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فراخوان مقاله

مح
ی نش
ژپوهش انمه سلفی ژپوهی ،از محققان ترمی كه ما ل هب ر آاثر خود رد این ژپوهش انمه هستند،

دعوت میكند مقاالت خود را رد موضوعات مرتبط با ژپوهش انمه ،با رعایت موارد مذکور رد

نش
راهنمای ن گارش مقاالت ،هب دفتر رهی ارسال کنند.
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محوراهی ژپوهشانمه:
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اتر خ تفکر سلفی گری

 .2نقد مبانی سلفی ه

 .3نقد عقاید سلفیه

 .4جریان شناسی سلفی ه

و ساری مباحث مرتبط با موضوع سلفیه

 راهنمای تنظیم مقالات
از محققان گرامی تقاضا میشود در مقالات خود نکات ذیل را رعایت کنند:
 .6مقاله ارسالی ،پیش از این یا همزمان ،به سایر نشریات ارسال یا چاپ نشده باشد.
 .1تحقیق ،مستند و مناسب با نشریه تخصصی باشد.
 .9مقالههای پذیرفتهشده بر اساس نوبت و با توجه به موضووو پژوهشنامووه ،بووه چوواپ نواهنوود رسوید ،امووا ن دسووته از
مقالههای پژوهشی که دارای جنبههایی از ابتکار ،نو وری و بهروز بودن منابع باشند ،بر سایر مقالات تقدم دارند.
 .4مسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسوونده یوا نویسووندنان ن اسووت و دیودناههای نویسووندنان مقالووات لًومووا دیودناه
پژوهشنامه نیست.
 .5مقاله ،باید در قالب  ،Wordبا قلم  Noor_Mitraو شماره  64در متن و  61در پاورقی باشد.
 .1متون عربی بهکار رفته در متن ،با قلم متفاوت نگاشته شود.
 .7حتما توجه شود مقالات ارسالی بین  5111کلمه تا حداکثر  1111کلمه باشد و حتی الامکان از مقالات دنبالووهدار پرهیووً
شود (در صورت افًایش صفحات ،مؤسسه مقاله را تقطیع نواهد کرد).
 .8مقالات تایپ شده و فایل ن ،به صورت حضوری یا از طریق ایمیل ارائه شوند.
 .3پژوهشنامه در پذیرش ،رد ،تلخیص و ویرایش مقالات زاد است و مقالات رسیده مسترد نخواهد شد.
 .61در صورت پذیرش مقالات امتیاز مقاله از نِ مؤسسه است و با ذکر نام نویسنده ،میتواند در هر جا که لازم میداند ،از
ن استفاده کند.
 .66استفاده از مطالب مجله در نوشتن مقالات و کتاب با ذکر منبع مانعی ندارد.

از نویسندگان محترم درخواست میشود مقالات خود را به شیوه زیر تنظیم کنند:
 .6صفحه اول :صفحه عنوان باید شامل عنوان مقاله ،نام و نام نانوادنی پژوهشووگر و ذکوور درجووه علموی ،نشووانی پسووت
الکترونیک ( ،)Emailتلفن تماس و نشانی مؤلف باشد.
 .1چکیده :نلاصه مقاله است که بین  71تا  651کلمه تنظیم شود.
 .9کلیدواژه :واژنان کلیدی است که حداکثر در  7کلمه تنظیم شود.
 .4مقدمه :دربردارنده بیان مسئله و ضوورورت انجووام پووژوهش ،پیشوینه تحقیوق و مبووانی نظووری ،اهوودا  ،پرسووشها یوا
فرضیههای تحقیق است.
 .5ارجاعات پاورقی ،به این ترتیب ذکر شود:
 ارجا به کتاب :نام نانوادنی ،نام مؤلف ،نام کتاب (ایتالیک) ،ج ،...ص. ...
 ارجا به مقاله :نام نانوادنی ،نام مؤلف« ،عنوان مقاله (دانل نیومه)» ،نام نشریه (ایتالیک) ،دوره ،شماره
نشریه ،زمان انتشار ،صفحه.
 ارجا به سایت (سایت باید رسمی و معتبر باشد) :نام نانوادنی ،نام مؤلف« ،عنوان مقاله» ،عنوان سووایت،
لینک سایت.
 .1در پایان مقاله نتیجه ن در  411و  911کلمه تحت عنوان «جمعبندی و نتیجهنیری» ذکر شود.
 .7در پایان مقاله فهرست منابع (کتابنامه) با مشخصات کامل به این ترتیب ذکر میشود:
نام نانوادنی ،نام :نام کتاب یا «مقاله» ،مترجم یا مصحح ،محل نشر :ناشر ،سال.
برای نمونه:
امینی ،عبدالحسین ،الغدیر ،مترجم :محمدتقی واحدی ،تهران ،بنیاد بعث ،چاپ پنجم1863 ،ش.
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بررسی تطبیقی رابطه مفهوم «رب» و «اله» از دیدگاه
وهابیت و شیعه
*

چکیده
مفهوم «رب» و «إله» جایگاهی مهم در اعتقادات انسان دارد؛ ازاینرو در این مقاله،
رابطه این دو مفهوم از دیدگاه شیعه و وهابیت بررسی شده است.
زمانی که بین دو مفهوم ،مالزمه عقلی برقرار باشد ،مانند دال و مدلول و اثر و مؤثر ،با
حصول یکی از مفاهیم ،مفهوم دیگر نیز حاصل خواهد بود؛ مانند :هر گاه خورشــید
طلوع کند ،آسمان روشن خواهد شد.
رابطه میان این دو مفهوم از دیدگاه شیعه ،مالزمه عقلی است؛ به این معنا که با تحقق
رب ،اله نیز محقق خواهد شد و حتی برخی مانند آیتالله سبحانی فراتــر از مالزمــه
عقلی ،معتقد به عینیت رب و اله هستند .وهابیت در ظاهر معتقد بــه مالزمــه عقلــی
بین مفهوم رب و اله است؛ اما در عمل ،میان الزم و ملزوم تفکیــک کردهانــد و عمــال
به مالزمه عقلی پایبند نیستند .آنان فقط معتقدند که مفهوم اله در برگیرنده مفهوم رب
است و اگر کسی به توحید الوهی برسد ،یعنــی توحیــد ربــوبی را نیــز داراســت .ایــن
مسئله به سبب تفسیر غلط وهابیت از عبادت و در نتیجه ،مشرک دانستن بســیاری از
مسلمین پدید آمده که اهمیت بسیاری دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد.
کلیدواژهها :رب ،اله ،تالزم ،شیعه ،وهابیت ،رابطه.

* دانشپژوه مؤسسه داراالعالم؛ دانشپژوه سطح سه مؤسسه کالم.

مقدمه

اهمیت توحید خداوند متعال ،بیش از هر مفهوم دیگری ،بــر دو مفهــوم «رب» و «الــه»
استوار است .این که چه کسی موحد است و چه کسی مشرک ،در ایــن دو مفهــوم ریشــه
دارد .وهابیت با ادله واهی همه مسلمانان غیر از خود را مشرک میداند .این امر به شــیوه
تبیین دو مفهوم «رب» و «اله» و رابطهای که میان آن دو قائــل شــدهاند ،بــازمیگردد .بــه
دلیل کاربرد فراوانی که این دو مفهوم در آیات و روایات و میان عموم مسلمانان دارد ،هر
نظریه ا شتباهی در بیان مفاهیم و رابطه این دو ،سبب بروز اعتقاداتی خطرناک در جامعه
اسالمی خواهد شد .ازاینرو برای رسیدن به درکی صحیح از رابطه دقیق این دو مفهــوم،
ابتدا مفاهیم لغوی و اصطالحی «رب» و «اله» تبیین شده و سـ س بــه بررســی دیــدگاه
شیعه و وهابیت پرداختهایم.
در مورد معناشناسی مفاهیم «رب» و «اله» کتابهایی به چاپ رسیده که میتوان به
اسماء الثالثة آیتالله سبحانی و کتاب معناشناسی نجارزادگان اشاره کرد .عالمه عسگری
نیز در کتاب نقش ائمه در احیای دین نیز بهطور مختصر به معنای رب و الــه اشــاره کــرده
ً
است؛ اما در این تألیفات مستقال به رابطه مفهوم «رب» و «اله» پرداخته نشده و لذا برای
دستیابی به رابطه این دو مفهوم با یکدیگر ،به کتب تفسیری و کالمی مراجعــه شــده و از
بررسی کلمات بزرگان ،رابطه این دو مفهوم به دست آمده است.
معنای لغوی «رب»

َ
«رب» از رب یرب مانند «مد یمد» از باب نصر ینصر یا رب یرب از باب ضـ َـر َب َیبــرب
َ
است .رب را صفت مشبهه از َر ِبب مانند خ ِشن یا َر َبب مانند َح َسن دانستهاند6.واژه «رب»
گونههای کاربردی بسیاری دارد؛ لذا ابتدا باید به مراحل کاربرد این واژه دقت شود .رب در
زمان جاهلیت پیش از اسالم بر پادشاهان اطالق شده اســت 1.در روزگــار پــیش از اســالم
واژه رب ،هم برای رؤسا و بزرگان جوامــع بشــری و هــم بـرای خــدایان بــه کــار میرفتــه و
 .1نجارزادگان ،فتحالله ،معناشناسی رب ،ص.1
 .2جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،ج ،1ص.175

شعرهای کهن عربی و کاربرد آن در کتیبهها گواه این مدعاست 6.علت به کار بردن این واژه
در مورد سلطان ،صفاتی چون :مالک بودن بر مردم ،اداره و اصــالح کــردن آنــان و تربیــت
مردم است که لغتنامهها بدان اشاره کردهاند 1.معانی وارد شــده دیگــر ماننــد :ســید مطــاع،
صاحب ،مالک ،مصلح و تربیــت کننــده از دیگــر مــوارد کــاربرد کلمــه رب اســت کــه در
لغتنامهها به برخی از آنها اشاره شده است؛ مانند ابنمنظــور کــه کلمــه «رب» را مخــت
خداوند دانسته و آن را به معنای مالک گرفته است 9.یــا جــوهری در صــحاحاللغة دو معنــا
4
برای رب بیان کرده است .1 :مالک شیء بودن؛  .8اصالح کردن و تمام کردن شیء.
واژه «رب» عالوه بر معانی گفتهشده ،به یک ماهیت ذاتی نیز اشاره دارد که میتــوان
آن را با مفهوم سرور و ب زرگ بیان کرد .مفهوم بزرگ و سرور در زبان «عبری» و «آرامــی»
از معانی عادی واژه «رب» شمرده شده و ممکن است از این مفهوم ،معنای پروردگــار و
خداوند برخاسته باشد ،یا ممکن است واژه «رب» از یهودیان یــا مســیحیان یــا از زبــان
آرامی 5وارد زبان عربی شده باشد 1.به نظر میرسد استعمال لفظ «رب» در دیگر معانی،
از نوع تطور معنا باشد؛ چرا که هر کدام به نــوعی بــا معنــای اصــلی رب کــه ســروری و
بزرگی و به عبارتی پادشاهی است ،ارتباط دارد و افراد با در نظر گرفتن ایــن تشــابه ،آن را
7
در معانی دیگر به کار گرفتهاند.
معنای اصطالحی رب

معنای اصطالحی رب در دیدگاه شیعه ،به تدبیر و تصرف در امور مخلوقات اشــاره دارد.
این معنا را می توان در کالم علما مشاهده نمود .برای اثبات این مدعا به عبــارات برخــی
 .1جفری ،آرتور ،واژههای دخیل در قرآن ،ص.815
 .2ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،8ص.728
 .3ابنمنظور ،محمد ،لسان العرب ،ج ،1ص.733
 .4جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،ج ،1ص.175
 .5زبان آرامی ،عبوی از زبانهای سامی است که بیش از  7555سال قدمت دارد .زبان آرامی ،زبان اداری ام راتوریهــا و
حتی کاهنان بوده است .زبان اصلی بخش عمدهای از کتابهای آسمانی دانیال و عزرا و زبان کتاب تلمــود اســت .آرامــی را
زبان عیسی دانستهاند .امروزه هنوز زبان مادری برخی اقلیتهاست و تعدادی از جوامع که بیشتر آنها آشــوری هســتند ،بــه
زبان آرامی جدید تکلم میکنند .این زبان اکنون در حال انقراض شمرده میشود.
 .6جفری ،آرتور ،واژههای دخیل در قرآن ،ص.815
 .7کردنژاد ،نسرین« ،معناشناسی رب» ،مجله حسنا ،شماره چهارم1723 ،ش.

اشاره میشود:

رب المبرر ب
رب المشرر و ر ّ
عالمــه طباطبــائی در مــورد مفهــوم رب ذیــل آیــه ّ 

میفرماید« :رب به معنای مالکیت و تدبیر است».
آیتالله مصباح یزدی میفرماید:
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اطالق رب در مورد خدای متعال ،به این لحاظ است که او صاحب اختیــار
مخلوقات خود است و برای تصــرف و تــدبیر امــور آنهــا نیــازی بــه اذن و اجــازه
تکوینی و تشریعی کسی ندارد .پس اعتقاد به ربوبیت کسی ،به این معناست کــه
او میتواند استقالال و بیاحتیاج به اذن دیگری ،در شأنی از شؤون مربوب خــود
تصرف نماید .یعنی مالك شأنی از شئو ِن کسی یا چیزی باشد که بتواند بیاجازه
وی در آن تصرف کند؛ مثل کدبانوی منزل کــه بــه او « َّربــة الــدار» میگوینــد یــا
ََ
حبرت عبدالمطلب که در قبیه حمل ه ابرهه بــه خانــه کعبــه فرمــود« :انــا َرب
االبــل» مــن مالــك شــترم هســتم و از آن مراقبــت مــیکنم؛ خانــه کعبــه هــم
صاحب اختیاری دارد که خــود از آن حفاظــت خواهــد کــرد .اعتقــاد بــه توحیــد
ربوبی ،یعنی اعتقاد به اینکه تنها خدای متعــال اســت کــه میتوانــد اســتقالال و
بدون نیاز به هیچگونه اذن و اجازهای در تمام شئون مخلوقات خود (کل جهــان)
تصرف نماید و آنها را تدبیر و اداره کند1.

عالمه عسگری نیز در معنای اصطالحی «رب» میفرماید:

مفهوم رب در قرآن کریم گاهی به معنــای لغــوی آمــده و گــاهی بــه معنــای
اصطالحی؛ اما برگشت هر دو معنا به مالک و مدبر بودن خداوند متعــال اســت.
عالوه بر آن ،در معنای اصطالحی ،بنیانگذار نظام زندگی در طی مراحل پرورش
تا رسیدن به درجه کمال بر معنای مربی اضافهشده است9.

البته ایشان عالوه بر بیان معنای تدبیر ،به معنای «مربــی» پرورشدهنــده نیــز اشــاره
میکند.
آیتالله سبحانی نیز پس از بیان کاربردهای کلمه رب در کالم عرب ،همه آنها را در
یک معنای واحد جمع نموده که عبارت او اینگونه است:
رب گاهی برای تربیت شخصی یــا موجــودی اســتعمال شــده کــه در ســوره
َ
یوسف خداوند متعال میفرماید :إ َّن ُه َر ِّبي أ ْح َس َن َم ْث َو َ
اي یوسف عزیز مصــر را
ِ

 .1طباطبائی ،سید محمدحسین ،تفسیر المیزان ،ج ،85ص.157
 .2مصباح یزدی ،محمدتقی ،معارف قرآن ،ج،1ص .73
 .3عسگری ،مرتبی ،عقاید اسالم در قرآن ،ج ،1ص.155

رب معرفی کرد؛ زیرا در خانه او تربیتیافته بود .گاهی رب به معنــای اصــالح و
رعایت نقلشده؛ مانند «رب البیعه» اینکه شخ اقدام بــه اصــالح آن کنــد.
گاهی رب به معنای حکومت و سیاست اســتعمال شــده؛ ماننــد «فــالن قــد رب
قومه» یعنی فالنی بر قوم خود حکومت کرد و گاهی رب بــه معنــای مالــک و بــه
معنای صاحب نیز استعمال شده کــه در مثــال «أ رب غــنم أم رب إبــل» و «رب
الدار» روشن است .بنابراین موارد استعمال کلمه رب متعدد است؛ ولی همه این
معانی به یک معنای واحد و اصلی بازمیگردد و آن ،کسی است که زمام امور از
تــدبیر ،اداره و تصــرف را بــر عهــده دارد .ایــن مفهــوم کلــی در تمــام ایــن مــوارد
استعمالشده وجود دارد؛ بنابراین زمانی که به خداوند متعال رب گفته میشــود،
یعنی خداوند مدبر و مدیر و تصرف کننده و اصالحکننده شئون مخلوقات است6.

بنابراین ،دیدگاه شیعه در معنای اصطالحی رب را میتوان تــدبیر و تصــرف در امــور
دانست که عبارات علما نیز به این معنای جامع اشاره دارد.
معنای اصطالحی رب از دیدگاه وهابیت

وهابیت عالوه بر معنای تدبیر صفات ،افعالی مانند :خالق ،مالک ،رازق و قادر را نیز در
معنای اصطالحی رب افزودهاند .سخنان بزرگان وهابیت را میتوان در تأیید ایــن نظریــه
کافی دانست؛ مانند سلیمان بن عبدلله بن محمدبن عبدالوهاب کــه مفهــوم اصــطالحی
رب را «رب کل شی» ،مالک ،خالق و رازق دانسته است 1.ابنقیم در مدارج الســالکین
رب را به معنای رب کل شی ،خالق و قادر آورده است 9.دیگــر شخصــیتهای وهابیــت
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نیز به همین معانی اشاره نمودهاند.
بنابراین بین دیدگاه شیعه و وهابیت در معنای اصطالحی «رب» اخــتالف وجــود دارد.
شیعه به اصل معنای رب توجه دارد که تدبیر و تصرف در امور است؛ اما وهابیت عالوه بــر
تدبیر ،افعال الهی را نیز در مفهوم رب داخل کرده و رب را به معنای تــدبیر ،خــالق ،رازق و
مالک بیان کرده است که همین ،عامل بهخطا رفتن آنان در توحید ربوبی شده است.
 .1سبحانی ،جعفر ،توحید و شرک ،ص.71
 .2ابنعبدالله ،سلیمان ،تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید ،ج ،1ص.13
 .3ابنقیم جوزی ،محمدبن ابیبکر ،مدارج السالکی  ،ج ،1ص.52
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوي و رسائل ،ج ،3ص71؛ «ألن معنی الربوبیة :أنه خالق مالك مدبر»( .همــو،
فتح ذیالجالل واالکرام بشرح بلوغ المرام ،ج ،7ص)327؛ ابنفوزان ،صالح ،عقیدة التوحیده ،ص88؛ بنباز ،عبدالعزیز،
بیان التوحید ،ص.83

معنای لغوی اله

َ
« ِاله» بر وزن کتاب ،از ماده «اله» یا «وله» به معنای َع َبد َیعبد عبادة میباشــد .صــاحبان
لغتنامهها نیز اله را به معنای معبود معنا کردهاند؛ مانند ابنفارس که معنــای الــه را تعبــد
(عبادت کردن) دانسته و اله را همان الله تعالی معنا کرده است 6.ابنمنظور «الــه» را بــه
معنای معبود نامیده است 1.فیروزآبادی «اله» را از اله ،االله ،الوهه و الوهیــة بــه معنــای
عبد عبادة معنا کرده است .وی لفظ جالله «الله» را علم غیرمشتق دانسته که اصل آن اله
بوده و اله بر وزن ِفعال به معنای مألوه (معبود) است 9.بنابراین طبق نظر اکثر اهل لغت،
اله به معنای معبود است.
معنای اصطالحی اله

معنای اصطالحی اله در نزد شیعه ،با معنای لغوی اله تفــاوت دارد .علمــا الــه را معبــود
صرف معنا نکردهاند؛ به همین دلیل در ذیل به برخی از دیدگاههای علما اشاره میشود:
عالمه طباطبائی در تفسیر المیزان «اله» را به معنای اله حقیقــی و معبــود بــهحق معنــا
کرده است 4.البته وی در جای دیگر میفرماید« :الوهیــت بــه معنــای اســتحقاق عبودیــت
است» 5.از کنار هم قرار دادن این دو جمله عالمه ،به دست میآید که وی الهی را حقیقــی
میداند که استحقاق عبودیت را داشته باشد؛ وگرنه نمیتوان آن را اله حقیقی دانست.
آیتالله مصباح یزدی مینویسد:
در معنای اله مانند بسیاری از مشتقات ،معنای شأنیت و شایســتگی لحــاظ
شده و ازایــنرو میتــوان آن را «پرســتیدنی» یــا «شایســته پرســتش» معنــا کــرد.
همانطور که کلمه «قرآن» هم همین معنا را دارد کــه «مــا ِمــن شــأنه أن یقــرء»؛
چیزی که شایسته خواندن است .اگر اله به معنای «پرستششده» باشد ،معنــای

 .1ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،ج ،1ص.183
 .2ابنمنظور ،محمد ،لسان العرب ،ج ،17ص.373
 .3فیروزآبادی ،محمد ،قاموس المحیط ،ج ،3ص.835
 .4طباطبائی ،سید محمدحسین ،ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،1ص« .535اما معنای مفردات این جملــه :کلمــه «ال» در ایــن
جمله نفی جنس میکند و الی نفی جنس اسم و خبر الزم دارد ،و چون مراد به «اله» هر چیــزی اســت کــه واقعــا و حقیقتــا
کلمه «اله» بر آن صادق باشد ،به همین جهت صحیح است بگوییم خبر «ال» در جمله حذف شده که کلمه «موجود» و یــا
هر کلمهای است که به عربی معنای موجود را بدهد؛ مانند «کائن» و امثال آن،و تقدیر جمله این است که «ال الــه بالحقیقــة
َّ
َّ
و الحق بموجود اال الله»؛ یعنی اله حقیقی و معبودی به حق موجود نیست به غیر از الله»( .همان ،ج ،13ص.)735 ،
 .5طباطبائی ،سید محمدحسین ،ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،15ص.551

کلمه توحید این میشود که کسی جز الله پرستش شده نیســت .در صــورتی کــه
اشخاص و اشیاء زیادی در جهان مورد پرستش قرار گرفتهاند و ازاینرو صفت یا
متعلقی تقدیر گرفتهاند .ولی اگر معنای «الــه»« ،شایســته پرســتش» باشــد و بــه
اصطالح معنای شأنیت در آن در نظر گرفته شده باشــد ،دیگــر نیــازی بــه تقــدیر
گرفتن صفت یا متعلق نیست6.

با در کنار هم قرار دادن نظریه عالمه طباطبائی و آیتالله مصباح یزدی میتوان گفت
هر دو در بیان معنای اصطالحی اله اتفاق نظر دارند.
آیتالله سبحانی ابتدا اثبات میکند که لفظ جالله «الله» در اصل ،همــان «االلــه»
َ
است و تنها تفاوت این دو در این است که االله داللت بر معنای کلــی دارد و اللــه َعلـم
برای خداوند شده است .ایشان در کتاب اسماء ثالثه بیان میکند:
اله همان معنای الله را دارد و زمانی که متبادر از لفظ جالله الله ،معنایی بــه
غیر از معبود است ،اله نیز بر همان داللت دارد؛ جز اینکه الله علم است در آن
معنا و اله کلی است2.

س س بیان میکند هر معنایی که لفظ جالله «الله» بر آن داللت میکند ،اله نیــز بــر
آن داللت دارد و الله را به متصرف ،مدبر یا کسی که زمام امور به دســت او باشــد ،معنــا
کرده است 9.به نظر ایشان همانند نظر آیتالله مصباح یزدی در جمله شــریفه «الالــه اال
الله» الزم نیست چیزی در تقدیر گرفته شود.
الزم معنای اله دانســته اســت .علــت
آیتالله جوادی آملی معنای معبود را تفسیر به ِ
َ
این تفسیر هم این است که «اله» حقیقی و آلهه دروغین و پنداری ،در میان ِملل مختلف
مورد پرستش بوده و هستند .ازاینرو تصور شده که اله به معنای معبود است؛ درحالیکه
معنای الوهیت ،یعنی موجودی که در کار خــود بــهطور مطلــق مســتقل باشــد 4.نظریــه
آیتالله جوادی آملی از این لحاظ که معبود را الزمه معنای اله دانستهاند ،میتــوان یــک
نظریه به شمار آورد و قولی است که نظریه دیگر علمای شیعه را نیز میتوان زیرمجموعــه
آن قرار داد .بنابراین ،معنای شایسته پرستیدن و اســتحقاق عبودیــت ،نتیجــه ایــن نظریــه
 .1مصباح یزدی ،محمدتقی ،معارف قرآن ،ج،1ص .77
 .2سبحانی ،جعفر ،اسماء الثالثة ،ص.15
 .3سبحانی ،جعفر ،التوحید والشرک فی القرآن الکریم ،ص.55
 .4جوادی آملی ،عبدالله ،تفسیر موضوعی توحید در قرآن ،ج ،8ص.583

شمرده میشوند .دیگر اینکه همه علما بر یک اشتراک کلی هســتند کــه الــه بــه معنــای
معبود نیست.
دیدگاه وهابیت در معنای اصطالحی اله

وهابیت باالتفاق معنای اصطالحی اله را معبود گرفتهاند .برای مثال به کالم چند نفــر از
علمای آنان اشاره میکنیم؛ مانند کالم محمد بن عبدالوهاب در کتاب الجننواهر المةننیة
که اله را معبودی که تنها صالحیت عبادت دارد ،معنا کــرده اســت 6.ابنعثیمــین نیــز در
شرح کشف الشبهات اله را معبود معنا کرده است 1.همچنین دیگر علمای وهابیــت نیــز
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این معنا را پذیرفتهاند.
دیدگاه شیعه

شیعه معتقد است بین مفهوم رب و اله مالزمه عقلی وجود دارد؛ یعنی هر کــس کــه بــه
ربوبیت معتقد باشد ،الزمه عقلی آن ،اعتقاد به الوهیت است .برای این مــدعا بــه کــالم
برخی از علما استناد میشود:
گفتیم که آیت الله مصباح یزدی اله را به معنای شایســته پرســتش و پرســتیدنی معنــا
نمودند؛ مانند کتاب که به نوشتنی و چیزی که شأنیت نوشتن را دارد ،معنــا میشــود .بــه
همین دلیل برای اله لوازمی باید باشد تا شایستگی پرستش را بیابد؛ از جمله این لــوازم،
شئون ربوبیت است .به همین دلیل ایشان میفرمایند:
ازجمله روابطی که بین خدا و خلق لحاظ میشود ،این است که مخلوقــات
نهتنها در اصل وجود و پیدایششان نیازمند به خداوند هستند ،بلکــه همــه شــئون
وجودی آنان وابسته به خدای متعال است و هیچگونه استقاللی ندارند و او به هر
نحوی که بخواهد ،در آنها تصرف میکند و امورشان را تدبیر میکند4.

