زیـارت
نقل میکند و میگوید:
قبر پیامبر اکرم
اب حوشب میگوید :چون کعب األحبار پیش عمر مسلمان شـد و او در آن
موقع در بیتالمقدس بود ،عمر از اسالم آوردن کعب األحبار خوشحال شد
را زیـارت
و به او گفت :آیا میتوانی با م به مدینه بیایی تا قبر پیامبر
کنی و از زیارت قبر او لذت ببری گفت :آری یا امیرالمؤمنی چنی خواهم
3
کرد.

اکر میکند که حارت فرمودنـد:
مسلم در کتاب خود روایتی از رسول خدا
4
قبور را زیارت کنید؛ چون شما را به یاد مرگ میاندازد.
 .1اب عساکر ،علی ب حس  ،تهذیل ت ایخ دمشق ،ج ،8ص.851
 .2سبکی ،تقیالدی  ،شف ء السق م فی زی ا یر ارن م ،ص.744
»؛ (واقدی ،محمد ب عمر ،فتوح الش م ،ج ،7ص.)875
« .3هل لك أن تسیر معي إلی المدینة فنزور قبر النبي
ّ
 .4نیشابوری ،مسلم ب حجاج ،صحیح مسل  ،ج ،8ص.737

با توجه به ای روایات که بهعنوان نمونه نقل شد ،بهخوبی روش میشود که سفر به-
و صحابه ،یک سـنت جـاری بـوده و کسـی در
قصد زیارت قبور در عصر پیامبر
مشروعیت آن تردید نداشته و فرقی بی دور یا نزدیک بودن زائر نبوده است .از آن زمان به
بعد هم ،سیره مسلمی از هر فرقه و مذهبی بر آن جاری بوده است.
اشکال وهابیان به روایات جواز سفر برای زیارت قبور

پیروان اب تیمیه و بهتبع آن وهابیون ،به امثال ای روایاتی که از طریق شیعه و اهل سـنت
در باال اکر شد و در حد روایات مستفیض هستند ،اشکالی وارد میکنند.
محمد ب عبدالهادی در جواب روایاتی که قاضی سبکی در کتاب شف ء السق م آورده
 ،چه با شـد رحـال و چـه بـدون آن جـایز و
و ثابت نموده که زیارت قبر نبی اکرم
مستحب است ،میگوید :روایت «من زاه قبری وجب له شعفاعتى» ،و ماننـد روایـات کـه
مشابه ای هستند و قاضی سبکی در کتاب خود آورده ،احادیق غیر صحیح و غیر ثـابتی
هستند؛ بلکه ای روایت در نزد علمای اهل فـ  ،روایـت منکـری اسـت و فقـط ضـعفا
1
هستند که در احتجاجات خود از ای روایت استفاده میکنند.
اب عبدالهادی میگوید:

جواب اشکال وهابیان به صحیح نبودن روایات جواز سفر برای زیارت

وهابیان در حالی ادعا به کذب و موضوعه بودن ای روایات میکنند که قاضی سبکی در
شف ء السق م قریب به بیست روایت از کتب معتبر اهل سنت ،در باب زیارت و سفر برای
زیارت میآورد .ای روایات یا صریح در جواز و تشویق به شد رحال و سفر برای زیارت
هستند؛ یا بهصورت مطلق بیان شده و هیيکدام تخصیص نزدهاند
قبر پیامبر اکرم
 .1اب عبدالهادیّ ،
محمد ،الص ام المنکي في الرد علی السبکي ،ص.87
 .2همان.

بررسی دیدگاه وهابیان نسبت به عدم مرشوعیت سفر...

نه تنها ای روایت ،بلکه تمامی روایـاتی کـه قاضـی سـبکی در بـاب جـواز
زیارت آورده ضعیف و واهی هستند و حتی یک روایت صحیح نیـز در آنهـا
وجود ندارد .ای ضعف روایات تا جـایی اسـت کـه برخـی از علمـا ماننـد
2
اب تیمیه ،قائل بهوضع ای احادیق شدهاند.

11
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که فایلت زیارت برای کسی است که بدون شد رحال به زیارت بیاید؛ 1در واقـع اصـال
ا
ا
تخصیص خوردن ای روایات معنایی ندارد؛ بلکه عقال و شرعا صحیح نیست که فعلـی
مستحب ،اما مقدمه آن حرام باشد .ای در حالی است که تمامی وهابیان عقیـده دارنـد،
مستحب است؛ پس چگونه میتوان قبول کـرد کـه سـفر کـردن
زیارت قبر پیامبر
مسلمی  ،برای انجام ای فعل مستحب ،حرام باشد و ای همه روایات متاافر را رمی به
کذب و وضع کنند.
عالوه بر ای  ،خود جناب سبکی به ای نکته اشاره میکند که ای روایاتی که ما اکـر
کردیم ،گزیدهای از روایات بوده و روایات دیگری هم در ای باب وجود دارد که اگر آنها
را هم به ای موارد اضافه کنیم ،باعق قوت ای احادیق میشود؛ حتی گاهی ای روایات
حس با تاافر و کمک روایات دیگر به درجه روایات صحیح میرسند؛ به ای دلیل کـه
روایات ضعیف دو دسته هستند .دستهای که ضعف آنها بهخـاطر مـتهم بـودن راوی بـه
کذب است ،که اجتماع ای احادیق باعق قوت روایات نمیشود؛ اما دسـته دیگـری از
روایات ضعیف وجود دارد که ضعف آنها بهخاطر ضعف حفـن راوی اسـت؛ بـا اینکـه
میدانیم راوی انسان راستگو و دی داری است که در ایـ صـورت ،اجتمـاع احادیـق
ضعیف از ای نوع نیز ،باعق قوت روایات و ارتقاء درجه آنها به روایات حس و صحیح
2
میشود.
نظرات بزرگان اهل سنت درباره زیارت قبور

المهند علی ّ
ّ
المفندد کـه بـه
جناب خلیل احمد سهارنپوری در کتاب معروف خود بهنام
تایید بسیاری از علمای اهل سنت رسیده است میگوید:
نزد ما علمای دیوبند و همچنی بزرگان مـا از علمـای احنـاف ،زیـارت قبـر
از بـزرگتـری موجبـات قـرب الهـی و از مهـمتـری
سرور پیامبران
ّ
مستحبات و از مؤثرتری موجبات رسیدن بـه درجـات عالیـه اسـت؛ حتـی
ّ
قریب به وجوب است؛ اگرچه ای زیارت ،با شد
زیارت قبر نبی اکرم
3
رحال و بست بار سفر به آنجا و بذل جان و مال باشد.

 .1سبکی ،تقیالدی  ،شف ء السق م فی زی ا یر ارن م ،ص.23-724
 .2سبکی ،تقیالدی  ،شف ء السق م فی زی ا یر ارن م ،ص.725
المهند علی ّ
 .3سهانپوری ،خلیل احمدّ ،
المفند ،ص.77

جناب نووی میگوید:

از مهمتری وسیله قرب بـه خداونـد و بهتـری
زیارت قبر رسول الله
ّ
ّ
کارگشا است؛ پس هنگامی که حجاج و عمرهگذاران از مکه بیـرون آمدنـد،
مستحب مؤکد اسـت کـه بـهسـوی شـهر مدینـه بـرای زیـارت قبـر رسـول
بروند و زائر بههمراه نیت زیارتّ ،نیت تقـرب و نیـت بسـت بـار
الله
1
سفر بهسوی قبر حارت و نماز در آنجا را هم داشته باشد.

جناب اب الحاج که از علمای مالکی مذهب است میگوید:

زیارت یک عمل مطلوب به نفس است که با قصد و شد رحال انجـام مـی-
پذیرد و کسی که بهقصد زیارت خارج شـود و قصـدی غیـر از آن را نداشـته
2
باشد ،در حال بهتری عبادات است؛ پس خوشا به حال او...

 .1نووی ،یحیی ب شرف ،المجموع شرح المهذب ،ج ،2ص.838
 .2اب الحاج ،ابوعبدلله ،المد ل ،ص.857
 .3سمهودی ،علی ب احمد ،وف ء الوف  ،ص.7778
 .4حصنی دمشقی ،تقیالدی  ،دفع الشبه عن الرسول و الرس له ،ص.722
 .5همان.

بررسی دیدگاه وهابیان نسبت به عدم مرشوعیت سفر...

سمهودی شافعی نیز از قول غزالی میگوید :هر کـس کـه دیـدن او در حـال حیـات
موجب تبر وی میشود ،بعد از مرگ نیز دیدن او موجب تبر وی میگردد و سفر برای
3
زیارت او جایز است.
اب الحاج (عبدری مالکی) که همعصر اب تیمیه بـوده ،در کتـاب شدرح الرسد له در
و تـرجیح آن بـر
اهمیت فوقالعاده حرکت و سفر برای زیارت مرقد مقدس نبوی
حرکت و سفر برای زیارت کعبه و بیتالمقدس میگوید :حرکت بـهسـوی مدینـه بـرای
4
افال از حرکت بهسوی کعبه و بیتالمقدس است.
زیارت قبر پیامبر اکرم
حصنی دمشقی در تأیید سخ عبدری میگوید :اب الحاج درسـت و نیکـو گفـت؛
5
به اجماع مسلمی بافایلتتری بقعه است.
چون قبر پیامبر اکرم
اب الحاج در کتاب دیگر خود بهنام المد ل ،نظر خود را درباره عظمت انبیای الهی
و ثواب سفر برای زیارت قبور شریفشان و آداب زیارت و اینکه ابدان مطهرشان صحیح
و سالم است و زائر باید به هنگـام زیـارت ،بـه حـال انکسـار و خاـوع باشـد و بـه آن
بزرگواران برای غفران گناهان و رسیدن به نیازمندیهای شرعی توسل پیدا کند و یقی بـه
اجابت دعا داشته باشد ،را بیان کرده است .او معتقد است که زائر بهعلت عظمت مقـام

11
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انبیا و رسل ،بهسوی آنها میرود؛ پس وقتی بهسوی آنها میرود باید با حالـت خاـوع،
انکسار ،مسکنت ،نیازمندی ،اضطرار ،حاور قلب و حاور خاطر باشـد؛ پـس از آن،
بهوسیله آنها به خداوند متوسل شود و برای برآورده شدن حاجاتش و غفران گناهانش بـه
آنها استغاثه کند و طلب حاجت داشته و به برکت آنها ،اطمینان به اجابت داشـته باشـد؛
چون آنها باب الله مفتوح هستند و سنت خداوند بر ای است که حوائج مردم را بهدست
1
و سبب آنها برآورده کند.
علمای مذاهب ( ّ
حتی حنبلیها) ،از اب تیمیه که خود را حنبلی میدانست بهخـاطر
خدشه وارد کرده و ای عمـل را
اینکه در مشروعیت سفر برای زیارت پیامبر اکرم
ا
بدعت شمرده ،روی برگرداندند و او را گمراه دانستند؛ مثال سیافعیس درباره او گفت :اب -
تیمیه مسائل غریبی آورد که بر او انکار کردند و از قبیحتری سخنان او ،نهـی از زیـارت
2
میباشد.
قبر پیامبر
لکنوی هندی به اب تیمیه تاخته و میگوید :سخ اب تیمیه در مسئله زیـارت پیـامبر
را حـرام
از زشتتری سخنان است .او سفر برای زیارت قبـر پیـامبر
اکرم
را نیـز حـرام
دانسته و ای سفر را سفر معصیت خوانده و حتی زیارت قبـر پیـامبر
3
اعالم کرده و ای عمل را غیر مشروع و ممتنع دانسته است.
لکنوی نظر اب تیمیه در تاعیف روایات زیـارت را رد کـرده و مـیگویـد :او دربـاره
احادیثی که در ای زمینه وارد شده حکم کرده و همه آنها را احادیـق موضـوعه خوانـده
است؛ در حالیکه بعای از ای احادیق ،احادیق حس هستند .لکنـوی بـر ایـ بـاور
را
است که اب تیمیه اولی کسی اسـت کـه اجمـاع در جـواز زیـارت قبـر پیـامبر
4
شکسته و سخنی را گفته است که هیي عالمی قبل از او ،آن را مطرح نکرده است.
شارح معروف صحیح بخ اى ،جناب اب حجر عسقالنی در شرح خود بـر صدحیح
بخ اى به ای نکته اشاره میکند و میگوید :علما به اب تیمیه نسبت دادهانـد کـه او بـار
را حرام شمرده است .ما نیـز ایـ
سفر بست برای زیارت مرقد آقایمان رسول الله
 .1اب الحاج ،أبوعبدالله ،المد ل ،ص.857
 .2یافعی ،عبدالله ب اسعد ،مرثة الجن ن و عبره الیقظ ن ،ج ،4ص.833
 .3لکنوی هندی ،محمد عبدالحی ،ابراز الغی الواقع فی شف ء العی ،ص.75
 .4همان.

کار اب تیمیه را قبول نداریم .ای مسئله از زشتتری مسائلی است که از اب تیمیـه نقـل
1
شده است.
حصنی دمشقی در مورد سخ اب تیمیه درباره بدعت بودن سـفر بـرای زیـارت قبـر
و انبیـای
میگوید :م معتقدم هیيکسی مانند اب تیمیـه بـه پیـامبر
پیامبر
الهی جسارت نکرده است که بگوید زیارت آنان گناه است و بر ای قول ،ادعای اجمـاع
2
کند.
نتیجه

 .1عسقالنی ،اب حجر ،فتح الب اى فی شرح صحیح البخ اى ،ج ،7ص.57
 .2حصنی دمشقی ،تقی الدی  ،دفع الشبه عن الرسول و الرس له ،ص.772

بررسی دیدگاه وهابیان نسبت به عدم مرشوعیت سفر...

بر اساس آیات قرآن کریم ،روایات ،عمل صحابه و نظرات بزرگان علمای اسـالم ،سـفر
برای زیارت قبور اولیای الهی بهویژه قبور صالحان و انبیـا و در رأس آنهـا پیـامبر اعظـم
ُ
 ،فایلت زیادی دارد و از افال عبادات و قربات است و بر آن تأکید شـده
اسالم
است؛ چون مقدمه زیارت قبور ،طی طریق و شد رحال برای ای منظور است ،سفرهای
زیارتی هم به داللت التزامی _ به فرض اینکه هیي روایتی در خصوص ترغیب به چنـی
سفرهایی وجود نداشته باشد و هیي فقیهی به صـراحت بـه اسـتحباب یـا اباحـه چنـی
سفرهایی فتوا نداده باشد _ مستحب و الاقل مباح و مشروع است؛ در واقع نظر وهابیـان
که از اب تیمیه پیروی کرده و ای نوع سفر را حـرام و بـدعت مـیداننـد ،نظـری باطـل و
خالف کتاب و سنت و سیره مسلمی میباشد .آنان با تمسک به روایتی که اصال در مقام
بیان سفر برای زیارت نمی باشد ،حکم حرمت را بر ای نوع از سفرها ثابت کرده و عمل
مسلمی را بدعت در دی معرفی کردهاند؛ در حالیکه خود ،مبدع در دی بوده و عملـی
را که مستحب یا حداقل مباح مـیباشـد را حـرام و بـدعت معرفـی کـرده و بسـیاری از
محروم نمودهاند.
مسلمانان را از زیارت قبر رسول گرامی اسالم
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تکفیر در بین علمای شیعه ،تهمت یا حقیقت؟!
محمد علی جابری
احمد عابدی

*

**

چکیده
در همان دهههای نخستی عمر اسالم ،جریان تکفیر متولد شد .خوارج اولی جریان
سازمانیافته بودند که مخالفان خود را تکفیر کردند .با وجود عمر طوالنی ای پدیده،
کمتر زمانی شیعه ،مذهبی تکفیری معرفی شده است؛ ولـی در سـده اخیـر بسـیاری
برای تکفیری جلوه دادن شیعه کوشـیدهاند؛ از جملـه آقـای عبـدالملک الشـافعی در
کتاب الفکر التکفیرى عند الشیعه حقیقة أم إفتراء بسیاری از عالمان شیعه را تکفیـری
معرفی کرده است.
ای پژوهش برای خنثیسازی ای اتهام علیه شیعه و نقش تخریبی آن در وحدت امت
اسالم صورت گرفته است .در ای پژوهش بـا روش توصـیفی _ تحلیلـی نشـان داده
شده که تمام عالمان شیعه ،اهل سنت را مسلمان میدانند .عالمان شیعه تنها ناصبیان
و معاندان را از دایره اسالم بیرون دانسته و اگر بـر غیـر از ایـ دو گـروه اطـالق کفـر
کردهاند ،مرادشان کفر در مقابل ایمان بوده است.
کلیدواژهها :اسالم ،ایمان ،تکفیر ،ناصبی ،اهل سنت.

* دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه قم.
** استاد حوزه علمیه قم و عاو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه قم.
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اتهامزنندگان شیعه به تکفیر ،برای اثبات مدعای خود به هر دستآویزی چنگ میزننـد.
گاهی با استناد بـه روایـاتی انـد و ضـعیف و گـاهی بـا چنـد نقـل قـول مخـدوش از
اندیشمندان شیعه ،مدعای خود را اثبات شده میپندارند .برخی از مؤلفـان اهـل سـنت
مانند موسی جارالله ،عبدالرحم الدمشقیه ،عبدالملک الشافعی و ...در عصر ما بـرای
اثبات اتهام تکفیری بـودن شـیعه فـراوان کوشـیدهاند .در ایـ میـان ،آقـای عبـدالملک
الشافعی در کتاب الفکر التکفیرى عند الشیعة حقیقة أم افتراء بهنحو گستردهتر ای بحق
را مطرح کرده است.
ایشان در کتـاب خـود پـس از نقـل برخـی روایـات ،بـا تمسـک بـه برخـی از آرای
اندیشمندان شیعه ،تشیع را مذهبی تکفیری معرفی کرده است .ایشان در استنادات خود،
ا
گاه دچار تقطیع میشود و معموال به بحق عام و خاص و یا اجمال و تفصیل موجود در
روایات و کالم عالمان شیعه توجه نمیکند؛ البته تالش ایشان خالی از شیطنت نیسـت؛
برای مثال ،کالمی را که آیتالله خویی در مقام نقد آن بودهانـد را بـهجـای نظـر ایشـان
1
مطرح میکنند.
مرحوم شرفالدی در کتاب اجوبة موسی ج االلده ،محمـد علـی حسـ در کتـاب
صواعق السم ء علی کت ب الفکرالتکفیرى عند الشیعه حقیقة أم إفتراء و دیگر اندیشمندان
پاسخهایی به ای اتهام ارائه کردهاند؛ ولی هنوز بهصورت مستقل و روشمند بهرفع اتهام
از علمای شیعه اقدام نشده است .از آنجا که علما ،پیشقـراوالن عرصـه فکـر و اندیشـه
هستند و اعتقاد و نظر آنان بهنوعی نماد اعتقاد جامعه است ،در صورت پذیرش و پاسـخ
ندادن به شبهه موجود ،شیعه مذهبی تکفیری معرفی خواهد شد.
ای امر بر مکتب تشیع تأثیر منفی خواهـد گذاشـت و همچنـی زنـدگی شـهروندان
شیعی ساک در میان اهل سنت را مشکل میسازد .از دیگر تأثیرات سـوء نپـرداخت بـه
ای مسئله ،آسیب دیدن مسئله وحدت بی مذاهب اسالمی است که ای امر ،در نهایت
بهکام استکبار خواهد بود.
 .1شافعی ،عبدالملک ،الفکر التکفیرى ،ص.75

آقای شافعی از دو جنبه ،عالمان شیعه را به تکفیر متهم میکند :اول اینکـه ،علمـای
شیعه امامت را جزء اصول دی میدانند و نتیجه طبیعی چنی عقیدهای تکفیر است .دوم
اینکه ،تصریحات علمای شیعه دال بر تکفیری بودنشان اسـت .در ایـ مقالـه ابتـدا بـه
بررسی ادعای اول پرداخته و سپس به تحلیل و بررسی آرای چند نفر از عالمان شاخص
مورد اتهام میپردازیم ،تا نشان دهیم که برخالف تصـور آقـای شـافعی ،عالمـان بـزرگ
شیعه هیيگاه اهل سنت را تکفیر نکرده و نمیکنند.
امامت جزء اصول دین یا اصول مذهب؟!

ولی با ای حال ای سخ به آن معنی نیسـت کـه امامیـه مخالفـان خـود را در
امامت کافر بدانند؛ بلکه آنها تمام فرق مسلمی را مسلمان میشمرند و ماننـد
یک برادر اسالمی به آنها نگاه میکنند؛ هرچند عقیده آنها را در مسـئله امامـت
نمیپذیرند؛ بنابرای گاهی اصول پنجگانه دی را به دو بخش تقسیم کرده و سـه
 ،و معـاد را ،اصـول
اصل نخستی  ،یعنی اعتقاد به خدا ،و پیامبر اسـالم
2
دی  ،و اعتقاد به امامت امامان و مسئله عدل الهی را اصول مذهب میدانند.

 .1همان ،ص.43
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،یکصد و هشت د پرسش و پ سخ ،ص.851

تکفیر در بین علامی شیعه ،تهمت یا حقیقت؟!

به گمان شافعی ،راز تکفیری بودن شیعه (پیش از داللت روایات یا تقریـرات علمـا) ،در
اصول آن نهفته است .بهعقیده ایشان ،شیعه امامت را در کنار توحید ،نبوت و معاد ،جزء
اصول دی دانسته و حتی از نبوت نیز برایش بیشتر اهمیت قائل است و همـی موضـوع،
شیعه را به تکفیر سایر فرق کشانده است .از نظر ایشان ،همی مطلب برای پی بـردن بـه
تکفیری بودن شیعه کافی است؛ حتی اگر هیي دلیلی از روایات یا تصریح علمـا وجـود
1
نداشته باشد.
ایشان در ادامه با استناد به کالم برخی بزرگان مانند امام خمینی ،عالمه شرفالدی ،
مرحوم مظفر و آیتالله مکارم میکوشد ،اصل بودن امامت نـزد شـیعه را اثبـات کنـد و
ا
نتیجه بگیرد که منطقا ،مخالفان امامت از منظر شیعه کافر هستند .غافل از اینکه بزرگانی
مانند امام خمینی ،آیتالله مکارم ،آیتالله سبحانی و ...تنها در مقام تفهیم ای مطلـب
بودهاند که امامت مسئلهای از فروع دی نیست؛ نـه اینکـه در عـرض توحیـد و نبـوت و
معاد ،اصلی از اصول دی باشد .برای مثال آیتالله مکارم مینویسد:
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امام خمینی نیز پس از نقـل روایـاتی دال بـر اسـالم اهـل سـنت چنـی میگوینـد:
1
«َاإمامَ من أصول المرهب ا الدين»؛ امامت جزء اصول مذهب است نـه اصـول دیـ ؛
البته نهتنها امام خمینی ،بلکه اکثریت قریب به اتفاق عالمان شیعه امامت را جزء اصـول
دی نمی دانند که از باب نمونه به تعدادی از آنان اشاره میشـود :عالمـه حلـی 2،شـهید
7
ثانی 3،مرحوم استرآبادی 4،مالصالح مازندرانی 5،میرزای قمـی 6،آیـتاللـه بهبهـانی،
11
آیتالله کاشف الغطاء 1،عالمه امینی 9،آیتالله میرزا هاشم آملی 11،آیتالله خـویی،
آیتالله میرزا جواد تبریزی 12،امام خامنهای 13،و...
البته اندکی از عالمان شیعی مانند سید مرتای ،مرحوم بحرانی 14و ...امامت را جزء
اصول دی دانسـته و هـر کـس را کـه از روی علـم و عنـاد بـا آن مخالفـت کنـد ،کـافر
دانستهاند؛ اما همی قائالن به اصل بودن امامـت ،مستاـعفان را از دایـره کفـار خـارج
دانستهاند.
جایگاه امامت نزد اهل سنت
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فارغ از پاسخ حلی که به مسئله ارائه شد ،از باب نقای هم میتوان به خصم پاسخ داد.
اگر برخی عالمان شیعه امامت را جزء اصول و ارکان دی دانستهاند ،در اهـل سـنت نیـز
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 .1خمینی ،روحالله ،کت ب الطه اة ،ج ،7ص.787
 .2حلی ،حس ب یوسف ،منتهی المطلل ،ج ،75ص.735
 .3عاملی (شهید ثانی) ،زی الدی  ،حق ئق اریم ن ،ص.741
 .4استرآبادی ،محمد جعفر ،البراهین الق اعه ،ج ،7ص.47
 .5مازندرانی ،محمد صالح ،شرح الک فی ،ج ،77ص.821
 .6شفتی ،اسدالله ،ارم مه ،ص.35
 .7بهبهانی ،محمد علی ،مق مع الفضل ،ج ،7ص.72
 .1کاشف الغطا ،احمد ،سفینة النج ه ،ج ،7ص.5
 .9امینی ،عبدالحسی  ،الغدیر ،ج ،7ص.877
 .11آملی ،هاشم ،المع ل المأاواه ،ج ،8ص.75
 .11خویی ،ابوالقاسم ،التنقیح في شرح العروة الواقی ،ج ،7ص.24
 .12تبریزی ،جواد ،صراط النج ه ،ج ،1ص.78
 .13خامنهای ،علی ،اجوبة ارستفت ئ  ،ص.74
« .14مرحوم بحرانی بهصورت صریح مستاعفی را از دایره کفـار خـارج کـرده و چنـی فرمودهانـد :المفهـوم مـ االخبـار
المستفیاة هو کفر المخالف الغیر المستاعف :...از اخبار مستفیاه کفر مخالف غیـر مستاـعف فهمیـده میشـود»...؛
(بحرانی ،یوسف ،الحدائق الن ضرة ،ج ،5ص.)733

 .1اب عبدالبر ،یوسف ب عبدالله ،ارستیع ب ،ج ،7ص171؛ نویری ،احمد ب عبـدالوهاب ،نه یدة اراب ،ج ،71ص85؛
خزاعی ،علی ب محمد ،تخریج الدرر السمعیة ،ص.47
 .2بیااوی ،عبدالله ب عمر ،منه ج الوصول ،ص.37-33
 .3سبکی ،تقیالدی  ،اربه ج ،ج ،8ص.817
 .4بدخشی ،محمد ،من هج العقول ،ج ،8ص.887
 .5جابردی ،احمد ،السراج الوه ج ،ج ،8ص.375
 .6اصفهانی ،محمود ،شرح المنه ج ،ج ،8ص.575
 .7ابوالنور ،زهیر محمد ،اصول الفقه ،ج ،7ص.753

تکفیر در بین علامی شیعه ،تهمت یا حقیقت؟!