همچنین در کتاب معارف کالمی صریحا به این تالزم چنین اشاره میفرماید:

با دقت در معنای «اله» و «رب» روشن میشود که الوهیت مستلزم ربوبیت

 .1ابنعبدالوهاب ،محمد ،الجواهر المةیه ،ص.73
 .2ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرح کشف الشبهات ،ص.73
 .3شنقیطی ،محمدامین ،االسالم دی کامل ،ص3؛ بنباز ،عبدالعزیز ،مجموع الفتنناوی ،ج ،1ص72؛ ابنفــوزان ،صــالح،
اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید ،ج ،1ص.71
 .4مصباح یزدی ،محمدتقی ،آموزش عقائد ،ص.25

است؛ زیرا عبادت و بندگی نسبت به کسی انجام میگیرد که وی به حسب اعتقاد
پرستشگر ،نوعی ربوبیت و مالکیت و صــاحب اختیــاری داشــته باشــد و بتوانــد
استقالال در مربوب خود تصرف نماید و به او سود و زیانی برساند6.

آیتالله جوادی آملی در کتاب توحید در قننرآن مالزمــه عقلــی بــین مفهــوم «رب» و
«اله» را اثبات نموده است .وی بیان میکند که در آیات فراوانی از قرآن کــریم عمومیــت
ربوبیت نظام تکوین و تشریع وحصر ،این سمت را برای خداونــد ،مبــرهن میکنــد و از
سوی دیگر هرگونه ربوبیت کلــی و جزئــی را از دیگـران ســلب مینمایــد .قــرآن تأکیــد
میفرماید همانگونه که تنها خالق هستی خداست« :الخالق اال الله» و تنها مالک هســتی
خداست« :ال مالک اال الله» همچنان تنها مــدبر و یگانــه پرورنــده عــالم هســتی و نظــام
هماهنگ انسان و جهان ،خداست« :ال ّ
رب اال الله» 1.بنابراین کســی میتوانــد رب عــالم
هستی باشد که اله باشد و این ،همان تالزم است که آیاتی نیز بر آن تأکید دارد؛ مانند آیه
َْ
َّ َ ُ ْ َ
اْل َّول َ
ين 9و آیه شریفه َ فل َّله ْال َح ْم ُد َر ِّب َّ
ُ
َّ َ َّ ُ ْ َ َ
السم َمم َاوا ِ َو َر ِّب اْل ْر ِض
شریفه الله َر بكم ورب آبا ِئكم ِ
ِ ِ
ْ َ
َر ِّب ال َعمممال ِم َين 4.تکـــرار ســــهباره «رب» و اضـــافه آن بـــه «الســــموات»« ،االرض» و
«العالمین»تصریح و تأکید بر این حقیقت است که رب همه موجــودات امکــانی یکــی
است و آن کسی جز الله نیست و الله بودنی که ستایش مخصوص اوست ،مالزمت دارد
رب آسمان و زمین و عالمین باشد.
آیت الله سبحانی در تعریف معنای اله به معبود ،اشکال وارد نموده و تدبیر و تصرف
در امور را از معنای اله به دور ندانسته و بیان میکند که اله یعنی کسی که تدبیر و تصرف
5
امور در دستان او باشد و نمیتوان الهی را تصور نمود که تدبیر وتصرفی نداشــته باشــد.
نظریه آیتالله سبحانی مرحلهای باالتر از مالزمه عقلی را اثبات مینماید و آن این است
که بین دو مفهوم رب و اله ،عینیت است؛ یعنی نمیتوانی الهی را تصور کنی که تــدبیر و
تصرف و ربوبیتی نداشته باشد.
بنابراین با بیان دیدگاههای اکثر علمای شیعه روشن میگردد که آنان معتقد به مالزمه
 .1مصباح یزدی ،محمدتقی ،معارف کالمی قرآن ،ج ،1ص.77
 .2جوادی آملی ،عبدلله ،توحید در قرآن ،ص.387
 .3سوره صافات ،آیه .187
 .4سوره جاثیه ،آیه .77
 .5سبحانی ،جعفر ،توحید و شرک ،ص.53

عقلی بین مفهوم«رب» و «اله» هستند؛ بلکه برخی مانند آیتاللــه ســبحانی بــه مســئله
عینیت اشاره کرده و تفاوتی بــین مفهــوم رب و الــه نمیگذارنــد .آنچــه در نظریــه شــیعه
هویداست ،این است که راه رسیدن به الوهیت و محور اصلی در توحید ،ربوبیت است.
تنها فرق میان وهابیت و شیعه در این مسئله این است که وهابیت صرف داشــتن توحیــد
ربوبی را علت تامه برای رسیدن به توحید الوهی نمیداند و این با ســخن خودشــان کــه
معتقد به مالزمه شدهاند ،سازگاری ندارد .به همین دلیل نمیشــود شخصــی معتقــد بــه
مالزمه بین طلوع خورشید و روشنایی زمین بشود ،امــا بــا وجــود روشــنایی زمــین ،بــاز
بگوید خورشید طلوع نکرده است .شیعه برخالف وهابیت ،مالزمه عقلی بین ربوبیت و
الوهیت را پذیرفته است و کسی که توحید ربوبی داشته باشد را مشرک نمیشمارد.
دیدگاه وهابیت

یکی از عواملی که باعث شده وهابیت ،مسلمانان دیگر را اهل شرک معرفی کند ،نظریــه
ایشان درباره مفهوم بین «رب» و «اله» است .دیدگاه وهابیت را در این مسئله باید در دو
محور بررسی نمود:
 .1آیا وهابیت مالزمه عقلی بین مفهوم رب و مفهوم اله را پذیرفته یــا خیــر؟ در بیــان
این مسئله باید گفت :وهابیت در کالم خودشان قائل بــه مالزمــه عقلــی بــین دو مفهــوم
«رب» و «اله» شدهاند.آنان میگویند :هر کس اقرار به رب بودن شخصی یا چیزی کند،
عقل می گوید الزم است به اله بودن آن شخ اقرار کند؛ اما در عمل میبینیم اینگونــه
نیست؛ زیرا در مواردی در تاریخ هست که اقرار به ربوبیت بوده ،امــا اقــرار بــه الوهیــت
نبوده است؛ مانند مشرکین در زمان پیامبر که معتقد به رب بودند ،ولی معتقد به الــه
نبودند .به همین دلیل خداوند علیه آنان احتجاج نموده است .در مقابل ،هر کس اقرار به
اله بودن شخصی یا چیزی کند ،اقرار به رب بودن را هم در برمیگیرد 6.بــه عقیــده آنــان
انسانها در توحید ربوبیت مشکلی نداشته و تنها در الوهیت دچار اشتباه شدهاند.
مهم ترین دلیل برای دستیابی به دیدگاه وهابیت ،کالم آنهــا در بیــان مفهــوم «رب» و
«اله» است .وهابیت اعتقاد به تالزم بین دو مفهوم «رب» و «الــه» دارد؛ امــا در عمــل،
 .1ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتاوی االرکان االسالم ،ص55؛ «والرسل دعوا الخلق إلی توحید اإللهیة ،وذلک متبــمن
لتوحید الربوبیة»( .ابنتیمیه ،احمد ،درء التعارض العقل و النقل ،ج ،3ص.)733

معتقد به تفکیک بین دو مفهوم شده و مالزمه عقلی را کنار نهاده است .ابنتیمیــه اولــین
شخصیتی است این نظریه را تبیین و در قالب مکتوباب خــود بــه دیگـران منتقــل کــرده
است .او مشرکین زمان جاهلیت را اینگونه توصیف میکند که مشرکین اعتقــاد بــه رب
داشتند ،ولی اعتقادی به اله نداشتند .ابنتیمیه رب را مستلزم الــه میدانــد ،امــا آن را در
مورد مشرکین نمیپذیرد 6.او شرک را به دو نوع تقســیم کــرده اســت :اول ،شــرک در رب
است که انسان ،دیگری را شریک خداوند در تدبیر ،ملک ،رازقیت و خالقیت قرار دهــد.
دوم ،شرک در اله است که انسان بهغیر از خداوند ،دیگری را عبادت کند .وی در مقابــل
دو نوع شرک ،تنها توحید الوهی را برای موحد بودن کــافی دانســته و اصــل اولــی را الــه
1
شمرده و توجهی به رب بودن اله نکرده است.
آنچه از محمد بن عبدالوهاب و ابنعثیمین و دیگران نیــز بــه دســت میآیــد ،همــان
ً
سخنان ابنتیمیه است که اوال در کالم خود ،این تالزم بین دو مفهــوم «رب» و «الــه» را
بیان کردهاند؛ اما درباره مشرکین این ســخن را ن ذیرفتهانــد .محمــد بــن عبــدالوهاب در
ابتدای کالم خود ،اصل توحید را یگانگی خداوند متعال در عبادت بیــان نمــوده اســت.
عبارت او این را میرســاند کــه هــر کــس اعتقــادی بــه رب داشــت ،کفایــت نمیکنــد.
ابنعثیمین نیز در شرح آن  ،علت ذکر این قسم از توحید را اهمیت آن بیان کرده که تمــام
پیامبران به خاطر آن فرستاده شدهاند .به همین دلیل هر کس اعتقاد به اله نداشــته باشــد،
9
مشرک و کافر است؛ اگرچه معتقد به رب باشد.
 . 8محور دیگری که باید در تبیین محل نزاع دیدگاه وهابیت روشن شــود ،چگــونگی
داخل بودن مفهوم «رب» در ذیل مفهوم «اله» است .وهابیت اصل را مفهوم اله دانسته و
مفهوم رب را داخل در این مفهوم میداند 4.کالم محمد عبدالوهاب بهروشنی اصلبودن
« .1اإللهیة تتبمن الربوبیة؛ والربوبیة تستلزم اإللهیة»( .ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،15ص.)823
« .2لیس المراد بالتوحید مجرد توحید الربوبیة ،وهو اعتقاد أن الله وحــده خلــق العــالم»( .ابنتیمیــه ،درء تعننارض العقننل
والنقل ،ج ،1ص)85؛ «فأما توحید الربوبیة الذی أقر به الخلق ،وقرره أهــل الکــالم؛ فــال یکفــی وحــده»( .همــو ،مجمننوع
الفتاوي ،ج ،1ص)87؛ «فالشرک إن کان شرکا یکفر به صاحبه .وهو نوعان :شرک فی اإللهیة وشرک فی الربوبیــة»( .همــان،
ج ،1ص.)31
« .3من أخل بهذا التوحید فهو مشرک کافر وإن أقر بتوحید الربوبیــة»( .ابنعبــدالوهاب ،محمــد ،شننرح کشننف الشننبهات،
ص.)17
« .4واعلم أن اإلقرار بالربوبیة یستلزم اإلقرار باأللوهیة ،وأن اإلقرار باأللوهیة متبمن اإلقرار بالربوبیة .أما األول :فهــو دلیــل

مفهوم اله را ثابت میکند« :أن التوحید هو إفراد الله سبحانه بالعبادة ،وهــو دیــن الرســل
الذی أرسلهم الله به إلی عباده» 6.وی توحید را تنها توحید عبادی تعریــف کــرده اســت.
آنان به این دلیل مفهوم رب را داخل در مفهوم اله میدانند که هر کس را عبادت کنی ،او
را اله قرار داده ای و زمانی که اله شد ،شئون ربوبیت را خواهد داشت 1.به عبارت دیگــر:
آنان فقط با تصور اله ،ربو بیت را بر آن بار کردهاند و بدین سبب با آمدن الــه ،ربوبیــت را
نیز داخل میدانند.
نقد و بررسی دو دیدگاه

در باب نقد دیدگاه ها ابتدا به محور اول محل نــزاع در بحــث تــالزم عقلــی بــین مفهــوم
«رب» و «اله» میپردازیم.
اوال در باب مالزمه عقلــی ،شــخ نمیتوانــد معتقــد بــه تکفیــک میــان «الزم» و
«ملزوم» شود .اگر معتقد به طلوع خورشید شد ،باید روشن شدن زمــین را هــم ب ــذیرد؛
زیرا این نوع داللت در جایی است که میان وجود خارجی دال و مــدلول ،مالزمــه ذاتــی
(یعنی مالزمه واقعی و حقیقی که خارج از دایره انسان و اختیــار اوســت) برقــرار باشــد؛
یعنی در عال م خارج ،واقعا میان آن دو ،رابطه اثر و مؤثری برقرار باشــد؛ زیـرا اگــر میــان
«الزم» و «ملزوم» در عالم خارج ،رابطه علی و معلولی برقرار باشد ،این مالزمــه ذاتــی
نامیده خواهد شد و نمی توان این مالزمه عقلی را نادیده گرفت یا آن را یکطرفه دانست.
بنابراین اگر شخ به مالزمه عقلی میان مفهوم «رب» و«اله» معتقد شد (همانگونه که
از کالم ابنتیمیه و محمدبن عبدالوهاب به روشــنی دریــافتیم) 9،هرگــز نمیتــوان میــان
ملزم أی إن اإلقرار دلیل ملزم لمن أقر به أن یقر باأللوهیة؛ ألنه إذا کان الله وحده هو الخالق وهو المدبر لألمــور وهــو الــذی
بیده ملکوت کل شیء فالواجب أن تکون العبادة له وحده ال لغیره»( .ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوي و رسائل،
ج ،3ص.)88
 .1ابنعبدالوهاب ،محمد ،کشف الشبهات ،ص.7
ً
« .2اإلقرار بتوحید الربوبیة مستلزم لتوحید األلوهیة ،یعني :أن من أقر بتوحید األلوهیة فقد أقر بتوحید الربوبیــة ضــمنا؛ ألنــه لــن
یعبد ولن یتآله إال إلی ربه»( .ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتح ذی الجالل واالکرام بشرح بلوغ المرام ،ج ،7ص.)322
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتاوی االرکان االسالم ،ص55؛ «والرسل دعوا الخلق إلی توحید اإللهیة ،وذلک متبــمن
لتوحید الربوبیة»( .ابنتیمیه ،درء التعارض العقل و النقننل ،ج ،3ص)733؛ «واعلــم أن اإلقـرار بالربوبیــة یســتلزم اإلقـرار
باأللوهیة ،وأن اإلقرار باأللوهیة متبمن اإلقرار بالربوبیة .أما األول :فهو دلیل ملزم أی إن اإلقرار دلیل ملزم لمن أقر به أن یقر
باأللوهیة؛ ألنه إذا کان الله وحده هو الخالق وهو المدبر لألمور وهو الذی بیده ملکوت کل شیء فالواجب أن تکون العبــادة
له وحده ال لغیره»( .ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی و رسائل ،ج ،3ص.)88

 :]1Commented [hوالله در هیچ فرهنگ و لغتنامهای اینها را نیافتم .البته
صابئین را به عنوان ستارهپرستان معرفی کردهاند که آن هم البته امروزه تعریف دقیقی

ربوبیت و الوهیت تکفیک کرد .ربوبیت از نظر رتبه ،مقدم بر الوهیت است؛ زیرا زمانی
انسان می تواند عملی را به درستی انجام دهد که شناخت کامل از آن داشته باشد .انسان
تا چیزی را نشناسد و با اوصاف و ویژگیهای آن آشنا نباشد ،نمیتواند در تعامــل بــا آن،
مسیر درستی را برگزیند؛ اما اگر انسان موجود مقابل را به خوبی بشناسد و بــا صــفات و
ویژگیهای آن آشنا باشد ،در عمل نیز کمتر گرفتار انحراف خواهد شد.
در توحید نیز چنین مراحلی وجود دارد .توحید نظری ،عهدهدار شناخت ویژگیهــا و
اوصاف خداوند است و اگر انسان در این مرحله موحد شود ،با قدرت و قوت کامــل بــه
سوی عمل پیش خواهد رفت .اگر به گمان وهابیان ،پذیرفته شود کــه مشــرکان در حــوزه
شناخت و توحید ربوبی موحد بودهاند ،بدین معناست که کامال خداوند را به خالقیــت،
یگانگی ،رازقیت و تدبیر شناخته بودند .در این صورت ،دســتکم بیشــتر آنــان بایــد در
حوزه توحید الوهی نیز موحد باشند؛ زیرا معنا ندارد کســی کــه رب نیســت و انســان بــه
ربانیت او اعتقادی ندارد ،مورد پرستش او قرار گیرد 1.ثانیا در سیره پیامبر نیز دیده نشــده
که میان توحید ربوبی و الوهی تفاوتی بگذارد .پیامبر گرامی اسالم در دعوت بــه توحیــد
در قالب «قولوا ال اله اال الله تفلحوا» مفهومی عام را به کاربرد که هم توحید ربــوبی و هــم
ً
توحید الوهی را در برمیگیرد .اگر این جمله صرفا به توحید الوهی اشاره داشت ،با توجه
به کاربرد یکسان رب و اله در قرآن ،حبرت باید برای توحید ربوبی جمله دیگری بیــان
2
میفرمود؛ درحالیکه چنین جملهای از ایشان نقل نشده است.
ثالثا در تقسیم بندی علمای دیوبندی در توحید ،به صراحت این مالزمه را بیان کــرده
و معتقد به تکفیک میان دو مفهوم «رب» و «اله» نشدهاند .شاه ولیالله دهلوی در کتاب
حجةالله البالغننه اقسام توحید را در چهار گونه بیان میکند و قسم سوم را «توحید ربوبی»
و قسم چهارم را «توحید الوهی» نامیده و س س اشاره نمــوده کــه بــین ایــن دو ،مالزمــه
وجود دارد .س س سه فرقه را نام میبرد که به دلیل معتقدنبودن به توحید ربوبی و الوهی،
مشرک و گمراه شدند؛ مانند فرقه نجامون و نصارا و فوقالعبید که همه این فــرق ،هــم در

نیست.
 .1علیزاده موسوی ،سید مهدی ،سلفیگری و وهابیت ،ج ،8ص.131
 .2همان ،ج ،8ص.138

توحید و ربوبی و هم در توحید الوهی مشکل داشتند.
عبدالغنی جاجروی در معارف التوحید مینویسد:

6

مراحل چهارگانه توحید تشریع گردید و در نتیجه بر هر فرد مسلمان و مؤمن
واجب است که درجات چهارگانه را بداند و به آنها معتقد باشد .هر کس که هــر
چهار درجه توحید را به طور کامل ب ذیرد ،موحد است و اگر یکی از چهار درجه
توحید را قبول نکند ،دچار شرک میگردد و ملقــب بــه مشــرک میشــود و در روز
قیام ت معذب خواهد شد .اعراب جاهلیت عبادت الله تعالی را میکردند ،ولــی
چندین بت دیگر را نیز میپرستیدند .آنها درجه توحید وجوب الوجود را و درجــه
توحید خالقیت را بهطور کامل قبول داشتند و درجه سوم ،یعنی توحید در تصرف
قبول داشتند1.
و تدبیر را به صورت ناق

به اعتقاد دیوبندیها اگر کسی معتقد به مالزمه میان مفهوم «رب» و «اله» شد ،نباید
در عمل میان این دو تفکیک کند؛ برخالف وهابیت که این تکفیک را کردهاند.
پس این اشکال بر وهابیت وارد است کــه در کــالم خــود ،رب را مســتلزم الــه بــودن
دانسته اند و معتقد به مالزمه عقلی بین این دو مفهوم شدند؛ امــا در عمــل بــین ایــن دو
تفکیک کردهاند؛ در حالی که حتی دیوبندیها نیز به مالزمه عقلی بــین ایــن دو مفهــوم
معتقدنــد و تفکیــک را نمیپذیرنــد و ماننــد وهابیــت ،مشــرکین را موحــد در ربوبیــت
ندانستهاند .وهابیت میگوید :مفهوم رب مستلزم مفهوم اله است؛ یعنی اگر رب آمد ،اله
نیز باید بیاید .معنا ندارد کسی در ربوبیت اقرار کامل داشته باشد ،ولی در الوهیت کــافر
باشد .بنابراین وهابیت باید میان این دو راه یکی را برگزینــد :یــا اســتلزام را ب ذیرنــد و بــا
پذیرفتن آن ،دست کم اکثریت مشرکین را موحد بنامند ،که ایــن بــرخالف نـ صــریح
آیات قرآن است؛ یا این که مشرکین را در ربوبیت موحد ندانند که بسیاری از بزرگان غیــر
از وهابیت به این امر اشاره نمودهاند.
نتیجه

نتیجه کلی بحث در مورد رابطه مفهوم «رب» و «اله» را میتوان از هر دو دیدگاه پذیرش
َّ َ
َْ
الراب َعــةَ :أنــه َال ْیسـ َـتحق َغیــره ْالع َبـ َ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ َ َ َ َّ
ـادة ،وهمــا متشــابکتان
ِ
« .1الث ِالثة :حصر تد ِبیر السموات واألرض وما بینهما ِف ِیه تعــالی ،و ِ
َ
َ
متالزمتان لربط طبیعي بینهما»( .دهلوی ،احمد بن عبدالرحیم ،حجةالله البالغه ،ج ،1ص.)117
 .2جاجروی ،عبدالغنی ،معارف التوحید ،ص.7

مالزمه عقلی بیان کرد؛ زیرا عالوه بر شیعیان ،وهابیت نیز در کالم خود ،به تــالزم میــان
این دو مفهوم معتقد است .اما وهابیت به این مالزمه عمل نکرده و بــین ایــن دو مفهــوم
تفکیک کرده است .به همین دلیل وهابیت مالزمه را در مورد مشرکین رد کرده و با اینکه
الوهی آنــان را رد کــرده و
معتقد است مشرکین توحید ربوبی دارند ،اما استلزام به توحید
ِ
منکر آن شدهاند و گفتهاند مشرکین در توحید الوهی مشرک شدند .ایــن عمــل وهابیــت،
برخالف سایر مسلمانان است و حتی دیوبندیه بر این مالزمه تصریح کردهاند و مشرکین
را به دلیل اشکال در توحید ربوبی ،مشرک دانستهاند.
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بررسی تطبیقی تشبیه و تنزیه خداوند
نزد مسلمانان و وهابیت
*
**

چکیده
یکی از مهمترین مسائل اختالفی میان مسلمانان و وهابیت ،عقیده توحید اســت .بــا
نگاهی به سخنان وهابیت در توحید اسماء و صفات الهی و تصــریح ســخن بزرگــان
اهلسنت ،اعتقاد وهابیون به تجسیم و تشبیه ثابت میشود .به چــالش کشــیده شــدن
وهابیون در دفاع از اعتقاداتشان میتواند پرده از حقیقت اعتقاد آنــان بــه تجســیم و
تشبیه بردارد؛ چراکه کوشیدهاند با عبارتپردازی در این موضوع ،خود را از این اتهــام
مبرا کنند.
َ
دلیل اعتقاد وهابیون به تجسیم و تشبیه ،برخی مبانی همچون :نفی مجــاز در قــرآن و
جزء آیــات محکمــات شــمردن صــفات خبــری و حجیــت و پیــروی از فهــم ســلف
میباشد؛ درحالیکه این مبانی برخالف ادله قطعیه هستند .وهابیون معتقدند که ایــن
عقیده توحید در اسماء و صفات الهــی ،بــا عقیــده دیگــر مســلمانان یعنــی اشــاعره و
ماتریدیه (که امروز همۀ اهلســنت را تشــکیل میدهنــد) معتزلــه ،شـیعه و  ...فــرق
میکند .ازاینرو تنها خود را موحد و اهلسنت واقعی میدانند.
کلیدواژهها :توحید؛ اسماء و صفات؛ وهابیت؛ اهلسنت؛ تجسیم؛ تشبیه.

* درجه علمی نویسنده
** درجه علمی استاد راهنما

مقدمه

محور اساسی دعوت همه پیامبران الهی و یکی از مهمتــرین مســائل اعتقــادی و دینـی،
مسئله توحید است .بسیاری از مسلمانان در مسئله توحیــد بــا پــیروی از آیــات قــرآن و
روایات نبوی به توحید دست یافته و بعبی مانند وهابیت دچار تشبیه و تجسیم شدهاند.
آنها با پذیرش ظاهری اسماء و صفات الهی ،بــه ایــن حقیقــت معترفنــد کــه همــه ایــن
صفات (مانند دست ،صورت و  )...در مورد پروردگار ،صــفات کمــال میباشــد و تنهــا
کیفیت آنرا نفی میکنند .ازاینرو وهابیون معتقدند که مسلک آنها ،اهلســنت واقعــی
است و دیگر فرقهها مانند :اشاعره ،ماتریدیة ،معتزله و شیعه به بیراهه رفتهاند.
در مقابل ،از همان ابتدا عالمان اهلسنت دست به قلــم بــرده و انحـراف آنهــا را در
مسئله توحید ثابت کرده اند .این نوشتار برای نشان دادن تقابل مسلک وهابیــت در برابــر
مسلمانان میباشد.
ابتدا با بررسی سخنان وهابیون و سخنان بزرگان اهلسنت ،نظریه تجسیم و تشــبیه را
اثبات میکنیم و در ادامه ،مبانی آنها را نقد خواهیم کرد.
اثبات قول تجسیم در نظر وهابیت

بسیاری از افکار و عقاید وهابیت ،در سخنان ابنتیمیه (قرن هفــتم) ریشــه دارد و تــا بــه
امروز پیروان وی ،سخنانانش را بدون بازبینی مجدد در کتب خود تکرار میکنند .بـرای
اثبات قول تجسیم ،ابتدا ادعای وهابیت بیان میشود ،س س ســخنان علمــای اهلســنت
که تجسیم را از کلمات آنها استفاده کردهاند ،بازگو خواهد شد.
 .1سخنان وهابیت

الف) ابنتیمیه
ابنتیمیه اگرچه از به کار بردن لفظ «تجسیم» در بیان اعتقاداتش پرهیــز مـیکنـد ،ولــی
معتقد است که قائلین نفــی جســمانیت پروردگــار ،مــورد نکــوهش ســلف و پیشــوایان

هستند 6.وی ادعا میکند میتواند با کسانیکه به دلیل عقلی ،جسمانیت پرودگار را نفی
کرده اند ،مناظره کند و تجسیم خدا را با دلیل عقلی ثابت کند .س س هر دو قول (جســم
بودن یا جسم نبودن خدا) را بدعت دانسته و معتقد است که بدعت قــول بــه جســمانیت
پروردگار ،خفیف تر از بدعت در قول نفی تجسیم اســت؛ چراکــه قــول اثبــات تجســیم،
موضوعی است که نصوص هم آنرا تثبیت کرده است؛ درحالیکه قــول بــه نفــی تجســیم،
1
مخالف نصوص است و چیزیکه مخالف نصوص باشد ،به اتفاق مسلمین بدعت است.
بسیط غیرمرکب میداند  9و خصای جسمانیت را
ابنتیمیه خداوند را دارای جسم ِ
برای خداوند برمیشمارد .برای نمونه:
 .1خدا را دارای قابلیت اشاره ،مکان و جهت میداند؛ چنانکه مینویسد:
گاهی مقصود از جسم ،یعنی آن چیزیکه میشود به آن اشــاره کــرد یــا آنرا
مشاهده کرد یا حامل صفات است .خداوند نیز در آخرت دیده میشــود و مــردم
هنگام دعا با دست و قلب و صــورت و چشمانشــان بــه او اشــاره میکننــد .اگــر
منظور کسانیکه میگویند خدا جسم نیست ،این معناست ،جسمیت به این معنا
برای خداوند ثابت است و نقل و عقل بر آن داللت دارند4.

 .8خدا را محدود میداند:
به اعتقاد ابن تیمیه چون خداوند دارای جسم است ،باید محــدود باشــد؛ وگرنــه الزم
میآید که در دیگر اشیاء حلول کرده باشد .ابنتیمیه در برابر قــول جهمیــه کــه معتقدنــد
خداوند محدود نیست ،مینویسد:
جهمیه معتقدند خالق از مخلوقــات تمیــز داده نمیشــود؛ پــس صــفاتیکــه
موجب تمییز از مخلوقات میشود را انکار میکنند؛ تا جاییکه معتزله میگویند
خالق مباینت با غیرش ندارد؛ یا آن را با صفت عدم توصیف میکنند و میگویند
نه در داخل و خارج عالم است؛ یا او را حال در مخلوقات ذکر کردهاند5.
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ب) محمد بن عبدالوهاب
محمد بن عبدالوهاب در کتاب التوحید ،روایتی از پیامبر اکرم آورده است:

یکی از دانشمندان یهود نزد پیامبر آمد و گفت :ای محمد! ما یافتیم کــه
خدا آسمانها را در یک انگشت ،زمینها را در یک انگشت ،درختــان را در یــک
انگشت ،آب را در یک انگشت ،خاک را در یک انگشت و بقیه خلــق را در یــک
انگشت قرار میدهد و میگوید :من پادشاهم .پیامبر چنان تبسمی فرمودنــد
که دندانهایشان ظاهر شد؛ برای تأیید کالم آن دانشمند یهودی .س س این آیه را
خواندند« :و خدا را آنگونه که سزاوار اوست ،نشناختند؛ درحــالیکــه زمــین در
روز قیامت یکسره در قببۀ قدرت اوست. ...

مؤلف ذیل این روایت در مسئله دوم و سوم مینویسد:

این علوم نزد یهود تا زمان پیامبر مانده بود و آنرا (صفات خبــری ،مثــل
انگشت داشتن خدا را) انکار و تأویل هم نکردهاند و پیامبر گفتــار یهــودی را
تصدیق کرد و قرآن هم به تقریر آن نازل شد6.

س س وی در مسئله پنجم تصریح میکند که خدا دو دست چپ و راست دارد.
ج) ابنعثیمین
ابنعثیمین یکی از سرشناسترین شیوخ وهابی معاصــر ،در بررســی ادلــه عقلــی نــافین
رؤیت پروردگار ،به جسمانیت پروردگار تصریح دارد و معتقد است که هیچ مــذمتی در
کتاب و سنت نبوی در عقیده به تجسیم وجود ندارد .وی مینویسد:
کسانی که رؤیت پروردگار را با ادلۀ عقلی نفی کردهانــد ،مــیگوینــد :الزمــۀ
رؤیت خداوند ،داشتن جسم اســت؛درحالیکه جســم داشــتنش ممتنــع اســت؛
چراکه مستلزم تشبیه و تمثیل است .در رد این دلیل میگویم :اگر الزمــه رؤیــت
پروردگار ،جسم داشتن اوست ،معتقد به جسم داشتن او نیز میشویم؛ ولی ما به
علم یقین میدانیم که جسم وی مانند جسم دیگر مخلوقات نیســت؛ چراکــه در
َْ َ َ ْ َ
السم ُ
َ ُ َ َّ
يع َ
البصير1
قرآن فرموده است :ليس ك ِمث ِل ِه شيْء وهو ِ

ابنعثیمین میپذیرد که الزمۀ رؤ یت ،داشتن جسم برای پروردگار است؛ ازایــنرو از
پذیرفتن ملزوم که جسمانیت خداوند است ،هیچ ابایی ندارد.

 .6ابنعبدالوهاب ،محمد ،کتاب التوحید ،ص.155
 .1ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرح العقیدة الواسطیة ،ص.352

د) هیئت عالی إفتاء عربستان سعودی
یکی از لوازم جسمانیت پروردگار ،محدود بودن اوست .لذا هیئت عالی إفتاء عربســتان
سعودی در پاسخ به این پرسش که آیا خداوند میتواند همه جا باشد ،گفتند:
هر کس معتقد باشد که خداوند همهجا هست ،حلولی است ،و این ســخن
مردود است؛ زیرا ادلهای که داللت بر علو بودن پروردگار و اینکــه او بــر عــرش
استقرار دارد و جدای از خلق است ،این سخن را نفی میکند .چنین فــردی اگــر
آنچه در کتاب و سنت بر آن داللت دارد را ن ذیرفت ،کافر و مرتد است6.

 .2سخنان علمای اهلسنت

با توجه به سخنان ابنتیمیه ،پایهگذار فکری وهابیت ،نتیجهای جز تجسیم از سخنان وی
نمیتوان گرفت؛ ازاینرو در تاریخ زندگی ابنتیمیه ،علمای اهلسنت در مقابل افکــار و
سخنان وی قیام کرده 1و او را بــه زنــدان انداختنــد؛ چنــانکــه ابوالفــداء در تــاریخ خــود
مینویسد:
در سال 355ه ابنتیمیه از دمشق به مصر احبار گردید و پس از محاکمــه،
وی را دستگیر و به سبب عقیدهاش زندانی کردند؛ زیرا او معتقد به تجسیم بود9.

بعبی چون امام سبکی ،ابنتیمیه را کافر دانســتند 4و بــه دســتور قاضــی شــافعی در
دمشق اعالم کردند که هرکس به عقاید ابنتیمیــه معتقــد باشــد ،خــون و مــالش حــالل
است 5.بسیاری از بزرگان و علمای اهلسنت از همان ابتدا در برابر قول تجسیم ابنتیمیه
ایستادگی کرده و دست به قلم بردند؛ چنانکه ابنحجر هیتمــی گفتــه اســت بســیاری از
علما ابنتیمیه را تکفیر کردهاند؛ چراکه او خداوند را دارای جهت ،دست ،پا و  ...دانسته
است 1.ابنحجر عسقالنی نیز در کتابش از رویکرد علمای اهلسنت به تجسیم ابنتیمیه
خبر داده و گفته است که ابنتیمیه در کتابهایش بر تجسیم تصریح کرده اســت؛ مــثال:
قائل به صفت ید ،قدم و  ...به صورت حقیقی برای خداوند گشته و اینکه خداونــد روی
 .6دویش ،أحمد بن عبدالرزاق ،فتاوی اللجنة الدائمة ،ج ،7ص.812
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عرش به ذات خودش تکیه داده است.
حصنی دمشقی نیز بر این باور است که ابنتیمیه در آثارش به جای ترویج اعتقادات
صحیح اسالمی و هدایت مسلمانان ،بــه تنقــی خداونــد پرداختــه و تجســیم و تشــبیه
پروردگـــار بـــه مخلوقـــات در کتـــب وی وجـــود دارد 1.محمـــد امـــین کـــردی شـــافعی
«تشبیه ،تجسیم و اعتقاد به جهت و مکان در حق خداوند» را از بدعتهای یهودیان در
قرنهای پیشین دانسته است .وی به بدعتی که ابنتیمیه در قرن هشتم پدیــد آورد ،اشــاره
9
میکند ،که علمای اهلسنت در برابر آن قیام کردند.
6

اثبات تشبیه در نظر وهابیت

ترجیعبند سخن وهابیون از بدو تأسیس این فرقه تا عصر حاضر ،در باب صفات خبری،
عبارت «إثبا ما أثبته من الصفا من غير تحريف وال تعطيممو ومممن غيممر تكييممف وال تمثيممو»
5
است که از ابنتیمیه صادر شده 4و این قول را به سلف از امت نسبت داده است.
از این عبارت ،فقط استفاده میشود که وهابیون مثلیت را نفی کردهاند ،ولی تشبیه را
نفی نکردهاند 1.میان تمثیل و تشبیه تفاوت وجود دارد .تمثیل مشابهت تامه بین دو شیء
است ،ولی تشبیه به صرف وجود شباهت بین دو شــیء اطــالق مــیگــردد .ازایــنرو در
سخنان وهابیون مثلیت ،شریک ،نظیرِ ،عدل داشتن یا تشبیه مطلق ،نهی شده ،ولی تشبیه
مقید نفی نشده است .گواه این مطلب ،عبارات وهابیون در اینباره میباشد.
الف) سخنان ابنتیمیه

ابن تیمیه معتقد است که نفی تشبیه به صورت مطلق ،تعطیل و انکار پروردگار است .وی
س س به غلط ،چنین عقیدهای را به همۀ مسلمانان نســبت میدهــد و بیــان میکنــد کــه
اثبات تشبیه نیز به صورت مطلق ،قرار دادن شریک برای خداوند است ،کــه بعبــی آنرا
نمیفهمند .وی در ادامه تصریح میکنــد :آنچــه در نصــوص نفــی شــده« ،مثــل ،کفــو،
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شریک» داشتن است؛ ولی لفظ شباهت در کالم اصحاب پیامبر و تــابعین آنهــا اثبــات
6
شده است.
َْ َ َ ْ َ
او اشاره میکند که آیه ليس ك ِمث ِل ِه شيْء مثلیت را به صــورت مطلــق و مقیــد نفــی
میکند و در قرآن نیز «ند ،کفو ،شریك» و مانند این اسماء از خداوند نفی شــده اســت،
ُ َّ َ
َّ ُ ُ َ
َ
ََ
که به آیاتی همچون :فَل َت ْج َعلوا ِلل ِمه أ َند ًادا و َ ول ْم َي ُكن ل ُه كف ًوا أ َحد اشــاره میکنــد 1.در
ادامه بیان میکند که در قرآن ،سنت ،سخن صــحابه و تــابعین و اکــابر از اتبــاع تــابعین،
ِ
مشبهه و تشبیه و مذهب تشب یه نکوهش نشده و اگر نکوهشی هم مشهور شده ،از جهت
9
جهمیه بوده است.
وی در جای دیگری تصریح میکند کــه اســم «مشــبهة» در کتــاب ،ســنت و ســخن
صحابه و تابعین نکوهش نشده و فقط طایفهای از سلف مانند «عبدالرحمن بن مهــدی،
یزید بن هارون ،أحمد بن حنبل» و غیره ،به نکوهش «مشبهة» پرداختهاند؛ به این دلیــل
که مخالف کتاب و سنت می باشد ،و این برای آن اســت کــه در لفــظ تشــبیه ،اجمــال و
اشتراک و ایهام وجود دارد؛ برخالف لفظ تمثیل که در آن ابهامی وجود ندارد و قرآن بــر
4
نفی آن داللت دارد.
ب) دیگر علمای وهابیت

در سخن دیگر علمای وهابیت نیز میان تشــبیه و تمثیــل تفکیــک شــده اســت؛ چنانکــه
بنجبرین مینویسد :تمثیل ِمن کل وجه ،مثل دیگری است؛ ولی در تشبیه ،وجه شباهت
5
و نزدیکی کفایت میکند؛ ازاینرو تمثیل أبلغ و رساتر است.
ابنعثیمین نیز دربارۀ این که آیا تعبیر به تمثیل اولویت دارد یا تعبیر بــه تشــبیه ،بــر آن
است که تعبیر بر تمثیل اولویت دارد و برای آن سه دلیل آورده اســت :اول ایــنکــه نفــی
تمثیل ،آن چیزی است در قرآن وارد شده؛ برخالف لفظ تشبیه که تعبیر انســانی اســت؛
َ
َ
ازاینرو تعبیر قرآنی مقدم است؛ چنانکه قرآن میفرماید :ل ْي َس ك ِم ْث ِل ِه َشيْء .ثانیا نفــی
 .6ابنتیمیه ،احمد ،بیان تلبیس الجهمیة ،ج ،7ص 323و .325
 .1همان ،ج ،7ص.323
 .9همان ،ص.332
 .4همان ،ج ،1ص.723
 .5بنجبرین ،عبدالله ،التعلیقات علی مت لمعة االعتقاد ،ص.73

علیاالطالق تشبیه ،درست نیست؛ چراکه در بــین دو شــیء قــدر مشــترک وجــود دارد؛
6
اگرچه در حقیقت آن اختالف وجود داشته باشد.
او در پرسش بعدی نیز به فرق بین تشبیه و تمثیل پرداخته و برای نفی تمثیــل ،دو آیــۀ
َ
َّ ْ َ َ
ََ
َ
ل ْي َس ك ِم ْث ِل ِه َشيْء و فَل َت ْض ِر ُبوا ِلل ِه اْل ْم َثمما  را بیان میکند و میگوید خداوند نفرموده
ّ
1
است« :ليس كشبهه شيء وال فَل تضربوا لله اْلشباه» تا نفی تشبیه کرده باشد.
وی در کتاب دیگرش مینویسد:
ألنك لو قلت إنها صورة الرب عز وجل لمثلت الله بخلقه ،ألن صورة الشيء
مطابقة له ،وهذا تمثیل وجوابنا علی هذا أن نقول  :لــو أعطیــت النصــوص حقهــا
لقلت خلق الله آدم علی صورة الله ،لکن لیس کمثل الله شيء؛
اگر بگویی (که وقتی) صورت بــه خداونــد نســبت داده شــود ،مثــل و ماننــد
مخلوقات میشود ،چراکه صورت شیء مطابق با آن است و ایــن تمثیــل اســت،
میگویم :بنابر حدیث «خلق الله آدم علی صورة الله» صورت پروردگار شبیه به
خلق است ،ولیکن مثل خدا شیء نیست9.

و در جای دیگر مینویسد« :خداوند وجه ،عــین ،دســت ،پــا دارد؛ ولــی الزمــهاش
مماثلت با انسان نیست ».و در ادامه مینویسد« :فهناک شیء من الشبه لكنممه لمميس لممی
4
سبيو المماثلة».
ازاینرو وهابیون مثلیت را نفی کردهاند و تشبیه را نفی نکردهاند.
تالش وهابیون برای فرار از قول تجسیم و تشبیه

یکی از مسائلی که به روشنی در کتب وهابیت به چشم میخورد ،تالش آنان بــرای رفــع
اتهام از عقیده به تجسیم است .این موضوع حتی وهابیون معاصر را به چالش کشــیده و
آنها مجبور شدهاند با حفظ سخنان و افکار بزرگانشان ،در دفاع از خود دســت بــه قلــم
ببرند .به چالش کشیده شدن وهابیون ،بهترین دلیل بر مجسمه بودن افکار آنهاست .در
ذیل به چند نمونه اشاره میشود:
 .6ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی ورسائل ،ج ،1ص 133و .125
 .1همان ،ج ،1ص.121
 .9ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرح األربعی النوویة ،ص 77و .73
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرح العقیدة الواسطیة ،ص.115

الف) عبدالله الغصن

وی در کتابش در «المطلب األول :دعوی أن شیخ اإلسالم مجسم ومشــبه» ،بــه دفــاع از
ابنتیمیه پرداخته و سخنان ده نفر از عالمانی که او را مــتهم بــه تجســیم کردهانــد ،آورده
است .برای نمونه مینویسد« :فمنها :رميممه بأنممه مجسممم كممما قمما الحصممني :والحا ممو أنممه
وأتبا ه من الغَلة في التشبيه والتجسمميم» 6.س س برای رفع این اتهــام تــالش میکنــد .آیــا
صحیح است سخن همه بزرگان را تهمت تلقی کنیم؟!
ب) ابراهیم بریکان

او در کتابش فصلی جداگانه به نام «ابنتیمیة والتهم الموجهة الیه» نوشته است .وی در
این موضوع در دفاع از اتهام تشبیه گفته است که در کتب ابنتیمیه هیچ سخنی از تشــبیه
مذموم وجود ندارد 9.وی برای دفاع ،خود را در محذور دیگــری قــرار داده و تشــبیه را بــه
مذموم و ممدوح تقسیمبندی کرده است!
1

ج) ابنعثیمین

او در کتابش مینویسد« :میگویند شما مجسمهاید؛ مجسمه چیست و چگونــه اســت؟
این کلمه «تجسیم» در هیچ جای قرآن و روایات نبوی ،نه نفی و نه اثبــات شــده اســت.
پس چرا اذهانمان را خسته و اذیت کنیم؟!» و در ادامه بیان مــیکنــد کــه اگــر منظــور از
جسم ،جسمانیتی مانند انسان است که احتیاج به اجزاء دارد ،ایــن الیــق ذات پروردگــار
4
نیست؛ ولی اگر منظور ذات حقتعالی است ،صفات کمال الیق اوست.
بنابراین ابنعثیمین جسمانیت خداوند را آنگونه که الیق ذات اوست ،اثبات میکند.
د) هیئت عالی إفتاء عربستان سعودی

آنها در دفاع از انتساب قول تجسیم به ابنتیمیه ،مستشــکل را بــدعتگــذار دانســتهاند،
چنانکه میگویند:
اهل بدعت مانند جهمیه و معتزله ،کســی کــه اســماء و صــفات خداونــد را

 .6غصن ،عبدالله ،دعاوی المناوئی  ،ص.173
 .1بریکان ،ابراهیم ،منهج شیخاالسالم اب تیمیه ،ج ،8ص.327
 .9همان ،ج ،8ص.323
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی ورسائل ،ج ،5ص 177و .173

همانگونه که الیق ذات اوست ،اثبات کند ،مجسمه و مشبهه میدانند و همچنین
اشاعره دربارۀ کسیکه صفات را تأویل کند ،مجسمه میدانند6.

وهابیت برای فرار از اتهام تجسیم و تشبیه ،از چند روش استفاده کردهاند که در ذیــل
به بعبی از آنها اشاره میشود:
تالزم میان تمثیل و تجسیم

وهابیون از ابتدا بر عبارت «من غير تحريف وال تعطيو ومن غير تكييممف وال تمثيممو» اصـرار
دارند 1و در آن هیچســخنی از «بــال تجســیم» وجــود نــدارد .بــهکارنبردن عبــارت «بــال
تجسیم» در کلمات آنها بهترین دلیل برای اعتقادشان به تجسیم اســت .ممکــن اســت
گفته شود که میان تمثیل و تجسیم تالزم وجود دارد و زمانیکه تشبیه نفی شود ،تجســیم
نیز نفی خواهد شد؛ 9در حالیکه این توجیه بــیاســاس اســت و تفــاوت میــان تمثیــل و
تجسیم کامال آشکار است.
بهترین دلیل برای متفاوت بودن این دو عنوان از یکدیگر ،سخن ابنتیمیه اســت کــه
مینویسد« :وفي الجملة الكَلم في التمثيو والتشبيه ونفيه ن الله مقام والكَلم فممي التجسمميم
ونفيه مقام آخر ».و در ادامه تصریح میکند که برای نفی تشبیه دلیــل قرآنــی وجــود دارد؛
ولی برای نفی تجسیم ،هیچ دلیلی از کتاب ،سنت و سلف دربارۀ اثبات و نفی آن وجــود
4
ندارد.
بنابراین ،قول به تجسیم ،امری جدا از تشبیه است ،که نزد وهابیت ثابت است.
استفاده از عبارات «بال تکییف» و نقد و بررسی آن

وهابیون در باب صفات خبــری معتقدنــد خداونــد دارای دســت ،وجــه و  ...بــه معنــای
حقیقی آن است؛ اما آنها علم به کیفیت صفات خداوند ندارند و فقط خود خداونــد بــه
آنها علم دارد و به او واگذار میکنند .آنها با بهرهگیری از عبارت «من غیرتکییف» به این
نتیجه میرسند که کیفیت و چگونگی صفات وارد شده ،خبــری مجهــول اســت و نبایــد
 .6دویش ،أحمد بن عبدالرزاق ،فتاوی اللجنة الدائمة ،ج ،7ص 887و .883
 .1ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،7ص.175
 .9ابنفوزان ،صالح ،م أعالم المجددی  ،ص.73
 .4ابنتیمیه ،احمد ،درء تعارض العقل والنقل ،ج ،3ص 135و .137

دست و وجه خداوند را مانند دست و وجه بشر تصور کنیم .اما این چارهاندیشی نــهتنهــا
کارساز نیست ،بلکه مشکل دیگری را نیز ایجاد میکند و آن اینکه کالم الهی را غیرقابل
فهم میسازد و معماگونه میکند؛ زیـرا معنــای حقیقــی وجــه و یــد ،چیــزی جــز عبــو
مخصوص جسمانی و مادی ،نیست .حال اگر بگوییم معنای حقیقی ید و وجه مقصــود
است ،ولی جسمانی و مادی نیست ،از دو حال خارج نیست:
الف) قائل به مجاز شویم؛ چراکه الفاظی مانند دست ،برای همین عبو محســوس،
به صورت حقیقت اطالق می گردد و اگر بخواهد بر غیر آن اطالق شود ،اســتعمال لفــظ
در غیر ما وضع له میباشد که برخالف مبانی وهابیت است؛ چنانکه ابوزهره این اشکال
را در کتابش به ابنتیمیه وارد کرده و مینویسد:
ابن تیمیه الفاظ دست ،نزول ،قدم ،وجه ،استواء را بر ظاهرش حمل میکنــد
 ...این الفاظ در اصل برای امور حسیه وضع شدهانــد و بــر غیــر آن بــه صــورت
حقیقت اطالق نمیشود و فرقی نمیکند که این غیرمعلوم باشد یا مجهول .پــس
این استعمال در غیرمجازی میباشد6.