برخی همی تعبیر را درباره امامت و خالفت داشتهاند .بسیاری از علمای اهل سنت نیز
امامت را جزء اصول و ارکان دانستهاند .اب عبـدالبر ،شـهابالدی نـویری و ابوالحسـ
خزاعی پس از مطرح کردن بحق خالفت ابوبکر تصریح کردهاند کـه خالفـت رکنـی از
1
ارکان دی است.
قاضی بیااوی نیز در استداللی که علیه شیعیان سامان میدهد ،در گام اول به اصل
بودن مسئله امامت اعتراف کرده و در مرحله دوم ،با تکیه بـر همـی مطلـب میکوشـد،
شیعه را در مسئله امامت به چالش بکشد :شیعه ادعا کرده ،نـص بـر امامـت علـی
داللت دارد؛ ولیک متواتر نیست؛ همانگونـه کـه نصـوص در مسـئله اقامـه و تسـمیه و
متواتر نیست .در پاسخ میگوییم :اقامه و تسمیه برخالف امامت
معجزات رسول
2
از فروع است و کفر و بدعتی در مخالفت با آنها بهوجود نمیآید!
5
علمــای دیگــری ماننــد ســبکی 3،بدخشــی 4،فخرالــدی جــابردی ،شــمسالدی
اصفهانی 6،دکتر محمد عبدالنور از اساتید االزهر 7و ...نیز با تأیید نظر عالمـان پیشـی ،
امامت را اصلی از اصول دی دانستهاند که مخالفـت بـا آن موجـب بـدعت و گمراهـی
میشود .جالبتر اینکه عبدالقادر بغدادی (از معاصری سید مرتای و شـیخ طوسـی)،
پانزده اصل را برشمرده و تصریح میکند که جمهور اهـل سـنت و جماعـت ،اتفـاقنظر
دارند که ای اصول از ارکان دی هستند و معرفت هر رک آن ،بر هر بالغ عـاقلی واجـب
است .ایشان یازدهمی رک را شناخت امامت و خالفت و شروط رهبری میداند و پـس
از شمارش اصول پانزدهگانه میگوید :پس ای ها اصولی هستند که اهل سـنت بـر رکـ
بودنش اتفاقنظر دارند و به گمراهی هر کس که در ای موارد با آنان مخالفت کند حکـم
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میکنند؛ 1بنابرای میتوان گفت ،مقصود برخی از عالمان شیعه که کلمه اصـل را بـرای
امامت بهکار بردهاند ،نظیر همی بزرگان اهل سنت است.
بررسی آرای علما

پس از تبیی نظر اندیشمندان شیعه درباره اصل بودن امامت و جایگاه امامـت نـزد اهـل
سنت ،در ای قسمت به بررسی نظر عالمان شیعه درباره اسالم اهل سنت مـیپـردازیم؛
البته بهخاطر محدودیت ،به بررسی دیدگاه چهار نفر از علمای شاخص اکتفا میکنیم.
 .1شیخ مفید

شافعی در چندی جای کتاب خود با استناد به کلمات شیخ مفید ،وانمود کرده که ایشان
تمامی فرق غیر شیعه را از اسالم خارج و کـافر میشـمارد .در اینجـا پـس از نقـل قـول
شافعی از شیخ مفید ،به تحلیل نظر شیخ میپردازیم.
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مفید در مقنعه چنی گفته است :بـرای احـدی از مؤمنـان جـایز نیسـت کـه
مخالف حق (در والیت) را غسل دهند و بر او نماز گزارند .شیخ طوسـی در
تهذیل ،بعد از نقل عبارت المقنعه گفته است :علت ای حکم کـافر بـودن
مخالف اهل حق است؛ پس واجب است که حکم او هم ،مانند حکم کفار
باشد؛ مگر اینکه با دلیل از حکم کفار خارج گردد.
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در جای دیگر هم ادامه همی کالم شیخ مفید را نقل کرده که :اگر از روی ضرورت و
2
تقیه ناچار به نماز بر او شدی ،باید در نماز برای او دعا نکرده و لعنتش کنی.
نقد کالم مؤلف درباره شیخ مفید

شافعی بهگونهای وانمود کرده که گویا شیخ مفید امت اسالمی را به دو گروه اهل حـق و
مخالف تقسیم کرده و غسل دادن و نماز خواندن بر مخالفان را جایز ندانسته است؛ مگر
از روی تقیه و اگر شیعهای مجبور به نماز بر مخالف شد ،باید او را لع کند.
البته تقسیم موهوم و مجعول اشاره شده از آثـار شـیخ مفیـد قابـل برداشـت نیسـت.
ایشان بهتبع استادش شیخ صدوق ،مخالفان را به دو دسته تقسیم میکند .شـیخ صـدوق
بهصراحت بیان میکند که هر مخالفی ناصبی نیسـت :هـر کـس بـا آل محمـد بجنگـد
 .1اسفرایینی ،عبدالقاهر ،الفرق بین الفرق ،ص.775
 .2همان.775 ،

 ،قیـام علیـه
بهرهای از اسالم ندارد؛ بنابرای  ،ازدواج با کسی که لعـ امیرالمـؤمنی
مسلمانان و قتل آنان را روا میداند ،حرام شده است؛ زیرا مساوی با افکندن خـویش در
ورطه هالکت است .جاهالن توهم کردهاند که هر مخالفی ناصبی اسـت؛ در حالیکـه
1
چنی نیست.
شیخ مفید در باب ابائح و اطعمه ،ابتـدا ابـائح صـنفهای مختلـف کفـار اعـم از
مشرکی  ،یهود ،نصاری و صابئی را حرام دانسته؛ سپس با الگـوگیری از شـیخ صـدوق،
مخالفان را به دو گروه تقسیم و تنها یک قسم را ملحق به کفار میکند و فتـوا بـه حلیـت
ابیحه گروه دیگر از مخالفان میدهد .ایشان ابیحه کافر را حالل نمیداند؛ ولـی ابیحـه
مخالفانی را که مودت اهل بیت را دارند حـالل میدانـد و ایـ نیسـت مگـر بـه خـاطر
مسلمان دانست آنان .ایشان ناصبیان 2در حق آل محمد را به دو قسم تقسیم کرده است.
گروهی ابیحهشان حالل و گروه دیگر حرام است ؛ ابیحه معتقدان به مودت
و فرزندان نیک آن حاـرت حـالل اسـت؛ اگرچـه اینـان
امیرالمؤمنی
نسبت به بسیاری از حقوق اهل بیت جاهلاند؛ اما ابیحه خوارج و کسـانی
و عترت او شبیه آنان عمل کردهانـد حـرام
که در عدوات با امیرالمؤمنی
است؛ چراکه بهخاطر ای دشمنی ،به کفاری که ما در مقام تحریم ابیحه نام
بردیم ملحق میشوند؛ اگرچه معتقد به وجوب تسمیه بههنگام ابح هسـتند؛
چراکه آنان بهخاطر عنادشان با اولیای الهی و حالل شمردن حرامهای الهی،
3
در حکم مرتدی از اسالم میباشند.

 .1صدوق ،محمد ب علی ،من ر یحضره الفقیه ،ج ،7ص.452
 .2ناصبی در کالم ایشان بهمعنای مخالف در کالم دیگر عالمان شیعه است؛ به دلیـل اینکـه ایشـان ناصـبیان را بـه دو گـروه
موالیان اهل بیت و ناصبیان بهمعنای اخص تقسیم میکند.
 .3مفید ،محمد ب محمد ،المقنعة ،ص.531

تکفیر در بین علامی شیعه ،تهمت یا حقیقت؟!

شیخ ،مخالفان را به دو گروه تقسیم کرده و با استناد به عناد با اولیای الهـی و حـالل
شمردن حرام های الهی از سوی یک گروه ،آنان را به کفار ملحق کـرد .شـیخ مفیـد تنهـا
ناصبی بهمعنای خاص را به کافر ملحـق دانسـته و سـایر معتقـدان بـه خالفـت خلفـا را
مسلمان دانستهاند .شاهد بر ای مدعا اینکه ایشان در باب نکاح بهوضوح میان ناصبی و
مستاعف تفاوت قائل شدهاند و حکم به اسالم غیر ناصبی کرده و گفتـهانـد :ازدواج بـا
زن ناصبی کـه آشـکارا بـا آل رسـول دشـمنی مـیکنـد حـرام اسـت ...و ازدواج بـا زن
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مستاعف مسلمان (هرچند حق را نشناسد) ،جایز است؛ چراکـه تنهـا عنـاد اسـت کـه
1
شخص را از اسالم بیرون میبرد.
ای تفاوت بی ناصبی و مستاعف ،در بحق نماز بر مخالف هم ،بهخوبی از سوی
شیخ تبیی شده است.
و اگر میت مستاعف باشد در تکبیر چهارم بگو« :اللهم ََا ْ ف ْر ل َّلعر َين ُ
قعابوا َو
ً ً ً
َّ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
راب ال َد ًح ًيم»؛ 2پس کسانی را که توبه کرده و راه تـو را
اقب وا ًبيلك و ًق ًهم ع
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پیروی میکنند بیامرز ،و آنان را از عذاب دوزخ نگاهدار ...و اگر میت ناصبی
بود ،پس از روی تقیه بر او نماز بخوان و بعد از تکبیر چهارم بگـو :عبـد تـو
فرزنــد عبــد تــو ،مــا از او جــز شــر س ـراغ نــداریم ،او را در میــان بنــدگان و
سرزمی هایت خوار ک و او را با شـدیدتری آتشـت عـذاب نمـا .خـدایا او
والیت دشمنان تو را پذیرفته و نسبت به اهل بیت نبی تو بغض داشت؛ پـس
قبرش را پر از آتش ک ! از روبرویش ،از سمت راسـت و چـپش آتـش بـر او
3
بفرست و مارها و عقربها را بر او مسلط نما!

01

در مورد نماز بر مستاعف ،شیخ هیي سخنی از تقیه به میان نمیآورد و از نمـازگزار
شیعی می خواهد برای برادر یا خواهر سنی خود طلب مغفرت و نجـات از جهـنم کنـد.
نسبت به ناصبی است که ایشان نماز را بر او جایز نمیداند و اگر هم بهخاطر تقیه کسـی
مجبور شد بر ناصبی نماز بخواند ،باید بر او لع و نفری کند .ناصبی هم از نظر ایشـان
کسی است که دشمنی با اولیای خدا داشته باشد و حالل الهی را حرام بشـمارد و گمـان
نمیرود که احدی از اهل سنت بر چنـی کسـی نفـری نفرسـتند؛ آنهـایی کـه خداونـد
را آزار مـیدهنـد ،خداونـد آنـان را از
دربارهشان فرمود :آنها که خـدا و پیـامبرش
رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته ،و برای آنها عـذاب خوارکننـدهای آمـاده کـرده
4
است.
 .2عالمه مجلسی

شافعی با چند استناد ناقص ،عالمه مجلسی را نیز متهم به تکفیر همه اهل سـنت کـرده
 .1همان.555-557 ،

 .2سوره غافر ،آیه.7
 .3مفید ،محمد بن محمد ،المقنعه ،ص.۲۲۲
 .4سوره احزاب ،آیه.۷7

است .برای نمونه:

و قال خاقمَ محدثيهم المدلسى :واْلخباه الواهد َْ ذلك أكثعر معن أ يمٍعن
جم ه َْ باب أو كتاب ،و قال :واْلحاديث الدالَ على خلودهم متواقر أو قريبَ

منها؛ و خاتم محدثان آنان ،مجلسی گفته است :روایات وارده در ای مـورد
بیشتر از آنی است که جمع آن در یک باب یا کتاب امکـان داشـته باشـد .او
1
گفته است :و احادیق دال بر خلود آنان متواتر یا نزدیک به متواتر است.

شافعی در ای نقل مجمل ،حتی مشارالیه «الک» را در عبارت «األخبار الواردة فـي
الك» مشخص نکرده است .از آنجا که ایشان برای اثبات تکفیر سایر فـرق مسـلمی از
سوی شیعه به ای عبارت استناد کردهاند ،مشارالیه الک در ایـ نقـلقول بایـد «تکفیـر
مسلمانان» باشد؛ در حالیکه سالکس به جهنمی بودن کسانی که با علـی بـه جنـگ
پرداختند ،یا از روی علم امامت ایشان را انکار کردند ،اشاره دارد .مرحوم مجلسی چنـد
صفحه قبل از بیان ای مطلب ،اهل سنت را به دو دسته تقسیم کرده و مستاعفی را جزء
َ َّ
« ُم ْر َج ْو َ ًْل ْم ًر الله» دانستند:

 .1شافعی ،عبدالملک ،الفکر التکفیرى ،ص.81
 .2سوره توبه ،آیه.757

تکفیر در بین علامی شیعه ،تهمت یا حقیقت؟!

مقتاای جمع بی آیات و روایات ای است کـه کـافری کـه منکـر یکـی از
ّ
ضروریات دی اسالم باشد ،مخلد در آتـش اسـت و در عـذاب او تخفیـف
داده نمیشود؛ مگر مستاعف که عقل کامل نداشته باشد؛ یا اینکه حجـت
بر او تمام نشده باشد؛ بهشرط اینکه در بحق و بررسی کوتاهی نکرده باشد.
َ َّ
در مورد چنی شخصی احتمال دارد که از « ُم ْر َج ْو َ ًْل ْم ًر الله» باشد و تحقیق
ای مطلب در کتاب ایمان و کفر خواهد آمد.
اما مخالفان از غیر شیعه امامیه و سایر فرقههای شیعه که امری از ضروریات
دی اسالم را انکار نکرده باشند ،دو دستهاند :یک دسته ،متعصبان و معاندان
(با اینکه حجت بر آنها تمام شده است) ،و اینان در جهنم جاودانه خواهنـد
ماند .گروه دیگر مستاعفان که عبارتاند از کسانی که عقل کاملی ندارند؛
مثل زنهای ناتوان ،افراد سادهاندیش و امثال ای ها و کسانی که حجـت بـر
آنها تمام نشده است؛ مثل کسـیکه در زمـان فتـرت میمیـرد؛ یـا اینکـه در
ّ
مکانی است که حجت بـه او نمیرسـد :و عـدهای دیگـر کارشـان موقـوف
بهفرمان خداست :یا آنان را عذاب میکند و یا توبه آنها را میپـذیرد؛ 2پـس

11

امید نجات اینان از جهنم وجود دارد.

1
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شافعی درصدد است ،عالمه مجلسی را متهم به تکفیر تمامی مسلمانان غیـر شـیعه
سازد؛ در حالیکه تأمل در همی عبارت عالمه ،نتایج جالبی بهدست ما میدهد.
 .7ایشان حتی در مورد مستاعفان کافر هم قائل بهجواز ورود به بهشت است.
 .8ایشان بحق اهل سنت با کفار را یکی نکرد؛ در حالیکه اگر ایشان قائل بـه کفـر
آنان بود ،دیگر دلیلی نبود در دو مقام جداگانه از خلود یا عدم خلود آنان در جهنم بحق
کند.
 .7ایشان بی مستاعف و معاند تفکیک کرده و تنها به خلود معاند فتوا داده است.
 .74در شمارش اقسام مستاعفان ،بهکسانی اشاره میکند که از نیروی تعقـل کـافی
برخوردار هستند؛ ولی به هر دلیلی حجت بر آنان تمام نشده است؛ پس نیازی نیست که
ا
حتما مستاعف را بهمعنای افراد سادهاندیش بگیریم.
 .75عالمه مجلسی در جای دیگر ،بعد از اینکه سه احتمال خلود ،خروج از جهنم و
رفت به بهشت ،و خرو ج از جهنم و عدم ورود بـه بهشـت را از عالمـه حلـی ،در مـورد
مطرح کردند ،مـیگویـد :بلـه ،دو احتمـال آخـر در حـق
دافعی نص والیت علی
2
مستاعفان موجه است.
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 .3امام خمینی

از فقیهانی که شافعی ،زیاد به کالم ایشان (البته بدون انصاف و امانـت در نقـل) اسـتناد
کرده ،امام خمینی است .ایشان هرجا کالمی از عالمان شیعه درباره کفر مخالفـان یافتـه
( بدون توجه به اینکه آیا آن عالم در مقام نقد کفر مخالفـان اسـت یـا اثبـات آن) ،بـه آن
استناد کرده است؛ برای نمونه ،او از امام خمینی نقل میکند:
برای نجاست مخالفان به اموری تمسک شده اسـت؛ از آن جملـه ،روایـات
مستفیای که داللت بر کفر آنان میکند؛ مانند مؤثقه فایل بـ یسـار ...و
3
مانند ای دو روایت ،احادیق فراوانی موجود است.

شافعی بهگونهای وانمود میکند که گویا امام خمینی نیز نجاست اهل سنت را قبـول
 .1مجلسی ،محمد باقر ،بح اارنواا ،ج ،2ص.777
 .2همان ،ص.775
 .3شافعی ،عبدالملک ،الفکر التکفیرى ،ص.77

 .1البته از ای جهت که نویسنده درصدد اثبات قائل بودن امام خمینی به استفاضه آن اخبار بودهاند ،ایرادی بر ایشان نیسـت؛
ولی برای کسی که ادامه سخ امام خمینی را ندیده باشد ،چیزی جز ای متصور نیست که ایشان نیز قائل بـه نجاسـت اهـل
سنت میباشند و ای چیزی نیست جز خیانت در نقل!
ّ
ّ
ّ
ّ « .2اما االعتقاد بالوالیة فال شبهه في عدم اعتباره فیه ،و ینبغي أن یعـد الـك مـ الواضـحات لـدی کافـه الطائفـه الحقـه»؛
(خمینی ،روحالله ،کت ب الطه اة ،ج ،7ص.)777
 .3همان.

تکفیر در بین علامی شیعه ،تهمت یا حقیقت؟!

دارند؛ در حالیکه امام در مقام نقد ای مطلب هستند 1.امام قبـل از بیـان مطلـب فـوق
بهصراحت هر چه تمامتر ،دخالت اعتقاد به والیت را در تحقق معنای اسالم نفی کرده و
ای مطلب را از واضحات در مذهب حقه میدانند؛ 2در ادامـه نیـز بـه مرحـوم بحرانـی
بهخاطر حکم کردن به کفر و نجاست اهل سنت تاخته و میفرماید :لکـ آن کسـی کـه
روشش مختل و معیوب است ،فریب ظواهر برخی روایات و کلمات اصحاب را خورده
3
و بدون غور در حقیقت آنها ،حکم به نجاست و کفر آنان کرده است.
بدون تردید وقتی امام خمینی مرحوم بحرانی را بهخـاطر حکـم بـه کفـر و نجاسـت
مخالفان شماتت میکند ،داللت بر ای مطلـب دارد کـه خـود ایشـان آنـان را مسـلمان
میداند.
در ادامه کلمات امام ،دالیل و شواهد متعددی بـر اسـالم مخالفـان ارائـه شـده کـه
عبارتاند از:
 .7استمرار سیره از صدر اسالم تاکنون مبنی بر معاشـرت ،همغـذا شـدن ،آمیـزش،
خوردن ابائح و نمازخواندن در پوست حیواناتی که بـهدسـت مخالفـان ابـح شـدهاند و
ترتیب آثار سوق مسلمی بر بازارهای مخالفان؛ بدون اینکه تقیهای در میان باشد.
 .8ادلهای بر طهارتشان داللت دارد؛ ازجمله نصوص متفرقهای که در ابواب صـید
و ابائح ،سوق مسلم و ...وجود دارد.
 .7توهم ای مطلب که مراد از مسلمان در روایات و فتاوای در ای بـاب ،خصـوص
شیعه دوازده امامی است ،از فاحشتری توهمات است.
 .4مراد از اجماع مسلمی در کتب اصحاب ما ،اعم از دو طایفه شیعه و اهل سـنت
است.
 .5ارتکاز متشرعه ،نسلاندرنسل بر اسالم آنان بوده است.
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 .7انصاف ای است که سنخ ای روایـات کـه در معـارف وارد شـده ،غیـر از سـنخ
روایاتی است که در فقه وارد شده است و خلط بی ای دو مقام ،او (مرحوم بحرانـی) را
به ای اشتباه انداختـه اسـت .بـرای همـی  ،صـاحب وسـائل ایـ روایـات را در ابـواب
نجاسات (در کتاب وسائل الشیعه) ،وارد نکرده است؛ زیرا آنهـا بیگانـه از افـاده حکـم
فقهی هستند.
 .3قریب به ای روایات ،روایات دیگری است که از آنها (بهنحو حکومـت) ،ظـاهر
میشود که «ان الناس مسلمون» ،و اسالم عبارت است از شهادتی ؛ در واقـع بهواسـطه
شهادتی است که خونها حرمت مییابد و احکام جاری میشود.
 .2در ماهیت اسالم چیزی جز شهادت به وحدانیت ،رسالت و اعتقاد به معاد اخـذ
نشده و غیر از ای موارد ،چیزی در ماهیت اسالم معتبر نیست؛ چه اعتقـاد بـه والیـت و
چه غیر والیت؛ پس امامت از اصول مذهب است ،نه اصول دی .
 .1عامه مردم از مسلمی  ،به شهادت جمیع مذاهب مسـلمان هسـتند و انکـار ایـ
مطلب ،انکار امری واضح نزد تمام طبقات مردم است.
 .75روایاتی که د ر مورد کفر مخالفان وارد شده ،بدون شک نه مراد از آن کفر حقیقی
بوده ،و نه آنان را در احکام ظاهری ،نازل منزله کافر قـرار داده اسـت؛ چراکـه عـالوه بـر
مخالفت آن با اخبار مستفیض ،بلکه متواتری که برخی از آن گذشت (روایاتی که داللت
1
بر اسالم مخالفان داشت) ،واضح البطالن است.
بسیاری از ای نکات دهگانه ،بهتنهایی دلیل بر ای مدعا است که امام خمینی حکـم
به کفر اهل سنت نمیکند و برخی از نکات نیز در اندازه شاهد کارایی دارند؛ ولی لحا
هر ده نکته با هم ،جای هیي شکی باقی نمیگذارد که برخالف القـای نویسـنده کتـاب
الفکر التکفیرى ،امام خمینی ،اهل سنت را مسلمان میداند .چگونه امام خمینی را قائل
به کفر اهل سنت بدانیم در حالیکه ایشان در کتاب فتوایی خود یعنی تحریدر الوسدیله،
فرمودهاند :بنابر اصح نماز میت بر هر مسلمانی ،هرچنـد مخـالف حـق باشـد واجـب
است ،و نماز بر تمامی اقسام کافر جایز نیست؛ حتی مرتـد و هـر کـس از منتسـبی بـه
 .1خمینی ،روحالله ،کت ب الطه اة ،ج ،7ص.772-771

1

اسالم که حکم به کفرش شده باشد ،مثل نواصب و خوارج.
البته ممک است گفته شود ،باالخره امام خمینـی بـهنحـو اجمـال کفـر مخالفـان را
پذیرفته و در نهایت ،آن را بهمعنای کفر در مقابل ایمان گرفتند و نفس اطالق کلمه کـافر
بر مخالفان ،برای برخی سنگی است .در پاسخ باید گفـت در روایـات شـیعه (و حتـی
روایات اهل سنت) ،بر افراد بسیاری اطالق کافر شده که هیي فقیهی کفر در آن روایات
را به معنای فقهی نگرفته است .امام خمینی نیز مخاطب خود را بـه ایـ حقیقـت توجـه
میدهند:
به ازای هر مرتبه از مراتب اسالم و ایمـان ،مرتبـهای از کفـر و شـر وجـود
دارد .به ابواب اصول کافی و غیر آن مراجعه ک ؛ مثل باب وجوه کفر و بـاب
وجوه شر و باب کمتری حد کفر و شر ؛ خواهی دید که کفر و شـر بـر
غیر امامی ،کفران کننده نعمت ،تر کننده اوامر الهی ،تـار الصـالة ،تـر
کننده نماز از روی جحد ،تر کننده عملی که به آن اقـرار کـرده ،کسـی کـه
علی را نافرمانی کند ،زناکار ،شاربالخمر ،کسی که بدعتی را تأسـیس
کرده و بر اساس آن دوست بدارد و بغض داشته باشد ،کسی که به گویندهای
گوش سپارد که از شیطان میگوید ،کسی که به هسته بگوید سنگریزه و بـه
سنگریزه بگوید هسته و سـپس بـه آن متـدی گـردد ،اطـالق شـده اسـت.
انصاف ای است که سنخ ای روایات ،معارفی ،و غیر از سنخ روایات فقهی
2
است.

 .1خمینی ،روحالله ،تحریر الوسیله ،ج ،7ص.31
 .2خمینی ،روحالله ،کت ب الطه اة ،ج ،7ص.785
 .3خمینی ،روحالله ،المک سل المحرمة ،ج ،7ص.855

تکفیر در بین علامی شیعه ،تهمت یا حقیقت؟!

نکته دیگر در باب نوع نگاه امام خمینی به غیر شیعیان اینکه ،ایشان اکثریـت آنـان را
جاهل قاصر میداند .از نظر ایشان ،اکثر کفار (اال اندکی) ،جاهالن قاصر بوده و مقصر
نیستند 3.ایشان سپس ،ای مطلب را چنی توضیح میدهند که عـوام آنـان ،ماننـد عـوام
ا
مسلمان اصال احتمال حق بودن مذهبی غیر از مذهب خویش را نمیدهنـد و قـاطع در
پیروی از قطع خویش معذور است و گناهکار نیست .در مورد غیر عوام آنان نیز ،تلقی ها
و رشد کردن در محیط کفر ،آنان را در عقیده باطل خویش جـازم تربیـت کـرده اسـت؛
بهگونهای که هر مطلبی برخالف عقیدهشان را بـا عقلهـای آمیختـه بـا خـالف حـق رد
می کنند .ایشان حتی بسیاری از دانشمندان یهودی و مسیحی را نیز معذور میدانند؛ زیرا
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آنان نیز مانند عالم مسلمان ،حجت و برهـان غیـر را صـحیح نمیداننـد؛ زیـرا صـحت
مذهبشان نزد آنان ضروری است.
 .4دیدگاه علمای دیگر درباره اسالم اهل سنت
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علمای شیعه هیيگاه قاطبه اهل سنت را از دایره اسالم بیرون ندانسته و احکام اسـالم را
ا
بر کسانی که با اهل بیت دشمنی ندارند ،جاری کردهاند .تنها ناصبیها (معموال در کنار
نواصب ،کافر بودن غالت که از منسوبی به شیعه هسـتند نیـز سـخ بـه میـان آمـده)،
هستند که از سوی علمای شیعه خارج از اسالم شمرده شده و اگر هم اختالفی بی علما
وجود دارد ،در تعیی محدوده ناصبی است؛ برای مثال مرحوم بحرانـی بـهخـاطر مشـی
اخباریگری خود ،معنای ناصبی را توسعه داده و البته علمای زیادی با ایشان مخالفت و
کالمشان را نقد کردهاند.
اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه معتقدند :انسان بـا گفـت شـهادتی وارد دایـره
اسالم شده و احکام مسلمان بر او جاری میگردد؛ از جملهی ای علما میتوان به شـیخ
6
صدوق 1،سید مرتای 2،شیخ طوسی 3،محقق حلی 4،عالمه حلـی 5،فخـرالمحققی ،
11
شــهید ثــانی 7،مالصــالح مازنــدرانی 1،عالمــه مجلســی 9،شــیخ یوســف بحرانــی،
استرآبادی 11،میرزای قمی 12،صاحب جواهر 13،شیخ انصاری 14،امام خمینـی 15،میـرزا

01

 . 1صدوق ،محمد ب علی ،الهدایة ،ص.54
 . 2شریف مرتای ،علی ،الذ یرة فی عل الکالم ،ص.571
 . 3طوسی ،محمد ب حس  ،المبسوط ،ج ،2ص.732
 .4حلی ،جعفر ب حس  ،شرائع اإلسالم ،ج ،7ص.57
 .5حلی ،حس ب یوسف ،ااش د ارذه ن ،ج ،8ص.12
 .6حلی ،محمد ب حس  ،ایض ح الفوائد ،ج ،4ص.555
 .7عاملی (شهید ثانی) ،زی الدی  ،ح شیة اراش د ،ج ،7ص.473
 .1مازندرانی ،محمد صالح ،شرح الک فی ،ج ،2ص.37
 .9مجلسی ،محمد باقر ،بح اارنواا ،ج ،3ص.782
 .11بحرانی ،یوسف ،األنواا الحیریة ،ص.755
 .11بهبهانی ،محمد علی ،مق مع الفضل ،ج ،7ص.453
 .12قمی ،ابوالقاسم ،ج مع الشت  ،ج ،4ص.57
 .13نجفی ،محمد حس  ،جواهر الکالم ،ج ،7ص.424
 .14انصاری ،مرتای ،کت ب الطه اة ،ج ،5ص.785
 .15خمینی ،روحالله ،کت ب الطه اة ،ج ،7ص.775

هاشم آملی 1،آیتالله خویی ،2،آیتالله مکارم 3و ...اشاره کرد.
عالوه بر علمای مذکور ،برخی علمای بزرگ دیگر نیـز فتـوا بـه اسـالم اهـل سـنت
دادهاند؛ برای مثال عالمانی مانند شیخ مفید 4،سالر 5،محقق کرکـی 6،صـاحب مفتـاح
11
الکرامه 7،سید محمد کاظم یزدی 1،محمد تقی شوشتری 9،آیتاللـه فاضـل لنکرانـی
و ...در مسئله وقف بر مسـلمانان فرمودهانـد :بـرای کسـی اسـت کـه رو بـه قبلـه نمـاز
میخواند.
نتیجه

 .1آملی ،هاشم ،المع ل المأاواة ،ج ،8ص.877
 .2خویی ،ابوالقاسم ،مصب ح الفق هه ،ج ،7ص.877
 .3مکارم شیرازی ،ناصر ،أنواا الفق هة ،ص.453
 .4مفید ،محمد ب محمد ،المقنعه ،ص.754
 .5سالر ،حمزه ب عبدالعزیز ،المراس العلویه ،ص.712
 .6کرکی ،علی ب حسی  ،ج مع المق صد ،ج ،1ص.45
 .7عاملی ،جواد ،مفت ح الکرامة ،ج ،87ص.558
 .1یزدی ،محمد کاظم ،تکملة العروة الواقی ،ج ،7ص.873
 .9شوشتری ،محمد تقی ،النجعة في شرح اللمعة ،ج ،7ص.443
 .11لنکرانی ،محمد ،تفصیل الشریعة ،ص.55

تکفیر در بین علامی شیعه ،تهمت یا حقیقت؟!

در ای مجال و مقال ،بهخوبی مشخص شد که هیيگاه علمای راستی شیعه ،مسلمانان
دیگر را کافر ندانسته و حکم بـه جهنمـی بـودن اکثریـت مسـلمانان نکردهانـد؛ بـهطور
خالصه باید گفت که برخالف القای نویسنده کتـاب الفکدر التکفیدرى ،شـیعه ،مـابقی
مسلمانان را کافر نمیشمارد و به حقوق مسلمانی آنان پایبند است .در اینجا باید بهچند
نکته مهم اشاره کرد:
 .7اکثریت عالمان شیعه بی اصول دی و اصول مذهب تفکیک کرده و امامـت را از
اصول مذهب شمردهاند.
 ،شـخص را از
 .8از دید اندیشمندان شیعی ،عدم اعتقاد به امامت امیرالمؤمنی
دایره اسالم خارج نکرده و اگر هم بر مخالفان کافر اطالق شده ،مراد کفر در مقابل ایمان
است.
 .7اندیشمندان شیعی زیادی که از سوی نویسنده کتاب الفکدر التکفیدرى مـتهم بـه
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تکفیر شده بودند که هیيکدام قائل به کفر اهل سنت نبودند.
 .4شیخ مفید ،عالمه مجلسی ،امام خمینی و ...بـی ناصـبی و مستاـعف تفـاوت
قائل شده و تنها ناصبی را از اسالم خارج میدانند.
 .5علمای شیعه معتقدند ،دروازه ورود به اسـالم شـهادتی اسـت و هـر کـس آن را
بگوید ،از حقوق مسلمانی در ای دنیا برخوردار میگردد.
 .7بسیاری از علما مانند امام خمینی ،اکثریت مردم را مستاعف دانسته و آنان را در
جهل خود معذور می داند؛ چراکه شرایط محیطی و تلقینـات بـه آنـان اجـازه نمیدهـد،
درباره حقانیت غیر مذهب خویش بیندیشند.
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 .۷1مجلسی ،محمد باقر ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسوول ،تحقیـق :سـید هاشـم رسـولی،
تهران :دارالکتب االسالمیة7454 ،ق.
 .۷1مفید ،محمد ب محمد ،المقنعة ،قم :کنگره جهانی هزاره شیخ مفید1413 ،ق.

 .۷۲مکارم شیرازی ،ناصر ،أنوار الفقاهة ،قم :مدرسه اإلمام علی ب أبیطالب7487 ،ق.
 .۷3مکارم شیرازی ،ناصر ،یکصد و هشتاد پرسو

و پاسود ،تهـران :دارالکتـب االسـالمیة ،چـاپ

تکفیر در بین علامی شیعه ،تهمت یا حقیقت؟!

7481ق.
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چهارم7727 ،ش.

 .۷4مکی ،محمد ب علی ،قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طر یق المر یود إلوی مقوام
التوحید ،تحقیق :عاصم ابراهیم الکیالی ،بیروت :دارالکتب العلمیة7487 ،ق.

 .۷۷میرزای قمی ،ابوالقاسم ،جامع الشتات في أجوبة السؤاالت ،تحقیق :مرتاـی رضـوی ،تهـران:
مؤسسه کیهان7477 ،ق.
 .۷6نجفی ،محمد حس  ،جواهر الکالم ،قم :مؤسسه دایرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت،
7487ق.

 .۷7نویری ،احمد ب عبدالوهاب ،نهایة االرب فی فنون االدب ،قاهره :دارالکتب و الوثـائق القومیـة،
7487ق.

 .۷8یزدی ،محمد کاظم ،تکملة العروة الوثقی ،تحقیق :سید محمد حسی طباطبایی ،قم :کتابفروشی
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دوفصلنامه علمی ترویجی سللییپژوهی ،سلا چهلام  شلمام   7بهلام و تابتلنا 7937
تامیلللخ دمیللللافللت  7931/73/32 :تامیللللخ تأییللللللد  7937/37/17 :صیحلللات19-73 :

بررسی و تبیین ارکان بدعت از منظر قرآن و سنت
*

مرتضی مختاری
سید حسن آلمجدد شیرازی

**

چکیده
از مهمتری مسائل در باب بدعت ،مسئله ارکان بدعت اسـت کـه افـراط و تفـریط و
برداشتهای نادرست از آن ،موجب انحراف در جوامع اسالمی میشود .ای مقاله با
هدف جلوگیری از ای افراط و تفریطها ،معیارهای بدعت را از منظـر قـرآن و سـنت
بررسی میکند .در آثار و منابع اندیشمندان اسالمی ،نداشت اصـل در دیـ  ،حـادث
بودن ،انتساب دادن به دی  ،قصد داشت  ،اشاعه ،مداومت ،مخالفت داشت با مقاصد
شریعت و نبود فعلی در سه قرن نخست ،از ارکان بـدعت شـمرده شـدهانـد؛ بعـد از
بررسی آیات و روایات ،به ای نتیجه رسیدیم که نداشت اصل در دی  ،حادث بـودن،
کم یا زیاد کردن در دی  ،انتساب به دی و التفـات داشـت را مـیتـوان ،رکـ بـدعت
دانست و اموری همانند اشاعه ،مداومت ،مخالفت داشت با مقاصد شریعت و نبودن
در سه قرن نخست را ،اگرچه برخی رک دانستهانـد ،ولـی در واقـع از ارکـان بـدعت
نیستند.
کلیدواژه :ارکان بدعت ،قرآن و سنت ،احداث ،ال اصل له.

* کارشناس ارشد کالم اسالمی از موسسه امام صادق و فارغ التحصیل موسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیت
** استاد حوزه علمیه قم و موسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیت .

.
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بدعت از جمله مهمتری مفاهیم اسالمی است .ای مقاله بهدنبـال بیـان ارکـان بـدعت
است .آنچه ما را به ای تحقیق واداشته ،افراطها و تفریطهایی است که در باب سـنت و
بدعت صورت گرفته است .ای انحرافات بهگونـهای اسـت کـه در مـواردی ،اشـخاص،
مخالفی خود را تا مرز تکفیر رساندهاند .با تعیی معیارهایی از منظر قرآن و سنت ،می-
توان مانع ای افراطها و تفریطها شد .در خصوص ارکان بدعت کتـاب مسـتقلی نوشـته
نشده است؛ البته در برخی منابع که درباره بدعت نوشته شده (از جمله البدعه آیتاللـه
سبحانی و معی ا البدعه جیزانی و ارعتص م شاطبی) ،بهصورت ضـمنی بـه بیـان ارکـان
بدعت نیز پرداختهاند .تفاوتهای ای مقاله با سایر مقاالتی که در ای زمینه نوشته شده-
اند ،در سه محور است.
 .7کتابهایی که در باب بدعت نوشته شده ،به زبان عربی و مفصل هستند؛ اما ایـ
نگاشته به زبان فارسی است و در آن سعی شده ،با بیانی شیوا و مختصر و بدون پرداخت
به بحقهای مقدماتی و ...ممحض در بررسی ارکان بدعت باشد ،تـا مـانع از خسـته و
بیحوصله شدن مخاطب گردد.
 .8ای تحقیق ،معیارهای بدعت را از منظر قرآن و سنت مورد بررسی و تحلیل قـرار
میدهد.
 .7ای پژوهش ،ارکان بدعت را مورد بررسی قرار میدهد؛ اما دیگر آثار بدعت را نیز بـه-
طور کلی بحق کرده و ارکان بدعت در ضم مباحق دیگر ،مورد بررسی قرار گرفته است.
معنای بدعت

بدعت در لغت بهمعنای ایجاد چیزی که نبوده ،است 1و در آن فرقی بی امور دینی و
غیر دینی نیست .در تعریف اصطالحی بدعت ،دیدگاههای متفاوتی وجـود دارد؛ برخـی
در ای زمینه متشدد و برخی متسامح هستند؛ برخی بدعت را در امور عادی هم ممکـ
میدانند 2و عدهای آن را مختص به امور دینی مـیداننـد؛ 3برخـی بـدعت را یـک قسـم
 .1اب منظورّ ،
محمد ،لس ن العرب ،ج ،2ص7؛ فیروزآبادی ،محمد ،الق موس المحیط ،ص.358
 .2غامدی ،سعید ،حقیقة البدعة وأحک مه  ،ج ،7ص.857
« .3بدعت در امور عبادی شامل اعتقادات و افعال جوارحی میشود که بـه اتفـاق علمـا ،بـدعت در هـر دوی آنهـا راه دارد.

میدانند و میگویند :بدعت آن چیزی است که در دی  ،اصلی برای آن نیست؛ 1عـدهای
بدعت را به دو قسم تقسیم می کنند و آنچه را که مطابق دی است را ممدوحـه و آنچـه را
که مخالف دی است را مذمومه نامیدهاند؛ 2عدهای نیز بـدعت را بـه پـنج قسـم تقسـیم
میکنند که در ای تقسیم ،بدعت به احکام تکلیفیه (واجب و مستحب و مباح و مکروه و
حرام) ،تقسیم میشود 3.آیتالله سبحانی در کتابی که در رابطه با بدعت نگاشتهاند ،بـه
شانزده تعریف از علمای شیعه و سنی درباره بدعت اشاره میکنند 4.با دقت در تعاریف
مختلف 5و نگاه به ادله 6میتوان گفت که بدعت ،تصرف در دیـ اسـت؛ در جـاییکـه

بررسی و تبیین ارکان بدعت از منظر قرآن و سنت

شاطبی برای ای نوع از بدعت به مذهب قدریه و مرجئه و خوارج و ...مثال مـیزنـد»؛ (شـاطبی ،ابـراهیم ،ارعتصد م ،ج،7
ص43؛ ج 8ص)477؛ «آیتالله سبحانی بهکار بردن واژه بدعت در امور عادی را صحیح نمیداننـد»؛ (سـبحانی ،جعفـر،
البدعه مفهومه حده و ثا اه و موااده  ،ص)35؛ «جیزانی ای اختالف را ،اختالف لفظی میداند و میگوید :مقصود هـر
یک از عادات غیر از چیزی است که دیگری آن را اراده کرده است»؛ (جیزانـی ،محمـد بـ حسـی  ،معید ا البدعده ضدوابط
البدعه علی اریقة القواعد الفقهیه ،ص.)857 -854
 .1اب رجب حنبلی ،عبدالرحم  ،ج مع العلوم والحک  ،ج ،8ص.777
 .2اب جوزی ،عبدالرحم  ،تلبیس ابلیس ،ص 87- 82؛ سیوطی ،جاللالدی  ،حقیقه السنة والبدعة األمر ب رتبد ع والنهدي
عن اربتداع ،ص17؛ اب رجب حنبلی ،عبدالرحم  ،ج مع العلوم والحک  ،ج ،8ص777؛ اب عسـاکر ،علـی ،تبیدین کدذب
المفتري فیم نسل إلی اإلم م أبي الحسن األشعري ،ص13؛ جیزانی ،محمد ،معی ا البدعه ،ص31-25؛ غزالـی ،محمـد،
إحی ء علوم الدین ،ج ،8ص7؛ اب اثیر ،مبار  ،النه یة فدي غریدل الحددیا واألادر ،ج ،7ص757؛ ابـ حجـر عسـقالنی،
احمد ،فتح الب اى ،ج ،4ص857؛ همان ،ج ،77ص.857
 .3قرافی ،احمد ،أنواا البروق في أنواء الفروق ،ج ،4ص 832و 871؛ السلمی الدمشقی (سلطان العلما) ،عزالـدی  ،قواعدد
األحک م في مص لح األن م ،ج ،8ص854؛ نووی ،یحیی ،تهذیل األسم ء واللغ  ،ج ،7ص88؛ زرکشی ،محمد ،المنثدوا
في القواعد الفقهیة ،ج ،7ص871؛ هیتمی ،اب حجر ،الفت وى الحدیثیة ،ص751؛ سیوطی ،عبدالرحم  ،الح وي للفتد وي،
ج ،7ص887؛ سخاویّ ،
محمد ،فتح المغیا بشرح ألفیة الحدیا ،ج ،7ص.775
 .4سبحانی ،جعفر ،البدعة مفهومه  ،حده و ثا اه  ،ص.87-75
« .5البدعه ما احدث مما ال اصل له فی الشریعه یـدل علیـه»؛ (ابـ رجـب حنبلـی ،عبـدالرحم  ،جد مع العلدوم الحکد ،
ص)775؛ « ما احدث و لیس له اصل فی الشرع و یسمی فی عرف الشرع بدعه»؛ (اب حجر عسقالنی ،احمد ،فتح البد اى،
ج ،5ص757؛ همان ،ج ،73ص)1؛ «البدعه ما احدث علی خـالف امـر الشـرع و دلیلـه الخـاص او العـام»؛ (ابـ حجـر
هیتمی ،احمد ،الفتح المبین بشرح األابعین ،ج ،7ص)437؛ «بدعه زیادة فی الدی او نقصان منه م اسـناد الـی الـدی »؛
(شریف مرتای ،علی ،الرس ئل ،ج ،8ص)875؛ «البدعه الحدث فی الدی و مـا لـیس لـه اصـل فـی الکتـاب و السـنه»؛
(طریحی ،فخرالدی  ،مجمع البحرین ،ج ،4ص)812؛ «البدعة ادخال ما علم انه لیس م الدی فی الدی ولک یفعله بانـه
امر م الشارع»؛ (محقق آشتیانی ،محمد حس  ،بحر الفوائد ،ص)25؛ «البدعة ادخال مـا لـیس مـ الـدی فـی الـدی »؛
(امی  ،سید محس ،کشف اراتی ب ،ج ،7ص 771و .)14
 .6و رهبانیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم اال ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها؛ (سوره حدیـد ،آیـه)83؛ «ان افاـل
الهدی هدی محمد و شر االمور محدثاتها و کل بدعة ضالله»؛ (اب حنبل شـیبانی ،أحمـد ،مسدند أحمدد بدن حنبدل ،ج،7
ص)775؛ «کل محدثة بدعه و کل بدعة ضاللة»؛ (اب حنبل شیبانی ،أحمد ،مسند أحمد بن حنبدل ،ج ،4ص783و )787؛
«ما احدثت بدعة اال تر بها سنة»؛ (مجلسی ،محمدباقر ،بح ا ارنواا ،ج ،8ص874؛ همان ،ج ،24ص)757؛ «م غش
وما الغش قـال أن یبتـدع لهـم بدعـة فیعمـل بهـا»؛
أمتی فعلیه لعنة الله والمالئکة والناس أجمعی قالوا یا رسول الله
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اصلی در دی ندارد و به دی استناد داده شود؛ بر اسـاس تعریفـی کـه ارائـه کـردیم ،بـه
بررسی معیارها و ارکان بدعت میپردازیم.
ارکان بدعت

در منابع و آثار مربوط به بدعت ،ارکانی را برای بدعت بیان کردهانـد کـه عبـارتانـد از:
نداشت اصل در دی  ،کاست یا افزودن در دی  ،انتساب به دی  ،التفات و توجه داشت به
اینکه آن عمل بدعت است ،اشاعه ،مداومت ،مخالفت داشت با مقاصد شریعت و نبود
فعلی در سه قرن اول؛ در ادامه هر یک از ای ارکان ادعایی را بهصورت جداگانه ،از منظر
قرآن و سنت مورد بررسی قرار میدهیم.
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از جمله ارکانی که برای بدعت مطرح شده ،نداشت اصل در دی است .ای رک با رکـ
بعد تفاوتهایی دارد؛ از جمله اینکه در آن به ریشهی دینی نداشت یک فعل توجه مـی-
شود؛ لک در رک بعد ،افزوده شدن آن فعل به دی  ،مورد توجه قرار میگیـرد؛ در واقـع
ای رک همانند مقدمهای برای رک بعد است .وجـود ایـ رکـ بـهوضـوح در تعریـف
بدعت دیده میشود و بسیاری از علما به آن تصریح کردهاند 1.آیات و روایات زیادی بـر
ای رک داللت دارند که در اینجا به برخی از آنان اشاره میشود .در آیه و من اظلم ممعن
اَتری على الله كربا او كرب بآياقعه 2...افترا زدن به خدا (که همان بـدعت اسـت) ،مـورد
نکوهش قرار گرفته است؛ همانطور که از معنای افترا 3و کـذب معلـوم اسـت ،در ایـ
موارد چیزی که واقعیتی ندارد ،بهعنوان واقع جلوه داده میشود؛ بنابرای زمانی که امـری
ریشه در دی داشته باشد ،افترا نخواهد بود؛ اگر امری که در دی است را به خدا نسـبت
دهیم ،از آنجا که کذب نیست افترا نخواهد بود .آیه ...و من لم يحٍم بما اْزل الله َاولئک
(سیوطی ،جاللالدی  ،جمع الجوامع أو الج مع الکبیر للسیواي ،ص.)87777
 .1اب رجب حنبلی ،عبدالرحم  ،ج مع العلوم الحک  ،ص775؛ اب حجر عسقالنی ،احمد ،فدتح البد اى ،ج ،5ص757؛
همان ،ج ،73ص1؛ طریحی ،فخرالدی  ،مجمدع البحدرین ،ج ،4ص812؛ مجلسـی ،محمـد بـاقر ،بحد ا ارندواا ،ج،34
ص.858-857
« .2چه کسی ستمکارتر است از کسی که بر خدا دروغ بسته و یا آیات او را تکذیب میکند»؛ (سوره انعام ،آیه.)87
« .3االفتراء :الکذب في حق الغیر بما ال یرتایه»؛ (عسکری ،حس  ،معج الفروق اللغویة بترتیل وزی دة ،ص.)441

« .1آنها که به احکامی که خدا فرستاده حکم نمیکنند کافرند»؛ (سوره مائده ،آیه.)44
« .2فرمان جز از آن خدا نیست»؛ (سوره انعام ،آیه.)53
 .3اب حنبل شیبانی ،أحمد ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،7ص.775
« .4نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسل  ،ج ،5ص»777؛ (کسی که در امر ما (دی ) ،چیزی ایجاد کند که قبال نبـوده ،پـس آن
کار مردود و غیر مقبول است»؛ (اب حنبل شیبانی ،أحمد ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،7ص.)835
« .5تمام آنچه که حادث و جدید است بدعت هستند و هرآنچه که بـدعت اسـت ،ضـاللت اسـت»؛ (ابـ حنبـل شـیبانی،
أحمد ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،4ص.)787-783
 .6زبیدیّ ،
محمد ،ت ج العروس من جواهر الق موس ،ج ،7ص.721
« .7وهي ما لم یک معروفا في کتاب ،وال سنة ،وال إجماع»؛ (اب منظورّ ،
محمد ب مکرم ،لس ن العرب ،ج ،8ص.)777
 .1اب حجر عسقالنی ،احمد ،فتح الب اى ،ج ،5ص757؛ همان ،ج ،73ص.1
 .9اب حجر عسقالنی ،احمد ،فتح الب اى ،ج ،77ص.854

بررسی و تبیین ارکان بدعت از منظر قرآن و سنت

هم الٍاَرو  1،بیان میدارد که نباید برخالف حکم خداوند حکم کرد و آن را در مقابـل
حکم خدا قرار داد .از آنجا که حکمی که ریشه در دی دارد حکم خدا است ،معلوم می-
شود که آیه ،حکمی را مذمت میکند که ریشه در دی نداشته باشـد .آیـه ا الحٍعم اا
لله 2نیز ،حکم را مختص به اات باری تعالی میداند؛ یعنی هـر حکمـی کـه از طـرف
خدا نیست و ریشه در دی ندارد مردود است .در احادیق نبوی نیز ،عباراتی وجـود دارد
3
که بر ای اصل داللت دارند .احادیق «...شر ااموه محدثاقها و كل بدعَ ضتله» ،و «من
احدث َى امرْا هرا ما ليس منه َهو هد» 4،و «كل محدثَ بدعه و كل بدعَ ضتلَ» 5،نمونـهای
از ای احادیق هستند .کلمه سمحدثس یا ساحدثس در ای روایات ،از ریشه سحدث،س ضد
قدیم و بهمعنی امری جدید و نو است 6.اب منظـور در لسد ن العدرب ،در توضـیح مـاده
حدث ،روایت «شر ااموه محدثاقها» را میآورد و میگویـد :مقصـود از حـدث ،چیـزی
است که در کتاب و سنت و اجماع شناخته شده نباشد 7.اب حجر در ایل روایـت «مـ
احدث فی امرنا» می گوید :مقصود چیزی است که ایجاد شود و در دی اصـلی نداشـته
باشد؛ 1بنابرای عملی که ریشه در دی داشته باشد ،بدعت بر آن صدق نمیکند.
اصل در دی میتواند خاص یا عام باشد؛ 9چراکه در عمومات ،اگرچـه تصـریح بـر
عمل نشده ،ولی بهصورت عام ،آن عمل را در بر میگیرد؛ بهعنوان نمونه ،وقتی شخصی
برای دفاع از اسالم ،سالح به دست میگیـرد و بـه جنـگ دشـمنان دیـ مـیرود ،بـه او
بدعتگذار نمیگویند؛ اگرچه از ابزار روز مثل تفنـگ یـا نارنجـک و ...اسـتفاده کنـد؛
چراکه آیه شریفه و اعدو لهم ما ا تَ تم من قو و من هباط الخيل و قرهبعو بعه ععدو اللعه و