ب) بگوییم دچار نوعی تناقضگویی شدهایم؛ یعنی از طرفی بگوییم خداوند حقیقتا
دارای پا میباشد ،و در عین حال دارای اجزاء نمیباشد! آیا جمع بین آنها ممکن است؟
این تناقضگویی به روشنی در کالم ابنعثیمین مشــهود اســت .وی در ذیــل روایــت
منتسب به پیامبر در مورد پا گذاشتن خداوند در آتش ،در ذیــل مســئله چهــارم تصــریح
میکند :خداوند حقیقتا دارای رجل و قدم میباشد که مانند رجل مخلوقین نیست و این
صفت ذاتی ،خبری است که نشان دهنده اجزاء برای ماست؛ ولی این اجزاء بــودن بـرای
1
خداوند ممتنع است.
اگرچه در سخنان وهابیت ،در کنار اثبات صفات خبری ،عبارت «من غیر تکییــف»
وجود دارد ،ولی با دقت در سخنان آنها به روشنی میتوان دریافــت کــه آنهــا بــه نفــی
کیفیت هم پایبند نبوده و خدا را متشکل از اجزاء توصیف کردهاند؛ چنانکه ابنقیم پــس
از نقل اقوال نظریه تجسیم و نفی آن ،تصریح میکند که ما خداوند را بــا همــۀ اوصــاف
کمالیکه دارد ،متصف میکنیم .اگر الزمۀ این امر ،تجسیم و تشبیه باشد ،هیچ اشکالی
 .6أبوزهرة ،محمد ،اب تیمیة حیاته وعصره ،ص.837
 .1ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی ورسائل ،ج ،2ص.313

ندارد؛ چراکه الزمه حق ،حق است.
وهابیون به غلط ،نظریه اجزاء داشتن پروردگار را به همۀ مسلمانان نسبت میدهنــد.
ِ
ابنتیمیه بر این باور است که مذهب جمهور اهل اسالم و دیگر ملل و سلف امت و ائمه
1
آنها ،خداوند را با صفات خبری که اقتبای اجزاء و تبعیض دارد ،متصف کردهاند.
6

مبانی اعتقاد وهابیت به تشبیه و تجسیم
 .1نفی مجاز در قرآن

چنانکه گفتیم ،وهابیون معتقدند نباید آیات و روایات را بر غیر ظاهرش حمل کرد؛ بلکه
هر آنچه در ظاهر آیات و روایات مطرح شده ،همان را میپذیریم 9.یکی از عمده دالیل
آنها ،اعتقا د به فقدان مجاز در لغت و قرآن میباشد .ابنتیمیه معتقد اســت کــه تقســیم
الفاظ به حقیقت و مجاز ،در کالم متأخران و پس از قرون ثالثه رواج یافته و هیچیــک از
صحابه ،تابعین ،ائمه دین و ائمه لغت ،در کــالم خــود از آن اســتفاده نکــردهانــد و تنهــا
کسیکه از «مجاز» نام برده ،ابوعبیده معمر بن مثنی است که در کتابش با عنوان «مجاز
4
القرآن» از آن نام برده است.
ِّ
ابنقیم در اینباره میگوید« :مجاز ،طاغوتی است که متأخران و معطله برای تعطیل
حقایق اسماء و صفات الهی به آن پناه بردهاند ».وی معتقد است کــه تقســیم الفــاظ بــه
حقیقت و مجاز ،تقسیمی اصطالحی است 5که پس از سه قرن نخست پدید آمده و منشأ
1
آن نیز معتزله و جهمیه و متکلمان متأثر از آنان بوده است.
ابنعثیمین ،نیز با اینکه بحث مجاز را به تفصیل مطرح میکند ،ولــی در پایــان ،بــه
7
سخنان ابنتیمیه و ابنقیم اشاره میکند و حق را در کالم ایشان میداند.
 .6ابنقیم جوزی ،محمد ،مختصر الصواعق المرسلة ،ص.73
 .1ابنتیمیه ،احمد ،بیان تلبیس الجهمیة ،ج ،1ص.851
 .9ابنفوزان ،صالح ،اإلرشاد إلی صحیح االعتقاد ،ص.133
 .4ابنتیمیه ،احمد ،اإلیمان ،ص 37و .33
 .5ابنقیم جوزي ،محمد ،مختصر الصواعق المرسلة ،ص.825
 .1همان ،ص.823
 .7ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،األصول م علم األصول ،ص 13الی .88

نقد نظر وهابیت در مورد نفی مجاز
از ادلۀ وجود مجاز ،وقوع آن در قرآن است که قائالن به مجاز ،از آن نام میبرنــد 6.البتــه
آیات مجاز فراوان است؛ چنانکه سیوطی میگوید« :عزالدین بن عبدالســالم کتــابی در
این باره تــدوین کــرده کــه مــن آنرا تلخــی کــرده و مجنناز الفرسننان الننی مجنناز القننرآن
ً
َ ُ ُّ ُ
1
هاو ية مجازا به «هاو یه» که نام جهنم است،
نامیدهام» .برای نمونه در آیۀ شریفه :فأمه ِ
اطالق مادر شده است و این می رساند که در جهنم ،آتــش ماننــد مــادر کــه تمــام امــور
فرزندش را بر عهده میگیرد ،کافران را در خود به آغوش میگیرد.
در روایت نبوی نیز کاربرد لفظ در غیر موضوعلــه وجــود دارد؛ چنانکــه در صــحیح
َ َ
ُ َّ
َ
بخاری آمده است« :قا َر ُسو الل ِهَ :و َج ْد ُت ُه َب ْح ًراْ ،يع ِنی الف َرس» 9که رســول خــدا در ایــن
روایت بر اسب ،اطالق دریا کرده است.
با اینکه وهابیون معتقدند نه در لغت و نــه در قــرآن مجــاز وجــود نـدارد و هــر چــه
هست ،حقیقت است ،ولی میبینیم که خود در کالمشان دچار مجازگو یی شدهانــد و از
آن استفاده کردهاند .برای نمونه ابنتیمیه درباره معیت و قرب خداوند به بنــدگان ،چهــار
نظریه نقل میکند و به نظریه چهارم معتقد میشود که منظور از معیـت ،علــم خداونــد
متعال است و این نظر را به ائمه دین نسبت میدهد و میگو ید :ایشان به تمــام آنچــه در
کتاب و سنت آمده ،ایمان داشتند و معتقد بودند که خداوند در باالی آسمانها قــرار دارد
و از مخلوقات دور است و مخلوقات نیز از خدا دورند؛ ولی با ایـن وجــود ،خداونــد بــا
4
علمش به عموم بندگان و با کمک و تأیید و کفایت به انبیاء و اولیا همراه است.
ابنتیمیه در جای دیگری همین نظر را که منظور از معیت ،علم است ،به احمــد بــن
حنبل نسبت میدهد؛ 5درحالیکه میدانیم لفظ «مــع» در لغــت بــه معنــای همراهـی و
مصاحبت است ،نه علم ،چنانکه ابنتیمیه گفته است.

 .6ابنعبدالقوی ،سلیمان ،شرح مختصر الروضة ،ج ،8ص.82

 .1سیوطی ،جاللالدین ،اإلتقان فی علوم القرآن ،ج ،7ص.185
 .9بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج ،3ص.77

 .4ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،5ص.187
 .5همان ،ج ،5ص.337

 .2نفی تشابه در صفات خبری

آیات قرآن کریم به «محکم» و «متشابه» تقسیم میشود .وهابیون تمام صفات خبــری را
جزء آیات محکمات میدانند؛ چراکه معتقدند هر چه در آیات و روایات وارد شده را بــر
معنا و مراد ظاهریاش حمل میکنیم.
ابنفوزان صفات خبری را جزء آیات محکمات میداند و در رد کسانیکه صــفات را
اْلس َم ُاء ْال ُح ْس َنی َفم ْ
تأویل میکنند ،به آیه َ ول َّله ْ
ماد ُ ُوه ِب َهمما اســتدالل میکنــد و میگویــد:
ِ ِ
خداوند در این آیه ،اسمای حسنی را برای خود اثبات کرده و به مسلمانان امر فرموده کــه
او را با آن نامها بخوانند .اگر معانی این نامها چنانکه جهمیــه ،معتزلــه و اشــاعره گمــان
کردهاند ،معلوم نیست ،چگونه میتوان خدا را به آنها خواند؟ همچنین در ایــن آیــه ،بــه
منکران اسمای الهی وعید عذاب داده شده و کسانیکه ایــن صــفات را تأویــل کننــد ،در
6
حقیقت آنها را انکار کردهاند.
وی معتقد است که بنابر دیدگاه اهلسنت ،اسما و صفات الهی ،از متشابهات نیست
تا معنای آنها به خداوند تفو یض شود؛ زیرا اگر چنین باشد ،ایـن صــفات بـرای انســان
قابل فهم نخواهد بود؛ درحالیکه خداوند به تدبر در قرآن امر فرموده و بر فهم و درک آن
تشو یق کرده است .هرگاه نصوص صفات قابل فهم نباشد و خداوند بــه فهـم آن دســتور
دهد ،خداوند ما را به کاری دستور داده که قادر بر آن نیستیم و خداوند از چنین دستوری
1
منزه است.
نقد و بررسی
اوال جمهور مفسرین علمای اهلسنت بر این باورند که صفات خبری جزء آیات متشابه
9
در قرآن کریم است؛ چنانکه أبوزهره بر آن تصریح کرده است.
ثانیا با این که وهابیت به ظاهر بــر ایــن بــاور اســت کــه صــفات خبــری جــزء آیــات
محکمات میباشد ،ولی در ارتکازات ذهنی خود ،آنهــا را جــزء متشــابهات میدانــد و
علت این مسئله به دلیل قیودی مانند «من غیــر تکییــف وال تمثیــل» اســت کــه پــس از
 .6ابنفوزان ،صالح ،اإلرشاد إلی صحیح االعتقاد ،ص.133
 .1همان ،ص.155
 .9أبوزهرة ،محمد ،ابنتیمیة حیاته وعصره ،ص.833

صفات خبری میآورند .اگر این آیات از محکمات بود  ،دیگر نیازی به ماننــد ایــن قیــود
6
نبود .پس معلوم میگردد که این آیات ،متشابه هستند.
 .3حجیت فهم سلف

یکی از مهمترین مبانی فکری وهابیت ،حجت بودن فهم سلف است .وهابیون در تمــام
مباحث علمی ،ازجمله در بحث صفات خبری ،فهم ســلف را بــر فهــم خلــف تــرجیح
میدهند و آنرا اسلم و احکم از فهم خلف میدانند .وهابیت در توحید اسماء و صفات
الهی ،معتقدند که سلف صالح ،اسماء و صفات خداوند را همــانگونــه کــه در کتــاب و
سنت آمده ،بر خداوند اطالق کردهاند و آنها را بر معانی ظاهریشان حمل میکرده و از
تشبیه نیز پرهیز داشتند؛ زیـرا صــفات خــالق ،مخصــوص و شایســته اوســت و صــفات
مخلوق نیز شایسته و مخصوص اوست و میان این دو شباهتی وجود نــدارد؛ همانگونــه
که میان ذات خالق و ذات مخلوق شباهتی نیست.
بنابراین ،معانی صفات الهی معلوم است؛ ولی کیفیت و چگونگی آن معلوم نیست و
جز خداوند کسی کیفیت آنرا نمیداند .به همین دلیل اســت کــه وقتـی از امــام مالــک
َ ْ
درباره آیه َّ الر ْح َمم ُٰن َ لی ال َع ْر ِش ْاس َت َو ٰى سؤال شد ،پاســخ داد« :االسممتواء معلمموم ،والكيمف
مجهو  ،واإليمان به واجب ،والسؤا نه بد ممة» .آنچه وی درباره استوا گفته ،در همۀ صفات
الهی جاری است و این امــر مــورد قبــول همـۀ اهلســنت و جماعــت اســت 1.ازایــنرو
ابنعثیمین در پاسخ این پرسش که در هنگام نزول خداوند ،آیا عــرش خــالی میشــود؟
اصل ایــن پرســش را بیوجــه میدانــد و ابتــدا پرســشکننده را خطــاب قـرار میدهــد و
میگوید:
آیا تو بر فهمیدن صفات خدا حری تر هستی یا صحابه؟ اگر بگویی من به
فهم آن حری ترم ،دروغ میگویی ،و اگر بگویی آنهــا حری تــر بودنــد ،پــس
شما هم آنچه در اینباره انجــام دادنــد را انجــام دهیــد .آنهــا هیچگــاه از پیــامبر
ً
ن رسیدند که (مثال) :یا رسولالله! وقتــی خــدا نــازل میشــود ،آیــا عــرش خــالی
میشود؟ این چه پرسشی است که میپرسید؟! بلکه بگــو خــدا نــازل میشــود و
ساکت باش .اینکه عرش خالی میشود یا نمیشود ،چیزی نیست که تو مــأمور

 .6حیدری ،سید کمال ،التوحید عند الشیخ اب تیمیه ،ص.837
 .1ابنفوزان ،صالح ،اإلرشاد إلی صحیح االعتقاد ،ص.155

به تصدیق آن باشی؛ مخصوصا در امری که مربوط به ذات خدا و صفات اوست؛
چراکه این امر فوق عقول میباشد6.

ازاینرو به خوبی اهمیت فهم سلف و حجیت آن در نزد وهابیت فهمیده میشود.
بررسی نظر سلف در مورد صفات خبری

وهابیون درباره صفات خبری ،مدعی پیروی از سلف هستند و معتقدند که سلف ،الفاظ
و مفاهیم صفات را بر معنای حقیقی و ظاهری آنها حمل میکــردهانــد؛ درحالیکــه در
میان سلف ،روشهای گوناگونی وجود داشته است .شهرستانی در کتابش به چنــد روش
اشاره کرده ،که عبارتند از:
 .1تشبیه

جماعتی از سلف برای خداوند صــفاتی ازلــی اثبــات میکردنــد و میــان صــفات ذات و
صفات فعل فرقی نمینهادند و نیز صفات خبریه مانند ید و وجــه بــرای خداونــد اثبــات
میکردند .برخی از آنها نیز در اثبات صفات برای خداونــد ،تــا حــد تشــبیه بــه صــفات
1
مخلوقات پیش رفتند.
شهرستانی در جای دیگر به روش حشویه از اهلحدیث اشاره میکند کــه در عصــر
صحابه و تابعین زندگی میکردند و روش اثبات و تشبیه را برگزیده بودند .وی گفته است
که آنان معتقد شدند ،معبودشان دارای اعبا و ابعاض است و انتقال و آمــدن ،در بــاال و
در کنار چیز دیگری قرار گرفتن ،برای او جایز است و آیاتی را که این مفاهیم در آنها به-
کار رفته ،بر همان معانیای که در مورد اجسام مقصود است ،حمــل کردنــد .همچنــین
احادیثی را که در آنها برای خداوند صورت ،قدم ،اصبع و یــد اثبــات شــده ،بــر معــانی
9
متعارف آن در مورد اجسام حمل کردند.
 .2تأویل

عدهای از سلف روش تأویل را برگزیدند و آیات متشابه در بــاب صــفات خداونــد را بــر
معانی مجازی آنها حمل کردند؛ چنانکه شهرستانی گفتــه اســت« :عــدهای از ســلف،
 .6ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی ورسائل ،ج ،1ص 853و .855
 .1شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،ج ،1ص.38
 .9همان ،ج ،1ص 153و .155

صفات خبریه را بهگونهای که لفظ اقتبای آنرا داشت ،تأویل کردند».
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 .3توقف

برخی دیگر از سلف درباره صفات خبریه راه توقف را برگز یده و گفتند :ما به حکم عقــل
میدانیم که خداوند ِمثل و مانند ندارد و از طرفی ،ما معنای الفاظی کــه بیـانگر صــفات
َ
خبریه است ،مانند َ خل ْق ُت ِب َي َد َّي و َ ج َاء َر ُّب َك و مانند آنرا نمیدانیم .ما به فهم و تفسیر
معانی این آیات و تأو یل آنها تکلیف نشدهایم؛ بلکه مکلفیم که بــه یگــانگی خداونــد و
مثل و مانند نداشتن او ایمان آوریم 1.وی سـ س از مالــک بــن انــس (م133ق) ،احمــد
بنحنبل (م831ق) و سفیان ثوری (م171ق) ،به عنوان پیروان روش توقف و تفو یض یاد
کرده است.
توحید مسلمانان

وهابیان خود را تنها کسانی میدانند کــه بــه توحیــد واقعــی دســت یافتهانــد و معتقدنــد
نظرشان نظر سلف و اهلسنت میباشد .آن ها معتقدند اشاعره ،ماتریدیه (که اکنون همۀ
اهلسنت را تشکیل میدهند) 9،معتزله ،شیعه و  ...به توحید دســت نیافتهانــد یــا دچــار
بدعت در توحید شدهاند .غامدی در کتابش بر کثرت اشاعره و ماتریدیه تصریح کــرده و
4
ابنتیمیه و پیروان وی را قلیل معرفی میکند.
بنابراین در میان فرقهها و نحلهها ،فقط وهابیت به حقیقت توحید دست یافتــه و بقیـه
فرقهها و گروههای فکری اسالم ،اعم از حکما و متکلمان و عارفان ،اهل ضالل و بدعت
میباشند! آنها بر این باورند که فقط خودشان اهلسنت واقعی هستند؛ ازاینرو دیگـران
را از انتساب به این مذهب نفی میکنند.
ابنعثیمین درباره تقســیمبندی اهلســنت بــه دو مکتــب ابنتیمیــه و شــاگردانش ،و
اشاعره و ماتریدیه میگوید:
بین این دو مکتب اختالف آشکاری وجود دارد؛ چراکه در مکتــب ابنتیمیــه

 .6همان ،ج ،1ص.38
 .1همان ،ج ،1ص 38و 37
 .9زهرانی ،علی ،االنحرافات العقائدیة والعلمیة ،ج ،1ص.77
 .4غامدی ،خالد علی المرضی ،نقض عقائد األشاعرة والماتریدیة ،ص.3

ظواهر اسماء و صفات بر نصوص خود باقی میماند و تنها از تمثیل و تکییف که
پروردگار نفی کرده ،نهی میشود؛ ولی در مکتب دوم ،از حمل نصوص اسماء و
صــفات بــر ظــواهرش خــودداری میکننــد .مــثال در آیــۀ شــریفه َ َ ْ َ 
ممد ُاه
بممو ي
َ
َم ْب ُسوط َتان 6مکتب اول حقیقتا برای خداوند اثبات دست میکند؛ ولی مکتب
دوم اثبات دست حقیقی را تحریم کرده و در اینکه آیا مراد ،نعمت یا قوت است،
اختالف دارند.

وی در پایان ،کتاب خدا ،سنت پیامبر ،کالم صحابه و تابعین از سلف امت را میــزان
برای داوری در اهلسنت واقعی بودن قرار داده است .او ادعا میکند که مکتب اشاعره و
ماتریدیه با هیچیک از داللتهای مطابقی ،تبمنی یا التزامی ،هــیچیــک از معیارهــای
میزان را ندارد؛ ولی مکتب ابنتیمیه به داللت صریح یا ظاهری یا اشارهای ،مطابق میزان
و معیارهای اهلسنت است .او نتیجه میگیرد که به داللت روشــن ،اهــلســنت واقعــی
مکتب ابن تیمیه است و حکم به مساوی بودن این دو مکتب ،ظلم و جمــع بــین ضــدین
است و از آنجا که ظلم ،شرعا و جمع بین ضدین ،عقال ممتنع است ،دیگران را از اهل-
1
سنت بودن خارج میداند.
نتیجه

با بررسیهای صورت گرفته و با توجه به تصریح سخنان وهابیت ،معلوم میشود کــه
ب ین عقیده توحید وهابیت و مسلمانان اختالف و ضدیت وجود دارد .وهابیون بــا برحــق
دانستن مبانی و مناهج خود ،بهویژه در توحید اسماء و صفات الهی و باطلدانستن مبانی
و مناهج دیگران ،خود را اهل سنت واقعی معرفی میکنند و دیگر ِف َرق اهــلســنت را بــه
دلیل ن ذیرفتن مناهج آنها از دایره اهلسنت خارج میدانند .مبانی و مناهج آنها در بــاب
صفات خبری نتیجه ای جز گرفتار شدن در عقیده تجسیم و تشبیه ندارد .ازایــنرو حتــی
وهابیون معاصر برای رفع اتهام از قول به تجسیم و تشبیه ،مجبور شدهاند با حفظ سخنان
و افکار بزرگانشان در دفاع از خود ،دست به قلم ببرند؛ ولی در مقابــل ،مســلمانان بـرای
حفظ توحید واقعی ،از همان ابتدا در برابر اعتقاد آنها قیام کرده و با آن مقابله کردهاند.
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بررسی دیدگاه سلفیه جهادی ،ذیل آیه حاکمیت ،با
تأکید بر حدیث عبدالله بن عباس (کفر دون کفر)
*
**

چکیده

َ
ُ
َ ْ َ َّ َ ُ َ َ
سلفیه جهادی با استناد به آیۀ  33سوره مائده و من ل ْم َي ْحك ْم ِب َما أن َز الل ُه فأول ِئك ُهم ُم
ْال َكاف ُر َ
ون حاکمان کشورهای اسالمی را محکوم به کفر اکبــر کردهانــد .آنــان تفســیر
ِ

ِ
صحابی پیامبر عبدالله بن عباس ،ذیل آیۀ حاکمیت،که شاکلۀ مبانی تکفیــری آنــان را

متزلزل کرده ،تخطئه نموده و از انتساب این حدیث به ابنعباس خودداری میکننــد.
آنها به وثاقت هشام بن ح َجیر در سند حدیث اشکال کرده و مدعیانــد کــه در مــتن
حدیث ،إدراج صورت گرفته است.
دقیق سند و متن روایت ،نتیجه میگیریم که هیچ خدشهای بــه حــدیث
اما با بررسی ِ
َ
ابنعباس که از طرق گوناگون نقل شده ،وارد نیست و حتی بــرخالف آنــانَ ،ســلف و
ََ
خلف امت ،همچون نظریهپرداز ســلفیه (ابنتیمیــه) و شــاگردانش (ماننــد ابنقــیم)،
نهتنها مخالفتی با روایت ابنعباس ندارند ،بلکــه در مــوارد گونــاگون بــه آن احتجــاج
کردهاند .با بررسی این حدیث درمییابیم که علما در موضــوعات گونــاگون ،اعــم از
مسائل کالمی ،فقهی،حدیثی و تفسیری ،بر آن اهتمام ورزیدهاند.
کلیدواژهها :آیۀ حاکمیت؛ سلفیه جهادی؛ عبداللــه بــن عبــاس؛ کفــر دون کفــر؛ هشــام بــن
حجیر؛ إدراج.