11

عدوكم 1،...بهصورت عام او را در بر میگیرد .باالتر از آن اینکـه ،افعـال و اعمـالی کـه
اصلی برای آنها در شرع وجود دارد و مشروع هستند را اگر بهصورت خاصی مقید کنـیم
که برای ای تقیید اصلی در دی نیست ،باز هم بدعت محسوب میشود؛ بهعنوان نمونه،
اصل نماز امری مشروع است؛ اگر کسی مقید شود که نماز را در زمان خاص یا با حالت
خاصی بخواند و ای را به دی نسبت دهد ،ای کار او بدعت محسوب میشود؛ چراکـه
برای اثبات آن قید ،اصلی عام یا خاص وجود ندارد .جیزانی در ای باره بیان مـیدارد کـه
عمل مشروع ،با سه شرط بدعت میشود که عبارتاند از .7 :اظهار عمل و اشاعه آن در
2
منظر مردم  .8مداومت و التزام بر عمل  .7اعتقاد به فایلت آن عمل.
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کاستن یا افزودن در دین
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از جمله ارکانی که برای بدعت مطرح شده ،ای است که چیزی را به دی اضافه یا از دی
کم کنیم .بزرگان دی با عنوان زیادت و نقصان در دی  ،یا حادث بودن ،از ای رکـ یـاد
کرده و آن را از ارکان بدعت شمردهاند 3.آیات متعددی از قرآن ای کار را مذمت فرمـوده
است .در آیه شریفه قل ٍآلله اذ لٍم ام على الله قفتعرو  4،با استفهام تـوبیخی کسـانی
که حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل میکردند ،مواخذه میکند و میگویـد :بگـو
آیا خدا به شما اان داده یا بر خدا افترا میزنید کلمه افترا در ایـ آیـه بـهمعنـای نسـبت
کذب دادن است؛ 5از جمله آیاتی که داللت بر مذمت اضافه کردن به دی را دارد ،آیه31
سوره بقره است .خداوند در ای آیه میفرماید :وای بر آنان که کتـاب را بـا دسـتان خـود
مینویسند و سپس میگویند :ای کتاب از سوی پروردگار است 6.ای آیه بـه یهودیـانی
که نوشتههای خود را برای منافع کوچک دنیایی به خدا نسبت میدادند ،و آن را بـهجـای
کالم خدا قلمداد میکردند ،وعده عذاب میدهد 7.قرآن کریم در آیهای دیگر میفرماید:
« .1آماده کنید برای جنگ با ایشان آنچه در توان دارید ،از نیرو و اسبان بسته شده که بـا آن دشـمان خـدا و دشـمنان خـود را
بترسانید»؛ (سوره انفال ،آیه.)75
 .2جیزانی ،محمد ،قواعد معرفة البدع ،ص.58
 .3جیزانی ،محمد ،قواعد معرفة البدع ،ص.72
 .4سوره یونس ،آیه.51
 .5فیروز آبادی ،محمد ب یعقوب ،تنویر المقب س من تفسیر ابنعب س ،ص.737
« .6فویل للذی یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا م عند الله»...؛ (سوره بقره ،آیه.)31
 .7طبریّ ،
محمد ب جریر ،ج مع البی ن في تأویل القرثن ،ج ،8ص873؛ رازی ،اب ابیحـاتم ،تفسدیر ابدنأبديحد ت  ،ج،7

ریاضتی که مسیحیان ،خود آن را بدعت نهادند و ما آن را برای آنان ننوشته بودیم؛ ما تنها
برای آنان رضوان خدا را نوشتیم که حق آن را هم رعایـت نکردنـد 1.در ایـ آیـه ،از واژه
بدعت استفاده شده و نسبت دادن غیر دی بـه دیـ را بـدعت خوانـده اسـت؛ در واقـع
رهبانیت مسیحیان که از جانب دی نبود ،ولی آن را به دی نسبت میدادند ،در ایـ آیـه
مورد مذمت قرار گرفته است .در مورد اا ابتغاٍ هضعوا اللعه 2،دو وجـه مطـرح شـده
است :عدهای آن را استثناء منقطع گرفته و گفتهاند :معنای آیه ای است که ما برای آنـان،
رهبانیت را ننوشتیم؛ بلکه رضوان الهی را نوشته بودیم؛ 3عدهای دیگر آن را استثناء متصل
گرفته 4و گفتهاند :خداوند اصل رهبانیت را برای آنان قرار داده بود؛ اما آنها در آن بـدعت
قرار داده و حق آن را رعایت نکردند .در برداشت اول ،اصل رهبانیت و در برداشت دوم،
دخل و تصرفاتی که در رهبانیت از جانب مسیحیان انجـام شـده ،بـدعت شـمرده شـده
است .طبق هر دو برداشت از آیه شریفه ،اضافه کردن به دی  ،بـدعت و مـورد نکـوهش
بـا تعـابیر مختلـف از احـداث در دیـ  ،منـع
است .در روایات نیز ،پیامبر اکـرم
فرمودهاند 5.ایشان در روایتی میفرمایند :برحذر باشید از امور حادث؛ چراکه هر حادثی
6
بدعت و هر بدعتی ضاللت است.
انتساب به دین

ص757؛ راغب اصفهانی ،حسی ب محمد ،تفسیر الراغل األصفه ني ،ج ،7ص.845
 .1و رهبانیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم اال ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها؛ (سوره حدید ،آیه.)83
 .2سوره حدید ،آیه.83
 .3زمخشری ،محمود ب عمرو ،الکش ف عن حق ئق غوامض التنزیدل ،ج ،4ص428؛ بیاـاوی ،عبداللـه بـ عمـر ،أندواا
التنزیل وأسراا التأویل ،ج ،5ص715؛ نسفی ،عبدالله ب احمد ،تفسیر النسفي ،ج ،7ص.447
 .4قرطبی ،محمد ب احمد ،تفسیر القرابي ،ج ،73ص877؛ اب کثیـر دمشـقی ،اسـماعیل ،تفسدیر القدرثن العظدی  ،ج،2
ص.81
 .5بخاری ،محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،7ص724؛ نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسل  ،ج ،7ص7747؛ ابـ ماجـه قزوینـی،
ّ
محمد ،سنن ابنم جه ،ج 7ص3؛ ابوداود سجستانی ،سلیمان ،سنن أبی داود ،ج ،4ص.727
ُْ
ٌ
ا ُ ا
ْ ٌ ا ُ ا ْ
ا ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ
 ...« .6و إیاکم ومحدثات األمور ،فإن کل محدثة بدعة ،و إن کل بدعة ضاللة»؛ (ابوداود سجستانی ،سلیمان ،سنن أبیداود؛
ج ،4ص)857؛ (اب ماجه قزوینی ،محمد ،سنن ابنم جه ،ج ،7ص.)72

بررسی و تبیین ارکان بدعت از منظر قرآن و سنت

از جمله ارکان بدعت ،نسبت دادن امر غیر دینی به دی است؛ لذا اگر شخصی امری غیر
دینی را انجام دهد ،ولی آن را به دی نسبت ندهد ،به آن کار بدعت نمیگوینـد .روایـت
بـدعت را
«َى امرْا هرا» ،بر ای رک داللت دارد .در ایـ روایـت ،پیـامبر اکـرم

19

امری مردود معرفی میکنند و میفرمایند :کسی که در امر ما چیزی ایجاد کند کـه قـبال
نبوده ،پس آن کار مردود و غیر مقبول است 1.در ای روایـت ،مقصـود از کلمـه «امرْعا»
دی  2و مقصود از «ما ليس منه» ،چیزی است که در کتاب و سنت وجود ندارد 3.پیـامبر
با عبارتهای مختلف ای رک را بیان داشتهاند .مسلم نیشـابوری از پیـامبر
اکرم
نقل می کند که فرمودند :هر کس عملی را انجـام دهـد کـه امـر مـا بـر آن
اسالم
4
نباشد ،آن عمل مردود است.
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التفات داشتن

71

از جمله ارکانی که برای بدعت بیان شده ،التفات داشت یـا همـان قصـد اسـت؛ یعنـی
شخص مبتدع ،خود بداند که دارد چیزی را به دی اضافه میکند .با وجود روایاتی چون
«إْما اْلعمال بالنيات ،وإْما لٍل امرئ ما ْویَ ،من كاْت هدرقه إلى دْيا يصيبها ،أو إلعى امعرأ
ينٍحهاَ ،هدرقه إلى ما هاجر إليه» 5،که همانند آن در منابع شیعه 6و سنی 7فـراوان اسـت،
بی شک از کسی که نسبت به بدعت بودن امری التفات ندارد ،حکم مبتدع برداشته شـده
و گناهی بر او نیست .جیزانی نیز ای شرط را قبول دارد و در مورد شخصی که بـهخـاطر
اشتباه دچار بدعت شده میگوید :اگر حکم بر او مشتبه نبوده و اصال نمیدانسته که ای
کار او بدعت است ،او همانند مجتهد مخطی معذور است؛ 1پس از اثبات معذور بودن
مبتدع جاهل ،ای بحق مطرح میشود که آیا اطالق مبتدع بر چنـی شخصـی صـحیح
است یا نه بحق در ای جا مبنایی میشود؛ اگر گفته شود لفـن احـداث و افتـرا کـه در
ْ
 « .1م ْ أحدث في أ ْمرنا هذا ما ل ْیس م ْن ُه ف ُهو ر ٌّد »؛ (بخاری ،محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،7ص)724؛ (نیشـابوری ،مسـلم،
صحیح مسل  ،ج ،7ص.)7747
 .2لهیمید ،سلیمان ،قرة العینی في شرح أحادیق مختارة م الصحیحی  ،ص.55
ّ
محمد ،إاش د الس اي لشرح صحیح البخ اي ،ج ،4ص.487
 .3قسطالنی ،احمد ب
 .4اب حنبل شیبانی ،أحمد ،مسند أحمد بن حنبل ،ج ،7ص835؛ نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسل  ،ج ،5ص.777
« .5همانا اعمال در گرو نیتها است .برای هر شخصی آن چیزی است که نیت آن را داشته است .کسی که هجـرتش بـرای
دنیا است به آن میرسد؛ یا کسی که هجرتش برای ازدواج با زنی است ،به آنچه که بـرای آن هجـرت کـرده خواهـد رسـید»؛
(بخاری ،محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،7ص.)7
 .6مجلسی ،محمد باقر ،بح ا األنواا ،ج ،73ص 841و 877؛ احسائی ،اب ابیجمهور ،عوالي الآللي ،ج ،7ص78؛ نوری
طبرسی ،حسی  ،مستداك الوس ئل و مستنبط المس ئل ،ج ،7ص.15
 .7اب ماجه قزوینی ،محمد ،سنن ابنم جه ،ج ،8ص7477؛ ابوداود سجسـتانی ،سـلیمان ،سدنن أبدیداود ،ج ،8ص878؛
حبانّ ،
اب ّ
محمد ،اإلحس ن في تقریل صحیح ابنحب ن ،ج ،77ص877؛ طبرانی ،سلیمان ،المعج األوسط ،ج ،7ص.73
 .1جیزانی ،محمد ،معی ا البدعه ،ص.787

آیات و روایات آمده 1،بدون قصد محقق نمیشوند ،در ای صورت نمیتـوان کسـی کـه
قصد نداشته را مبتدع دانست ،و اگر گفته شود که ای الفـا مـیتوانـد بـدون نیـت هـم
محقق شود ،اطالق مبتدع بر کسی که قصد نداشته صحیح است؛ اگرچه بهخاطر توجـه
نداشت  ،حکم بدعتگذار از او برداشته شده و عقابی ندارد .محقق آشتیانی قصـد را در
اطالق بدعت الزم دانسته و میفرماید :بدعت آن است که چیزی را که مـیدانـیم جـزء
دی نیست ،در دی داخل کنیم؛ بهصورتیکه آن کار امر شارع شمرده شود 2.از آنجا کـه
ای بحق ،یک بحق علمی صرف است و اگر ما قصد را دخیل در مفهوم بدعت بـدانیم
یا نه ،ثمره عملی بر آن بار نمیشود ،به ای بحق نمیپردازیم و آن را بـهعهـده خواننـده
محترم میگذاریم .مطالبی که تا اینجا مطرح شد ،بیـان ارکـان بـدعت از منظـر قـرآن و
سنت بود؛ در ادامه برای دفع توهم به اموری که از ارکان بدعت نیستند ،ولی برخی آنـان
را از ارکان بدعت میپندارند ،اشاره میکنیم.
ارکان ادعایی

برخی از اموری که از ارکان بدعت نیستند ،ولی عدهای آنان را از ارکان بدعت پنداشتهاند
عبارتاند از:
 .1اشاعه

ا
ْ
ّ
ْ
ْ
 .1وم ْ أظل ُم م ام افتری علی الله کذ ابا أ ْو کذب بآیاته؛ (سوره انعام ،آیه)87؛ «م ْ أحدث في أ ْمرنا هذا ما ل ْـیس م ْن ُـه ف ُهـو
ر ٌّد»؛ (بخاری ،محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،7ص)724؛ (نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسل  ،ج ،7ص.)7747
ّ
ّ
« .2البدعة :إدخال ما علم أنه لیس م الدی في الدی  ،ولک یفعله بأنه أمر بـه الشـارع»؛ (آشـتیانی ،محمـد حسـ  ،بحدر
الفوائد ،ص.)25

 .9سبحانی ،جعفر ،البدعة مفهومه حده وااره  ،ص.72

 .4همان.

بررسی و تبیین ارکان بدعت از منظر قرآن و سنت

برخی اشاعه را از ارکان بدعت دانستهاند 3.دلیل ایـ افـراد آن اسـت کـه بـدون اشـاعه،
چیزی از دی کم یا زیاد نمیشود ،و از آنجا که بدعت بهمعنی داخل یا خـارج کـردن از
دی  ،در صورتیکه اصلی نداشته باشد است ،باید اشاعه را یکی از ارکان بدعت دانست.
ای افراد میگویند :زمانی افزودن بر دی محقق میشود که شخص ،آن فعل را بهصورت
علنی و در معرض عموم انجام دهد و مردم را به آن کار دعوت نماید؛ اما انجام یک عمل
در خانه نمیتواند چیزی را بر دی بیافزاید 4.آنان برای ادعای خود به روایاتی استناد می-

11

کنند که از جمله آن ،روایتی در صحیح مسل است .در ای روایـت پیـامبر اکـرم
میفرمایند :هر کس مردم را به هدایت بخواند ،برای او همانند اجر کسی است کـه از آن
تبعیت میکنند؛ بهگونهای که چیزی از اجر آنان کم نمیشود؛ شخصی که مردم را نیز به
گمراهی بخواند ،برای خود او همانند گناه تبعیـتکننـدگان از آن گنـاه اسـت؛ بـیآنکـه
چیزی از گناه آنان کم شـود؛ 1همچنـی بـه اعتقـاد آنـان ،اینکـه در قیامـت خطـاب بـه
گفته میشود« :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك» 2،اشاره به لـزوم اشـاعه در
پیامبر
3
ایجاد بدعت دارد؛ چراکه تبدیل دی با عمل یک نفر و دو نفر محقق نمیشود.
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نقد و بررسی
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ای استدالل ایراداتی دارد؛ از جمله اینکه عمل یک نفر ،بهخودیخود ،زیـادت در دیـ
است و همی یک نفرها هستند که جامعه را تشکیل میدهند؛ اگر بنا باشـد هـر کـس از
پیش خود ،چیزی را به دی بیافزاید یا چیـزی را از دیـ کـم کنـد ،چیـزی از دیـ بـاقی
نخواهد ماند؛ هرچند که آنان در ای افعال خود قصد اشاعه هم نداشته باشند و مـردم را
به فعل خود نخوانند؛ اگر اشاعه از ارکان بدعت باشد ،باید کسـیکـه چیـزی را بـه دیـ
اضافه میکند و قصد اشـاعه نـدارد را ،مـورد خطـاب آیـات و روایـات نهـی از بـدعت
ندانست .در ای صورت ،چیزی سبب حرمت فعل او نیست؛ برخی از محققی اشاعه را
از ارکان بدعت دانسته و مداومت را از ارکان بدعت نمیدانند؛ حال آنکه همی دلیلی که
َ
َ
َ
4
در اشاعه مطرح نمودهاند در مداومت هم وجود دارد .روایت « َم ْن َع ًمل َع َمت ل ْعي َس َعل ْي ًعه
َ
َ
أ ْم ُر َْاُ َ ،ه َو َهد» 5،مؤ ید ای مطلب است که فعل یک نفر نیز ،داخل کردن در دی و بدعت
است و اگرچه در آن اشاعه یا مداومت نباشد ،اطالق«م عمل» ،همه را در بر میگیرد.
« .1م س في اإلسالم سنة حسنة ،فعمل بها بعده ،کتب له مثل أجر م عمل بها ،وال ینقص م أجورهم شيء ،ومـ سـ
في اإلسالم سنة سیئة ،فعمل بها بعده ،کتب علیه مثل وزر م عمل بها ،وال ینقص م أوزارهم شيء»؛ (نیشـابوری ،مسـلم،
صحیح مسل  ،ج ،4ص.)8575
تو نمیدانی که بعد از تو چـه چیزهـایی بوجـود آوردنـد»؛ (بخـاری ،محمـد ،صدحیح بخد اى ،ج،7
« .2ای پیامبر
ص)55؛ (همان ،ج ،7ص)13؛ (همان ،ج ،2ص)751؛ (همان ،ج ،2ص)771؛ (نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسدل  ،ج،4
ص.)7315
 .3سبحانی ،جعفر ،البدعة مفهومه حده وااره  ،ص.72
 .4همانطور که گذشت آنها معتقدند :بدون اشاعه چیزی از دی کم و یا به دی افزوده نمیشود؛ لذا چـون تغییـری در دیـ
صورت نپذیرفته ،پس بدعتی محقق نشده است.
 .5بخاری ،محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،7ص71؛ نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسل  ،ج ،7ص.7747

 .2مداومت

مداومت ،از جمله اموری است که از ارکان بدعت نیست؛ ولی برخی آن را رک بـدعت
دانستهاند .شاطبی بدعت را به کبیره و صغیره تقسیم میکند و برای صـغیره سـه شـرط را
بیان میدارد و میگوید :هر بدعتی که حتی یکی از ای شـروط را نداشـته باشـد ،کبیـره
است؛ از جمله شروطی که ایشان برای بدعت صغیره مطرح میکند ،مداومت نداشت بر
1
فعل است که از آن فهمیده میشود .ایشان مداومت را از شروط بدعت کبیره میداند.
نقد و بررسی

بهنظر میرسد که مداومت نیز مانند اشاعه از ارکان بدعت نیست .فردی که عملی را ولو
یکبار به دی بیافزاید ،در حد خود ،چیزی را به دی افزوده و طبق تعریف ،بدعتگـذار
محسوب میشود و خطابات نهی و مواخذههای بـدعت متوجـه او نیـز خواهـد بـود؛ از
جمله روایاتی که عدم اشتراط مداومت در بدعت از آن فهمیده مـیشـود ،روایـت « َم ْ
عن
َ َ
َ
َ
َ
َع ًمل َع َمت ل ْي َس َعل ْي ًه أ ْم ُر َْاُ َ ،ه َو َهد» 2،است .ای روایت بهطور مطلق ،هر عمـل خـارج از
دی را مردود دانسته است؛ اعم از اینکه بر آن عمل مداومت ورزیده باشد یا نه .صاحب
3
نظرانی مانند جیزانی و آیتالله سبحانی ،مداومت را از ارکان بدعت نمیدانند.
 .3مخالفت داشتن با مقاصد شریعت

« .1شروط بدعت صغیره از دیدگاه شاطبی .7 :مداومت نداشت  .8دعوت نکردن به آن عمل بدعی  .7اظهـار نکـردن عمـل
بدعی در مجتمعات»؛ (شاطبی ،ابراهیم ب موسی ،ارعتص م للش ابی ،ج ،8ص.)454
 .2بخاری ،محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،7ص71؛ نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسل  ،ج ،7ص.7747
« .3آیتالله سبحانی در صفحه  77کتاب البدعه مفهومه حده وثا اه  ،ارکان را منحصر در سه رک میدانند و مـداومت از
جمله آنان نیست»؛ (جیزانی ،محمد ب حسی  ،قواعد معرفة البدعه ،ص.)72
 .4جیزانی ،محمد ب حسی  ،قواعد معرفة البدعة ،ص.77
 .5جیزانی ،محمد ب حسی  ،قواعد معرفة البدعة ،ص.81

بررسی و تبیین ارکان بدعت از منظر قرآن و سنت

مخالفت داشت با مقاصد شریعت از ارکان بدعت نیست؛ اما برخـی از جملـه جیزانـی
گمان کردهاند که فقط اموری بدعت شـمرده مـیشـوند کـه مخـالف مقاصـد شـریعت
باشند 4.جیزانی بهقدری مخالفت داشت با مقاصد شریعت را در بدعت مرتبط میدانـد
5
که اصل دلیل حرمت بدعت را ،مخالفت داشت با مقاصد شریعت معرفی میکند.

11

نقد و بررسی

ای رک دارای چند اشکال است .اول اینکه ،برای اثبات هر رکنی نیاز بهدلیل است و بـر
اینکه مخالفت با مقاصد شریعت ،از جمله ارکان بدعت باشد ،دلیلی وجود نـدارد .دوم
اینکه ،خود مقاصد شریعت دارای مصادیق گوناگونی است که در برخی موارد ،اختالف
نظر وجود دارد؛ لذا منوط کردن بدعت بهمقاصد شریعت ،نمیتواند ضـابطه خـوبی بـه
انسان ارائه دهد .سوم اینکه ،در برخی امور ،فارق بی بدعت و عدم بدعت ،فقـط نیـت
شخص است؛ بهعنوان نمونه ،فردی که فعل غیر دینی را انجام میدهـد ،اگـر آن فعـل را
بهعنوان دی انجام دهد بدعت بوده ،و اگر همان فعل را بهعنـوان غیـر دیـ انجـام دهـد
بدعت نیست .آیا میتوان تعیی کرد که ای فعل واحد ،در یک صورت مخالف مقاصـد
شریعت و در صورتی دیگر ،موافق مقاصد شریعت است
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و صحابه ،یا در سه قرن نخست ،از ارکان بدعت
انجام نشدن فعل در زمان پیامبر
نیست؛ برخی گمـان کـردهانـد ،بـرای بـدعت بـودن امـری ،انجـام نشـدن در آن زمـان
موضوعیت دارد؛ 1اگرچه در ای بیانها وجه امتیاز ای سه قرن بیان نشده و دلیلی بر ایـ
حصر نیامده؛ ولی میتوان حدس زد که عمده دلیل ای گروه ،روایاتی است که در آن از
صحابه تجلیـل مـیکنـد و ایشـان را از بهتـری انسـانهـا مـیدانـد .در روایتـی پیـامبر
2
میفرمایند« :خير امتى قرْى ثم الرين يلوْهم ثم الرين يلوْهم».
اکرم
نقد و بررسی

حق ای است فعلی که در سه قرن اول انجام نشده باشـد را نمـیتـوان از ارکـان بـدعت
دانست .دلیلی وجود ندارد که مرز بی سنت و بدعت را سه قرن اول معرفی کند .گـاهی
فعلی بدعت است و در زمان صحابه و حتی توسـط خـود صـحابه انجـام شـده اسـت.
بدعتهای خوارج و مرجئه از جمله ای موارد است .اساسا خطاب آیات و روایـاتی کـه
است کـه از صـحابه
نهی از بدعت میکند ،در درجه اول به مسلمی زمان پیامبر
 .1نجدی ،سلیمان ب سحمان ،الهدیة السنیه ،ص57؛ جیزانی ،محمد ،قواعد معرفة البدعه ،ص.77
 .2بخاری ،محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،5ص7؛ ابـوداود سجسـتانی ،سـلیمان ،مسدند أبدي داود الطی لسدي ،ج 7ص871؛
جوهری ،علی ب جعد ،مسند ابنالجعد ،ص.717

بودهاند؛ لذا انجام شدن یا نشدن فعل در آن زمان ،اهمیتی ندارد و نمیتوان آن را از ارکان
بدعت دانست .آنچه مهم است ای است که آن فعل ،جزء دی است یا خیر؛ اگر فعلـی
جزء دی نباشد و شخص آن را به دی بیافزاید ،بدعت است؛ خواه توسط صـحابه یـا در
زمان صحابه باشد ،و خواه بعد از آن؛ همچنی اگر فعلی جزء دی باشد و کسی آن را از
دی حذف کند ،بدعت است؛ خواه ای عمل توسط فردی صحابی انجام شود ،یا بعد از
آن .ایراد دیگری که بر ای رک ادعایی مطرح میشود ،ای است که با وجود چنی رکنی،
مرز مشخصی برای بدعت وجود نخواهد داشت؛ چراکه حد معینی برای هر قرن وجـود
ندارد و پایان سه قرن معلوم نیست .اقوال در بیان مقدار هر قرن بسیار است .اب حجر در
مقدار هر قرن میگوید :بی  75سال تا  785سال اختالف وجود دارد 1.مشهور ،هر قرن
را  755سال میداند؛ 2اگر قول مشهور را برای احتساب خیرالقرون اخذ کنیم ،تا حـدود
سال  ،755سه قرن اول ادامه دارد و بایـد سـنت و بـدعت را بـا آن زمـان بسـنجیم؛ در
صورتیکه اب حجر عسقالنی بیان میدارد :در حدود سال  ،885بدعت در بی مسلمی
شیوع پیدا کرده است .او ای امر را از آن زمان تا به امروز ،ادامهدار میداند 3.از ابهـام در
محدوده قرون که بگذریم ،معیار در خیر و شر نیز نامعلوم اسـت؛ در نهایـت بـر فـرض
پذیرش روایت و اینکه سه قرن اول خیر هستند ،هیي ارتباطی بـا بحـق بـدعت نـدارد؛
چراکه ممک است در خیرالقرون ،افرادی مرتکب بدعت شوند .نه تنهـا آیـاتی مثـل آیـه

کند؛ بلکه روایاتی مانند «انک ال تدری ما احدثوا بعد » 5،ای امر را اثبات میکند .در

« .7واختلفوا في تحدیدها م عشرة أعوام إلی مائة وعشری »؛ (اب حجر عسقالنی ،احمـد ،فدتح البد اي ،ج،3
ص.)5
 .1اب حجر عسقالنی ،احمد ،فتح الب اي ،ج ،3ص.5
 .9اب حجر عسقالنی ،احمد ،فتح الب اي ،ج ،3ص.7
« . 4برخی از عربهای بادیهنشی اطراف شما منافقند ،و از اهل مدینه نیز گروهی به نفاق پایبندنـد .تـو آنـان را
نمیشناسی و ما آنان را میشناسیم .بهزودی آنان را دوباره مجازات خواهیم کرد؛ سپس بـهسـوی کیفـری بـزرگ
فرستاده خواهند شد»؛ (سوره توبه ،آیه.)757
« .2تو نمیدانی که بعد از تو چه چیزهایی را ایجاد کردند»؛ (بخاری ،محمـد ،صدحیح بخد اى ،ج ،7ص 13و
)55؛ (همان ،ج ،4ص.)7315

بررسی و تبیین ارکان بدعت از منظر قرآن و سنت

َ َ
َ َّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ِّ َ َ َ َ
َ
اق ا ق ْ ل ُم ُه ْم ْ ْحع ُن ْ ْ ل ُم ُه ْعم
اب من ًاَقو و ًمن أه ًل الم ًدين ًَ مردوا على النف ً
و ًممن حولٍم ًمن اْلعر ً
َ َ
ِّ
ُ
َ ُن َ ر ُب ُه ْم َم َّر َق ْي ًن ث َّم ُي َر ُّدو َ ًإلى َعراب َع ًظيم 4،احتمال بدعت در زمان صحابه را تایید مـی-

11

،
انتها بیان ای نکته نیز الزم است که صرف انجام نشـدن فعلـی در زمـان پیـامبر
دلیل بر بدعی بودن آن فعل نیست؛ بلکه باید بـه نکـات دیگـری نیـز توجـه نمـود؛ اگـر
فـراهم بـود و
مقتای انجام فعلی بود و مانع نبود و زمینه انجـام آن بـرای پیـامبر
عمدا آن را تر کردند تا با ای کار از آن منع کنند ،آن فعل از دی خـارج و
پیامبر
فاعل چنی فعلی بدعتگذار خواهد بود.
نتیجه

دوفصلنامه سلفیپژوهی ،سال چهارم ،شامره  ،7بهار و تابستان 7937

صاحب نظران اسالمی برای بدعت ارکانی را تبیی کـردهانـد .در ایـ مختصـر ،قـرآن و
سنت ،میزان قرار داده شد و بر ای اساس ،هر یک از ای ارکان مورد بررسی قرار گرفت؛
نتیجه اینکه ارکان بدعت از منظر قرآن و سـنت عبـارتانـد از :نداشـت اصـل در دیـ ،
حادث بودن ،کم یا زیاد کردن در دی  ،انتساب به دی و التفات داشت ؛ همچنی در ای
تحقیق روش شد که اموری مانند اشاعه مداومت ،مخالفت داشت با شریعت و نبود در
سه قرن اول ،از ارکان بدعت نیستند؛ اگرچه عدهای آنان را از ارکان بدعت شمردهاند.
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بررسی ادعای وهابیون معاصر مبنی بر نسخ شدن
روایات جواز حلف بهغیرالله
*

ابوذر فروتنی
مصطفی سلطانی
***
مجید حیدری
**

چکیده
یکی از مهمتری توجیهات وهابیت بر احادیق جواز سوگند بهغیر خدا ،ادعای نسـخ
ای روایات است .چنی ادعایی از سوی وهابیون مخدوش اسـت؛ بـههمـی منظـور
مقاله حاضر ،به تحلیل انتقادی سخنان وهابیت میپردازد و با استناد بـه منـابع مـورد
قبول وهابیت و اقوال علمایشان ،ای حقیقت را آشـکار مـیسـازد کـه ادعـای نسـخ
روایات جواز سوگند بهغیر خدا ،با مبانی اصولی وهابیت و مبنـای برتـری سـلف بـر
خلف سازگاری ندارد؛ همچنی وهابیون نه تنها دلیلی بر اثبات مدعای خود ندارنـد،
بلکه دیدگاه آنان پیامدهای زیانباری دارد.
کلیدواژهها :حلف بهغیرالله ،نسخ ،روایات جواز.

* دانشآموخته سطح سه حوزه علمیه و فارغالتحصیل موسسه داراالعالم لمدرسة اهلالبیت

** استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی
*** پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل البیت .
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نگاه اعتقادی به موضوع سوگند بهغیر خدا ،برای اولی بار توسط ابـ تیمیـه ،بـهصـورت
سازمانیافته مطرح شد .اب تیمیه بر اساس ای دیدگاه ،قسم بهغیر خدا را مخالف توحید
دانست و حکم به شر بودن ای نوع سوگند کرد 1.وهابیون نیز بهتبعیت از اب تیمیه ،ای
نوع سوگند را از مباحق اعتقادی دانستند و فتوی به شر بودن آن دادند.
برای روش شدن موضوع بحق باید دانست ،در سوگند بهغیر خدا ،دو فرض وجـود
دارد .در یک فرض ،کسانیکه بهغیر خدا قسم میخورند ،نگاه خدایی بهغیر خدا دارند و
غیر خدا را مانند خداوند متعال ،مورد احترام قرار میدهند .بدون شک سوگند بهغیر خدا
در چنی فرضی شر بوده ،و هیي مسلمانی ای گونه بهغیر خدا قسم نمیخورد.
در فرض دیگر ،فردی که بهغیرالله قسم میخورد ،غیر خدا را الله نمیداند و غیرالله
را مانند خداوند ،مورد احترام قرار نمیدهد؛ بلکه بهخاطر تاکید بر پذیرش کالم خود ،و
یا از روی عادت و ...بهغیر خداوند سوگند میخورد .ای نوع قسم بـهغیـر خـدا ،محـل
بحق و اختالف نظر است .مذاهب اسالمی اتفاق دارند ،سوگند بهغیـر خـدا در چنـی
فرضی مخالف توحید نیست؛ اما وهابیون برخالف مذاهب اسـالمی معتقدنـد کـه ایـ
نوع سوگند شر بوده و با توحید سازگاری ندارد؛ 2بههمی جهت ،سعی کردهاند دالیـل
جواز سوگند بهغیر خدا را توجیه کنند .در ای بی  ،ادعای نسخ روایـات جـواز ،یکـی از
مهمتری توجیهات وهابیت بر احادیثی است که سوگند بهغیر خـدا را جـایز دانسـته کـه
تاکنون مورد بحق واقع نشده است؛ لذا مقاله حاضر برای اینکه بطالن نظریه شر بودن
سوگند بهغیر خدا را ثابت کند و سستی ای توجیه را آشـکار نمایـد ،درصـدد اسـت بـر
اساس مبانی وهابیت و گفتار علمای آنان ،به نقد ادعای نسـخ روایـات جـواز بپـردازد و
روش کند که وهابیون ،نه تنها دلیلی بر ادعای خود ندارند ،بلکه ادعـای نسـخ روایـات
جواز ،مخالف با مبنای وهابیت در برتری سلف بر خلف است.

 .1اب تیمیه ،احمد ،مجموعالفت وى ،ج ،7ص.27
 .2ب باز ،عبدالعزیز ،مس ئل اإلم م ابنب ز ،ص41؛ اب عثیمی  ،محمد ،فت وى أاک ن اإلسالم ،ص.772

بیان دیدگاه وهابیان در مورد نسخ شدن روایات جواز سوگند بهغیر خدا

علمای وهابی با تکیه بر ظاهر حدیق اب عمر«من حلف بغيعر اللعه َقعد اشعر » 1،سـوگند
بهغیر خدا را شر می دانند؛ در مقابل ای حدیق که ظاهر آن بر شر بودن قسم بهغیـر
نقل شده است کـه
خدا داللت دارد ،روایات صحیح دیگری از نبی گرامی اسالم
َ
َ
َْ َ
َ
َ
َ ُ َ َّ َّ ُ 3
داللت بر جواز سوگند بهغیر خدا دارند .احادیق «أَل َحَ ،وأ ًب ًيه»« 2،أ َمعا َوأ ًبيعك لتنبنْعه»،
ََ َ َ َ َ َ
يك ل ُت َن َّبن َّ »َ« 4،ل مري ْل قٍلم بم روف»« 5،ل مري ما ْف ناك» 6،از جمله روایاتی
«ْ ْم ،وأ ًب
هستند که بر جواز قسم بهغیر خدا داللت دارند؛ در حقیقت ای روایات با نظریه شـر
بودن سحلف بغیراللهس وهابیان در تعارض هستند و آن را به چـالش مـیکشـند؛ بنـابرای
وهابیون در توجیه روایات جواز ،مدعی هستند که احادیق جواز قسم بهغیر خـدا نسـخ
گردیدهاند .ب باز در ای زمینه میگوید :سوگند بهغیرالله تا اوایل هجرت جایز بود و بعد
از آن با احادیق نهی ،از جمله حدیق سمعن حلعف بغيراللعه َقعد اشعر س مـورد نسـخ قـرار
گرفت 7.نوه محمد ب عبدالوهاب در ای باره مینویسد:
َما جاٍ من اْلحاديث َيه ذكر شٍْ من الحلف بغيرالله َهعو قبعل النسع ،،ثعم

ْس ،ذلك و ْهْ عن الحلف ...وهرا الدعواب هعو الحعق؛ جـواب صـحیح آن
است که احادیق جواز سوگند بهغیر خدا ،مربوط به قبل از نسخ است و بعد
1
از آن ،قسم بهغیر خدا نسخ شد و مورد نهی قرار گرفت.
بررسی ادعای وهابیون معارص مبنی بر نسخ شدن روایات ...

« .1هر کسی بهغیرالله قسم بخورد مشر شـده اسـت»؛ (سجسـتانی ،ابـوداود ،سدنن ابدیداود ،ج ،7ص)887؛ (شـیبانی،
أحمد ،مسند احمد ،ج ،75ص« .)855ای حدیق با عبارت سم حلف بشيء دون الله فقد أشركس نیز نقـل شـده اسـت»؛
(شیبانی ،أحمد ،مسند احمد ،ج ،7ص.)474
« .2سوگند به پدرش رستگار میشود ،اگر راست بگوید .یا فرمود :به پدرش سوگند که اگر راست بگویـد وارد بهشـت مـی-
شود»؛ (نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسل  ،ج ،1ص.)41
ْ ْ
ْ
ا ْ ا
ْ
« .3أما وأبیك ل ُتن ابأن ُه أن تصدق وأنت صح ٌیح شح ٌیح ،تخشی الفقر؛ سوگند به پدرت تو را آگاه میکنم ،صدقهای با ارزشتـر
است که در حال سالمتی ،نیازمندی و زمانیکه ترس از فقر وجود دارد پرداخت شود»؛ (همان ،ج ،8ص.)377
بعد از پاسخ بهجان پدرش قسم یاد کرد ،به پدرت قسـم
« .4مردی از سزاوارتری مردم به مصاحب سوال کرد .پیامبر
که به تو خبر داده شد»؛ (همان ،ج ،4ص.)7134
ْ ُ ِّ
ٌْ ْ ْ ْ ُ
« .5فلع ْمري ،ألن تکلم بم ْع ُروف وت ْنهی ع ْ ُم ْنکر خیر م أن تسکت؛ بهجانم سوگند اگـر امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر
کنی ،بهتر است از ای که سکوت نمایید»؛ (شیبانی ،أحمد ،مسند احمد ،ج ،77ص.)827
در گفتگوی که با جابر دارند میفرمایند :لع ْمري ما نف ْعناك ل ُن ْنزلك ع ْن ُه؛ بهجانم سوگند اگر مـا شـتر را
« .6رسول خدا
از تو بگیریم ،سودی به تو نرساندیم»؛ (همان ،ج ،23ص.)151
 .7ب باز ،عبدالعزیز ،مجموع فت وى ،ج ،87ص.751
 .1آلشیخ ،سلیمان ب عبدالله ،تیسیر العزیز الحمید ،ص.577
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حازمی 1و علی ب نایف نسخ را بهتری و قویتری توجیه روایات جواز قسم بهغیـر
خدا دانستهاند 2.صالح ب فـوزان 3،عبـدالرحم دمشـقیه 4و بسـیاری دیگـر از علمـای
معاصر وهابیت ،نسخ شدن ادله فوق را پذیرفتهاند 5.اب عثیمی نیز نزدیکتری توجیه به
واقعیت را نسخ میداند؛ 6بنابرای ادعای نسخ روایات جواز ،یکی از مهمتری توجیهات
وهابیون در ای مسئله است که به آن پرداخته میشود.
نقد دیدگاه وهابیان در مورد ادعای نسخ روایات جواز سوگند بهغیر خدا
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نسخ یعنی اینکه شارع ،حکمی را که قبال وضع کرده بود و به آن عمل شـده را بـا حکـم
جدیدی بردارد 7.علما ،نسخ را از امور اجتهادی ندانسته و برای تشخیص آن ضوابطی را
معی کردهاند؛ 1در صورتیکه همه ضوابط محقق شود ،ادعای نسخ ممک میشـود؛ از
جمله ضوابط نسخ موارد زیر است.
 .7ادله متعـارض در موضـوعاتی باشـند کـه نسـخ در آن موضـوعات ،جریـان پیـدا
9
میکند.
11
 .8جمع بی متعارضی ممک نباشد.
 .7علم به تقدم و تاخر متعارضی بر یکدیگر وجود داشته باشد؛ 11در ادامه به تطبیق
ای شروط با ادعای وهابیت ،در نسخ شدن روایات جواز پرداخته میشود.
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« .1أن هذا کان في أول األمر ثم نسخ ،وهذا أجود ما ُیحمل علیه الحدیق»؛ (حازمی ،أحمد ،شرح کتد ب التوحیدد ،ج،27
ص.)87
 .2شحود ،علی ب نایف ،صف المفلحین ،ص.17
 .3فوزان ،صالح ب فوزان ،إع نة المستفید ،ج ،8ص.778
 .4دمشقیه ،عبدالرحم  ،موسوعة أهل السنة ،ج ،7ص.32
 .5قرعاوی ،محمد ،الجدید في شرح کت ب التوحید ،ص366؛ ب باز ،عبدالعزیز ،الحلل اإلبریزیة ،ج ،4ص.817
« .6أن هذا علی منسوخ  ..وهذا أقرب الوجوه»؛ (اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى ،ج ،11ص.)799
 .7اب جبری  ،عبدالله ،التعلیق علی متن لمعة ارعتق د ،ص 757-758؛ فقیهی ،علی ب حسی  ،التعلیق الب زیدة علدی
نزهة النظر ،ص87؛ اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى ،ج ،77ص55؛ شنقیطی ،محمد ،مذکرة في أصول الفقه ،ص.32
 .1فوزان ،صالح ب فوزان ،جمع المحصول ،ص.77
 .9اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى ،ج ،77ص.57
 .11آلسعدی ،عبدالرحم  ،اس لة لطیفة ج معة فدي أصدول الفقده ،ص21؛ ابـ عثیمـی  ،محمـد ،مجمدوع فتد وى ،ج،77
ص58؛ فوزان ،صالح ب فوزان ،جمع المحصول ،ص.54
 .11اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى ،ج ،77ص.58

عدم جریان نسخ در برخی از موضوعات

از دیدگاه وهابیون ،نسخ فقط در احکام وجود دارد و در مسائل اعتقـادی (بـهخصـوص
توحید و شر ) ،نسخ جریان ندارد؛ عالوه بر ای  ،نسخ فرع بر تعارض ادله اسـت؛ بـه-
گونهای که جمع بی متعارضی ممک نباشد؛ در ادامه ای دو مورد با سوگند بهغیر خدا
تطبیق داده میشود.
الف :عدم جریان نسخ در عقاید

همانگونه که اشاره شد ،از نظر وهابیون ،نسخ تنها در احکـام فقهـی جریـان دارد 1و در
مسائل اعتقادی (بهخصوص توحید و شر ) ،ممنوع است .اب عثیمی مینویسـد« :معا
يمتن ْسخَ...اْلحٍام التْ قٍو مصلحَ َْ كل زما و مٍا كالتوحيد و أصول اإيما َ..ت
يمٍن ْس ،اْلمر بها وكرلك ا يمٍن ْس ،النهْ عما هو قبعيح َعْ كعل زمعا ومٍعا كالشعرك

 .1اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى ،ج،77ص55؛ شنقیطی ،محمد األمی  ،مذکرة في أصول الفقه ،ص28؛ شحود ،علی
ب نایف ،المفصل في الرد علی شبه  ،ج ،7ص.755
 .2اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى ،ج ،77ص.58
 .3اب فوزان ،عبدالله ،تیسیر الوصول ،ص.777
 .4شحود ،علی ب نایف ،المفصل في الرد علی شبه  ،ج ،7ص.755
( .5جمعی از نویسندگان ،مجلة الج معة اإلسالمیة ،ج ،78ص)472؛ «از نظر وهـابیون هـر چیـزی کـه مربـوط بـه بحـق
توحید باشد ،جزء مسائل اعتقادی است»؛ (شحود ،علی ب نایف ،المسل بین الهویدة اإلسدالمیة والهویدة الج هلیدة ،ج،8
ص.)748
 .6ب باز ،عبدالعزیز ،مس ئل اإلم م ابنب ز ،ص41؛ اب عثیمی  ،محمد ،فت وى أاک ن اإلسالم ،ص772؛ آلشیخ ،صالح بـ
عبدالعزیز ،التمهید لشرح کت ب التوحید ،ص.453

بررسی ادعای وهابیون معارص مبنی بر نسخ شدن روایات ...

والٍفر»؛ یکی از چیزهایی که نسخ آن ممتنع است ،احکامی است که در تمام زمانهـا و
مکانها دارای مصلحت است؛ مثل توحید و اصول ایمان؛ لذا نسـخ امـر در ایـ امـور
ممک نیست؛ همچنی نسخ نواهی که در تمام زمانها و مکانها قبیح است (مثل شر
و کفر) ،ممک نیست 2.صالح فوزان نیز معتقد است ،نسـخ در توحیـد و شـر ممکـ
نیست 3.علی ب نایف نیز ،نسخ در عقایـد را جـاری ندانسـته اسـت؛ 4بنـابرای از نظـر
وهابیت نسخ در مسائل اعتقادی (بهخصوص توحید و شر ) ،جریان ندارد.
از سوی دیگر ،قسم بهغیر خدا ،از نظر وهابیت ،از مسائل اعتقادی است 5و بر همی
اساس ،سوگند بهغیر خدا را شر دانسته 6و بیان داشتهاند که در اعتقادی بودن قسم بـه-
غیر خدا ،اختالفی بی مسلمانان وجود ندارد« .وهْ من قضايا ااعتقاد التْ ا ختف َيهعا
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بين المسلمين»؛ سوگند بهغیر خـدا از مسـائل اعتقـادی اسـت و در ایـ موضـوع ،هـیي
اختالفی بی مسلمانان وجود ندارد؛ 1پس وهابیون قسم بهغیر خدا را از مسائل اعتقـادی
میدانند؛ بنابرای از دیدگاه آنان ،چون سوگند بهغیر خدا از مسائل اعتقادی است ،نسـخ
در آن راه ندارد؛ لذا ادعای نسخ شدن ادله جواز سوگند بهغیر خـدا ،یـک ادعـای واهـی
بوده و با مبنای وهابیت بر عدم جریان نسخ در مباحق اعتقادی مخالف است.
اشکال دیگری که بر ادعای نسخ روایات جواز وارد مـیشـود آن اسـت کـه بزرگـان
وهابیت ،از جمله عبدالرحم سعدی معتقدند ،افعال تا قبل از اینکه نسخ شوند مشروع
هستند؛ 2بر اساس ای سخ  ،معنای نسخ احادیق جواز قسم بهغیر خـدا آن اسـت کـه
شر ورزیدن به خداوند متعال ،تا اوایل هجرت مشروع و جایز بـود و بعـد از آن مـورد
نهی قرار گرفت 3.ای در حالی است که بر اساس مبانی وهابیت ،در شر و اسباب کـه
منتهی به شر است ،هیي تساهلی وجود ندارد؛ 4چه برسـد بـه اینکـه تـا مـدتی شـر
ورزیدن جایز باشد؛ بنابرای ادعای نسخ ادله جواز سوگند بهغیر خدا صحیح نیست.
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ب :امکان جمع بین روایات متعارض سوگند بهغیر خدا

81

از کلمات علما در باب ناسخ و منسوخ ای طور بهدست میآید ،در صورتی بحق نسـخ
مطرح میشود که دو دلیل ،تعارض قطعی داشته باشند؛ بهگونهای کـه جمـع بـی آن دو
ممک نباشد .بسیاری از علمای وهابی و سلفی بر ای امر تصریح کردهاند 5.اب عثیمی
در ای رابطه مینویسد« :يشترط للنس...،ق ره الدم بين العدليلينَ ،ع أمٍعن الدمع َعت
ْس ،إمٍا ال مل بٍل منهمعا»؛ یکی از شروط نسخ ای اسـت کـه جمـع بـی دو دلیـل
ممک نباشد و اگر جمع بی دو دلیل ممک بود ،در آن صورت نسخ نیسـت؛ بـهخـاطر
اینکه عمل به هر یک از ادله ممک است 6.عبـدالرحم سـعدی نیـز بیـان مـیدارد :تـا
 .1ابوزید ،بکر ب عبدالله ،معج المن هي اللفظیة ،ص.777
 .2آلسعدی ،عبدالرحم  ،تیسیر الکری الرحمن ،ص.78
« .3حلف بغیراللهس تا اوایل هجرت جایز بود و بعد از آن نسخ شد»؛ (ب باز ،عبدالعزیز ،مجموع فت وى ،ج ،87ص.)751
 .4فوزان ،صالح ب فوزان ،إع نة المستفید ،ج ،7ص.858
 .5آلسعدی ،عبدالرحم  ،اس لة لطیفة ج معة في أصول الفقه المهمة ،ص21؛ فوزان ،صالح ب فوزان ،جمدع المحصدول،
ص54؛ شحود ،علی ب نایف ،المفصل في الرد علی شبه  ،ج ،3ص 717؛ وادعی ،مقبـل بـ هـادی ،السدیر الحثیدا،
ص316؛ البانی ،محمد ناصرالدی  ،ثداب الزف ف في السنة المطهرة ،ص.855
 .6اب عثیمی  ،محمد ،األصول من عل األصول ،ج ،7ص.57

زمانی که جمع بی نصوص ممک باشد و بتوان هر کدام از نصهـا را بـر وجـه خاصـی
حمل کرد ،میبایست بی نصوص جمع کرد؛ 1بنابرای در مواردی که جمع بی دو دلیل
ممک باشد ،نسخ جریان ندارد.
از طرفی جمع بی حدیق سمن حلف بغيرالله َقد اشر س و احادیق جواز سوگند بهغیـر
خدا ممک است .برخی از علما نیز بر ای امر اعتراف دارند؛ بهعنـوان نمونـه ،ابـ قـیم
معتقد است ،بی ای دو دسته روایات تعارضی وجود ندارد؛ 2همچنی در کتاب صحیح
فقه السنة که با تعلیقات البانی ،ب باز و اب عثیمی منتشـر شـده ،ادعـای نسـخ روایـات
جواز را بهخاطر امکان جمـع ،ضـعیف دانسـته اسـت؛ 3همچنـی هیئـت افتـا مصـر از
المندری نقل کرده است که :ادعای نسخ روایات بهخـاطر امکـان جمـع بـی دو دسـته
روایات ضعیف است؛ 4پس بنابر تصریح علما ،جمع بی روایات جواز سـوگند بـهغیـر
خدا و روایت سم حلف بغیرالله فقد اشر س امکان دارد؛ در ادامه برخی از صورتهـای
جمع بیان میگردد.
الف :حمل شرک بودن سوگند بهغیر خدا بر خصوص قسم به مشرکین و مقدسات آنان

5

 .1آلسعدی ،عبدالرحم  ،اس لة لطیفة ج معة في أصول الفقه المهمة ،ص.21
 .2اب قیم جوزیهّ ،
محمد ،إعالم الموقعین عن اب الع لمین ،ج ،7ص.42

 .3سالم ،کمال ب سید ،صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهل األئمة ،ج ،8ص.817
 .4جمعی از نویسندگان ،فت وى داااإلفت ء المصریة ،ج ،3ص.737
 .5ای نوع حمل در حقیقت ،حمل عام بر خاص است که یکی از بهتری وجوه جمع بی روایات متعارض میباشد.
« .6ارجاع به نظیر ،یکی از قواعدی است که مراد متکلم را روش میکند»؛ (زرکشی ،بدرالدی  ،البره ن ،ج ،8ص.)711
« .7هر کس به الت و عزی قسم یاد کند ،باید کلمه الالهاالالله را بر زبان جاری سازد»؛ (بخاری ،محمد ،صحیح بخد اى،
ج ،2ص.)83

بررسی ادعای وهابیون معارص مبنی بر نسخ شدن روایات ...