* درجه علمی
** درجه علمی

مقدمه

واژه «کفر» در قرآن کریم از جمله الفاظی است که به معانی گوناگونی تأویــل میشــود.
این کلمه گاه بر کفر اعتقادی و گاه بر کفر عملی حمل میشود .سلفیه جهادی معتقدنــد
که «کفر» در آیۀ حاکمیت ،به معنای کفر اکبر اســت .آنــان تفاســیر ســلف پیرامــون آیــۀ
حاکمیت را رد کرده و در یک قاعده کلی ،هرگونه فهم صحابی و تابعی یا تابع تابعی کــه
ِ
کفر اصغر حمل کند ،مخالف قرآن دانستهاند.
واژۀ «کفر» را بر ِ
عبدالله بن عباس یکی از مفسرین محترم صحابه در نزد همگان اســت .او در تبیــین
کفر اکبر نبوده؛ بلکه کفــر دون کفــر ،یعنــی
کفر در آیهِ ،
واژۀ «کفر» بر این باور است که ِ
کفر اصغر است .همچنین شاگردان ابنعباس مانند :طاووس یمانی ،عطاء بن أبیرباح و
علی بن ابیطلحه نیز بر این عقیده استوار بوده و دیگر تابعین و مفســرین ،تفســیر وی را
برگزیدهاند.
سلفیه جهادی که در برابر این اعتقاد راسخ و اجماع به تنگ آمدهاند ،نخســت منکــر
انتساب این روایت به ابنعباس شده و س س سند حدیث را تبعیف کرده و سرانجام در
متن حدیث ،از حیث داللت خدشه وارد کردهاند.
ضرورت پرداختن به این مسئله از آنجاست که پس از بررسی حدیث ،اگــر روشــن
گردد سخن سلفیه جهادی در مورد منتسب نبودن حــدیث بــه ابنعبــاس ،ادعــایی بــیش
نیست ،نامشروع بودن مبنای تکفیری آنان کامال روشن خواهد شد .بــا تصــحیح ســند و
داللت حدیث برخالف نگرش آنهــا ،مبنــای اصــلی ســلفیه تکفیــری مبنــی بــر تکفیــر
حاکمان و شهروندان کشورهای اسالمی که بر اساس فهم نادرست از آیــۀ حاکمیــت َ و
َمن َ ْم َي ْح ُك ْم ب َما َأ ْن َز َ َّالل ُه َف ُأ َولئ َك ُه ُم ْال َكاف ُر َ
ون شکل گرفته ،متزلزل و برمال خواهد شد.
ل
ِ
ِ
ِ
ـادی
خواننده با مطالعۀ این پژوهش ،به این نتیجه خواهد رسید که اگرچه ســلفیه جهـ ِ
تکفیری ،خود را پیرو سلف میپندارند ،ولی هیچ اساس و ریشۀ تاریخی از جانب سلف
صالح مانند عبدالله بن عباس و شاگردانش وجود ندارد تا نگرش سلفیه جهادی را تأییــد
کند .از این رو همانگونه که برخی از نظریهپردازان اسالمی گفتهاند ،ایــن حــدیث کمــر

سلفیه جهادی را شکسته است و نامشروع بودن رفتارهای آنان در پوشش آیــۀ حاکمیــت،
به چالش کشیده خواهد شد.
جهادی تکفیری ،به فهم سلف صالح همچــون عبداللــه
حقیقت این است که سلفیه
ِ
بن عباس و دیگر صحابه و تابعین توجهی ندارند و فقط به ادعای پیروی از سلف ،تفسیر
عبدالله بن عباس را معارض با فهم خود دانسته و به همین دلیل ،در مقام مقابلــه و نفــی
حدیث ابنعباس و دیگر سلف صالح برآمدهاند.
در موضوع حدیث عبدالله بن عباس کتابها و مقاالتی نوشته شده کــه بــرای نمونــه
میتوان به کتاب قرة العیون اشاره کرد .کتابهــایی کــه در ایــن زمینــه نگاشــته شــده ،در
البهالی مباحث دیگر به این مسئله پرداختهاند ،نه اینکه مستقل بررسی شده باشد .نکته
دیگر اینکه بیشتر این تألیفات را وهابیون نگاشتهاند.
وجه تمایز این مقاله از نوشته های دیگر این است که در صدد نقــد نظریــه و دیــدگاه
سلفیه جهادی به حدیث ابنعباس ،به صورت مستقل و بــا ارجــاع بــه آثــار ســلف و بــر
اساس آنچه مورد اتفاق فریقین است ،برآمده است.
سلفیه جهادی

«سلف» در لغت به معنای پیشین و در اصطالح سلفیها ،با اقتبــاس از روایــت «خیــر
9
القرون»1بر سه نسل ،صحابه ،تابعین و تابع تابعین اطالق میشود.
ِ
سلفیه به کسانی میگویند که در فهم کتاب و سنت ،معتقد به پیروی از سلف صالح
4
هستند؛ ازاینرو هر کس چنین اعتقادی داشته باشد ،وی را سلفی مینامند.
«سلفیه جهادی» به کسانی اطالق میشود که داعیــۀ برقــراری حکومــت و خالفــت
اسالمی دارند و تنها راه رسیدن به آن را جهــاد مســلحانه میداننــد 5.آنــان آمیختــهای از
6

 .1ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،8ص.35
 .2عن النبي قال « :خیر الناس قرني ،ثم الذین یلونهم ،ثم الذین یلونهم ،ثم یجيء أقــوام تســبق شــهادة أحــدهم یمینــه،
ویمینه شهادته»؛ بهترین مردمان در همه قرون ،مردم قرن من هستند؛ س س کسانی که بعد از آنان میآیند؛ س س مردمی کــه
پس از آن میآیند که شهادتشان بر قسمشان پیشی میگیرد و قسمشان بر شهادتشان( .بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صننحیح
بخاری ،ح8758؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ح.)8577
ٌ
ٌ
 .3فرید ،احمد ،السلفیة قواعد و اصول ،ص.3
 .4همان.
 .5عماد ،عبدالغنی ،مقاله «المفاهیم و االفکار والعقائد المحوریة للحرکات االسالمیة»از کتــاب الحرکننات االسننالمیة فننی

اندیشههای عقیدتی و عملی وهابی قطبــی 6هســتند کــه معتقــد بــه کفــر حکومتهــای
امروزین و جاهلیت جوامــع هســتند و تنهــا راه تغییــر را جهــاد مســلحانه میداننــد 1.از
مقدسی ،أیمن الظواهری،
مشهورترین شخصیتهای سلفیه جهادی میتوان به ابومحمد ِ
ابوبکر ناجی و سید امام اشاره کرد 9.آنان اگرچه خود را پیرو سلف میدانند ،اما برخی از
4
خلف را همچون سلف میپندارند.
از عملکرد سلفیه جهادی به روشنی پیداست که آنها اغلب به جــای اینکــه از قــول
صحابه،تابعین و تابع تابعین پیروی کنند ،به قول خلف و افـرادی کــه قرنهــا از ســلف
ِ
فاصله دارند ،تکیه دارند .برای نمونه :شنقیطی صاحب تفسیر اضواء البیننان از مفســرین و
علمای بزرگ نزد تکفیریها ،چنان به نظرات و اقوال ابــنتیمیــه و شــاگردان وی پایبنــدی
نشان میدهد ،گویی او را صحابهای از سلف و مصاحبین رسول خدا یافتــه اســت و
در برابر گفتههای وی تسلیم محض است 5.آنان افرادی چون :محمــد بــن عبــدالوهاب،
محمد بن عبداللطیف آلشیخ ،بنباز ،ابنعثیمین ،البانی و بنجبرین را همچــون ســلف
1
میدانند.
حدیث عبدالله بن عباس ،نزد فرق اسالمی

در برهه ای خوارج برای اولین بار آیۀ حاکمیت را مبنای خــود بـرای تکفیــر قــرار دادنــد.
ناصواب آنان ،عبدالله بن عباس را فرســتاد تــا
حبرت علی برای جلوگیری از تفسیر
ِ
فهم نادرست آنها و مسئلهای که با کج فهمیشان در جامعه ایجاد شــده بــود را اصــالح
کند .ابنعباس «کفر» در آیه را به کفر اصغر یعنی کفری که منجــر بــه خــروج از اســالم
نمیشود ،تبیین کرد.
ـط
ـ
غل
ـت
ـ
برداش
ـادی،
ـ
جه
ـلفیه
ـ
س
ظهور
با
دگر
قرن
پس از گذشت
بار
واقعه
این
از
ها
ِ
ِ
الوط العربی ،ج ،1ص32؛ مرتبی ،محمد محمود ،صناعة التوحش التکفیر والغرب ،ص.85
 .1سلفیه جهادی عالوه بر تأثیرپذیری از افکار وهابیت ،در مسئله حاکمیت از افکار «سید قطب» تأثیر گرفتند.
 .2مرتبی ،محمد محمود ،صناعة التوحش التکفیر والغرب ،ص.85
 .3عماد ،عبدالغنی ،همان ،ص.3
 .4انصاری ،ابیالحارث ،االصول الجهادیة ،ص.33
 .5طویان ،عبدالعزیز بن صالح ،جهود الشیخ محمد االمی الشنقیطی فننی تقریننر عقینندة السننلف (در سراســر کتــاب ایــن
موضوع به چشم میخورد).
 .6انصاری ،ابیالحارث ،االصول الجهادیة ،ص.33

خوارج مطرح شده و ایــن معبــل دوبــاره در جامعــۀ اســالم ایجــاد شــده اســت .بـرای
رویارویی با این اندیشه ،باید دوباره از حدیث عبدالله بــن عبــاس بهــره بــرد تــا خطــای
فاحش سلفیه جهادی برمال شود.

َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َْ َ َ
«ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقو ن الملة ثم قرأ :ومن لم يحكم ِبما أنممز
َّالل ُه َف ُأ َولئ َك ُه ُم ْال َكاف ُر َ
ون؛ 6کفــر در آیــۀ حاکمیــت ،بــه معنــای کفــری کــه شــما خــوارج
ِ
ِ

میپندارید ،یعنی کفر خروج از اسالم نیست.
علمای اسالم در موضوعات گونــاگون ،اعــم از مســائل کالمــی ،فقهــی ،حــدیثی و
تفسیری ،به این حدیث توجه داشتهاند 1.برای نمونه :از حیث کالمی و عقیدتی در مسئله
ایمان و کفر ،برای اینکه از واژۀ «کفر» برداشت ناصحیح نشود و به طور کلــی در برابــر
اسالم فرد قرار نگیرد ،کفر را به دو نوع ،کفر اکبر و کفر اصغر تقسیم کرده و یکی از ادلــه
ِ
9
را حدیث ابنعباس برشمردهاند.
در تبیین شاخصههای کفر ،کفر را به دو گونه تقسیم کردهاند .1 :کفر اعتقادی ،یعنی
کفری که انسان را از دایرۀ اسالم خارج میکند؛  .8کفر عملی ،یعنی کفری که انســان را
از دایــرۀ اســالم خــارج نمیکنــد .در تأییــد ایــن نظریــه ،بــه حــدیث ابنعبــاس اســتناد
4
ـافر
نمودهاند .علما با یاری گرفتن از این روایت ،مسلمان را به صرف ارتکــاب کبیــره ،کـ ِ
5
خارج از دین تلقی نکرده و احکام کفر را بر او صادر نمیکنند.
از حیث تفسیری و فهم قرآن ،بسیاری از مفسرین ،هرچنــد از بعــد کالمــی حــدیث
َ َ ْ َ
من لم ْمم
ابن عباس را در مقابل فهم خوارج و سلفیۀ جهادی در ذیل آیۀ 33سوره مائــده ومم
َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
الل ُه َف ُأ َولئ َك ُه ُم ْال َكاف ُر َ
ون به کار گرفتهاند تا پس از ارائــۀ تفســیر صــحیح ،از
يحكم ِبما أنز
ِ
ِ

 .1طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،ج ،15ص752؛ ابنعبدالبر ،یوسف بن عبداللــه ،التمهینند ،ج،3
ص873؛ حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرک علی الصحیحی  ،ج ،8ص.738
 .2طبری ،محمد بن جریر ،جامعالبیان فی تأویل القننرآن ،ج ،15ص752؛ قرطبــی ،محمــد بــن احمــد ،الجننامع ألحکننام
القرآن ،ج ،5ص137؛ بغوی ،حسین بن مسعود ،معالم التنزیل ،ج ،8ص55؛ سعدی ،عبدالرحمن بن ناصر ،تیسیر الکریم
الرحم  ،ج ،1ص.877
 .3ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،مدارج السالکی  ،ج ،1ص.733-735
 .4مروزی ،محمد بن نصر ،تعظیم قدر الصالة ،ج ،8ص.587
 .5عینی ،محمود بن احمد ،عمدة القاری شرح صحیح البخاری ،ج ،83ص.831

تکفیر حکام و شهروندان جامعه اسالمی جلوگیری کنند 6و از حیث حدیثی ،این روایت
1
را جزء احادیث معتبر و برجسته خود شمرده اند.
با نگاه کلی به آثار علمای اسالم ،بهویژه اهل سنت پی میبریم که تفسیر عبدالله بن
ناصواب دیگران ،تأثیر بسزایی داشته است.
عباس در نزد آنان ،در پرهیز از تکفیر
ِ
الف) دیدگاه سلفی جهادی درباره حدیث عبدالله بن عباس

ِ
ً
سلفیه جهادی درباره حدیث ابنعباس چند دیدگاه دارند .اوال در انتساب این حدیث بــه
ابنعباس خدشه وارد کرده و بر این باورند که این حدیث از جانب ابنعباس صادر نشده
ً
ً
است 9.ثانیا مخاطب ابنعباس را خوارج دانستهاند 4.ثالثا از حیــث ســندی بــه حــدیث
اشکال کرده 5و یکی از راویان حدیث به نام هشام بن ح َجیر را غیرثقه شــمردهاند 1.آنــان
علت ضعیفشمردن هشام بن ح َجیر را ناتوانی او در حفظ و ضبط حدیث دانسته و ایــن
ً
مسئله را بهانۀ ضعف او قرار دادهاند تا روایت ابنعباس را نادیده بگیرند 7.رابعا از حیــث
ً
داللی به متن حدیث اشکال کردهاند 8.خامسا بر این باورند که لفظ «کفــر دون کفــر» از
3
ابنعباس صادر نشده است.
این حدیث به قدری از حیث محتوا غنی و چشم گیر است کــه بــه تعبیــر ناصـرالدین
ألبانی شیخالحدیث ،کمر سلفیه جهادی تکفیری را شکسته است 61و اگر سلفیه تکفیری
این روایت را میپذیرفتند ،هرگز گرفتار فتنۀ تکفیر نمیشدند.

 .1ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،زادالمسیر فی علم التفسیر ،ج ،1ص557؛ سمعانی ،منصور بن محمــد ،تفسننیرالقرآن،
ج ،8ص.37
 .2جوزجانی ،سعید بن منصور ،التفسیر م سن سعید ب منصور ،ج ،3ص.1328
 .3صنهاجی ،ابوجندل ،اثر اب عباس کفر دون کفر ،ص.8
 .4ابوقتاده فلسطینی ،کفر دون کفر ،ص.13
 .5سلفی الجزائری ،محمد ،نثر الدر فی تفنید شبهة کفر دون کفر ،ص13؛ أثری ،ابوعبدالرحمن ،الرسائل االثریة ،ص.8
 .6مقدسی ،ابومحمد ،امتاع النظر فی کشف شبهات مرجئة العصر ،ص« .82هذا األثر یروی من طریق ســفیان بــن عیینــة
َّ َ
ضعفه األئمة الثقاة ولم یتابعه علــی هــذه الروایــة أحــد».
عن هشام بن حجیر عن طاووس عن ابنعباس ،و هشام بن حجیر
(سلفی الجزائری ،محمد ،نثر الدر فی تفنید شبهةکفر دون کفر ،ص13؛ اثری ،ابوعبدالرحمن ،الرسائل االثریة ،ص.)8
 .7صنهاجی ،ابوجندل ،اثر اب عباس کفر دون کفر ،ص.3
 .8همان ،ص.8
 .9همان.
« .10و هذا قاصمة ظهر جماعة التکفیر وأمثالهم من الغــالة»( .ألبــانی ،ناصـرالدین ،سلسننلة األحادیننث الصننحیحة ،ج،3
ص.)175

 .1طر ی طاووا یمانی
ابوعبدالرحمان ،طاووس بن کیســان یمــانی (متــوفی 157ق) یکــی از چهرههــای برجســته
6
تابعان ،فقیهی جلیلالقدر و از خواص عبدالله بن عباس و عابدان زمان خود بوده است.

« ن طاووس قا قا ابن باس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقو ن الملممة ثممم
قرأْ َ ْ َ َ  :م َي ْح ُك ْم ب َما َأ ْن َز َ َّالل ُه َف ُأ َولئ َك ُه ُم ْال َكمماف ُر َ
ون»؛ 1طــاووس از ابنعبــاس در چگــونگی
ومن ل
ِ
ِ
ِ

حکم حاکم ستمگر نقل میکند که حاکم جائر ،حکمش همانگونه که قرآن کریم فرمــوده
است« :و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده ،حکم نمیکنند ،کافرند» ،کافر است؛ امــا
کفرش همانند کفری که خوارج گمان میکردند که منجر به خروج از دیــن شــود ،نیســت؛
بلکه کفر دون کفر ،یعنی کفر اصغر به معنای گناه و معصیت اســت 9.بســیاری از علمــا و
صاحبنظران اسالمی با درستی طریق طاووس و نسبت آن با عبدالله بن عبــاس مخالفــت
4
نکردهاند.
برخی از سلفشناسان برای معرفی نگاه سلف در موسوعۀ جمعآوری شده در قاهره،
که نگرش سلف در عقیده ،منهج و تربیت را بررسی کــرده اســت ،روایــت عبداللــه بــن
عباس که از طریق طاووس یمانی نقل شــده را ســلوک و شــیوۀ فکــری و رفتــاری ســلف
دانستهاند 5.کاربرد روایت ابنعباس به قدری چشمگیر است که برخی در تشریح عقیدۀ
مسلمان واقعی در پرتو قرآن و سنت ،روایت عبدالله بن عباس که از طریق طاووس نقــل
شده را یادآور شدهاند 1.برخی نیــز چگــونگی شــکلگیری تکفیــر و ریشــۀ آن را ،پیــروی
نکردن از حدیث ابنعباس و طریق طاووس یمانی گفتهاند 7.در نتیجه ،بســیاری از اهــل

 .1ابنخلکان ،احمد ،وفیات االعیان ،ج ،8ص.553
 .2ابنعبدالبر ،یوسفبنعبدالله ،التمهید،ج ،3ص873؛ حاکم نیشــابوری ،محمــد ،المسننتدرک علننی الصننحیحی  ،ج،8
ص.738
 .3ابنعبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،التمهید ،ج ،3ص.873
 .4مروزی ،محمد بن نصر ،تعظیم قدر الصالة ،ج8ص587؛ ابنبطــه ،عبیداللــه بــن محمــد ،االبانننة الکبننری ،ج ،8ص373؛
ابنعبــدالبر ،یوســف بــن عبداللــه ،التمهینند ،ج ،3ص873؛ حــاکم نیشــابوری ،محمــد ،المسننتدرک علننی الصننحیحی  ،ج،8
ص.738
 .5مغراوی ،محمد بن عبدالرحمن ،موسوعة مواقف السلف فی العقیدة والمنهج و التربیة ،ج ،8ص.855-353
 .6قحطانی ،سعید بن علی ،عقیدة المسلم فی ضوء الکتاب و السنة ،ج ،8ص.233
 .7قحطانی ،سعید بن علی ،قةیة التکفیر بی أهل السنة وفرق الةالل في ضوء الکتاب ُّ
والس َّنة ،ج ،1ص.32

سنت ،طریق طاووس را پذیرفته و اشکالی به این نسبت وارد نکردهاند.
 .2طر ی عطاء بن ابیرباح
طریق دیگر روایت عبدالله بن عباس ،طریق عطاء بن ابیرباح است .عطاء از شــاگردان
بهنام ابنعباس به شمار میرود 1.ابنســعد دربــاره مقــام علمــی وی میگویــد کســی را
همچون عطاء و طاووس ندیدم که در مباحث علمی ممحض باشند 9.در وثاقت و اعتبار
4
وی همین بس که بخاری در تاریخ الکبیر خود ،وی را مطرح کرده است:
6

َّ
ُ
« ن طاء قولهَ  :و َم ْن َل ْم َي ْح ُك ْم ب َما َأ ْن َز َ َّالل ُه َف ُأ َولئ َك ُه ُم ْال َكاف ُر َ
ون؛ َ و َمممن لم ْمم َي ْحكممم ِب َممما
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َّ
ون؛ ْ َّ َ َ م َي ْح ُكم ب َما َأ َنز َ َّالل ُمه َف ُأ َولمٰئ َك ُه ُم ْال َفاس ُق َ
الظال ُم َ
ون قا  :كفممر
ل
ن
وم
ِ
أنز اللمه فأولم ِٰئك هم ِ
ِ
ِ
5
دون كفر ،و فسق دون فسق ،و ظلم دون ظلم».

طبری در تفسیر خود که نزدیکترین تفسیر به عصر ابنعباس است ،روایت عطاء را
نقل کرده و با تکیه بر این روایت ،کفر در آیۀ حاکمیــت را خــارج از دیــن نمــیشــمارد.
برخی دیگر برای اینکه حکم کــردن بــه غیــر مــا انــزل اللــه را فقــط معصــیت مســلمان
بشمارند ،نه اینکه وی را کافر از دین بدانند ،روایت و طریق عطاء بن ابیرباح را مســتند
7
قرار دادهاند.
ـه
ـ
گون
خوارج
و
اطی
ر
اف
تفسیرهای
ابر
ر
ب
در
مقاومت
ای
ر
ب
دیگران
ـالم
ـ
اس
از
ـیانت
ـ
ص
و
ِ
دیگر بیــان عبداللــه بــن عبــاس
مسلمان ،در ذیل آیۀ حاکمیت ،روایت عطاء را که طریق ِ
8
است ،سرلوحه خود قرار دادهاند.
 .3طری علی بن ابیطلحة
طریق دیگری که روایت ابنعباس در ذیــل آیــۀ حاکمیــت نقــل شــده ،طریــق علــی بــن

1

 .1ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج3ص718؛ ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،مدارج السالکی  ،ج ،1ص.733-735
 .2ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر اعالم النبالء ،ج ،5ص.23
 .3واقدی ،ابنسعد ،طبقات الکبری ،ج ،7ص.78
 .4بخاری ،محمد بن اسماعیل ،تاریخ الکبیر ،ج ،7ص.377
 .5مروزی ،محمد بن نصر ،تعظیم قدر الصالة ،ج ،8ص588؛ ابنبطه ،عبیداللــه بــن محمــد ،اإلبانننة عن شننریعة الفرقننة
الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة،ج ،8ص.378
 .6طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،ج ،15ص.757
 .7مروزی ،محمد بن نصر ،تعظیم قدر الصالة ،ج ،8ص.588
 .8ابنبطه ،عبیدالله بن محمد ،االبانة الکبری ،ج ،8ص.375

ابیطلحه است:

« لي بن أبيطلحة ،ن ابن باس قولهْ َ ْ َ َ  :م َي ْح ُك ْم ب َما َأ ْن َز َ َّالل ُه َف ُأ َولئ َك ُه ُم ْال َكمماف ُر َ
ون ،قمما :
ومن ل
ِ
ِ
ِ
من جحد ما أنز الله فقد كفر .ومن ّأقر به ولم يحكم ،فهو ظالم فاسق»؛ کسی که عامدانه حکم خــدا

را انکار کند و بر اساس حکم خدا حکم نکند ،کافر است و کسی که بــه خــدا و حکــم خــدا
6
اقرار کند ،اما به دالیل دیگری بر اساس حکم خدا حکم نکند ،ظالم و فاسق است.
 .4بررسی سندی روایت
َ
بـرای پــی بــردن بــه شخصــیت هشــام بــن حجیــر ،نگــاه رجــالیون و علمــای تـراجم و
جرحوتعدیل را بررسی میکنیم:
َ
ابن ابیحاتم که متعنت در جرحوتعدیل است ،درباره هشام بن حجیر سکوت کرده
و عالمه تهانوی در تبیین قواعــد حــدیثی یــادآور میشــود کــه ســکوت ابــن ابیحــاتم و
ابیزرعه به معنای توثیق راوی است 1.نسائی نیز که ازجمله متعنتین در جــرح بــه شــمار
میرود ،هشام بن ح َجیر را در البعفاء خود نیاورده و این بــدان معناســت کــه وی را در
ٌ
العجلی در کتاب الثقات ،هشام بن حجیر را ثقة خوانده
زمره راویان ضعیف نیافته استِ .
است 9.شمسالدین ذهبی در الکاشف 4و ابنشاهین در الثقات خود به وثاقت هشام بــن
1
ح َجیر تصریح کردهاند 5.ابنحبان وی را در الثقات خود آورده است.
اگر سلفیه جهادی بگویند ابنحبان در توثیق راویان متساهل بوده 7،به چند دلیل این
ادعا رد میشود:
اوال :ابنحبان را بــه ســبب تعنــت در جــرح نمیتــوان متســاهل در توثیــق و تعــدیل
دانست؛ زیرا کسی که از کوچکترین عیب در جرح چشمپوشی نمیکند ،نمیتــوان وی
8
را بهراحتی متهم به تساهل در توثیق و تعدیل کرد.
 .1طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،ج ،15ص.753
 .2عثمانی تهانوی ،ظفر احمد ،قواعد فی علوم الحدیث ،ص.357
 .3عجلی ،احمد بن عبدالله ،تاریخ الثقات ،ج ،1ص.353
 .4ذهبی ،محمد بن احمد ،الکاشف فی معرفة م له روایة فی الکتب و الستة ،ج ،8ص.775
 .5ابنشاهین ،عمر بن احمد ،تاریخ أسماء ثقات ،ج ،1ص.851
 .6ابنحبان ،محمد ،الثقات ،ج ،3ص.573
 .7صنهاجی ،ابوجندل ،اثر اب عباس کفر دون کفر ،ص.3
 .8لکنوی هندی ،عبدالحی بن محمد ،الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل ،ج ،1ص.775

ثانیا :ذهبی نیــز ادعــای قــائلین بــه تســاهل ابنحبــان را رد کــرده و در کتــاب خــود،
6
ابنحبان ،تاریخ بخاری و ابن ابیحاتم را از چشمههای معرفت ثقات برشمرده است.
با بررسی مصنفات مشهور الثقات و البعفاء و جرحوتعدیل ،به دست میآید که در
مجموع ،این تصنیفات هشام بن حجیر را ثقه دانستهاند.
جهادی تکفیری باید گفت:
در پاسخ به ایراد سلفیه
ِ
1
اوال :هرگاه بین جرح وتعدیل راوی تعارض به وجــود آیــد ،تعــدیل مقــدم میشــود.
اگرچه تعداد توثیقکنندگان هشام بن ح َجیر کم نیست ،اما اگر بر فــرض ،تعارضــی هــم
9
وجود داشته باشد ،تعدیل و توثیق ،مقدم بر جرح است.
ثانیا :بنابر قواعد حدیثی اهل سنت ،اگر ضعف راوی به سبب کذب و فسق او باشد،
روایت قابل انجبار نخواهد بود؛ اما اگر ضعف راوی علل دیگری داشته باشد ،بــا تعــدد
طرق قابل جبران خواهد بود 4.اما ابن تیمیه پا را از این هــم فراتــر نهــاده و معتقــد اســت
هرچند ناقلین حدیث را افراد غیرثقه تشکیل داده باشــند ،تعــدد طــرق موجــب تقویــت
مجموع خواهد شد 5.از دیدگاه ابنتیمیه ،نظریــهپرداز جریــان ســلفیه نیــز تعــدد طــرق،
بهتنهایی ضعف سند را جبران میکند.
به عبارت دیگر :بر فرض ضعیف دانستن هشام بن ح َجیر ،وجود قاعــدهای همچــون
ً
ُ
بعضها بعضا» ضعف سند را برطرف می کند؛ زیرا بر اســاس مبنــای رجــالی اهــل
« ُي ّقوى
سنت ،وجود طرق مختلف ،سند حدیث را تقویت نمــوده و در نتیجــه ،یقــین و صــحت
سند را حاصل میکند 1.روایت عبدالله بــن عبــاس از طــرق گونــاگون نقلشــده اســت؛
طریق طاووس 7،علی بن ابیطلحة 8،عطاء بن ابیرباح 3،علی بن الحسین 6،عکرمــه 1و
 .1ذهبی ،محمد بن احمد ،الموقظة في علم مصطلح الحدیث ،ج ،1ص.33
 .2عثمانی تهانوی ،ظفر احمد ،قواعد فی علوم الحدیث ،ص.857
 .3همان.
 .4قاسمی ،جمالالدین بن محمد ،قواعد التحدیث م فنون مصطلح الحدیث ،ج ،1ص.153
« .5فإن تعدد الطرق و کثرتها یقوي بعبها بعبا حتی قد یحصل العلم بها ولــو کــان النــاقلون فجــارا فســاقا»( .ابنتیمیــه،
احمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،12ص.)87
 .6قاری ،مال علی بن محمد ،األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الکبری ،ج ،1ص.831
 .7ابنعبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،التمهید ،ج ،3ص873؛ حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرک علی الصحیحی  ،ج ،8ص.738
 .8ابن ابیحاتم ،محمد ،تفسیر اب ابیحاتم ،ج ،3ص.328
 .9طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،ج ،15ص.757