از وجوه جمع بی روایت اب عمر سم حلف بغیرالله فقد اشر س با روایات جواز سـوگند
بهغیر خدا ،حمل روایت اب عمر بر خصوص قسم به مشرکی و مقدسـات آنـان اسـت؛
ای نوع حمل را تایید میکند؛ 6از جملـه
رجوع به دیگر سخنان نبی گرامی اسالم
در مورد قسم بهغیر خدا ،روایت ابوهریره اسـت .از ابـوهریره
سخنان رسول خدا
ا ُا
ا
ْ ُ ْ
ُ
ْ
نقل است که« :م ْ حلف منک ْم فقال في حلفه :بالالت و ُ
الع ازی ،فلیقل :ال إله إال الله»؛
هر کس به الت و عزی قسم یاد کند ،باید کلمه الالهاالالله را بر زبان جاری سازد 7.ای
َ ْ ُ ْ َ َ َّ
ُ
روایت مانند روایت اب عمر از جمله شرط « َم ْن َح َل َ
عف ًم ْعنٍ ْم» و جـزاء «َل َيقعل :ا ًإل َعه ًإا
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َّ

88

الل ُه» ،تشکیل شده و سوگند بهغیر خدا را شر دانسته است؛ اما برخالف روایـت ابـ -
عمر که عام بود و تمام سوگندهای بهغیر خدا را شامل مـیشـد؛ روایـت ابـوهریره تنهـا
سوگند به برخی از مصادیق غیرالله (یعنی الت و عزی) را شر دانسـته اسـت .در علـم
اصول روایت اب عمر مصداق روایت عام شمرده مـیشـود و روایـت ابـوهریره مصـداق
خاص آن است .بهدلیل آنکه حمل عام بر خاص ،یکـی از شـیوههـای رایـج جمـع بـی
روایات متعارض است 1،روایت اب عمر بر روایـت ابـوهریره حمـل شـده و بـهصـورت
2
خاص معنا میگردد.
شاهد دیگری که نشان میدهد ،تمام سوگندهای بهغیر خدا ،مقصـود پیـامبر
نیست ،ای است که بسیاری از صحابه مانند خلیفه اول ،خلیفـه دوم ،خلیفـه چهـارم و
بهغیر خدا قسـم
 ،بعد از دوران حیات رسول خدا
برخی از همسران پیامبر
هر قسم بهغیر خـدایی را شـر دانسـته،
خوردهاند 3.حال اگر قائل شویم ،پیامبر
افعال شر آلـود انجـام مـیدادنـد؛
الزمهاش ای است که صحابه ،بعد از پیامبر
هر نوع قسـم بـهغیـر خـدا را شـر ندانسـته
بنابرای روش میگردد ،رسول خدا
است؛ بلکه تنها برخی از مصادیق قسم بهغیر خدا (یعنی قسم بـه مشـرکی و مقدسـات
آنان) را اراده کرده است؛ بنابرای حمل روایت اب عمر (بهخصوص قسم بـه مشـرکی و
مقدسات آنان) ،یکی از وجوه جمع بی ای دو دسته از روایات است.
ب :حمل احادیث نهی بر کراهت

یکی از وجوه دیگر جمع ای است که ،نهی در روایات ناهیه را نهـی تنزیهـی و کراهتـی
بدانیم؛ بسیاری از علمـا ایـ وجـه جمـع را اکـر کـردهانـد .بزرگـانی چـون هیتمـی 4و
 .1فوزان ،صالح ب فوزان ،جمع المحصول ،ص.54
ُ
ا
ُ
« .2لک روایت «ال ت ْحلفوا بالطواغي ،وال بآبائک ْم؛ به بتها و پدران خود قسم یـاد نکنیـد»؛ ( نیشـابوری ،مسـلم ،صدحیح
مسل  ،ج ،7ص)7872؛ «اینکه از سوگند به تمامی بتها و پدران مشرکان نهی کرده است ،قرینه است که سوگند به بـتهـا
و مشرکان تحت عموم روایت اب عمر باقی است و قسم به آنان موجب شر است؛ لذا معنای روایت اب عمر چنـی اسـت:
هر کس به مشرکی و مقدسات آنان سوگند بخورد ،مشر شده است».
« .3برخی از وهابیون نیز اعتراف کردهاند که :صحابه و تابعی بهغیر خدا قسم یاد کردهاند»؛ (جمعی از نویسـندگان ،مجلدة
الج معة اإلسالمیة ،ج ،9ص.)213
 .4هیتمی ،اب حجر ،تحفة المحت ج ،ج ،75ص.4

ابوالبرکات حنبلی 1،به صراحت ،روایت م اشر را حمل بر کراهت کردهاند؛ همچنی
اب حجر عسقالنی 2،قسطالنی 3،نووی 4،و ...تعبیر به کفر و شر را بهخاطر مبالغـه در
اظهار زجر و ابراز ناخوشایندی دانستهاند .ای نشان میدهد ،از نظر ای بزرگـان ،حمـل
بر کراهت ،وجه جمع بی ای دو دسته از روایات است.
ج :حمل حدیث ابنعمر بر قصد تعظیم خاص خداوند برای غیرالله

 .2عدم علم به نسخ روایات جواز سوگند بهغیر خدا

بنابر نظر مشهور ،علم بـه ناسـخ و منسـوخ از سـه طریـق تصـریح پیـامبر

 ،قـول

 .1أبوالبرکات ،اب منجی ،الممتع في شرح المقنع ،ج ،4ص.475
 .2اب حجر عسقالنی ،احمد ،فتحالب اي ،ج ،77ص.577
ّ
محمد ،إاش د الس اي ،ج ،1ص.735
 .3قسطالنی ،احمد ب
 .4نووی ،محییالدی  ،المجموع شرح المهذب ،ج ،72ص.73
 .5اب رفعه ،أحمد ،کف یة النبیه ،ج ،74ص478؛ رافعی قزوینی ،عبدالکریم ،العزیز شرح الوجیز ،ج ،78ص875؛ دمیـری،
محمد ،النج الوه ج ،ج ،75ص.1
 .6رافعی قزوینی ،عبدالکریم ،العزیز شرح الوجیز ،ج ،78ص.875
 .7قاری ،علی ،مرق ة المف تیح ،ج ،7ص.8848
 .1رافعی قزوینی ،عبدالکریم ،العزیز شرح الوجیز ،ج ،78ص875؛ دمیری ،محمد ،النج الوهد ج ،ج ،75ص1؛ عمرانـی
شافعی ،یحیی ،البی ن في مذهل اإلم م الش فعي ،ج،75ص417؛ رویانی ،أبوالمحاس  ،بحر المذهل ،ج ،75ص.772

بررسی ادعای وهابیون معارص مبنی بر نسخ شدن روایات ...

یکی دیگر از وجوه جمع ای است که گفته شود :حدیق سمن حلعف بغيراللعه َقعد اشعر ،س
ناظر به اعتقاد شخص است؛ یعنی اگر کسی که بهغیر خداوند سـوگند بخـورد و همـان
احترام و تعظیمی که مخصوص خداوند متعال است را در حق غیر خـدا معتقـد باشـد،
مشر می شود .بسیاری از علمای شافعی و مالکی حدیق را به ای مورد حمل کردهاند.
اب رفعه شافعی مینویسد :جمهور روایت را به موردی حمل کردهاند که شخص ،تعظیم
و احترام مخصوص خداوند را برای غیر خدا معتقد باشـد 5.رافعـی قزو ینـی 6،مالعلـی
قاری 7و دیگران 1،حدیق را بههمی صورت معنا کردهاند؛ بنابرای حمل حدیق اب عمر
بر موردی که غیر خدا را همانند خداوند احترام کند ،یکی دیگر از وجوه حمل بـی ایـ
دو دسته از روایات است.
پس وجود حملهای متعدد نشان میدهد ،جایی برای ادعای نسـخ وجـود نـدارد و
چنی ادعایی صحیح نیست و برخالف شرایط نسخ است.

39
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صحابی و علم به تاریخ ثابت میشود 1.در صورتیکه نسـخ از طـرق فـوق ثابـت نشـد،
روایات متعارض از دایره ناسخ و منسوخ خارج 2شده و در باب متعارضی  ،مورد بحـق
قرار میگیرند؛ 3بنابرای ادعای وهابیت در نسخ روایات جواز ،بـر اسـاس مـوارد فـوق،
تطبیق و بررسی میگردد.
واضحتری روش برای علم بهتقدم و تاخر ادله و فهمیـدن
الف :تصریح پیامبر
در هیيجایی منسوخ بودن احادیق جواز
ناسخ و منسوخ است؛ 4از طرفی پیامبر
را بیان نداشته است؛ حتی وهابیون نیز چنی ادعایی ندارند؛ بنابرای روایات جواز به ای
شیوه نسخ نشدهاند.
ب :خبر صحابی یعنی اینکه صحابی خبر از نسخ بدهـد؛ 5از طرفـی هـیيکـدام از
صحابه نسخ روایات جواز را بیان نکردهاند و همانگونه که اکر شد ،بزرگـان صـحابه در
موارد گوناگونی بعد از صدور روایت سم اشر س بهغیر خدا سوگند یاد کردهاند؛ بنـابرای
نسخ با ای شیوه نیز منتفی است.
ج :علم به تاریخ یعنی ،تـاریخ صـدور دو روایـت متعـارض معلـوم باشـد؛ در ایـ
صورت روایت متاخر ،ناسخ روایت اول شمرده میشود .در بحق روایات سوگند بهغیـر
خدا ،وهابیون معتقدند :روایت سمن حلف بغيرالله َقد اشعر س بعد از روایات جواز ،صـادر
شده است 6.اب عثیمی بیان مـیکنـد :سـوگند بـهغیـر خـدا بـر زبـانهـا جـاری بـود و
 .1حازمی همدانی ،أبوبکر ،ارعتب ا في الن سدخ والمنسدو  ،ص2؛ شـنقیطی ،محمـد األمـی  ،مدذکرة فدي أصدول الفقده،
ُ َّ ُ
فصل في علوم الحدیا ،ج ،7ص757؛ فقیهی ،علی ب حسی  ،التعلیق الب زیة علدی
ص775؛ شحود ،علی ب نایف ،الم
نزهة النظر ،ص.87
 .2حازمی همدانی ،أبوبکر ،ارعتب ا في الن سخ والمنسو  ،ص.1
 .3در صورتیکه دو دلیل متعارض قابل جمع نباشند و از موارد نسخ هم نباشند ،در باب تعارض مورد بحق قرار مـیگیـرد؛
در واقع حدیثی ترجیح دارد که مرحج داشته باشد .مهمتری مرحجات عبارتند از.7 :کثرت احادیـق یـک طـرف  .8اتقـ و
احفن بودن راویان یک طرف و...؛ بنابرای اگر فرض شود ،احادیق جواز سوگند بهغیر خدا با حـدیق سمـ اشـر س قابلیـت
جمع نداشته باشند؛ در ای صورت چون دلیلی بر ناسخ بودن یک طرف وجود ندارد ،سراغ مرحجات بـاب تعـارض رفتـه و
نتیجه آن تقدیم روایات جواز قسم بهغیر خدا بر حدیق سم حلف بغیرالله فقد اشر س است؛ بـهجهـت اینکـه روایـتهـای
جواز سوگند بهغیر خدا ،از جهت کثرت روایات ،اتقان راویان ،و بسیاری دیگر از مرحجات ،بر روایت سم حلـف بغیراللـه
فقد اشر س ترجیج دارند و در صورت عدم مرجح ،حکم به توقف میشود.
 .4فقیهی ،علی ب حسی  ،التعلیق الب زیة علی نزهة النظر ،ص87؛ قاسمی ،محمد جمالالدی  ،قواعد التحدیا ،ص.777
 .5اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى ،ج ،77ص.58
 .6اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى ،ج ،75ص 311؛ فوزان ،صالح ب فوزان ،إع نة المستفید ،ج ،8ص.778

تا زمانیکه ایمان در دلهای مسلمانان مستقر گردد از آن نهی نکرد 1.فوزان
پیامبر
در ای باره مینویسد :قسم بهغیر خدا در ابتدا جایز بود و بعد مـورد نهـی قـرار گرفـت؛
بنابرای روایت ساَلح وابيهس و دیگر روایات جواز ،بهواسطه احادیق نهی ،از قسـم بـهغیـر
2
خدا نسخ شدهاند؛ لذا از دیدگاه وهابیون ،زمان صدور روایـت سمعن حلعف بغيراللعه َقعد
اشر ،س بعد از روایات جواز است.
اما ای ادعای وهابیت که روایت سمن حلف بغيرالله َقد اشعر ،س بعد از روایـات جـواز
صادر شده باطل است و دلیلی بر آن نیست .برخی از علمای وهابی نیز اعتراف کردهاند،
علم بهزمان صدور روایات وجود ندارد؛ از جمله اب عثیمی که مدعی نسخ بود ،اعتراف
میکند و میگوید :دلیلی بر نسخ روایات جواز نـداریم .وی مـینویسـد :ادعـای نسـخ
نیازمند ای است که بدانیم نهی بعد از قسم به آباء صادر شده و چـون دلیلـی بـر تـاخیر
نهی نداریم ،ادعای نسخ صحیح نیست و ممک است قسم به آباء ،ناسخ روایت نهی از
قسم باشد؛ 3همچنی در مجله سالجامعة اإلسالمیةس نیز ،قول به نسخ بهخاطر عدم علـم
به تاریخ ،ضعیف شمرده شده است؛ 4بنابرای علم به تاریخ وجود ندارد و ادعـای نسـخ
روایات جواز بهواسطه حدیق اب عمر ادعایی بدون دلیل است .خالصه آنکه هیيیک از
شیوههایی که از آن ،علم به نسخ حاصل میشود ،در بحـق قسـم بـهغیـر خـدا جریـان
ندارد؛ بنابرای ادعای نسخ صحیح نیست.
یکی از مبانی اساسی وهابیت و سلفیه ،برتری سلف بر خلف در همه امور اسـت؛ 5بـر
اساس ای مبنا ،سلف و در راس آنان صحابه ،اگر عملی را انجام دهند نشانگر آن است
که آن عمل مشروع بوده و نسخ نشده است .یکی از مسائل رایج بی صحابه ،قسم بهغیر
خدا است؛ از جمله خلیفه اول و دوم در زمان خالفت خود بارها بهغیر خدا سوگند یـاد
َ
َ َ َ ََ
کردهاند؛ ایشان در نامه به خالد ب سعید ،بهجان خود قسم خورده« :أ ًق ْم َمٍاْكَ ،ل َ ْم ًعري
 .1اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى ،ج ،75ص.311
 .2فوزان ،صالح ب فوزان ،إع نة المستفید ،ج ،8ص.778
 .3اب عثیمی  ،محمد ،فتح ذي الجالل واإلکرام ،ج ،7ص.753
 .4جمعی از نویسندگان ،مجلة الج معة اإلسالمیة ب لمدینة المنواة ،ج ،1ص.873
 .5اب تیمیه ،احمد ،مجموع الفت وى ،ج ،4ص752؛ اب عثیمی  ،محمد ،مجموع فت وى واس ئل ،ج ،4ص.85

بررسی ادعای وهابیون معارص مبنی بر نسخ شدن روایات ...

 .3مخالفت ادعای نسخ با مبنای برتری سلف بر خلف
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ْ

ًإ َّْ َك ًمق َدام ًم ْح َدام»؛ 1سرجای خود باش (حمله نک ) ،بهجانم سوگند تو کسی هستی کـه
بسیار حمله میکنی و از ترس ،بسیار عقـبنشـینی مـیکنـی .خلیفـه دوم نیـز در دوران
َ ْ
ََ
ََ
2
خالفت خود ،بهجان خود قسم خورده اسـتَ« :ل َ ْم ًعري لق ْعد ُد ًَ َعن ًَعْ َهعرا ال َب ًقيع ً »...؛
بهجانم سوگند! در بقیع کسانی دف شدهاند؛ همچنی عایشه همسر رسـول خـدا
در موارد گوناگونی بهغیر خدا سوگند یاد کرده است .بخاری در صحیح خود نقل کـرده:
3
« َل َ ْمری لقد ا ْ َت ْي َق ُنوا ب َعرل َ
ک»...؛ بهجانم سـوگند پیـامبران بـه ایـ مسـئله یقـی دارنـد؛
ً ً
ً
7
6
5
4
 ،اب عباس ،حفصه ،اسما ،خالـد بـ
همچنی صحابه دیگر مثل حارت علی
ولید 1،معاا ب جبل 9و ...بهغیر خدا قسم یاد کردهاند .حتی سیره عثمان بـ عـاص بـر
قسم بهغیر خدا جریان داشته است؛ 11در نتیجه سوگند بهغیر خدا در بی صـحابه رایـج
بوده و آنان اعتقادی به نسخ شدن ادله جواز قسم بهغیر خدا نداشتهاند؛ بنـابرای ادعـای
نسخ شدن ادله جواز سوگند بهغیر خدا ،برخالف فهم و عمل صحابه بوده و ایـ نظریـه
وهابیون برخالف مبنای آنان در برتری فهم و عمل صحابه بر دیگـران اسـت؛ عـالوه بـر
ای  ،الزمه قول به نسخ ای است که صحابه بهیک عمل منسوخ و نامشروع عمـل کـرده
باشند و ای تالی فاسد ،دلیل بر آن است که ادله جواز قسم بهغیر خدا نسخ نشده است.
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بنابر آنچه بیان شد ،ادعای نسخ روایات جواز سوگند بهغیر خدا ،از چند جهت مخدوش
است .اول بهجهت اینکه از دیدگاه وهابیون ،سوگند بهغیر خدا از مسائل اعتقادی اسـت
و در عقاید نسخ راه ندارد؛ از طرف دیگر ،نسخ در جایی جریان پیدا میکند که بی ادله،
 .1طبریّ ،
محمد ،ت ایخ ابرى ،ج ،7ص.718
ّ
 .2اب أبیشیبه ،عبدالله ،المصنف ،ج ،3ص445؛ حاکم نیشابوریّ ،
محمد ،المستداك علی الصحیحین ،ج ،7ص.11
 .3بخاریّ ،
محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،7ص.33
« .4لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد»..؛ (نیشابوریّ ،
محمد ،المستداك علی الصحیحین ،ج ،7ص.)83
 .5نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسل  ،ج ،8ص.7587
 .6بیهقی ،احمد ،درئل النبوة ،ج ،3ص.722
 .7حاکم نیشابوریّ ،
محمد ،المستداك علی الصحیحین ،ج ،3ص.177
 .1صنعانی ،عبدالرزاق ،المصنف ،ج ،5ص.427
 .9اب عساکر ،علی ،ت ایخ دمشق ،ج ،52ص.477
ّ
المصنف ،ج ،7ص.)25
« .11کانت یمی عثمان ب أبي العاص لعمري»؛ (اب أبیشیبه ،عبدالله،

تعارض قطعی وجود داشته باشد و جمع بی آنها ممک نباشد؛ در حالیکـه جمـع بـی
روایات سوگند بهغیر خدا ممک است؛ همچنی نسخ ،تنها با دلیل قطعی ثابت میشود
و با ظ و گمان قابل اثبات نیست؛ ای درحالی است که وهابیون ،دلیلی بر نسخ شـدن
روایات جواز سوگند بهغیر خدا ندارند؛ بهعالوه ،ادعای نسخ احادیق جواز سوگند بهغیر
خدا ،با مبنای وهابیت در برتری سلف بر خلف در تعارض است .افزون بر ایـ مـوارد،
 ،بـهیـک
پیامد نسخ شدن روایات جواز آن است که بزرگان صحابه بعد از پیـامبر
عمل منسوخ شده عمل کرده باشند و چنی چیـزی بـا دیـدگاه وهابیـت دربـاره صـحابه
سازگاری ندارد .آنچه که از مجموع سخنان علمای وهابی آشکار میشود ای اسـت کـه
وهابیون ،در مراجعه به روایات وارده (در موضوع حلف بهغیرالله) و عمل بهمبانی خود،
جانب انصاف را رعایت نکردهاند .آنان تنها با تکیه بر حدیق سمن حلف بغيرالله َقد اشر س
و ظاهرگرایی ،به اظهار نظر پرداختهاند؛ بههمی جهت ،ادعایشان مبنی بـر نسـخ شـدن
روایات جواز حلف بهغیرالله ،با دیگر مبانیشان سازگاری ندارد.
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دوفصلنامه علمی ترویجی سللییپژوهی ،سلا چهلام  شلمام   7بهلام و تابتلنا 7937
تامیلللخ دمیللللافللت  7931/77/13 :تامیللللخ تأییلللللد  7937/37/12 :صیحلللات33-772 :

بررسی دیدگاه ابنتیمیه
نسبت به مقلدین مذاهب اربعه
*

مجتبی محیطی
حسین رجبی

**

چکیده
پیروی محض از آرای فقهی مذاهب اربعه با روح تعالیم اسالم سازگاری ندارد؛ اما با
ای وجود ،اکثر قریب به اتفاق مسلمانان اهل سنت ،از یکی از ائمه اربعه تقلید می-
کنند و خود را در مسائل فقهی ،محصور در مذاهب اربعه کردهاند .اب تیمیه بـا روش
اهل سنت مخالفت کرده و تقلید از ائمه اربعه را نادرست میداند .وی در مخالفت با
اهل سنت بهگونهای عمل کرده که از جاده انصاف خارج شده اسـت .او گـاهی اهـل
سنت مقلد ائمه اربعه را کافر شمرده که واجب است از ای کارشان توبه کنند .گاهی
آنها را مرتد دانسته و گاهی نیز آنها را اهل بدعت ،خطاب کرده است .ایـ در حـالی
است که نسبت دادن تکفیر و ارتداد به مسلمانان در روایات متعددی نهی شده است؛
تا جاییکه در روایات گفته شده :اگر کسی به مسلمانی نسـبت کفـر و ارتـداد دهـد،
خودش به کفر و ارتداد سزاوارتر است.
اهل بدعت خواندن مسلمانان نیز کاری نادرست اسـت؛ زیـرا هـر کـاری کـه در زمـان
سلف نبوده ،دلیلی بر بدعت و سیئه بودن آن نیست .چهبسا امور محدثـهای کـه بعـد از
دوران سلف بهوجود آمده ،ولی کسی ادعا نکرده که آن بدعت اسـت .ایـ پـژوهش بـا
روش توصیفی _ تحلیلی ،دیدگاه اب تیمیه را در رابطه با مقلدی مذاهب اربعه ،بررسـی
و نقد کرده و ثابت نموده که اتخاا روشی تکفیری در مواجه با مسلمانان صحیح نیست.
کلیدواژهها :تقلید ،اب تیمیـه ،مـذاهب اربعـه ،اجتهـاد ،اهـل بـدعت ،تکفیـر مقلـدی ،
اهلسنت.
* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی ،پژوهشگر مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهل البیت
Mohiti1360@gmail.com

** استاد خارج حوزه علمیه قم ،استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی.
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اسالم ،دینی کامل و پویا است که در همه عصرها قدرت پاسخگویی به نیازهای انسان را
دارد .در دی اسالم ،فقه عهدهدار نیازهای انسان در مقام عمل است .هر انسانی بهحکم
عبودیت و بندگی در برابر احکام الهی مسئولیت دارد و باید رفتار خود را در همه مراحل
زندگی با قوانی و دستاوردهای الهی هماهنگ کند؛ بنـابرای الزم اسـت موضـع عملـی
خویش را در برابر هر رویدادی ،بر اساس خواسـت شـارع مقـدس تعیـی کنـد .انجـام
تکالیف جز با معرفت و شناخت ممک نیست و یگانه راه شناخت و معرفت تکالیف (با
توجه به صع وبت احتیاط در همه امور) ،اجتهاد و فقاهت است؛ بر اساس همـی اصـل
عقالنی ،مسلمانان برای شناخت احکام دینی بـه اجتهـاد روی آوردنـد .در قـرون اولیـه
اسالم ،اجتهادگرایی رونق داشت و سخنی از تقلید ائمه اربعه نبود؛ تا اینکه در اوایل قرن
چهارم هجری ،تقلید از مذاهب اربعه مطرح شد 1و کمکم رونـق گرفـت و سـرانجام در
سال  775قمری ،از میان مذاهب فقهی ،چهار مذهب حنفی ،مالکی ،شافعی و حنبلـی
رسمیت یافت 2.اب تیمیه از اشخاصی بود که با تقلیدگرایی مذاهب اربعه مخالفت کـرد
و در سرزنش اهل سنت بسیار کوشید؛ تا جاییکه از روش علمی عبور کرده و به تکفیـر
مخالفـان روی آورد .چیـزی کـه شایسـته یـک دانشـمند اسـالمی نیسـت .او در تکفیــر
مخالفانش بهگونهای عمل کرد که جز خودش و همفکرانش ،کسی لیاقت نام مسلمانی را
نداشت؛ زیرا از دیدگاه اب تیمیه ،مسلمانان اهل سنت یا کافر هستند یا مرتد و یا بدعت-
گذار .ای در حالی است که نسبت دادن کفر ،ارتداد و بدعت به مسلمانانی که خداونـد
ایمـان دارنـد ،کـاری نادرسـت و
یکتا را پرستش کرده و به معاد و رسالت پیـامبر
خطرنا است؛ اگر چه تقلید از ائمه اربعه و اصرار بـر تبعیـت از آنـان و محـدود کـردن
اجتهاد به آرای فقهی چهار نفر ،صحیح نیست؛ ولی نسبت کفر و ارتـداد و بـدعت دادن
به بیش از یک میلیارد مسلمان که از مذاهب اربعه تقلید میکنند نیز ،نادرست است.
 .1دهلوی ،شاه ولی الله ،ارنص ف فی بی ن سبل ار تالف ،ج ،7ص74؛ آقا بزرگ تهرانی ،محمد محس  ،توضیح الرشد د
في ت ایخ حصر ارجته د ،ص.17-15
 .2مقریزی ،احمد ب علی ،الخطط المقریزیة ،ج ،8ص744؛ آقا بزرگ تهرانی ،محمد محس  ،توضیح الرشد د فدي تد ایخ
حصر ارجته د ،ص.757

نسبتهای ابنتیمیه به پیروان مذاهب اربعه

اب تیمیه نسبت به سرزنش مقلدی تا آنجا پیشرفته که گاهی حکم بـه تکفیـر آنـان داده
است .وی چهار صفت برای پیروان مذاهب اربعه بهکار برده است .گاهی آنان را تکفیـر
کرده است .گاهی آنها را مرتد و گاهی آنها را اهـل بـدعت دانسـته اسـت؛ پـس از بیـان
دیدگاه اب تیمیه ،نقد و بررسی آنها مورد توجه قرار میگیرد.
 .1تکفیر مقلدین مذاهب اربعه