غیره ،که این تعدد طرق ،قوت روایت را نیز چند برابر میکند.
ثالثا :بر فرض ضعیف دانستن هشام ،بر اساس قواعد حدیثی ،حدیث وی با تعــدد و
کثرت ،از ضعیف به حسن لغیره 9ارتقا مییابد؛4زیرا همین حدیث از طریق دیگری نقل
شده و احادیث دیگر ،یا مانند این حدیث ،یا اقوی از این هستند 5.ناگفته نماند کــه ایــن
1
تقویت باید به نحو متابع باشد تا تقویت صورت گیرد.
جهادی تکفیری ،نظریهپرداز سلفیه،
مسئله قابلتأمل این است که در کنار آراء سلفیه
ِ
یعنی ابنتیمیه نه تنها انتساب این روایت به عبدالله بــن عبــاس را رد نکــرده ،بلکــه هــیچ
سخنی که دال بر خدشه در سند و متن روایت باشد ،مطرح نکرده و مینویسد کــه ائمــه
اهل سنت همچون احمد بن حنبل این حدیث را پذیرفته و از آن تبعیت کردهاند و دلیلی
7
نمیبینیم که این حدیث را ن ذیریم.
عالوه بر ابنتیمیه ،شاگرد او ابنقیم نیز یــادآور میشــود :همــانطور کــه طــاووس از
ابن عباس نقل کرده است ،نباید هر حکم کننده به غیر ما أنزل الله را از دایرۀ اسالم خارج
8
کرد.
 .5بررسی داللی روایت
سلفیه جهادی معتقدند که در روایت ابنعباس ِادارج صورت گرفتــه اســت 3.آنــان ادعــا
میکنند که روایت ابنعباس با دو لفظ ،یکی بهصورت «كفر دون كفممر» و دیگری بــا لفــظ
«ليس كمن كفر بالله ومَلئكته وكتبه ورسله» ،وارد شده است .ازاینرو نتیجه میگیرنــد کــه
 .1سیوطی ،جاللالدین ،الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور ،ج ،7ص.23
 .2خازن ،علی بن محمد،لباب التأویل في معاني التنزیل ،ج ،8ص.32
« .3حسن لغیره» حدیثی است که از راوی ضعیفی که علت ضعف آن خفیف باشد و توسط طرق مختلف به مرحله حســن
لغیره ارتقا یافته باشد( .طحان ،محمود ،تیسیر مصطلح الحدیث ،ص.)32
 .4همان.
 .5همان.
 .6هرگاه برخی از افراد سلسله حدیث ،با راویان مفرد حدیث دیگری موافق با همان مبمون باشند ،به آنها «تــابع» گوینــد.
(عسقالنی ،ابنحجر ،شرح نخبة الفکر ،ج ،3ص.)82
 .7ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،3ص.718
 .8ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،مدارج السالکی  ،ج ،1ص.733 - 735
َ
« .9مدرج» در لغت اسم مفعول از « َ
الشیء في الشیء» اســت؛ یعنــی داخــل کــردم چیــزی را در چیــز دیگــر و در
أدرجت
اصطالح علم حدیث ،به حدیثی گویند که در ســند یــا مــتن آن چیــزی داخــل یــا درجشــده یــا تغییــری انجامگرفتــه باشــد.
(صنهاجی ،ابوجندل ،اثر اب عباس کفر دون کفر ،ص8؛ طحان ،محمود ،تیسیر مصطلح الحدیث ،ص.)135

در حدیث ادارج صورت گرفته است؛ یعنی لفظ «كفممر دون كفممر» و «لمميس كمممن كفممر باللممه

ومَلئكته وكتبه ورسله» را طاووس در روایت ابنعباس داخل کرده است.
در پاسخ به این ادعا گفته میشود:
اوال :اگر بنا باشد از جانب طاووس ِادراجی صورت گیرد ،الزم اســت ایــن ادراج بــا
َ
ادات تفصیلیه مانند« :أعنی» یا «أی» جدا و مشــخ گــردد؛1درحالیکــه طــاووس از
أدات تفصیلیه استفاده نکرده است.
ثانیا :حکم به ِادراج حدیث در صورتی قابلاجراست که ابتدا خود راوی به آن اشــاره
کرده باشد ،یا این که یکی از أئمۀ معتبر ،به وجود ِادراج اذعان کــرده باشــد ،یــا اینکــه از
خود کالم درجشده پی ببریم که صدور چنین کلمــهای از پیــامبر محــال اســت 9.در
روایت نقلشده از ابنعباس ،هیچکدام از دالیل و شواهدی که داللت بر ِادراج آن داشته
باشد ،وجود ندارد تا این حدیث را حمل بر ِادراج کنیم.
ثالثا :نه خود طاووس اعتراف به ِادراج کرده ،نه یکی از أئمه حدیث از ِادراج در نقــل
طاووس سخن گفته و نه صــدور آن از پیــامبر محــال اســت؛ زیـرا اگــر محــال بــود،
مفسرین ،محدثین و علمای سرشناس درباره آن سخن میگفتنــد .ممکــن اســت ســلفیه
جهادی بگویند این روایت چون مخالف قرآن است ،پس طرح آن از جانب سلف محال
است .در پاسخ گفته میشود که محل نزاع ،همان جایی است که شما گمان میکنید این
تفسیر برخالف قرآن است .دالیل بیانگر این است که اوال خالف قرآن نیست و ثانیا اگر
خالف قرآن بود ،سلف به این تفسیر تکیه نمیکردند؛ زیرا بر اساس آنچه از ســلف نقــل
4
شده ،سلف به برداشت ابنعباس اعتماد کرده و آن را برگز یدهاند.
6

 .1صنهاجی ،ابوجندل ،اثر اب عباس کفر دون کفر ،ص« :8وردت مقولــة لحبــر االمــة ابــنعبــاس بلفظــین اول هــذین
اللفظین هو کفر دون کفر وهذا اللفظ لیس من کالم ابنعباس لیس کمن کفر بالله ومالئکتــه وکتبــه ورســله وانمــا هــي
مدرجة ،اي زائدة علی اصل المتن هي في التحقیق من کالم ابنطاووس».
 .2ابنهشام ،عبدالله بن یوسف ،مغنی اللبیب ،ج ،1ص.33
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مصطلح الحدیث ،ج ،1ص.12
 .1طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،ج ،15ص757؛ ابن ابیحاتم ،محمد ،تفسیر اب ابیحاتم ،ج،3
ص328؛ ابنعبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،التمهید ،ج ،3ص873؛ حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرک علی الصننحیحی ،
ج ،8ص.738

رابعا :اگرچه به اجماع محدثین و فقها ِادراج در حدیث ،حـرام اســت 6،امــا اگــر بــر
فرضِ ،ادراجی از جانب سلف همچون طاووس صورت گرفته باشد ،گاهی ایــن مســئله
استثنا شده ،که این امر به سبب انگیزههایی همچون استنباط حکــم شــرعی از حــدیث،
پیش از اینکه به اتمام رسد و شرح و تبیین کلمات غریب و جمالتی که نیاز به تشریح و
خود سلفیه جهــادی ،فهــم
تفسیر دارد ،مانعی ندارد و در چنین شرایطی باید طبق اذعان ِ
طاووس را به فهم خود ترجیح داد؛ 1مانند زهری و دیگران که برای تفهــیم و تفســیر یــک
متن ،از واژههای دیگر برای تفهیم بهتر استفاده کردهاند .برای مثــال :در حــدیث عایشــه
درباره آغاز وحی« :كان ّالنبی َي َت َّ
حن ُث فی غار ِحراء و هو َّالت ُّعبد َّالليم َ
مالی اوا ِ َالعم َمد ِد» 9عبــارت
ِ
4
«و هو التعبد» مدرج از کالم زهری است.
خامسا :بر فرض که ِادراجی صورت گرفته باشد ،روایت عبدالله بن عبــاس ،چــه بــا
عبارت «كفر دون كفر» و چه با عبارت «ليس كمن كفر بالله ومَلئكته وكتبممه ورسممله» باشــد،
هر دو بیان می کند که برداشت آنان از آیۀ حاکمیت نادرست بوده و کلمۀ «کفــر» در آیــه
به معنای کفر اکبر که منجر به خروج فرد از اسالم گردد ،نیست؛ زیرا هر دو عبــارت بــه
معنای خروج از اسالم فرد نیست.
نتیجه اینکه با هر عبارتی که باشد ،میتواند برداشت سلفیهای تکفیری را به چالش
بکشد و عالوه بر فرض این که ادراجی صورت گرفته باشد ،این ادراج از سوی سلف بوده
و طاووس این گونه فهمیده و باید به فهم او و دیگر سلف صالح احتـرام گذاشــت و بیــان
طاووس روایت «کفر دون کفر» را اثبات میکند.
ب) مؤیدات سلف در تأیید روایت ابنعباس

بسیاری از سلف همچون صحابه ،تابعین و تابعین تابعین ،روایت عبدالله بــن عبــاس را
ِ
پذیرفته و برای دیگران نقل کردهاند .بـرای نمونــه :علــی بــن الحســین زینالعابــدین
ازجمله تابعین و سلف صالحی است که ذهبی از زهری در شأن ایشان نقل میکنــد کــه
 .8طحان ،محمود ،تیسیر مصطلح الحدیث ،ص.137
 .7طحان ،محمود ،تیسیر مصطلح الحدیث ،ص.137
 .3بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،باب بدء الوحی ،ج ،1ح.7
 .5طحان ،محمود ،تیسیر مصطلح الحدیث ،ص.138

برتر از او در قریش دیده نشده .آن حبرت روایت عبداللــه بــن عبــاس را هماننــد دیگــر
سلف نقل کردهاند:
«ثم دخلت لی لي بن الحسين فسألته ن هذه اآليا التي في المائممدة قمما

كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظلم ليس كظلم الشرك».

ممده ولكنممه
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از دیگر سلف که اشاره شد ،طاووس بن کیسان (متوفای 157ه) از چهرههای بارز و
مفسر عصر تابعین است که از خواص ابنعباس شمرده شده است 1.او روایت ابنعباس
را همان گونه که فهمیده ،برای دیگران نقــل کــرده اســت و دیگـران نیــز فهــم طــاووس را
پسندیده و دنبال کردهاند:

« ن طاووس قا  :قا ابن باس :ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقو ن الملة

ثم قرأ ومن لم يحكم بما أنز الله فأولئك هم الكافرون»؛

9

ابنعباس میگوید :کفر در آیه ،به معنای کفری نیســت کــه خــوارج بــر آن رفتهانــد؛
کفری نیست که مسلمانان را از دایره اسالم خارج کند.
از دیگر سلف ،عکرمه ،شاگرد ابنعباس کــه چهــل ســال شــاگردی ابنعبــاس را در
کارنامه دارد ،در تفسیر آیه میگوید:
«ومن لم يحكم بما أنز الله جاحدا به فقد كفر ومن أقر به ولم يحكممم بممه فهممو ظممالم فاسممق»؛

کسی که از روی انکار ،بر اساس آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند ،کــافر اســت؛ امــا
کسی که از روی انکار حکم خدا حکم نکند ،بلکه از روی اغراض دیگر همچون هــوا و
4
هوس حکم نکند ،او ظالم و فاسق است.
5
عکرمه نیز در تأیید فتوای خود می گوید :استادم ابنعباس چنین اعتقادی دارد.
از دیگر شاگردان عبدالله بن عباس ،علی بــن ابیطلحــه اســت کــه رأی طــاووس را
پذیرفته و نیز مراد عبدالله بن عباس از آیه را کسی می داند که به غیر ما انــزل اللــه حکــم
 .7سیوطی ،جاللالدین ،الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور ،ج ،7ص.23
 .2ابنخلکان ،احمد ،وفیاتاالعیان ،ج ،8ص.553
 .3ابنعبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،التمهید ،ج ،3ص873؛ حاکم نیشابوری ،محمد ،المسننتدرک علننی الصننحیحی  ،ج،8
ص.738
 .4خازن ،علی بن محمد ،لباب التأویل في معاني التنزیل ،ج ،8ص.32
 .5همان.

نکند .در غیر این صورت ،او را ظالم و فاسق شمرده ،نه اینکه از اسالم خــارج پنداشــته
باشد:

« ن لي بن أبي طلحة ،ن ابن باس قوله :ومن لم يحكم بما أنز الله فأولئك هم الكافرون ،قمما :

من جحد ما أنز الله فقد كفر .ومن ّأقر به ولم يحكم ،فهو ظالم فاسق»؛ کسی که عامدانه حکم خــدا
را انکار کند و بر اساس حکم خدا حکم نکند ،کافر است و کسی که بــه خــدا و حکــم خــدا
6
اقرار کند ،اما به دالیل دیگری بر اساس حکم خدا حکم نکند ،ظالم و فاسق است.
1
عطاء بن ابیرباح از برجستهترین فقهای مکه و شاگرد خاص ابنعباس اســت .وی
9
نیز در فهم واژۀ «کفر» ،مراد کفر در آیه حاکمیت را به کفر اصــغر تفســیر کــرده اســت:
« ن طاء ،قا  :كفر دون كفر ،وفسق دون فسق ،وظلم دون ظلم».

4

از سخن سلف به دست میآید که فهم عبدالله بن عباس بنابر آنچه نقــل شــد ،بــرای
دیگر مفسرین و محدثین پذیرفته نیست؛ ازاینرو آنان تفسیر ابنعباس از آیه را بــه دیگــر
سلف نیز سرایت داده و این قول را پذیرفته اند که مراد از کفر در آیه ،با هر تعبیری کــه در
میراث سلف نقل شده باشد ،نمی تواند مراد سلفیه تکفیــری را تأییــد کنــد؛ بلکــه هرگــز
نمیتوان هر کس که به غیر ما انزل الله حکم کند را از دایرۀ اسالم خارج دانست.
نتیجه

با بررسیهای صورت گرفته پیرامون حدیث عبدالله بن عباس نتیجــه میگیــریم کــه هــیچ
ایرادی ،اعم از سندی و داللی ،به روایت وارد نیست و اگرچه شخصیت هشام بــن ح َجیــر
از سوی برخی همچون سلفیه جهادی تبعیف شده؛ اما از سوی بسیاری از علمای جــرح
و تعدیل توثیق شده و وی را از شاگردان مبرز طاووس بن کیسان و حسن بصری شــمردهاند
و کسانی چون سفیان بن عیینه را از شاگردان او نام بردهاند .پس از تأمــل در مـتن روایــت،
معلوم شد که هیچ ِادراجی در متن حدیث صورت نگرفتــه و از حیــث داللــی ایـرادی وارد
 .1طبری ،محمد بن جریر ،جامعالبیان فی تأویل القرآن ،ج ،15ص.753
 .2ابنخلکان ،احمد ،وفیاتاالعیان ،ج ،7ص.871
 .3ابنبطه ،عبیدالله بن محمــد ،االبانننة الکبننری ،ج ،8ص375؛ مــروزی ،محمــد بــن نصــر ،تعظننیم قنندر الصننالة ،ج،8
ص588؛ طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القرآن ،ج ،15ص.757
 .4مروزی ،محمد بن نصر ،تعظیم قدر الصالة ،ج ،8ص588؛ ابنبطه ،عبیداللــه بــن محمــد ،اإلبانننة عن شننریعة الفرقننة
الناجیة ومجانبة الفرق المذمومة ،ج ،8ص.378

نخواهد بود .بنابراین با توجه به اذعان ســلف و خلــف امــت ،هــیچ خدشــهای بــه روایــت
عبدالله بن عباس وارد نشده و در بسیاری از موضوعات ،موردتوجه فریقین بوده است.
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 .78سوری ،ابومصعب ،الدعوة المقاموة االسالمیة ،چاپ اول1385 ،ق .نشــر ســایت آرشــیو بــه
آدرسhttps://archive.org/details/MujahidBag2 :

 .77سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
 .73صنهاجی ،ابوجندل ،اثر ابنعباا کفر دون کفر ،نشر سایت آرشیو به آدرس:
https://archive.org/details/MujahidBag2

 .75طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان في تأویل القرآن ،تحقیق :أحمد محمد شــاکر ،بیــروت:
مؤسسة الرسالة ،چاپ اول 1385 ،ق.

 .77طویان ،عبدالعزیز بن صالح ،جهود الشیخ محمد االمتتین الشتتنقیطی فتتی تقریتتر عقیتتدة
السلف ،ریاض :مکتبة العبیکان ،چاپ اول1313 ،ق.
 .73عثمانی تهانوی ،ظفر احمد ،قواعد فی علوم الحدیث ،بیروت :دار بشائر اسالمیه ،چاپ دهم،
1382ق.
 .72ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،مصطلح الحدیث ،قاهره :مکتبة العلم ،چاپ اول1315 ،ق.
 .73عجلی ،احمد بن عبدالله ،تاریخ الثقا  ،مکــه مکرمــه :دارالبــاز للنشــر والتوزیــع ،چــاپ اول،
1355ق.
 .35عسقالنی ،احمد بن علی ،نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر فتتي مصتتطلح أهتتل األثتتر،
تحقیق :عبدالله بن ضیفالله الرحیلي ،ریاض :مطبعة سفیر ،چاپ اول1388 ،ق.

 .31عماد ،عبــدالغنی«،المفــاهیم و االفکــارو العقائــد المحوریــة للحرکــات االســالمیة» الحرکتتا
االسالمیة فی الوطن العربی ،بیروت :مرکز دراسات الوحدة العربیة ،چاپ اول8517 ،م.
 .38عینی ،محمود بن احمــد ،عمدة القاری شرح صحیح البختتاری ،بیــروت :داراحیــاء التــراث
العربی ،بیروت ،بیتا.

ٌ

ٌ

.37فرید ،احمد ،السلفیة قواعد و اصول ،قاهره :دارالعقیده ،چاپ اول1383 ،ق.
.33قحطانی ،سعید بن علی ،عقیدة المسلم فی ضوء الکتاب و السنة ،ریــاض :مطبعــة ســفیر،
بیتا.

.35قحطانی ،سعید بن علــی ،قضیة التکفیر بین أهل السنة وفرق الضالل في ضتتوء الکتتتاب
ُّ َّ
والسنة ،ریاض :مطبعة سفیر ،بیتا.
.37قرطبی ،محمد بن أحمد (م  ،)731الجامع ألحکام القرآن ،قــاهره :المکتبــة التوفیقیــة ،چــاپ
دهم 8518 ،م
 .33لکنوی هندی ،عبدالحی بن محمــد ،الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل ،حلــب :مکتــب

مطبوعات اسالمیه ،چاپ سوم1353 ،ق.
 .32مرتبی ،محمد محمود ،صناعة التوحش التکفیر والغتترب ،بیــروت :دارالــوالء ،چــاپ اول،
1373ق.
.33مروزی ،محمد بن نصر ،تعظیم قدر الصالة ،تحقیق :عبدالرحمن عبدالجار ،مدینه منوره :مکتبة
الدار ،چاپ اول1357 ،ق.
 .55مغراوی ،محمد بن عبدالرحمن ،موسوعة مواقف السلف فی العقیدة والمنهج و التربیتتة،
قاهره :المکتبة االسالمیة ،چاپ اول ،بیتا.

 .51مال علی قاری ،علی بن محمــد ،األستترار المرفوعتتة فتتي األخبتتار الموضتتوعة المعتتروف
بالموضوعا

الکبری ،بیروت :داراالمانة1731 ،ق.

 .58نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمد فؤاد عبــدالباقی ،بیــروت :داراحیــاء
التراث العربی ،بیتا.
 .57هاشم ،محمد یــونس ،المتتدارا الستتلفیة وجدلیتتة النقتتل و العقتتل و المصتتلحة ،مکــة
المکرمة ،دار زهور المعرفة و البرکة ،چاپ اول1373 ،ق.
 .53هاللی سلفی ،سلیم بن عید ،قرة العیون ،عمان :مکتبة الفرقان ،چاپ اول1388 ،ق.
 .55عسقالنی ،ابنحجر ،شرح نخبة الفکر ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول ،بیتا.

دوفصلنامه علمی ترویجی سلفیپژوهی ،سال سومشماره  5بهار و تابستان 6931
تاریـــخ دریـــــافــت  6935/00/20 :تاریــــخ تأییــ ــــد  6935/62/26 :صفحــات7-22 :

بررسی ادله سلفیان در ادعای شرک بودن
استغاثه به غیرخدا
*
**

چکیده
طلب از غیر خدا ،پس از آنکه در قرن هشتم از سوی ابنتیمیه عملی شرکآمیز اعالم
شد ،به یکی از پردامنهترین بحثها میان سلفیان و مسلمانان تبدیل گشته است .ایــن
گروه با استناد به آیات قران و آنچه اجماع امت مینامند ،طلب از غیر خــدا را ســبب
خروج از دایره اسالم میدانند .تبیین ماهیت مشرکانه استغاثه ،این گروه را واداشته تــا
دلیلی تحلیلی نیز بر مدعای خود اقامه کنند .در این دلیل ادعا شده است که استغاثه
از غیرخدا مستلزم انتساب صفات خاص خدا به بندگان و تشبیه آنها به خداست و از
این جهت ،عملی مشرکانه است .این در حالی است که انبیای الهی نیــز از غیرخــدا
طلب کمک میکردند .افزون بر این ،به گواهی قرآن و احادیثی که خــود ســلفیان نیــز
قبول دارند ،صفاتی که این گروه مدعی اختصاص آنها به خداهســتند ،مخــت
نیست و بندگان نیز میتوانند آنها را کسب کنند.

* دانشجوی کارشناسی ارشد ؟؟؟؟ معارف دانشگاه معارف ،گرایش مبانی نظری اسالمی.
** استاد دانشگاه تهران.

خــدا

مقدمه

از آنجا که علم و قدرت انسان محدود اســت و خــودش توانــایی الزم بـرای حــل همــه
مشکالت و تأمین همه نیازهایش را ندارد ،ناچار است در انجــام برخــی کارهــا از دیگــر
همنوعان خود کمک بگیرد .بـرای مثــال :یــک پزشــک بــرای تعمیــر خــودروی خــود از
تعمیرکار کمک میگیرد و در مقابل ،درخواست او برای مــداوای بیمــاریاش را اجابــت
میکند .با اندکی تأمل مشخ میگردد که یاری خواستن از دیگران ،چنان در تار و پود
زندگی انسان تنیده شده است که حذف آن از حیــات بشــر ممکــن نیســت و حتــی اگــر
حذفش ممکن باشد ،قطعا مطلوب نخواهد بود .این نکته نیز بینیاز از تأ کید اســت کــه
کمک گرفتن از دیگران ارتباط مستقیم با تواناییهای آنها دارد؛ مثال هرگز از یک کــودک
خردسال درخواست کارهای سنگین نمیشود.
مسلمانان و پیروان دیگر ادیان معتقدنــد انبیــاء و صــالحان بــه اذن الهــی مــیتواننــد
کارهای خارقالعاده ای انجام دهند که دیگر افراد بشر از انجام آنهــا عاجزنــد؛ همچــون
شفای بیماران یا حتی زنده کردن مردگان .بنــابر ایــن کــامال منطقــی اســت کــه نیازهــا و
خواستههایی باالتر از نیازهای معمولی از آنها خواسته شود .مثال در حوادثی چون زلزله
یا غرق شدن کشتی از آنها برای نجات استمداد شود ،یا کسی که به بیمــاری بیدرمــانی
مبتال شده ،از آنها شفا بخواهد.
بر این اساس ،مسلمانان در طول قرون اولیــه همــواره اســتمداد و اســتغاثه از اولیــای
الهی را امری جایز میدانستند ،تا اینکه «ابنتیمیه حرانی» ،عالم حنبلــی اهــل شــام در
قرن هشتم 6آن را عملی بدعتآمیز دانست و کسی که از غیر خدا کمک بخواهد را کــافر
و خارج از دین شمرد؛ 1بلکه مدعی شد که بر کفر چنین کسی اجماع و اتفاق نظر وجود
دارد 9.آرای وی پس از چهار قرن با ظهور «محمد بن عبــدالوهاب» بــا شــدت و حــدت
4
بیشتری احیا و پیگیری شد و به دستاویزی برای مشرک دانستن مسلمانان تبدیل گردید،
ِ
 .1هیتمی مکی ،ابنحجر ،الجوهر المنظم فی زیارة القبرالشریف النبوی المکرم ،ص.153
 .2ابنتیمیه ،احمد ،احیاء یستغیثون باموات ،ص.5
 .3ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،1ص.183
 .4البته همانگونه که در این مقاله گفته خواهد شد ،سلفیان هر نوع کمک خواستن از غیرخدا را آلوده به شرک نمیدانند.

تا جــایی کــه پیــروان وی حتــی قربــانی اســتغاثهکننــدگان را حـرام 6و ازدواج بــا آنهــا را
غیرمشروع اعالم کردند؛ 1درحالی که ازدواج با یهود و نصــارا از نگــاه ایــن گــروه جــایز
کنندگان مسلمان را همانند مشــرکان زمــان پیــامبر اکــرم
است! این جماعت ،استغاثه
ِ
9
میدانند؛ زیرا مدعیاند آنها نیز مؤمن به خدا و ربوبیت او بودهاند و شرکشــان فقــط بــه
دلیل استغاثه و توسل به بتها و ارواح صالحان بوده است .سلفیان به این مقدار بســنده
نکردهاند؛ بلکه استغاثهکنندگان مسلمان را حتی از مشرکان زمان پیامبر اکرم نیز بدتر
دانستهاند؛ با این توجیه که آنها تا در معرض هالکت قرار مــیگرفتنــد ،دســت از اعمــال
مشرکانه خود برمیداشتند؛ مثال وقتی در میان امواج خروشان دریــا گرفتــار مــیشــدند،
بتهای خود را رها کرده و از خدا کمک میخواستند؛ درحالیکه استغاثهکنندگان حتــی
4
در اضطرار و وقایع سخت نیز از غیر خدا کمک و نجات میخواهند.
ـتمداد از غیــر خــدا از
پیروان سلفی ابنتیمیه برای اثبات شرکآمیــز بــودن دعــا و اسـ ِ
راههای مختلفی وارد شدهاند؛ ازجمله اینکه با ارائه تحلیلی از ماهیت اســتغاثه ،مــدعی
شدهاند که این کار همرتبه دانستن غیر خدا با خدا و نسبت دادن صفات الهی به بنــدگان
است .طبیعی است که اگر استغاثه چنین تفسیر شود ،نتیجهای جر آنچه سلفیان گرفتهاند
و به موجب آن حکم به تکفیر مسلمانان کردهانــد ،نخواهــد داشــت؛ لکــن ایــن پرســش
مطرح است که چنین تفسیری از استغاثه چه اندازه صحیح است؟
این مقاله سعی در نقد و بررسی طریق اخیر در اثبات شرکآمیز بــودن اســتغاثه دارد.
هدف این تحقیق آن است که نشان دهد طلب کارهایی چــون پرداخــت دیــون و شــفای
بیماران از اولیای الهی ،مستلزم مقام خدایی دادن به آنها نیست .برای این مهــم ،پــس از
بررسی معنای دعا و استغاثه ،ابتدا به تبیین دیدگاه سلفیان و ادله آنها پرداخته و س س آن
را نقد و بررسی خواهیم کرد.

 .1دویش ،احمد بن عبدالرزاق ،فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیه و االفتاء ،ج ،8ص ،738رقم .1771
 .2همان ،ص  ،737رقم .7552
 .3ابنعبدالوهاب ،محمد ،کشف الشبهات ،ص.5
 .4ابنعبدالله ،سلیمان ،تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید ،ص325؛ ابنعبدالوهاب ،محمد ،کشف الشبهات،
ص.73

تبیین دیدگاه سلفیان در باب استغاثه

استغاثه ،توسل و شفاعت مهمترین موضوعات اختالفی میان وهابیان و دیگر مســلمانان
است که به موجب آن ،حکم بــه کــافر و مشــرک بــودن مســلمانان مــیکننــد .البتــه ایــن
شرک موجود در استغاثه را از دو مورد دیگر شدیدتر دانسته و به همین دلیل آن
جماعتِ ،
1
را شرک اکبر 6و شرک اعظم میخوانند و معتقدند استغاثه ،بزرگترین مخالفتی است که
با توحید صورت گرفته است 9.با این وجود باید توجه داشت که ســلفیان هرگونــه کمــک
گرفتن از غیر خدا را شرک نمیدانند .ازاینرو ابتدا باید مشخ شود از نگاه این گــروه،
استغاثه چند گونه است و چه اقسامی از آن مبتال به شرک است و دالیل آنان چیست؟
در آثار علمــای ســلفی و وهــابی معمــوال چهــار گونــه بـرای اســتغاثه نــام بردهانــد.
ابنعثیمین در شرحی که بر کتاب کشف الشننبهات دارد ،اقسام استغاثه به بندگان را چنین
میشمارد:
ـ طلب درخواستی که مقدور نوع افراد بشر است ،از زنده حاضر؛
ـ طلب درخواستی که مقدور نوع افراد بشر نیست ،از زنده حاضر؛
4
ـ طلب از زنده غایب؛
5
ـ طلب از اموات.
ســـلفیان در بیـــان حکـــم اســـتغاثه ،حاجتهـــا را بـــه دو نـــوع تقســـیم میکننـــد:
 .1درخواست هایی که عموم افراد بشر توان انجام آن را دارند؛ مثل کمــک بــرای حرکــت
دادن یک شیء سنگین؛  .8کارهایی چون شفای بیمــاران بیدرمــان ،هــدایت و روشــنی
قلب ،نجات از مهلکه در حوادث طبیعی چون زلزله ،که بــه گفتــه ســلفیان ،انجــام آنهــا
مخصوص خداست و جز او کسی قدرت انجام آنها را ندارد .البته تعابیر سلفگرایان در
این مورد گوناگون اســت .در بعبــی مــوارد ،اینگونــه کارهــا را فراتــر از قــدرت بشــری
 .1ابنعبدالوهاب ،محمد ،التوحید ،ص.33
 .2ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتاوی أرکان اإلسالم ،ج ،8ص258؛ دویش ،احمد بن عبدالرزاق ،فتاوی اللجنننة الدائمننه
للبحوث العلمیة واالفتاء ،ج ،1ص.157
 .3هذیل ،عبدالله بن عبدالرحمن ،شبهات المبتدعه ،ج ،1ص.723
 .1اعم از اینکه مطلوب ،فوق قدرت بشری باشد یا خیر.
 .8ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرح کشف الشبهات ،ص.72

شمردهاند 6و در بعبی دیگر کارهای مخصوص خدا عنوان میکنند؛ درحالیکه ایــن دو
تعبیر تساوی مفهومی ندارند؛ بلکه نسبت میان آنها عام و خاص مطلق است و همین امر
مشکالتی را در فهم و اثبات این دیدگاه به وجود میآورد .البتــه ســلفیان غالبــا کارهــای
دسته دوم را با تعبیر «ما ال يقدر ليه اال الله» نام میبرند و ما نیز بر اســاس همــین تعبیــر،
این دیدگاه را طرح میکنیم.
اقسام چهارگانه باال احکام یکســانی ندارنــد .در احکــام برخــی از اقســام نیــز میــان
سلفیان اختالف اندکی وجود دارد؛ لذا باید پس از مشخ شدن اقسام ،حکم هر یــک
به تفصیل تبیین شود.
الف) طلب درخواستی که مقدور نوع افراد بشر است ،از زنده حاضر

یعنی داعی از یک انسان زنده که نزد وی حاضر است ،انجام کاری را بخواهــد کــه بشــر
توان انجام آن را دارد؛ مثل اینکه نابینایی بخواهد او را در عبور از خیابان کمک کنند.
1
سلفیان این نوع درخواست از غیر خدا را ماننــد دیگــر مســلمانان جــایز میداننــد؛
گرچه گفتهاند بهتر است حتی این مقدار هم از غیر خدا طلب کمک نشود؛ 9زیرا پیــامبر
اکرم فرموده است« :جز از خدا یاری نخواهید» 4.همچنــین از برخــی صــحابه نقــل
شده است که اگر تازیانه اسب از دستشان میافتاد ،برای برداشتن آن از کسی درخواست
5
نمیکردند.
ب) طلب درخواستی که مقدور نوع افراد بشر نیست ،از زنده حاضر

در این نوع از استغاثه که در این عصر کمتر مصداق دارد ،داعی نــزد یــک بنــده صــالح
حاضر شده و از او میخواهد کاری که عادتا خارج از توان بشر اســت را بـرای او انجــام
1
دهد؛ مثال بیماریاش را شفا دهد .سلفیان این مورد را از مصادیق شرک میدانند.
« .7ما ال یقدر علیه االنسان».
 .3عروسی ،جیالن بن خبر ،الدعاء و منزلته م العقیدة االسالمیه ،ج ،8ص.338
 .5ابنتیمیه ،احمد ،قاعدة جلیله فی التوسل والوسیلة ،ص.73
 .7ترمذی ،محمد بن عیسی ،سن الترمذی.8512 ،
 .3قسیری النیسابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ص ،833رقم .1537
 .2ابنتیمیه ،احمد ،احیاء یستغیثون باموات ،ص83؛ عروسی،جیالن بن خبر،النندعاء و منزلتننه من العقینندة االسننالمیه،
ج،8ص.338

ج) استغاثه و طلب از زنده غایب (مطلقا)

یعنی از فرد زندهای که پیش ما نیست ،کمک خواسته شود؛ مثل اینکه از امام زمــان

که شیعیان اعتقاد به زنده بودن ایشان دارند ،استمداد شود .سلفیان این مــورد را شــرک و
خروج از دین میدانند و میان اینکه حاجتی عادی از او خواسته شود یا حاجتی فراتــر از
6
قدرت بشر ،فرقی نمیگذارند؛ گرچه شرک مورد دوم را شدیدتر میدانند.
د) استغاثه و طلب از اموات (مطلقا)

بیشتر استغاثههایی که مسلمان انجام میدهند ،از این نوع است؛ مانند حاجت خواستن
از پیامبر اکرم و ائمه که از دنیا رفته و در عالم برزخ هستند .از نظر سلفیان چنین
یاری خواستنی ،عملی شرکآمیز است 1.عمده مخالفتهای آنها با طلب از غیر خدا نیز
9
به همین مورد بازمیگردد و آن را غیرشرعیتــرین نــوع طلــب از غیــر خــدا مــیداننــد.
ابنتیمیه آن را شرک صریح میداند و درباره صاحب چنین عملی میگوید :الزم است او
4
را توبه دهند و اگر توبه نکرد ،باید او را کشت.
تنها اختالفی که در این مورد میان سلفیان وجود دارد ،در طلب از میت از راه نزدیک
است؛ یعنی اینکه کسی نزد قبــر بنــده صــالحی بــرود و حــاجتی از او بخواهــد .بیشــتر
علمای سلفی ،طلب از میت را مطلقا شرک میدانند و میان طلب از کنار قبر و طلــب از
راه دور فرقی نمیگذارند؛ ولی برخی دیگــر ،فقــط طلــب از امــوات ،از راه دور را شــرک
5
میدانند .دلیل این تفصیل ،وجود یک اختالف اجتهادی در مسئله سماع اموات است.
بنابراین در این که طلب از میت اگر از راه دور باشد ،مطلقا حـرام و شــرک اســت ،میــان
سلفگرایان اختالفی وجود ندارد.
بنابراین از دیدگاه سلفیان ،طلب از غیر خدا تنها در صورتی جایز اســت کــه عملــی
عادی را از یک فرد زنده و حاضر طلب کنیم؛ مثال برای حرکــتدادن شــیء ســنگینی از
 .1همان ،ص.323
 .2ابنتیمیه ،احمد ،قاعدة جلیلة فی التوسل و الوسیلة ،ص.38
 .3عروسی ،جیالن بن خبر ،الدعاء و منزلته م العقیدة االسالمیه ،ج ،8ص.327
 .4ابنتیمیه ،احمد ،احیاء یستغیثون باموات (زیاره االقبور و االستنجاء بالمقبور) ،ص.11
 .5وهابیان غالبا معتقدند که اموات ،صدای زندگان را نمیشنوند؛ چه نزد قبر باشد ،چه دور از قبر .لکــن ابنتیمیــه و برخــی
دیگر از سلفیان بر این باورند که مردگان صدای کسانی که نزد قبرشان هستند را میشنوند.

کسی که نزد ماست ،کمک بخواهیم .ولی اگر از میت یا از فرد غــایبی حــاجتی هرچنــد
ناچیز بخواهیم ،مرتکب شرک شــدهایــم .همچنــین اســت اگــر از زنــده حاضــر ،طلــب
کارهایی چون شفای بیمار و پرداخت دیون را بخواهیم.
سلفگرایان با استناد به آیات و روایات ،یک اصل کلی را بــه دســت آورده و مــدعی
شدهاند که در طلب از غیر خدا اصل بر حرمت است؛ مگر اینکــه خــالف آن بــا دلیــل
قطعی ثابت شود و تنها موردی که دلیل بر استثتای آن وجود دارد ،استغاثه از زنده حاضر
َ َّ
َ َّ
َ
در کارهای عادی است که با آیه ف ْاس َت َغاث ُه ال ِذي ِمن ِش َيع ِت ِه َ لی الم ِمذي ِمم ْمن َ م ُمد ّ ِو ِه 1ثابــت
میشود 1.هرچند بهتر میدانند که در این مورد هم بــا توکــل بــه خــدا از بنــدگان کمــک
خواسته نشود.
ادله سلفیان بر شرک بودن استغاثه

پس از اطالع از دیدگاه سلفیان درباره اقسام استغاثه و احکام هریک ،اولین پرسشی کــه
به ذهن میرسد ،این است که چرا درخواست از غیر خدا بــه معنـای شــریک قـرار دادن
برای خدا و سبب خروج از دین است؟ سلفیان بـرای اثبــات ایــن ادعــای دو نــوع دلیــل
آوردهاند:
الف) ادله نقلی (آیات ،روایات ،فهم سلف)

در این روش ،با استناد به آیاتی از قرآن و برخی احادیث نبوی ،بر مدعای خود دلیل اقامه
َّ َ
ََ
ّ
کردهاند؛ مانند آیه فَل َت ْد ُ وا َم َع الل ِمه أ َح ًدا و و حدیث «ال يستغاث بی إنممما يسممتغاث باللممه
زوجو» .عالوه بر این ،به دلیل اعتبار و حجیتی که برای فهم و عمل سلف قائلند ،بـرای
9
اثبات مدعای خود ،به اقوال و افعال سلف نیز استناد میکنند.
اینکه این ادله توان اثبات مدعای سلفگرایان را دارد ،موضوعی اســت کــه نیازمنــد
بررسی سند روایات و نیز داللت آیات و روایات است که از موضــوع ایــن مقالــه خــارج
است.
 .7سوره قص  ،آیه.15
 .2ابنتیمیه ،احمد ،قاعده جلیله فی التوسل و الوسیله ،ص.73
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرح کشف الشبهات ،ص.77

ب) دلیل تحلیلی

شرک همانند دیگر اصطالحات شرعی ماهیت و معنای خاصی دارد که عبارت است از
شریک قرار دادن برای خدا .بر این اساس وقتی عملی را شرکآمیز قلمداد مــیکنیم ،الزم
است دلیلی اقامه شود که نشان دهد این عمل چگونه غیر خدا را همرتبه و مانند خدا قرار
میدهد؛ برای مثال تبیین کند که چگونه درخواست از میت به معنـای همرتبــه کــردن آن
میت با خداست؟ ازاینرو ابنتیمیه و اتباعش در آثار خود تلویحا کوشــیدهاند تــا دلیلــی
ارائه دهند که عالوه بر اثبات عنوان شرک برای استغاثه ،تبیین کننــده حقیقــت و ماهیــت
مشرکانه آن نیز باشد .مقاله پیش رو به بررسی و نقد این دلیل میپردازد.
در این دلیل «استغاثه» مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .نتیجه این تجزیه و تحلیل
آن است که داعی ،با طلب از غیر خدا ،در حقیقت برخی از صــفات الهــی را بــه مــدعو
نسبت میدهد .این نتیجه با مقدمه دیگری که مورد اتفاق مسلمانان است ،ضمیمه شــده
و چنین استداللی را صورت میدهد:
ـ استغاثه کننده ،برخی صفات الهی را به مدعو نسب میدهد؛
ـ انتساب صفات الهی به بندگان شرک است؛
ـ استغاثهکننده مشرک است.
بیشترین تکیه این استدالل تحلیلی ،بر اثبات و تبیین مقدمه اول است؛ زیـرا مقدمــه
دوم مورد اتفاق همه مسلمانان است و نیازمند اثبــات نیســت؛ بنــابراین اگــر مقدمــه اول
درست باشد ،نتیجه استدالل هم درست است.
از اقوال و آثار ســلفیان مشــخ میگـردد کــه معتقدنــد در مجمــوع ،دو صــفت از
صفات خاص الهی در اقسام مختلف استغاثه ،به غیر خدا نسبت داده میشود 6.برخــی
از اقسام استغاثه مستلزم انتساب هر دوی این صفات بــه غیــر خداســت و برخــی دیگــر
مستلزم انتساب یکی از آنهاست .این دو صفت عبارتند از:
 .1قدر بر کارهای خارقالعاده
انجام کارهایی چون :بخشش گناهان ،نزول باران و شفای بیماران فقط در حیطه قــدرت
الهی است و کسی جز او قدرت بر آنها ندارد.
 .1عروسی ،جیالن بن خبر ،الدعاء و منزلته م العقیده االسالمیه ،ص.323

 .2علم غیب
ترکیب دو واژه «علم» و «غیب» به معنای اطالع و آگاهی از اموری است که در دسترس
حواس و عقل انسان نیست؛6و 1چه ذاتا اموری فراحسی باشــند ،مثــل اســماء و صــفات
الهی ،چه اموری حسی که در معرض حواس انسان قرار ندارند ،مثل حــاالت یــک نفــر
نسبت به کسی که هزاران کیلومتر دورتر است.
سلفیان معتقدند :بر اساس آیات قران ،علم غیب از صفات خداست و هیچکس غیر
از او از غیب اگاهی ندارد .سه دسته آیات بر این امر داللت میکنند :آیاتی که علم غیب
را فقط مخصوص خــدا میداننــد؛ 9آیــاتی کــه علــم غیــب را از جمیــع مخلوقــات نفــی
میکنند؛ 4آیاتی که علم غیب را به طور خاص از انبیاء 5حتی از پیامبر گرامی اسالم 
 1نیز نفی میکنند که به این معناست که دیگر افراد بشر ،بــه طریــق اولــی از علــم غیــب
بیبهرهاند.
پس از این که معلوم شد اشکال اساسی طلب از غیر خدا در نگاه ســلفیان ،انتســاب
علم غیب و قدرت داشتن بر کارهای خارقالعاده به بندگان است ،الزم است نشان دهیم
که هر یک از اقسام استغاثه نامشروع ،مشتمل بر کدامیک از این دو صفت است.
استغاثه از زنده حاضر ،در کارهایی که فقط در قدرت خداست

این نوع استغاثه مشتمل بر انتساب قدرت الهی به مدعو است .حاجتهایی چون شفای
بیماران ،از کارهایی است که جز خدا کسی قدرت انجام آن را ندارد؛ پس اگر انجام آنها
از غیر خدا خواسته شود ،به این معناست که برای غیر خدا قدرت خدایی در نظر گرفتــه
شده است که همرتبهدانستن غیر خدا با خدا و شرک شمرده میشود.

 .1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،معجم مفردات الفاط القرآن ،ص.318
« .2الغیب :کل ما غاب عنک»( .جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ،ج ،1ص113؛ ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان
العرب ،ج ،1ص.) 751
َّ
َْ
َ ْ
 .3فقل ِإ َّن َما الغ ْیب ِلل ِـه سوره ،یونس ،آیه.85
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َْ
 .4ق ْل َال َی ْع َلم َم ْ
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وب .سوره مائده ،آیه .153
 .5ی ْوم َی َجمع َاللـه الرسل ف َیقول م َّاذا أ ِ َجبت َم ق َالوا ْ َال ِعلم لنا ِإنك أنت عالم الغی ِ
ْ
 .6قل ال أقول لک ْم ِع ْن ِدي خ َز ِائن الل ِـه َوال أعلم الغ ْی َب .سوره انعام ،آیه .55

استغاثه از غایب

طلب از غایب ،مشتمل بر انتساب علم غیب و در برخی موارد انتساب قدرت الهــی بــه
مدعو است .هر یک از اعبای بدن انسان توانایی محدودی دارد؛ لذا دیدن کسی که نزد
ما نیست و شنیدن کالمش ،علم به امور غیبی است  .با ایــن توضــیح ،طلــب از غایــب،
مستلزم انتساب علم غیب برای اوست؛ زیرا داعی معتقد اســت کــه مــدعو صــدای او را
میشنود و از حاجتش آگاه میشود .عالوه بر این ،اگر حاجت درخواست شده ،از سنخ
کارهای الهی باشد ،عالوه بر علم غیب ،قدرت الهی نیز برای مدعو در نظر گرفتــه شــده
است.
طلب از اموات

پس از مرگ ،گوش انسان توان شنیدن صــداها را نــدارد و بــه عبــارت دیگــر :آگـاهی از
شنیدنیها از طریق عادی برای میت ممکــن نیســت .بنــابراین ،اعتقــاد بــه اینکــه میــت
میشنود ،اعتقاد به علم غیب برای اوست .کسی که از اموات کمک میخواهــد ،معتقــد
است آنها صدای او را میشنوند و این بدان معناست که علم غیب را که یکی از صــفات
الهی است ،به غیر خدا نسبت داده و غیر خدا را شریک و همرتبه خدا گرفته است .پــس
اگر حاجتی که از میت طلب میشود ،حاجتی فراتر از قدرت بشری باشد ،مثــل شــفای
کور مادرزاد ،عالوه بر علم غیب ،قدرت الهی نیز برای او در نظر گرفته شده است و ایــن
بر مشرکانه بودن درخواست میافزاید.
بنابراین میتوان استدالل آنها را چنین بیان کرد:
ـ استغاثه کننده به غیر خدا علم غیب یا قدرت بر کارهای فوقبشری را به غیــر خــدا
نسبت میدهد؛
ـ کسی که علم غیب یا قدرت کارهای فوقبشری را به غیر خدا نسبت دهــد ،مشــرک
است؛
ـ استغاثه کننده به غیر خدا مشرک است.
در جمع بندی دو بخش پیشین میتوان گفت :طلب از غیر خدا اگر باعث شــود کــه
صفات خدا را به بندگان نسبت دهیم ،شرک است و در غیــر ایــن صــورت جــایز اســت؛

یعنی از دیدگاه سلفیان ،تنها مشکلی که سبب مشرکانه بــودن اســتغاثه مــیشــود و وجــه
مشترک هر سه قسم استغاثه نامشروع است ،انتساب صفات الهی به غیر خدا میباشد.
با این توضیح ،به جای تقسیمبندی چهارگانه استغاثه که در بخش پیشین ارائــه شــد،
میتوان گفت :در واقع طلب از غیر خدا بر دو گونه است :الف) طلبی که مستلزم نسبت
دادن صفات الهی به بندگان است؛ ب) طلبی که مستلزم انتساب صفات الهی به بندگان
نیست .قسم اول حرام و شرک و قسم دوم جایز (ولی مکروه است) .قسم اول که حـرام و
شرکآمیز است ،خود دارای سه مصداق است:
ـ استغاثه از میت؛
ـ استغاثه از غایب؛
ـ استغاثه از زنده حاضر در کارهای فوقبشری.
اینگونه تقسیم بندی عالوه بر مشخ کردن اقسام طلب از غیر خــدا دلیــل جــواز و
حرمت را نیز تبیین میکند.
پاسخ
پس از آنکه معلوم شد دلیل اصلی سلفیان بر مشرکانه بودن استغاثه ،انتساب علم غیــب
و قدرت الهی به بندگان است ،الزم است پیش از آنکه به نقد این دیـدگاه ب ــردازیم ،بــا
مراجعه به آیات و روایات ،اختصاص علم غیب و قدرت بر کارهای خارقالعاده به خــدا
را بررسی کنیم و با نتایجی که به دست میآید ،میزان صحت دیدگاه سلفیان را بسنجیم.
علم غیب

بررسی دقیق و مفصل علم غیب و نقادی دیدگاه وهابیان در این باره ،از موضوع و مجــال
مجال این نوشتار به آن میپــردازیم .دیــدگاه
این مقاله خارج است؛ لکن به مقدار نیاز و ِ
سلفگرایان درباره علم غیب ،از چند جهت اشکال دارد .در منابع دینی مــوارد بســیاری
میتوان یافت که در آنها آگاهی از امور غیبی به بندگان نیز نسبت داده شده است؛ یعنــی
علم غیب ،از صفات خاص الهی نیست.
الف) علم غیب برای انبیاء

در برخی از این آیات ،اطالع از غیب با تعلیم الهی ،امری ممکن تلقی شده است:

َ

ْ

َ

َّ

َ

َ و َما َك َان َّالل ُمه ِل ُي ْط ِل َع ُك ْم َ لی ال َغ ْي ِب َولم ِٰك َّن الل َمه َي ْج َت ِبي ِم ْن ُر ُس ِل ِه َم ْن َيش ُاء6؛ و نیز چنــین
نیست که خدا شما را از اسرار غیب آگاه کند؛ ولــی خــدا از میــان رســوالن هــر کــس را
بخواهد ،برمیگز یند (و قسمتی از اسرار نهان را در اختیار او میگذارد).