اب تیمیه بهصراحت ،تقلید از ائمه اربعه را کفر دانسته و مینو یسد :اگـر کسـی تقلیـد از

بررسی دیدگاه ابنتیمیه نسبت به مقلدین مذاهب اربعه

ای پژوهش درصدد دفاع از تقلیدگرایی نیست؛ زیرا قطعا اصـرار بـر تقلیـد از ائمـه
اربعه نادرست است؛ چنان که نسبت کفر و ارتداد به مسلمانان اهل سنت نیـز نادرسـت
است؛ بنابرای هدف ما در ای پژوهش ،تبیی ای حقیقـت اسـت کـه نبایـد نسـبت بـه
مسلمانان مخالف خود ،دیدگاهی تکفیری اتخاا کرد؛ بلکه باید با روشهای علمـی بـه
دیدگاه مخالفی پاسخ داد؛ از همی رو در ای مقاله ،ابتدا دیدگاه اب تیمیـه در رابطـه بـا
مقلدی مذاهب اربعه بیان شده و سپس بهصورت علمی به آن پاسخ داده میشود.
با توجه به اینکه افکار و عقاید تکفیری ابـ تیمیـه در قالـب جریـان سـلفیه در حـال
گسترش است ،ضرورت اقتاا میکند ،مسلمانان با دیدگاه اب تیمیه نسبت بـه مقلـدی
مذاهب اربعه آشنا شوند.
برخی از پژوهشگران در دفاع از مذاهب اربعه و نقد دیدگاه سـلفیه ،پـژوهشهـایی
ّ
انجام دادهاند .رماان البوطی در کتاب ارمذهبیه ا طر بدعه تهدد الشریعه ارسدالمیه،
جلیل امیدی در مقاله «فقه اسالمی از اجتهاد آزاد تا اجتهاد فی المـذهب» ،عبـدالعزیز
نعمانی در مقاله «تقلید از دیدگاه شریعت» ،حسـی توانـا در مقالـه «بررسـی تقلیـد از
دیدگاه سلفیه تکفیری» ،تا حدودی به نقد تفکر سلفیه پرداختهاند؛ ولی هیيیـک از ایـ
تحقیقات به نقد دیدگاه اب تیمیه ورود پیدا نکرده اسـت؛ بنـابرای تفـاوت ایـ پـژوهش
نسبت به تحقیقات گذشته ،تمرکز خاص بر آرای اب تیمیه و نقد آن است .ای پژوهش با
روش توصیفی _ تحلیلی ،دیدگاه اب تیمیه را در رابطه با مقلدی مذاهب اربعه ،بررسی و
نقد کرده است.
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امام مشخصی را واجب بداند باید توبه کند و در صورتیکه توبه نکرد باید کشـته شـود.
ُ
«وم أوجب تقلید إمام بعینه استتیب فإن تاب وإال قتل» 1.وی در جایی دیگر ،با تفصیل
بیشتری چنی نوشته است :اگر کسی از شخص معینی مثل ابیحنیفه ،مالک ،شافعی یا
احمد پیروی کند ،ولی در برخی از مسائل که دیدگاه غیر امـام مـذهب خـود را نیکـوتر
بداند به آن مراجعه کند ،کاری پسندیده انجام داده و چنی کـاری بـه دیـ او ضـرر وارد
نکرده و عدالت او ساقط نمیشود؛ زیرا چنی رفتاری بهحق نزدیکتر است از اینکـه در
یک مذهب خاص تعصب داشته باشد؛ اما اگر کسی بـهیـک مـذهب خـاص و معینـی
تعصب داشته باشد و فقط از آرای او پیروی کند ،جاهل و گمراه است؛ بلکه گـاهی نیـز
چنی کاری منجر به کفر میشود؛ بنابرای اگر کسی ایـ چنـی متعصـبانه از یـک امـام
مشخص (ابوحنیفه ،مالک ،شافعی یا احمد) پیروی کند ،واجب اسـت کـه ابتـدا توبـه
2
کرده و در صورتیکه توبه نکرد ،باید کشته شود.
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چنانکه مشاهده شد ،اب تیمیه به پیروان مذاهب اربعه که از امام معینی تقلید میکننـد،
نسبت کفر ،جهل و گمراهی داده است .ایـ در حـالی اسـت کـه نسـبت کفـر دادن بـه
مسلمانان ،بهچند دلیل صحیح نیست:
اول :کفر عبارت است از انکار ضروری دی و یا انکار چیزی که به انکـار ضـروری
دی برگـردد؛ چنـانکـه در تعریـف اصـطالحی کفـر گفتـه شـده :کفـر ،عـدم تصـدیق
و انکار یکی از ضروریات دی است؛ 3برخی نیز گفتهاند :کفر یعنی انکـار
پیامبر
آنچه خدا ایمان به آن را واجب کرده است؛ 4حتی اب تیمیه نیز گفتـه اسـت :کفـر ،عـدم
است 5و در جای دیگر ،کفر را انکار ضروری دی و احکام
ایمان به خدا و رسول
 .1اب تیمیه ،احمد ،ار تی اا الفقهیة ،ص785؛ همان ،الفت وى الکبرى ،ج ،5ص.557
« .2م یتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنیفة ویری أن قول هذا المعی هو الصواب الذي ینبغي اتباعه دون قول
اإلمام الذي خالفه فم فعل هذا کان جاهال ضاال؛ بل قد یکون کافرا؛ فإنه متی اعتقد أنه یجب علی الناس اتباع واحد بعینـه
م هؤالء األئمة دون اإلمام اْلخر فإنه یجب أن یستتاب فإن تاب وإال قتـل»؛ (همـان ،مجمدوع الفتد وى ،ج ،88ص-841
.)842
 .3ایجی ،عادالدی عبدالرحم  ،کت ب المواقف ،ج ،7ص.544
 .4اب حزم ،علی ب احمد ،اإلحک م فی أصول األحک م ،ج ،7ص.41
 .5اب تیمیه ،احمد ب عبدالحلیم ،کتل و اس ئل و فت وى شیخ اإلسالم ابنتیمیة ،ج ،78ص.775

متواتر دانسته است 1.در کتاب تع اض العقل و النقل نیز آورده :همانا کفر عبارت اسـت
از آنچه خبر داده و امتناع از پیروی حارت در صورتیکـه
از تکذیب رسول خدا
2
دارد؛ مانند فرعون و یهود و مثل آنها.
علم به صدق پیامبر
با توجه به تعاریف ارائه شده ،اب تیمیه باید پاسخگوی ای مسئله باشـد کـه چگونـه
ممک است به شخصی که از ائمه اربعه تقلید کرده است ،نسبت کفر داد ! آیا کسی که
تقلید میکند ،ضروری دی را انکار کرده است ! یا به خدا و رسولش کافر شده اسـت !
ُ
ای عبارت اب تیمیه« :ومن أوجب ققليد إمام ب ينه ا تتيب َع قعاب وإا قتعل» ،را چگونـه
باید توجیه کرد !
دوم :در روایات متعددی به مسلمانان توصیه شده که در نسبت دادن کفر بـه دیگـران
بسیار دقت کنند و بهصرف اینکه شخصی دچار گناه و بـدعت شـود بـه او نسـبت کفـر
ندهند .نووی ،شارح صحیح مسل در ای باره مینویسد:
ّ
اعلم ا ّ مرهب أهل الحق :اْه ايٍفر أحد من اهعل القبلعَ بعرْب وايٍفعر اهعل
ااهواٍ و البدع الخواهج و الم تزله و يرهم ،و ا ّ من جحعد معا ي لعم معن ديعن

با ای اوصاف ،چگونه میتوان کسی را تکفیر کرد که معتقد به تقلیـد از ائمـه اربعـه
و ضروری دیـ
است ! در حالی که تقلید از ائمه اربعه ،باعق انکار خدا ،رسول
نیست؛ بلکه پیروان مذاهب اربعه ،تقلید را راهکاری برای رسیدن به خدا و رسول
میدانند .آنان از ائمه مذاهب تقلید میکنند ،چون اصول و قوانی  ،توسط آنان وضع شده
4
است و روش اجتهادی در نظر آنان تبیی شده است.
سوم :بر فرض که عالمان مذاهب اربعه در تقلید از ائمه اربعه بهخطـا رفتـه باشـند؛
 .1همان ،ج ،7ص.757
 .2همان ،داء تع اض العقل والنقل ،ج ،7ص.848
 .3نووی ،یحیی ب شرف ،المنه ج شرح صحیح مسل بن الحج ج ،ج ،7ص.755
 .4جوینی ،یوسف ب محمد ،البره ن في أصول الفقه ،ج ،8ص.733

بررسی دیدگاه ابنتیمیه نسبت به مقلدین مذاهب اربعه

اا تم ضروه حٍم ّ
بردقه و كفر ؛ آگاه باشید که نظر صـحیح و حـق دربـاره
تکفیر آن است که احدی از اهل قبله ،بـهخـاطر گنـاهی تکفیـر نمـیشـود؛
چنانکه اهل هوا ،بدعت ،خوارج ،معتزله و غیر آنان تکفیر نمیشـوند و هـر
کس چیزی را که از ضروریات دی اسالم است انکار کند ،حکم به ارتداد و
3
کفر او میشود.
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ولی به هر حال بر اساس اجتهـاد خـود بـه ایـ نـوع از تقلیـد روی آوردهانـد؛ بنـابرای
فرمود:
نمیتوان آنان را تکفیر کرد؛ زیرا پیامبر
ُ َ ْ َ َ ََ
اج َت َه َد ُث َّم َأ َص َ
اب ََ َل ُه َأ ْج َرا َ ،وإ َذا َح ٍَ َم ََ ْ
الحاك ُم ََ ْ
إ َذا َح ٍَ َم َ
اج َت َه َعد ث َّعم أخَعن َل ُعه
ً
ً ً
ًَ
أ ْجر؛ 1اگر حاکم بر اساس اجتهاد خود ،حکم دهد ،درصورتیکه مطـابق بـا
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پیروان مذاهب اربعه نیز ،همه بهصورت یکسان تقلید نمیکنند؛ بلکه در میان آنهـا،
اشخاص عالم و فقهایی وجود دارد که با در و اجتهاد خود به ای نکته رسـیدهانـد کـه
باید از مذاهب اربعه پیروی کنند؛ در حقیقت آنها با اجتهاد درون مذهبی ،از ائمه اربعه
پیروی میکنند .از ای گروه با نام مجتهد در مذهب یاد میشود؛ 2بنـابرای بـا توجـه بـه
پذیرش ای مبنا توسط اب تیمیـه کـه اگـر مجتهـد خطـا بکنـد نیـز ثـواب دارد ،چگونـه
مجتهدی در مذهب را تکفیر کرده است ! همچنی بهطریقاولی ،تکفیر عوام از پیـروان
مذاهب اربعه جایز نیست؛ در واقع چگونه میتوان آنان را تکفیر کرد ،در حالیکـه آنـان
نسبت به مسائل دینی آگاهی ندارند !
به اهـل قبلـه نسـبت کفـر نمـیدادنـد؛
چهارم :هیيیک از صحابه رسولالله
چنانکه طبرانی در معجم اوسط خود مینویسد :ابوسفیان میگوید به جـابر گفـتم :آیـا
شما به یکی از اهل قبله ،کافر خطاب میکنید گفت :خیر .گفتم :آیا شـما بـه یکـی از
اهل قبله ،مشر میگویید گفت :پناه بر خدا (از چنی کاری) 3.با توجه بهحجیت فهم
سلف در نزد اب تیمیه 4،چگونه برخالف فهم و سیره سلف عمل کرده و نسـبت کفـر بـه
مسلمانان داده است ! بهخصوص آنکه روایتی وجود دارد که امام علی (که به اعتقاد
اب تیمیه جزء خلفای راشدی است و جزء عشره مبشره محسوب میشود) ،هنگامی کـه
با خوارج به مبارزه برخواست ،آنها را کافر و مشر خطاب نکرد .اب أبیشـیبه در کتـاب
 .1بخاری ،محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،1ص752؛ نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسل  ،ج ،7ص.7748
« .2برای اجتهاد مراتبی است .یکی از مراتب اجتهاد ،اجتهاد در مذهب است .عالمان و فقیهان پیرو مذاهب اربعه حـداکثر
می توانند به مرتبه اجتهاد در مذهب برسند و هرگز به مقام اجتهاد مطلق یا مستقل نمیرسند؛ اما به هر حال ،چنی اجتهادی
نیز اجتهاد محسوب میشود»؛ (محیطی ،مجتبی« ،انفتاح باب اجتهاد در اندیشه سلفیه» ،سراج منیـر ،شـماره ،84ص-44
.)87
 .3طبرانی ،سلیمان ،المعج األوسط ،ج ،3ص ،875ح.3754
 .4محیطی ،مجتبی« ،حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه» ،سراج منیر ،شماره  ،85ص.27-12

المصنف مینویسند :از امیرمؤمنان درباره اهل جمل سوال شد که آیـا آنهـا مشـر
هستند فرمود :از شر دور هستند .سوال کردند :آیا آنها منافق هستند فرمود :منافقی
خداوند را جز اندکی یاد نمیکنند .گفته شد که پس آنها چه هستند فرمود :آنها برادران
ما هستند که بر ما سرکشی کردهاند 1.ایـ روش خلفـا و صـحابه کبـار اسـت کـه حتـی
خوارج را مشر و کافر نمیدانستند؛ بنابرای چگونه میتـوان پیـروان مـذاهب اربعـه را
تکفیر کرد !
پنجم :بخاری در صحیح خود روایتی به ای مامون آورده اسـت کـه هـر کـس بـه
مؤمنی نسبت کفر دهد ،همانند ای است که او را کشته باشـد 2.مسـلم نیـز در صدحیح
خود روایت دیگری را از جناب ابوار نقل کرده اسـت کـه هـر کسـی شخصـی را کـافر
بخواند و یا بگوید ،ای دشم خـدا و آن شـخص ایـ چنـی نباشـد ،بـه خـود گوینـده
3
برمیگردد.
بنابرای در تکفیر مخالف ،باید جانب احتیاط را در نظر گرفـت؛ بـهخصـوص آنکـه
سلف امت در نسبت دادن تکفیر به دیگران با احتیاط عمل مـیکردنـد .افـزون بـر آنکـه
مقلدی مذاهب اربعه ،منکر ضروری دی نیستند و بر اسـاس رأی خـود بـه اجتهـاد در
مذهب روی آوردهاند.
 .2مرتد بودن مقلدین مذاهب اربعه

ّ
المصنف في األح دیا واآلا ا ،ج ،3ص ،575ح.73377
 .1اب أبیشیبه ،عبدالله،
 .2بخاری ،محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،5ص ،8874ح.5354
 .3نیشابوری ،مسلم ،صحیح مسل  ،ج ،7ص ،31ح.77

بررسی دیدگاه ابنتیمیه نسبت به مقلدین مذاهب اربعه

اب تیمیه با نسبت دادن ارتداد به مقلدی مذاهب اربعه مینویسد :اگر کسی بگویـد مـ
از نظر فقهی پیرو مذهب شافعی هستم و از نظر اعتقادی پیرو مذهب اشعری هستم ،بـه
او میگوییم که چنی چیزی امکان ندارد؛ زیرا ای دو ،ضد یکدیگر هستند؛ بلکه چنی
چیزی در حقیقت ارتداد است؛ زیرا شافعی اشعریاالعتقاد نبود؛ اگر هم کسـی بگویـد
م از نظر فقهی پیرو مذهب احمد ب حنبل هستم و از نظر اعتقادی از معتزلـه پیـروی
میکنم ،به او میگوییم که چنی چیزی گمراهی است؛ زیرا احمد معتزلیالـدی نبـود؛
همچنی برخی از پیروان مالکی از نظر اعتقادی به مذهب اشعری روی آوردهاند که باید

101

گفت ،عقل ای افراد از بی رفته و دچار نکبت و بدبختی شدهاند؛ زیرا ای ائمه بزرگوار،
1
مذهبشان بر تکفیر جهمیه و معتزله و قدریه و واقفیه و لفظیه بوده است.
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اب تیمیه به پیروان مذاهب اربعه نسبت ارتداد و گمراهی داده است؛ اما به دیـدگاه ابـ -
تیمیه چند اشکال وارد است.
اول :پیروی از امام شافعی در فقه و پیروی از اشعری در کالم جایز است؛ زیرا ایـ
دو ضد یکدیگر نیستند .تعجب است که اب تیمیه چگونه ادعـا مـیکنـد کـه پیـروی از
ّ
شافعی در فقه و پیروی از اشعری در کالم ،ضدی هستند! در حالیکـه در علـم منطـق،
ّ
معیار ضدی بیان شده است .ضدی به دو امر وجودی گفته میشود که فقط با هم جمع
نمیشوند .مثل سفیدی و سیاهی که در آن واحد در شیئی واحد ،قابل جمع نیستند؛ 2اما
در موضوع مورد نظر ای گونه نیست؛ زیرا شخص واحد میتواند در زمان و مکان واحد،
در فقه از شافعی یا احمد پیروی کند و در کالم از اشاعره یا معتزله ،تقلید نماید؛ بنابرای
منع وجودی ندارد؛ چنانکه اکثر پیروان مذاهب فقهی چنی هسـتند .امـروزه قریـب بـه
اتفاق اهل سنت در فقه ،پیرو یکی از مذاهب فقهی اربعه و در کالم نیز اکثرا پیرو اشعری
یا ماتریدیه هستند .بدون اینکه عالمی از ایشان مدعی چنی تعارض و تاادی در ای دو
حوزه باشد.
دوم :مرتد در نزد اب تیمیه یعنی کسی که از روی علم به خداوند شر بورزد و یـا در
بغض داشـته باشـد و
صفتی از اوصاف خداوند شک کند؛ یا اینکه به رسول خدا
آورده ،از اعماق وجود اعتقاد نداشته و یـا بـی خـود و خـدا،
به آنچه رسول خدا
واسطهای قائل شود 3.با ای اوصاف جای تعجب است که اب تیمیـه چگونـه بـه پیـروان
مذاهب اربعه نسبت ارتداد داده است! در حالی که مقلدی  ،بههیيیک از اوصافی که در
« .1فم قال :أنا شافعي الشرع أشعري االعتقاد قلنا له :هذا م األضداد ال بل م االرتداد ...ومـ قـال :أنـا حنبلـي فـي الفـروع
معتزلي في األصول قلنا :قد ضللت إاا ع سواء السبیل فیما تزعمه ...وقد افتت أیاا خلق م المالکیة بمذاهب األشعریة وهـذه
والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنکال وسوء الدار علی منتحل مـذاهب هـؤالء األئمـة الکبـار فـإن مـذهبهم مـا روینـاه :مـ
تکفیرهم :الجهمیة والمعتزلة والقدریة والواقفیة وتکفیرهم اللفظیة»؛ (اب تیمیه ،احمد ،مجموع الفت وى ،ج ،4ص.)733
 .2مظفر ،محمدرضا ،المنطق ،ج ،7ص.57
 .3اب تیمیه ،احمد ،ار تی اا الفقهیة ،ص.757

تعریف مرتد بیان شد متصف نیستند؛ نه به خدا شر ورزیدهانـد و نـه بـا پیـامبر
دشمنی کرده اند و نه ائمه اربعه را واسطه بی خود و خدا قرار دادهانـد؛ بلکـه آنـان روش
تقلید را برگزیدهاند تا دچار انحراف نشوند؛ چون بر ای باورند کـه در تقلیـد از مـذاهب
چهارگانه مدون ،مصلحتهایی وجود دارد که بر کسی پوشیده نیسـت؛ بـهخصـوص در
ای دوران که اشخاص زیادی به جهت تمایالت نفسانی به رأی و تـدبیر خـویش عمـل
1
میکنند و اسباب تفرقه را فراهم میآورند.
سوم :الزمه سخ اب تیمیه باعق توسعه محدوده ارتداد است؛ تا جاییکه تمام امت
(بعد از زمان امام احمد) را در محدوده کفر قرار میدهد؛ چه عالم باشند ،چه امیر و چه
از عوام مردم باشند 2.با توسعه مفهوم ارتداد ،دیگر کسی باقی نمیماند که احکام اسـالم
بر او جاری شود!
بنابرای مرتد به کسی گفته میشود کـه یکـی از ضـروریات دیـ را انکـار کنـد؛ در
حالی که مقلدی مذاهب اربعه منکر ضروری دی نیستند؛ لـذا تبعیـت از یـک مـذهب
فقهی و پیروی از یک مذهب کالمی باعق ارتداد نمیشود.
 .3اهل بدعت بودن مقلدین مذاهب اربعه

 .1دهلوی ،شاه ولی الله ،ارنص ف فی بی ن اسب ب ار تالف ،ص.13
 .2اب عبدالوهاب ،سلیمان ،الصواعق اإللهیة في الرد علی الوه بیة ،ص.784

بررسی دیدگاه ابنتیمیه نسبت به مقلدین مذاهب اربعه

اب تیمیه در موردی دیگر به مقلدی مذاهب اربعه نسبت بدعت میدهد .وی مینویسد:
کسانی که در پیروی از امام معینی تعصب دارند و دیدگاه و سخ دیگـر ائمـه و عالمـان
دی را توجه نمیکنند ،مانند کسانی هستند که از بی صحابه فقط بهیک صحابی تمسک
جستهاند .مثل روافض که از بی صحابه فقط به علی تمسک جسـتهانـد و خلفـای
ثالثه و دیگر صحابه را رها کردهاند؛ یا مانند خوارج که در رابطه بـا عثمـان و علـی
روش سرزنش را بـهکـار گرفتنـد؛ بنـابرای از دیـدگاه کتـاب و سـنت و اجمـاع ،چنـی
هسـتند و کسـانی کـه در پیـروی از یکـی از
اشخاصی خارج از شریعت پیـامبر
مذاهب تعصب داشته باشند نیز ،مانند اهل بـدعت هسـتند .هـر کسـی کـه در مـذهب
مالکی یا حنفی یا شافعی و یا حنبلی تعصب داشته باشد ،مانند اهل بدعت اسـت؛ اگـر
نگوییم که اهل بدعت است حداقل جاهل و ظالم هستند؛ زیرا قرآن امر به علم و عـدل
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کرده و جهل و ظلم را نهی کرده است.
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اب تیمیه با نسبت دادن بدعت به اهل سنت آنهـا را خـارج از شـریعت ،ظـالم و جاهـل
معرفی کرده است .ای در حالی است که به دیدگاه اب تیمیه چند اشکال وارد است:
اول :بدعت در لغت بهمعنای کاری نو و عمل بیسابقه است« .إْشاٍ الشعىٍ ا علعى
مثال ابق»؛ 2یا به عبارت گویاتر ،بدعت عبارت است از گفتار و کرداری که مستند به-
صاحب شریعت نباشد و از موارد مشابه و اصـول محکـم شـریعت هـم اسـتفاده نشـده
باشد 3.در اصطالح به هر چیز جدیدی که ریشه شـرعی نداشـته باشـد بـدعت گوینـد؛
بنابرای هر چیزی که ریشه شرعی داشته باشد ،بدعت نیست؛ 4لذا بـا توجـه بـهمعنـای
بدعت در لغت و اصطالح ،تقلید از ائمه اربعه ،ادخال امر جدیـدی در دیـ نیسـت تـا
بدعت صورت گرفته باشد؛ زیرا بر اساس تعریف بدعت در لغت و اصطالح ،در تقلیـد
از ائمه اربعه چیزی به دی اضافه نشده و پیروان مذاهب اربعه نیـز سـخ امـام مـذهب
خود را بهعنوان دی و در عرض کتاب و سنت نمیدانند؛ بلکه آنان بر ای باورند که چون
بودهاند ،حقیقت را بهتر در کردهاند؛
ائمه اربعه از نظر زمانی نزدیکتر به پیامبر
اسـت؛
بنابرای آنها معتقدند که پیروی از ائمه اربعه ،در حقیقت پیروی از پیامبر
پیروی از خداوند است؛ زیرا اساسا ائمه اربعـه فقـط بـه
چنانکه پیروی از پیامبر
5
تفهیم و تبیی مراد خداوند از قرآن و سنت پرداختهاند؛ در حقیقت پیروی از ائمه اربعه،
مانند برتری دادن قول سلف بر خلف ،در نزد اب تیمیه است 6و تفاوت چندانی ندارد.
شاطبی در ای رابطه میگوید :اتباع مردم از عالم به علوم شریعت و پذیرفت قـول او
...« .1فم تعصب لواحد م األئمة بعینه ففیه شبه م هؤالء سواء تعصـب لمالـك أو الشـافعي أو أبـي حنیفـة أو أحمـد أو
غیرهم .ثم غایة المتعصب لواحد منهم أن یکون جاهال بقدره في العلم والدی وبقدر اْلخـری فیکـون جـاهال ظالمـا»...؛
(اب تیمیه ،احمد ،مجموع الفت وى ،ج ،88ص.)858
 .2جوهری ،اسماعیل ب حماد ،الصح ح ت ج اللغه ،ج ،7ص7724؛ اب منظور ،محمد ،لس ن العرب ،ج ،2ص.7
 .3راغب اصفهانی ،حسی ب محمد ،مفردا الف ظ القرثن ،ص.71
 .4اب حجر عسقالنی ،احمد ،فتح الب اي شرح صحیح البخد اي ،ج ،77ص878؛ عینـی ،محمـود ،عمددة القد اي شدرح
صحیح البخ اي ،ج ،85ص.83
 .5نعمانی ،عبدالعزیز« ،تقلید از دیدگاه شریعت» ،مجله نداى اسالم ،شماره دوم ،ص.74
 .6اب تیمیه ،احمد ،مجموع الفت وى ،ج ،4ص.752

به ای جهت است که او به علوم شریعت آگاهی دارد و بر مقتاای آن عمل مینمایـد و
اسـت؛ چنـانکـه
انگیزه دیگری در کار نیسـت .عـالم در حقیقـت مبلـغ پیـامبر
1
مبلغ خداوند است.
پیامبر
دوم :اب تیمیه در کتاب اقتض ء الصراط المستقی مینویسد:
َاْلصل َى ال بادات :أ ا يشرع منها إا ما شرعه الله ،واْلصل َى ال عادات:

أ ا يحظر منها إا ما حظر الله؛ اصل در عبادات آن اسـت کـه چیـزی جـز
آنچه خداوند تشریع کرده مشروع نباشـد ،و اصـل در عـادات آن اسـت کـه
2
چیزی جز آنچه خداوند ممنوع کرده ،ممنوع نباشد.

 .1شاطبی ،ابواسحاق ،ارعتص م ،ج ،7ص.855
 .2اب تیمیه ،احمد ،اقتض ء الصراط المستقی  ،ص.871
محمد ،سنن ابنم جه ،ج ،7ص73؛ ترمذیّ ،
 .3اب ماجه قزوینیّ ،
محمد ،سنن الترمذى ،ج ،7ص.57

بررسی دیدگاه ابنتیمیه نسبت به مقلدین مذاهب اربعه

با توجه به تعریف ارائه شده ،تقلید از ائمه اربعه ،عبادت محسوب نمیشود ،تا با ای
با ور که چون در صدر اسالم تقلید نبوده است ،تقلید از مذاهب اربعه بدعت باشد؛ بلکه
تقلید از ائمه اربعه در حقیقت از باب عادات است که اهل سنت در طول قرون زیادی به
آن عادت کردهاند؛ هرچند در صورتی که اهل سنت تقلید از ائمه اربعه را به دی منتسب
کنند و آن را امری دینی بدانند که تخلف از آن جایز نباشد ،چنی امری بدعت محسوب
خواهد شد.
سوم :احادیثی در منابع معتبر اهل سنت وجود دارد کـه بـر تقلیـد از شـخص معـی
ِّ َ َ
ََ َ
َّ َ
ُ َ ْ
َ َ
تأکید دارد؛ مثل حدیق « ًإْْ ا أ ْد ًهي َما ق ْد ُه َبقا ًئْ ًَيٍ ْمَ ،اق َت ُدوا ًباللر ْي ًن ًم ْن َب ْ ًدي َوأش َاه ًإلعى
َ
ْ
أ ًبْ َبٍر َو ُع َم َر»؛ م نمی دانم تا چه زمانی زنده هستم .بعد از م از ابوبکر و عمر اطاعت
کنید 3.ای حدیق در جواز تقلید از شخص معی داللت دارد؛ بنابرای همـانطـور کـه
تقلید از ابوبکر و عمر جایز است ،تقلید از ائمـه اربعـه نیـز جـایز اسـت؛ همچنـی در
روایتی دیگر ،اب عباس میگوید :ای مردم! هر کس میخواهد از قرآن سـوال کنـد ،نـزد
ابی ب کعب برود و هر کس از احکام میراث سوالی دارد ،نزد زید ب ثابت بـرود و هـر
کس در مورد علم فقه سوال دارد ،نزد معاا ب جبل برود و هر کس مـال و ثـروت مـی-
خواهد ،نزد م بیاید؛ زیرا خداوند م را حـاکم و تقسـیم کننـده قـرار داده اسـت .ایـ
روایت نشان می دهد که حتی در دوران سلف نیز مردم در هر مسئله خاصی بـه شـخص
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معینی مراجعه میکردند؛ 1همچنی از اب عمر نقل است که وی و گروهی از صحابه که
در مدینه میزیستند ،بر مذهب زید ب ثابت فتوا میدادند 2و او پیروی از شخص معـی
را بدعت نخواند .در روایت دیگری از عکرمه آمده است که اهل مدینـه ،از عبداللـه بـ
عباس درباره زنی که طواف کرده و حیض شده سوال کردنـد .ابـ عبـاس گفـت :خـارج
3
شود .اهل مدینه گفتند :ما قول تو را نمیپذیریم و به قول زید ب ثابت عمل مینمـاییم.
زید ب ثابت صحابی و فقیه مدینه بود و اهل مدینه در احکام و مناسک به قـول او عمـل
میکردند .تمام ای موارد نشانهای است که در دوران سلف نیز تقلیـد از شـخص معـی
وجود داشته است؛ بنابرای نمیتوان بهراحتی پیروان مذاهب اربعه را محکوم بـه بـدعت
کرد؛ هرچند که منحصر شدن در مذاهب اربعه با روح اسالم که برای هر زمان برنامهای
دارد ،سازگاری ندارد؛ لذا شایسته است در هر عصر ،فقیه و مجتهـد جـامعالشـرایط بـا
مراجعه به آیات و روایات ،دیدگاه اسالم را بر اساس اقتاای مصالح روز کشـف کنـد و
خود را منحصر در آرای چهار نفر نکند.
چهارم :التزام یا عدم التزام به مذهب معینی ،هیيکدام در قرآن و سنت نیامده است؛
بنابرای اگر ادعا شود که التزام به مذهب معی بدعت است ،در مقابل میتوان ادعا کـرد
که عدم التزام به مذهب معی نیز بدعت است .رماان البوطی در ای باره مینویسد:
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عامی مکلف است تا با مراجعه به علما و مجتهدی به احکام شریعت عمل
نماید .خداوند نیز مکلف نکرد تا او در احکام شریعت از امامی معی یا غیر
معی اتباع نماید .همه علما و ائمه نیز بر ای مسئله اتفاق نظر دارند؛ زیرا بر
التزام یا عدم التزام از مذهبی معی دلیلی در کتاب و سنت وجود ندارد؛ لـذا
چنانکه مخالفان ما التزام به مذهبی معی را بدعت مینامنـد ،مـا نیـز عـدم
التزام به مذهبی معی را بدعت میدانیم .با ای وجـود ،هـیيیـک از فقهـا و
ائمه بهعامی اجازه ندادهاند تا بـه پیـروی از خواهشهـای نفسـانی خـویش
بپردازد و چنانکـه دلـش مـیخواهـد مسـائل را تلفیـق کنـد؛ امـا مـا بـرای
مدعایمان (التزام به مذهبی معی ) نیز دلیل داریم و آن اینکه خواندن قرآن به
نقل شده است که هر امامی جداگانه
ده صورت متواتر از رسول اکرم
به تدوی و تعلیم آن پرداخته است و ای مسئله نیـز بـه اجمـاع ائمـه ثابـت

 .1هیثمی ،نورالدی  ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج ،7ص ،781ح.578
 .2اب قیم جوزیه ،محمد ،اعالم الموقعین ،ج ،7ص.81
 .3بخاری ،محمد ،صحیح بخ اى ،ج ،8ص ،547ح.7353

است که هر کس میتواند هر قرائتی را از ایـ ده قرائـت بخوانـد؛ چنـانکـه
ثابت شده است که هر مسلمانی میتواند از مـذاهب اربعـه پیـروی نمایـد.
اکنون ای سوال مطرح میشود که آیا بر هر مسلمان الزم و ضـرروی اسـت
که هر روز قرآن را به یکی از قرائتهای دهگانه بخواند و آیا اگر قرآن را فقط
به قرائت (حفص ع عاصم) بخواند ،مرتکب حرام میگردد ! و آیا از صدر
اسالم تا عصر ما کسی چنـی فتـوایی صـادر کـرده اسـت و آیـا مخالفـان
مذاهب هر روز قرآن را با یکی از قرائتهای دهگانه نمیخواننـد ! سـوال آن
است که چرا باید پیروان مذهبی معی به پیروی از دیگران بپردازند؛ اما قرآن
را به جز قرائت معی (یعنی قرائت حفص ع عاصم) نخوانند چه تفـاوتی
میان پیروان امامان فقه در مسائل فرعی دی و میان پیروان امامـان قرائـت در
1
خواندن قرآن وجود دارد !

با توجه به آنکه اهل سنت ،پیروی از ائمه اربعه را در عرض دی قرار نداده و پیروی از
مذاهب فقهی معروف را روشی برای پیروی از قرآن و سنت دانستهاند ،شایسته نیست که
آنان را اهل بدعت دانست؛ بهخصوص آنکه روایاتی در منابع معتبر وجود دارد که برخی
از اوقات صحابه از شخص معینی تقلید میکردند؛ بنابرای همانطور که منحصر شـدن
قرائت حفص از عاصم بدعت نیست ،انحصـار در مـذهب فقهـی خـاص هـم بـدعت
نیست.
نتیجه

 .1بوطی ،محمد سعید رماان ،ارمذهبیه ا طر بدعه تهده الشریعه ارسالمیه ،ص.37-33

بررسی دیدگاه ابنتیمیه نسبت به مقلدین مذاهب اربعه

نسبت دادن کفر ،شر و بدعت از سوی اب تیمیـه بـه پیـروان مـذاهب اربعـه نادرسـت
است .چنی نسبتهایی به مسلمانانی که خداوند را پرستش میکنند و قائل بـه رسـالت
و معاد هستند با باورهای اسالمی همخوانی ندارد؛ بهخصوص آنکه هیي-
پیامبر
یک از شرایط کفر ،ارتداد و بدعت در پیروان مذاهب فقهی وجـود نـدارد .بـرای جـاری
کردن احکام کافر باید آن شخص یا ضروری دی را تر کرده باشد ،یا کاری انجام دهد
که به نفی ضروری دی بینجامد؛ همچنی مرتد به کسی گفته میشـود کـه بـه خداونـد
بغـض
شر بورزد ،یا در صفتی از اوصاف خداوند شک کند ،یا به رسـول خـدا
آورده ،ایمـان نداشـته باشـد؛ همچنـی بـه کسـی
داشته و به آنچه که رسول خدا
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بدعتگذار گفته میشود که چیز جدیدی را در دی وارد کند کـه ریشـه شـرعی نداشـته
باشد؛ اما هیي کدام از ای موارد در رابطه با پیروان مذاهب اربعـه درسـت نیسـت؛ زیـرا
آنان نه ضروری دی را تر کرده و نه برای خداوند شریک قائل شده و نه چیز جدیدی که
ریشه شرعی داشته باشد را در دی وارد کردهاند؛ بنـابرای دیـدگاه ابـ تیمیـه نسـبت بـه
مقلدان مذاهب اربعه ،دیدگاه افراطی و خالی از معیار علمی است.
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ملخص المقاالت

دراسة منظار السلفیة فی تقسیم التوحید
حسین قاضی زاده /مهدی فرمانیان
م المسائل التی یبحق عنها فی موضوع التوحید و الشر هو تقسیمات
ا
التوحید .تقسیم التوحید عند السلفیة ،یکون غالبـا بصـورة ثالثیـة و الـی
أقسام ثالثة هی التوحید فی الربوبیة ،األلوهیة و األسماء و الصفات .هذا
ّ
التقسیم ،هو معیار موحدیـة األشـخاص و مشـرکیتهم؛ و الحـال أن هـذا
ّ
التقسیم فیه إشکالیات عدیدة و یشیر هذا المقال الی ست منها.
األولی :هذا التقسیم تختلف ع مبانی السلفیة.
الثانیة :هنا تداخل بی األقسام المذکورة.
الثالثة :الیمنع هذا التقسیم م دخول األغیار.
الرابعة :الیشمل هذا التقسیم جمیع األفراد.
ّ
الیصح استعمال کلمة «الرب» و إرادة معنی الخلق.
الخامسة:
السادسة :استعمال کلمة «إله» و إرادة معنی المعبود ،قابل للمناقشه
الکلمات المفتاحیة :تقسیم التوحیـد ،السـلفیة ،تـداخل األقسـام ،عـدم
المانعیة ،عدم الجامعیة.

دراسة وجهة نظر الوهابیة حول حرمة السفر لزیارة قبور
أولیاء الدین
علی اصغر کاملی  /محسن طبسی
الزیارة هی أن یذهب اإلنسان الی لقاء شخص خاص بالقصد و العنایـة.
ّ
یجوز اصل زیارة القبور عند الوهابیة و یعتبرونها سنة .لکـ یعـد السـفر
ّ
ألجل الز یارة عندهم بدعة .الدلیل الرئیسی هی روایة «شد الرحال» التی
ّ
الیجوز فیها السفر إال الی المساجد الثالثـة .یعتقـد الوهـابیون أن کلمـة
المکان فی هذا اإلستثناء مقدر؛ فالسفر لزیارة القبـور جمیعهـا بدعـة؛ و

الحال أن المستثنی منه فی هذه الروایـة هـو المسـجد و ال عالقـة بسـائر
أنواع السفر .هنا تصریحات بهـذا المسـتثنی منـه فـی الروایـات التـی
جاءت م طریق محدثی أهـل السـنة ،و علیهـا قـام علمـاء اهـل السـنة
بصدور فتاویهم علی جواز السفر ألجل زیارة القبور بل علی استحبابه.
ّ
ّ
الکلمات المفتاحیة :السفر لزیارة القبور ،التشد الرحال ،اب تیمیة ،شـد
الرحال.
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التکفیر بین علامء الشیعة ،افرتاء أم حقیقة؟!
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محمد علی جابری  /احمد عابدی
ظهر التیار التکفیری فی العقود االولی م حیاة االسالم .الخـوارج کـانوا
ّ
ا
أول حرکة منظمة قاموا بتکفیر مخالفیهم .خالفا لحیاتهم الطویلـة ،قلـیال
ُ
ما عرف الشیعة کمذهب تکفیری .لک فی القرن الماضی ،حاول الکثیـر
أن یثبتوا أن الشیعة م الفرق التکفیریة .منهم عبد الملک الشافعی الـذی
قام فی کتابه «الفکر التکفیـری عنـد الشـیعة ،حقیقـة أم افتـراء» بإثبـات
التکفیر لکثیر م علماء الشیعة.
قام هذا المقال ّ
برد هذا االتهام علی الشیعة و دوره السلبی فی وحدة األمة
اإلسالمیة .هذه الدراسة بمنهجه التوصیفی -التحلیلـی یثبـت أنـه یعتبـر
جمیع علماء الشیعة أهل السنة م المسلمی  .عند علماء الشیعة ،لـیس
ا
خارجا م نطاق اإلسالم إال النواصـب و المعانـدی  .و إن اطلقـوا کلمـة
الکفر علی غیر هذی الفریقی  ،مرادهم هو الکفر فی مقابل االیمان.
الکلمات المفتاحیة :اإلسالم ،اإلیمان ،التکفیر ،النواصب ،أهل السنة.

دراسة ارکان البدعة و تبیینها من منظار القرآن و السنة
مرتضی مختاری  /سید حسن آل مجدد شیرازی
ّ
اهم المسائل فی موضوع البدعة ،هی مسئلة ارکان البدعة ،التی یسفر
م
ع التحریف فی المجتمات االسالمیة االفراط و التفریط فیهـا و الـرؤی

الخاطئة حولها.
ا
یسعی هذا المقال مستهدفا المنع م هـذا االفـراط و التفـریط ،بدراسـة
المعاییر للبدعة م منظار القرآن و السنة.
فی آثار العلماء و مصادرهم ،ارکان البدعة عبارة ع  :عدم االعتماد علـی
اصل م اصول الدی  ،الحدوث ،االنتساب الی الدی  ،الغرض الخاص،
االشاعة ،االستمرار ،المخالفة مع اهداف الشریعة ،و فقدانه فـی القـرون
الثالثة األولی .بعد دراسة اْلیات و الروایات وصلنا الی أن بعض المـوارد
کعدم اعتماد المسألة علی اصل م اصول الـدی  ،الحـدوث ،الزیـادة و
النقیصة فی الدی  ،االنتساب الی الدی و کون المسألة ع غرض خاص
یمک أن یکون مـ أرکـان البدعـة ،لکـ أمـور کاإلشـاعة ،االسـتمرار،
المخالفة مع أهداف الشریعة و الفقدان فی القرون الثالثة األولی ،لیست
ّ
فی الحقیقة م أرکان البدعة و إن عدها البعض م االرکان.
الکلمات المفتاحیة :أرکان ،البدعة ،القرآن و السنة ،إحداث ،ال اصل له.

دراسة ادعاء الوهابیین املعارصین علی أن الروایات الدالة
علی جواز الحلف بغیر الله منسوخة

ملخص املقاالت

ابوذر فروتنی  /مصطفی سلطانی  /مجید حیدری
ّ
أهم تبریرات الوهابیة لروایات جواز الحلف بغیر اللـه ،هـو إدعـائهم
م
علی أنها منسوخة .هذا اإلدعاء منهم غیر مقبولّ .
اهتم هذا المقال بتحلیل
آراء الوهابیة و نقدها ،باالستناد الی المصادر المعبترة عنـدهم و کلمـات
علمائهم ،لیثبت أن ادعائهم علی نسخ روایات جواز الحلف بغیـر اللـه،
تخالف مـع المبـانی الرئیسـیة للوهابیـة و فکـرة أفاـلیة السـلف علـی
ّ
الخلف .لیس عند الوهابیة ما یدل علی هذا المدعی ،بل لـرؤیتهم هـذه
آثار سیئة.
الکلمات المفتاحیة :الحلف بغیر اللـه ،النسـخ ،الروایـات الدالـة علـی
الجواز.
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دراسة رؤیة ابن تیمیة حول املتبعین للمذاهب األربعة

778

مجتبی محیطی  /حسین رجبی
االتباع المحض م اْلراء الفقهیة للمـذاهب األربعـة الیـتالئم مـع روح
المعارف اإلسالمیة؛ مع الک اکثر المسلمی م أهل السنة یتبعون أحـد
هذه األئمة األربعة و فی المسائل الفقهیة حصروا انفسهم فـی المـذاهب
األربعة .قد خالف اب تیمیة منهج أهل السنة و اعتبر االتبـاع مـ األئمـة
األربعة غیر صحیح .سلک فی طریق المخالفة ألهل السنة بحیق خـرج
ع العدل و االنصاف .فی بعض الموارد اعتبر أهل السنة المتبعی لألئمة
ّ
ا ّ
األربعة کافری یجب علیهم أن یتوبـوا و أحیانـا عـدهم مـ المرتـدی و
أحیانا اطلق علیهم أهل البدعة .هنا کثیر م الروایات قد نهی فیها ع
تکفیر المسلمی و اعتبارهم مرتدی  .الی أن قد ورد فـی الروایـات لـو أن
ّ
ا
ّ
أحدا قام بتکفیر المسلم ،أن المکفر هو أولی بالکفر و االرتداد.
ا
ّ
الیصح أیاا اطالق کلمة أهل البدعـة علـی المسـلمی ؛ ألنـه الیمکننـا
القول بأن کل فعل لم یک فی زم السلف فهو بدعة و سـیئةّ .
رب کثیـر
ّ
م االمور الحدیثة التی ظهرت بعد عصر السلف و لم یدع أحد أنها مـ
البدعة .اعتنی هذا التحقیق ،بمنهج توصیفی -تحلیلی ،بدراسة منظار اب
تیمیة و نقدها ،حـول اتبـاع المـذاهب األربعـة و وصـل الـی أن االتجـاه
التکفیری و اتخااها فی مواجهة المسلمی غیر صحیح.
الکلمات المفتاحیة :االتباع ،اب تیمیة ،المذاهب األربعة ،اإلجتهاد ،أهل
البدعة ،تکفیر المتبعی  ،أهل السنة.
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Ibn Taymiyya's View towards the Followers
of the Four Schools of Jurisprudence
Mojtaba Mohiti / Hussein Rajabi

Abstracts

Absolute subservience to the juridical views of the four schools of
jurisprudence is not consistent with the teachings of Islam.
Nonetheless, majority of Sunni Muslims follow one of the leaders or
imams of the four schools binding their practice with the
jurisprudential rulings of the four schools. Ibn Taymiyyah has
opposed the Sunni method considering taqlid (following) of the four
imams as invalid and incorrect. He has gone to extremes in opposing
Ahl-e Sunnah since he, sometimes, considers the followers of the
four leaders as heretics who must repent for such acts. Sometimes, he
calls them apostates and other times he describes them as the people
of innovation (ahl-e bid'ah). That is when labeling a Muslim as a
disbeliever and apostate has been forbidden in multiple traditions, so
much that it has been narrated that if someone ascribes infidelity and
apostasy to someone, he is more entitled to be called a disbeliever
and an apostate. Labeling Muslims as innovators is also inappropriate
because every act that did not use to be practiced in the time of the
predecessors does not mean that it is unlawful or evil. Perhaps, there
might be something that may have come into being after the Salaf
period but no one has claimed that it is bid'ah. This research uses
analytical – descriptive method to study Ibn Taymiyyah's opinion
about the followers of the four schools of jurisprudence, and it has
proved that embarking on excommunicating others while
encountering Muslim is not appropriate.
Keywords: Taqlid, Ibn Taymiyyah, Four Schools, Ijtihad,
innovator, excommunicating the followers, Ahl-e Sunnah.

8

Contemporary Wahhabis' Claims about
Abrogation of Narrations Concerning
Permissibility of Swearing in the Name of
Anyone other than Allah
Abuzar Forutani / Mustafa Sultani / Majid Heydari
One of the most important justifications presented by Wahhabis
about traditions that suggest permissibility of swearing in the name
of anyone other than Allah is abrogation of such traditions. Such a
claim by Wahhabis is unfounded and baseless. For this reason, the
present article makes a critical analysis of Wahhabi arguments.
Thus, relying on sources which are authentic according to
Wahhabism as well as on the words of some of its prominent
scholars, it seeks to prove that the claim about the abrogation of the
narrations on the permissibility of taking oath in the name of an
entity other than God, is opposed to the fundamental principles of
Wahhabism and the principle of superiority of the predecessors
over the later generations of scholars. As well, not only Wahhabism
does not have any proofs for their claims but also the consequences
of their opinion are utterly destructive.
Keywords: swearing by the name of someone other than Allah,
abrogation, narrations of permissibility.
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The Basic Elements of Innovation (Bid'ah)
According to Quran and Sunnah
Morteza Mukhtari / Sayyid Hasan Aal Mujaddid Shirazi

Abstracts

One of the most important issues discussed in connection with
bid'ah (innovation) are its pillars or elements which, if
misunderstood, can lead to deviations, overindulgence and
extremities within Muslim communities. This article examines the
criteria of bid'ah from the perspectives of the Quran and prophetic
traditions hoping to spread awareness and prevent Muslims from
going to extremes. The basic elements, according to Islamic
literature and sources, are lacking origination in the religion,
introducing something new and considering it as a part of the
religion, intention, dissemination, constancy, opposition to the
main goals of Shari'ah and its non-existence in the first three
centuries. The conclusion drawn after studying the verses and
traditions is that lacking origination in the religion, being new,
addition to and omission from the religion and conscious ascription
to the religion can be considered as the basic elements of bid'ah
while, contrary to what some believe, dissemination, constancy,
opposition to the goals of the Shari'ah and not being in the early
three centuries are not among the elements or pillars of bid'ah.
Keywords: elements of bid'ah, Quran and Sunnah, creation, nonoriginality.

6

Takfir among Shiite Scholars: Truth or
Accusation?
Muhammad Ali Jaberi / Ahmad Abedi
The phenomenon of takfir (excommunication) began right in the
early decades after the advent of Islam. The Kharijites were the
first organized movement that excommunicated their opponents.
Despite this phenomenon's long life in the history, the Shia religion
has, on rare occasions, been portrayed as a takfiri religion i.e. a
religion that excommunicates others. However, in the recent
century, many have tried to depict Shia as a takfiri sect one of
which is Abdul Maleki al-Shafi'ei who in his Al-Fikr al-Takfiri
'Enda al-Shi'ah: Haqiqatun am Iftiraa has described many Shiite
scholars as being takfiri.
This research aims to abort this accusation and its destructive role
in destroying the unity of the Muslim Ummah. In this study, which
has been carried out using analytical – descriptive method, it has
been demonstrated that all Shiite scholars consider Ahl-e Sunnah to
be Muslims. Shiite scholars consider only the Nasibis and the
antagonists to be out of the pale of Islam, and if they have used the
term 'kufr' to refer to any groups other than these two, it has been a
usage of the term 'kufr' against faith (iman).
Keywords: Islam, faith, takfir (excommunication), Nasibi, Sunnis.
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A Critical Assessment of Wahabi Viewpoint
on Illegality of Travelling to Visit the Graves
of Divine Leaders
Ali Asghar Kamali / Mohsen Tabasi

Abstracts

Ziyārah or Ziyarat is an Arabic term which literally means "visit",
and is used to refer to a form of pilgrimage to sites associated with
the Prophet of Islam (s) his family members and descendants
including the Shi'i Imams and other venerated figures in Islam.
Wahhabis in principle accept visitation of graves considering it as a
Sunnah of the Prophet (S) but they believe that embarking on a
journey to visit the graves is an innovation. Their main reference is
the shadd al-rihal tradition which means undertaking a pilgrimage.
According to the tradition, setting out on a journey is allowed only
to the three mosques. Wahhabis are of the view that the word
"place" is included in the exception even though it is not mentioned
explicitly. Hence, visitation of all journeys is forbidden, whereas,
in fact, masjid (mosque) is the mustasna minhu (antecedent in
exceptive sentences) in this tradition and it has nothing to do with
other journeys. The traditions narrated through Sunni reports make
mention of this mustasna minhu and Sunni scholars have alluded to
the permissibility of setting out on a journey to visit graves.
Keywords: travelling for visitation of graves, la-tashudda al-rihal,
Ibn Taymiyyah, undertaking a pilgrimage.

4

Salafis' Opinion on Division of Tawhid
(Monotheism)
Hussein Qazi Zadeh / Mahdi Farmaniyan
The division of tawhid (meaning oneness of Allah) is one of the
issues discussed in connection with monotheism and polytheism.
Most Salafis have divided monotheism into three types:
monotheism in lordship, monotheism in divinity and monotheism
in the attributes. This division is considered as a criterion through
which people are judged and categorized as being either
monotheists or polytheists. The truth is that this division suffers
from many setbacks and problems six of which are enumerated as
under:
First: The aforementioned division is against Salafist principles.
Second: The divisions offered by Salafists are overlapping one
another.
Third: The said division is not exclusive.
Fourth: The division is not inclusive.
Fifth: To use the term "Rabb" and mean "creation" is not correct.
Sixth: To use the term "Ilah" and mean "the worshipped" is
disputable.
Keywords: division, tawhid, Salafism, overlapping of divisions,
non-exclusiveness, non-inclusiveness.
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