 َ ال ُم ْال َغ ْيب َف ََل ُي ْظه ُر َ َل ٰی َغ ْيبه َأ َح ًدا * إ َّال َمن ْار َت َض ٰی م ْن َر ُسو َفإ َّن ُه َي ْسم ُمل ُك مم ْ
من َبم ْمي ِن َي َد ْيم ِمه
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ْ
َو ِم ْن َخل ِف ِه َر َ ًدا]1؛ دانای غیب ،اوست و هیچکس را بر اسرار غیبش آگاه نمیسازد؛ مگر

رسوالنی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش و پس بر ایشان قرار داده است.
ابنتیمیه میگوید :غیب در این آیه ،همان غیبی است که خــاص خداســت؛ 9یعنــی
ممکن است خدا برخی از انبیاء را بر علم غیبی خاص خود ،آگاه کند .ایــن آیــات فقــط
امکان اطالع از غیب را مطرح میکنند؛ درحالیکه برخی دیگر از آیات قرآن صــریحا از
به فعلیت رسیدن این صفت در بعبی از انبیاء و آگاهی آنها به امور غیبی خبر میدهد:
ُ
ُ
َ ُ
َٰ
ون َو َما َت َّدخ ُر َ
َ و ُأ َن ّب ُئ ُك ْم ب َما َت ْأ ُك ُل َ
ون ِفي ُب ُي ِوتك ْم ِإ َّن ِفي ا ِل َك آل ََي ًة لكم ْمم ِإ ْن ك ْنم ُت ْم ُمم ْمؤ ِم ِن َين4؛ از
ِ
ِ
ِ
آنچه میخورید و در خانههای خود ذخیره میکنید ،به شما خبر میدهم .مسلما در اینها
نشانهای برای شماست ،اگر ایمان داشته باشید.
ابنعثیمین میگوید :این آیه که درباره حبرت عیسی است ،مشتمل بر بخشــی
5
از علم غیب است.
َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ّ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ُ
ّ
1
ون ؛ هنگامی که کــاروان
ولما فصل ِت ال ِعير قا أبوهم ِإ ِني ْل ِجد ِر يح يوسف لوال أن تف ِند ِ
(از سرزمین مصر) جدا شد ،پدرشان [= یعقوب] گفت« :من بــوی یوســف را احســاس
میکنم؛ اگر مرا به نادانی و کمعقلی نسبت ندهید.
استشمام بوی یوسف درحالیکه در مصر بــود و پــدرش یعقــوب فرســنگها
دورتر در کنعان بود ،قطعا از مصادیق علم به غیب است .آیاتی دیگــری نیــز صــریحا بــر
علم غیب انبیای دیگر ،از جمله حبــرت نــوح ،حبــرت لــوط و حبــرت صــالح
 .1سوره آلعمران ،آیه .133
 .2سوره جن ،آیه  87و .83
 .3ابنتیمیه ،احمد ،نبوات ،ص.723
 .4سوره آلعمران ،آیه .33
 .5ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،الکنز الثمی  ،ج ،8ص.588
 .6سوره یوسف ،آیه .33

داللت میکند.
عالوه بر آیات ،روایاتی نیز بر علم غیب پیامبر اکرم داللت دارد کــه بــه دو مــورد
اکتفا میکنیم:
 .1پیامبر اکرم در جنگ بدر با نام بردن از برخی مشرکین ،خبر کشته شدن آنها را
1
داد و مکان کشته شدن هریک را نیز با دست نشان داد.
 .8پیامبر اکرم به همه اصحاب ،از تمام فتنههایی که تا روز قیامت روی خواهــد داد،
9
خبر داده است.
بنابر نصوص باال هیچ شکی در علم غیب انبیاء وجود ندارد و این یعنی علم غیــب،
صفت خاص خدا نیست .البته ممکن است وهابیان اشکال کنند که این ادله ،صــرفا بــر
علم غیب انبیاء داللت دارد و شامل غیر انبیاء نمیشود .در پاسخ میگوییم:
اوال :برای این که ثابت شود آگاهی از غیب ،از صفات خاصه الهــی نیســت ،همــین
مقدار کافی است.
ثانیا :در ادامه ثابت میکنیم اطالع از غیب مخصوص انبیاء نیست.
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ب) علم غیب برای غیر انبیاء

 .1در قرآن
َ
َ َ َ َ
َ َ
َ َ ْ
ْ ََ
يك ِب ِه ق ْبو أن َت ُق َوم ِمن َّم َق ِام َك َو ِإ ِّني َ ل ْي ِه ل َق ِو ٌّي أ ِمين4؛ عفریتی از
قا ِ ف ِر يت ِّم َن ال ِج ِّن أنا ِآت
جن گفت :من آن را نزد تو میآورم ،پیش از آن که از مجلست برخیزی و من بر ایــن کــار
توانا و امینم.
از این آیه غالبا برای اثبات والیت تکوینیه استفاده میشود؛ حال آنکه با اندکی دقت
معلوم می شود که این آیه ،علم غیب را نیز برای غیرخــدا اثبــات میکنــد .حاضــر کــردن
تخت سلیمان از فاصله ای بسیار دور ،عالوه بر قدرت ،به علم غیب و اشـراف و احاطــه
علمی نیز نیازمند است .اساسا تا چیزی معلوم و تحت اشراف نباشد ،تعلق قدرت به آن
 .1غنیمان ،احمد بن عبدالله ،علم الغیب فی العقیده االسالمیه ،ص.788
 .2قسیری نیسابوری ،مسلم بن الحجاج ،صحیح مسلم ،ج؟؟؟؟؟ ،ص ،557ح .1333
 .3همان ،ج؟؟؟؟؟ ،ص ،251ح 8231؛ بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صننحیح بخنناری ،ج؟؟؟؟؟ ،ص ،335ح7753؛
ترمذی ،محمد بن عیسی ،سن ترمذی ،ج؟؟؟؟؟؟ ،ص ،783ح.8131
 .4سوره نمل ،آیه .73

محال است؛ یعنی عامل در آن لحظهای که میخواهد اراده کند ،باید متعلق اراده را ببیند
و اشراف علمی به آن داشته باشد .با این وجود ،وقتی یکی از جنیان میگوید :من تخــت
بلقیس را میآورم ،یعنی هم قدرت بر آن دارم و هم به آن تخت و مکان و موقعیتش علــم
دارم.
َ َ َ َ َ َْ
َ ُّ ُ َ ْ
ُ
ُ
َ 6
ْ
ْ
ْ
ْ
أيكم يأ ِت ِيني ِبعر ِشها قبو أن يأتو ِني مس ِل ِمين ؛ سلیمان گفت :ای بزرگان! کــدامیک از
شما تخت او را برای من میآورد ،پیش از آنکه به حال تسلیم نزد من آیند؟
ممکن است به هر دلیل گفته شود که سخن آن فرد از جن نمیتواند مبنــای قبــاوت
قرار گیرد؛ لکن از سخن حبرت سلیمان ن یز همــین مطلــب قابــل اثبــات اســت .بنــابر
توضیحی که در باال داده شد ،هنگامی که حبرت سلیمان از اطرافیــانش میخواهــد تــا
تخت را برایش حاضر کنند ،بدین معناست که برای آنها اشراف و احاطه علمــی در نظــر
گرفته است؛ زیرا بدون چنین اشراف علمی ،این کار ممکن نیست.
َ َ َ
َ
ََ
فل َّما َر ُآه ُم ْس َت ِق ًّرا ِ َند ُه قا َهمٰذا ِمن ف ْض ِو َر ِّبي1؛ هنگامی که تخت را نــزد خــود ثابــت
دید ،گفت :این از فبل پروردگار من است.
در مورد قبل ،با استناد به سخن یکی از انبیای الهی گفته شد که امکــان علــم غیــب
برای غیر خدا وجود دارد ،ولی این سخن ،فعلیت آن را اثبات نمیکند .بخش دیگــری از
آیه داللت بر فعلیت علم غیب برای غیر خدا نیز دارد؛ زیـرا آصــف بــن برخیـا توانســت
تخت را از سرزمین سبأ ،نزد حبرت سلیمان حاضر کند؛ یعنی هم قدرت و هم اشراف
علمی بر آن را داشت.
َ َ َ َ
َ ْ ِّ َ ْ َ َ
َ َ َّ
َ
َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ 9
ْ
ُ
اب أنا ِآتيك ِب ِه قبو أن يرتد ِإليك طرفك ؛ کسی کــه دانشــی
قا ال ِذي ِ نده ِ لم من ال ِكت ِ
از کتاب (آسمانی) داشت ،گفت :پیش از آنکه چشم برهم زنی ،آن را نزد تو خواهم آورد.
علم به کتاب قطعا از علوم عادی بشری نیست و علم غیب به حساب میآید.
 .2در احادیث
در برخی احادیث نیز علم غیب برای غیر انبیاء اثبات شده است .در اینجــا دو مــورد از
 .1سوره نمل ،آیه.35
 .2سوره نمل ،آیه.73
 .3سوره نمل ،آیه.35

انتساب علم غیب به غیر انبیاء را از کتابهای خود سلفیان نقل میکنیم:
داستان سار یه بن زنیم و خلیفه دوم

سلفیها در کتب خود نقل میک نند که روزی خلیفه دوم در حــال خوانــدن خطبــه نمــاز
جمعه ،ناگهان ساریة بن زنیم را که به عنوان فرمانــده سـ اه بــه مرزهــا اعـزام کــرده بــود،
خطاب قرار داد و گفت :ساریه ،کوه .ساریه کوه .این اتفاق در حالی رخ داد که خلیفه در
مدینه و ساریة بن زنیم فرسنگها آنسوتر در فسا و دارابجرد مشغول نبرد بوده است .گفته
میشود مدتی پس از این واقعه ،فرستاده ساریه به مدینه آمد و از اتفاقات میدان جنگ به
خلیفه چنین خبر داد که ما در حال شکستخوردن بودیم که صدایی ما را متوجه کوه کرد
و ما هم به کوه پناه بردیم و پیروز شدیم 6.ابنکثیر درباره این حــدیث مــیگویــد« :و هممذا
اسناد ّ
جيد حسن» .البانی نیز این داستان را با روایت ابنعجــالن کــه از ابــنعســاکر نقــل
1
کرده ،صحیح میداند.
عالمان سلفی ،از جمله ابنتیمیه با استناد به این روایــت ،آن را از کرامــت عمــر بــن
خطاب میدانند .ابنعثیمین با صراحت تمام ،این واقعه را کرامت کشــفی بـرای خلیفــه
دوم دانسته است؛ 9یعنی معتقد است در اثر این کرامت ،احــوال سـ اهیان بـرای خلیفــه
معلوم شد .معنای این سخن ،اثبات علم غیب برای خلیفه است.
این روایت ،دو علم غیب را ثابت میکند :اطالع خلیفه از شرایط س اه ،میدان جنگ
و موقعیت میدانی و دیگری شنیده شدن صدای خلیفه از سوی س اهیان ،درحالیکه بــین
آنها فرسنگها فاصله بود و امکان عادی دیدن و شنیدن میان آنها وجود نداشت.
داستان سعید بن مسیب

ابنتیمیه کرامتی را برای سعید بن مسیب نقل میکند که نشان میدهــد وی از درون قبــر
5
پیامبر اکرم صدای اذان میشنیده است 4.این کرامت را ابنسعد نیز نقل کرده است.
 .1دمشقی ،ابنکثیر ،البدایة و النهایة ،ج ،3ص.183
 .2ألبانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة االحادیث الصحیحه ،ج ،7ص ،158رقم .1115
 .3ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتاوی أرکان اإلسالم ،ج ،8ص.282
 .4ابنتیمیه ،احمد ،الفرقان بی اولیاء الرحم و اولیاء الشیطان ،ص ،887به نقل از :واقدی ،ابنسعد ،الطبفننات الکبننری،
ج ،5ص.178
 .5واقدی ،ابنسعد ،الطبقات الکبری ،ج ،7ص.775

از این ادله چنین برمیآید که نهتنهــا آگــاهی از غیــب ،اختصــاص بــه خــدا نــدارد و
پیامبران نیز میتوانند از غیب آگاه شوند ،بلکه حتی غیر انبیاء نیز میتوانند به اذن الهی،
بر برخی امور غیبی آگاهی یابند .بر این اساس ،علم غیب به یک معنا از صفات خــاص
الهی نیست.
ج) علم به غیب از راه غیرشرعی

در مرحله اول نشان دادیم که برخالف ادعای سلفیان ،انبیاء و صالحان و مقربــان درگـاه
الهی نیز میتوانند از امور غیبی آگاهی یابند؛ لکن آگاهی از امور غیبی ،منحصر به ایــن
دو گروه نیست؛ بلکه حتی میتوان از راههای نامشروع نیز آن را به دست آورد .همانگونه
6
که ابنعثیمین یکی از راههای اطالع از غیب را به خدمت گرفتن اجنه معرفــی میکنــد.
هرچند که خود وی نیز تصریح میکند این راه مشروع نیست ،لکــن نشــان میدهــد کــه
آگاهی از غیب ،از صفات خاص الهی نیست.
در نتیجه باید گفت که بندگان ،اعم از انبیاء و غیر انبیاء نیز میتوانند بر غیب آگاهی
یابند و با این وجود ،علم غیب از صفات خاص خدا نیســت .وقتــی کــه حتــی جنیــان و
کسانی که با اجنه در ارتباط هستند ،میتوانند از امور غیبی آگاهی یابند ،نمیتوان گفت
که علم غیب مخصوص خداست .البته باید گفت که همه چیز در این عــالم ،منــوط بــه
اذن و اراده الهی است .علم غیب نیز مانند علوم عادی جز با اذن الهی برای کسی محقق
نمیشود.
قدرت بر کارهای خارق العاده

ً
وهابیان به طور خاص و سلفیان عموما معتقدند کارهایی چون نجات از مهلکه ،شــفای
بیماری و وسعت رزق ،کارهایی منحصرا الهی است و از عهده انسانها برنمیآید .ایــن
در حالی است که مراجعهای اجمالی به منابع دینی ،ما را به خالف این ادعا میرســاند.
در اینجا در سه مرحله این دیدگاه را نقد میکنیم .در مرحله اول ،اختصاص این افعــال
به خدا را بررسی خواهیم کرد تا ثابت کنیم این افعال اختصاص به خدا ندارد .سـ س در
دو مرحله ،توانایی انسان بر انجام تصرفات کونیه را بررسی خواهیم کرد.
 .1ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،الکنز الثمی  ،ج ،8ص.588

 .1تصرفات کونیه ،افعال خاص خدا نیست

الف) قدر مالئکه (جبرئیل)
جبرئیل ملک مقرب الهی است که در قران با صــفات گونــاگونی توصــیف شــده اســت.
ازجمله در آیه  5سوره نجم با صــفت «شــدید القــوی» از ایــن ملــک مقــرب الهــی یــاد
میشود 6.آلوسی در توضیح این آیه و تبیین قدرت جبرئیل میگوید :عذابهایی کــه بــر
دو قوم لوط و ثمود نازل شد ،توسط جبرائیل صورت گرفت 1.قــدرت جبرئیــل بــر انجــام
کارهای عظیم ،مورد قبول علمای سلفی نیز هست 9.محمد بــن عبــدالوهاب میگویــد:
هنگامی که نمرودیان حبرت ابراهیم را درون آتش پرتاب کردند ،جبرئیل میتوانست آن
4
آتش عظیم را با زمینها و کوههای اطرافش از جا بکند و به مشرق یا مغرب پرتاب کند.
ّ
جنیان
ب) قدر
پس از آنکه حبرت سلیمان از اطرافیانش خواست تا تخت بلقیس را از ســرزمین ســبأ
در یمن برایش احبار کنند ،اولین کسی که اعالم آمادگی کرد ،یکی از جنیان حاضر در
آن مجلس بود که گفت میتواند تخت بلقیس را به محبر سلمیان که در فلسطین بــوده
5
است بیاورد.
این آیات به صراحت نشان میدهند که غیر خدا نیز توانایی بر تصرفات کونیه دارنــد.
به دیگر سخن :این کارها افعال خاص الهی نیست.
 .2تصرفات انبیاء در عالم

پس از آنکه مشخ شد آنچه سلفیان به «ما ال یقــدر علیــه اال اللــه» تعبیــر میکننــد،
مخصوص خدا نیست ،بلکه مالئکه و جنیان نیز توان انجام آن را دارند ،در این بخش بــه
این موضوع میپردازیم که قدرت انجام این افعال ،منحصر به مالئک و جنیــان نیســت؛
 .1طبری ،محمد بن جریر ،تفسننیر الطبننری ،ج ،83ص58؛ ابنکثیــر دمشــقی ،اســماعیل ،تفسننیر اب کثیننر ،ج ،7ص78؛
آلوسی ،محمود ،روح المعانی ،ج ،83ص78؛ ثعالبی ،محمد ،تفسننیر الثعننالبی ،ج ،5ص788؛ ابنعثیمــین ،محمــد بــن
صالح ،الکنز الثمی  ،ج ،13ص.83
 .2آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعانی ،ج ،83ص.78
 .3ابنعبدالوهاب ،محمد ،کشف الشبهات ،ص57؛ ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،شرح کشف الشبهات ،ص.183
 .4ابنعبدالوهاب ،محمد ،کشف الشبهات ،ص.57
َ ََ َ
ْ َ
َ َ
َ َ َ َ َ
ٌ ْ َ َ  .5
یت ِّم َن ال ِج ِّن أ َنا ِآتیك ِب ِه ق ْبل أن تق َوم ِمن َّمق ِامك َو ِإ ِّني َعل ْی ِه لق ِو ٌّي أ ِم ٌین .سوره نمل ،آیه.73
قال ِعف ِر

بلکه حتی انسان نیز میتواند چنین کارهایی را انجام دهد؛ لذا انبیای الهی به اذن او قادر
به چنین کارهایی شدهاند؛ از جمله:
حضر موسی :به اذن الهی قدرت بر انجام برخی امور خارقالعاده داشته است
که در آیات قرآن کریم به آنها اشاره شده است:
ْ
َْ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ
َ َ
َ ََْ ُ َ َ ُ َ 6
وسی أ ْن أل ِق َ َص َاك ف ِإاا ِهی تلقف ما يأ ِفكون ؛ به موسی وحی کردیم کــه
أوحينا ِإلی م
عصای خود را بیفکن ،ناگهان وسایل دروغین آنان را به سرعت برمیگرفت.
ً
ْ
ْ
ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َُ َْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ
مانف َج َر ْ ِم ْنم ُمه اث َن َتا َ شم َمر َة َ ْينمما1؛
ِ إ ِا استسقی موسی ِلقو ِم ِه فقلنا اض ِرب ِبعصاك الحجممر فم
هنگامی که برا ی قوم خود آب طلب کرد ،به او گفتیم عصایت را بر سنگ بــزن؛ پــس از
آن سنگ دوازده چشمه جوشید.
حضتتر داوود و ستتلیمان :قــرآن قــدرتهــایی فــوق العــادهای را بــه حبــرت
سلیمان نسبت میدهد .مثل تسلط بر بادها:
َ
َ
َ
َ
َ َ 9
ف َس َّخ ْر َنا ل ُه ِّالر َيح َت ْج ِرى ِبأ ْم ِر ِه ُر َخ ًاء َح ْي ُث أ اب ؛ پس باد را مسخر او ســاختیم تــا بــه
فرمانش به نرمی حرکت کند و به هر جا او میخواهد ،برود.
حضر عیسی : بارزین مصادیقی که برای قدرت انبیاء بر تصرفات کونیه میتوان
یافت ،معجزات حبرت عیسی است .ایشان به اذن الهــی بیمــاران را شــفا مــیداد؛
مردگان را زنده میکرد و حتی در ِگلی که به شکل پرنــدهای بــود ،میدمیــد و آن ِگـل بــه
پرنده تبدیل میشد!

َ
ْ َ َ َ ِّ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ِّ ُ ْ َ ِّ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ِّ
َ َ ُ ً َ َ
مين ك َه ْي َئم ِمة
و رسوال ِإلی ب ِنی ِإسرا ِئيو أنی قد ِجئتكم ِبآي ٍة ِمن ر بكم أنممیُ أخلممق لكممم ِمممن الطم ِ
َّ ُ
َْ
َْ
ْ
ََ ُ ُ ً
ْ َّ
َّ َ َ ْ ُ ُ
ون َط ْيرا ِب ِإ ْا ِن الل ِه َو أ ْب ِر ُئ اْل ْك َم َه َو اْل ْب َر َص َو أ ْح ِيی ال َم ْو َتی ِب ِإا ِن اللم ِمه4؛ او را
الط ْي ِر فأنفخ ِف ِيه فيك

به عنوان فرستادهای به سوی بنیاسرائیل (فرستادیم که به آنان میگفت) مــن نشــانهای از
طرف پروردگار شما برایتان آوردهام .من از ِگل چیزی به شکل پرنده میسازم ،سـ س در
آن میدمم و به فرمان خدا پرندهای می گردد و به اذن خــدا کــور مــادرزاد و مبتالیــان بــه
پیسی را بهبودی میبخشم و مردگان را به اذن خدا زنده میکنم.
 .1سوره اعراف ،آیه.113
 .2سوره بقره ،آیه.75
 .3سوره ص ،آیه.77
 .4سوره آلعمران ،آیه .33

ابنعثیمین در توضیح این آیه مــیگویــد« :عیســی بــه گونــهای کــه عادتــا اتفــاق
ُ ُ َ َ َ َ
ُ ُ
كمة» مینویســد« :ابم ِمرئ
نمیافتد ،خلق میکرد» 6.وی همچنین در ذیل عبارت «ابرئ اال
بمعنی اشفی» 1.این در حالی است که در آیه  80سوره شعراء شفابخشی مخصوص خدا
بیان شده است.
مبمون این آیه در آیه  110سوره مائده نیز آمده است؛ با این تفاوت که این قدرتها
از زبان خدا و خطاب به حبرت عیسی است:
ْ
َْ ْ
ْ ََ ُ ُ َ ََ ُ ُ َ
َّ
َ
َ ْ َ ْ ُ ُ َ ِّ
مون ط ْيم ًمرا ِبم ِمإا ِني َو ُت ْبم ِمر ُئ اْل ك َمم َمه
ين ك َه ْي َئ ِة الط ْي ِر ِبم ِمإا ِني فتممنفخ ِفيهمما فتكم
و ِإا تخلق ِمن الط ِ
َْ
ْ
َواْل ْب َر َص ِبم ِمإا ِني؛ هنگامی که به فرمان من از ِگل چیزی به صورت پرنده میساختی و در

آن میدمیدی و به فرمان من پرندهای میشد و کور مادرزاد و مبتال به پیسی را بــه فرمــان
من شفا میدادی.
سخن ابنتیمیه در ذیل آیه این است که عیسی بنده خدا بود و این کارها را به اذن
9
خدا انجام میداد؛ همانگونه که انبیای دیگری نیز مانند این کارها را انجام میدادند.
شاید بتوان چنین گفت که در میان صفات الهی ،صفتی کــه بــیش از صــفات دیگــر
مخصوص خدا به نظر میرسد ،زندهکردن و میراندن باشــد .بــا ایــن وجــود خــدا چنــین
قدرتی را به حبرت عیسی داده است.
کمترین نتیجهای که از این مستندات قرآنی میتوان گرفت ،این است که غیــر خــدا،
حتی میتواند قدرت میراندن و زندهکردن را نیز بیابد .با این وجود ،ایــن کــار از صــفات
خاص الهی نیست .ممکن است چنین اشکال شود که این خوارق عادات ،معجزه بوده و
مخصوص انبیاء است و غیر انبیاء قدرت این کارها را ندارند .در پاسخ به این اشکال کــه
پیش از این نیز در پاسخ به اشکال دیگری گفته شده ،خواهیم گفت همین مقدار کفایت
میکند که گفته شود :این امور خاص خدا نیست و انجام این کارها مستلزم مقام خدایی
نیست.
 .1ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،الکنز الثمی  ،ج ،8ص.585
 .2همان.
 .1قیسی ،ایاد بن عبداللطیف ،تفسیر شیخاالسالم اب تیمیه ،ج ،8ص ،531به نقل از :ابنتیمیه ،احمد ،الجننواب الصننحیح
لم بدل دی المسیح ،ص.353

 .3تصرفات غیر انبیاء در عالم

پس از آنکه مشخ گردید مالئکه و اجنه قدرت تصرفات کونیه دارند و تبیین شــد کــه
انبیاء نیز به اذن الهی از چنین قدرتهایی برخوردار بودهاند ،باید گفت اینگونــه نیســت
که چنین قدرتهایی فقط مخصوص انبیاء باشــد؛ بلکــه اولیــای الهــی و مقربــان درگــاه
حبرت حق نیز به اذن او میتوانند کارهایی فراتر از قدرت افراد بشر انجام دهند .هم در
قران کریم و هم در منابع حدیثی به برخی از انسانهایی که چنین قدرتهایی داشــتهاند،
اشاره شده است.
در قرآن
آصف بن برخیا که درباره علم غیب او سخن به میان آمد ،به فرموده قرآن توانست تختی
را در چشم بر هم زدنی ،از یمن به فلسطین بیاورد .این دلیل به صراحت ،بر قدرت غیــر
نبی بر تصرفات کونیه داللت میکند .نکته قابل تأمل در این زمینه تعبیری است که قرآن
برای توصیف آصف بن برخیا به کار میبرد که نشان از منشأ قدرت او دارد .عبارت قرآن
َ َ
َ َ ُ
َ َ َّ
َ
َ ُ ْ ِّ َ ْ َ َ َ
يك ِب ِه َق ْبو أن َي ْر َت َّد ِإل ْي َك ط ْرف َك؛ آصف چون
اب أنا ِآت
این است :قا ال ِذي ِ نده ِ لم من ال ِكت ِ
علم کتاب داشت ،چنین توانایی داشت؛ بنابراین چنین قدرتی مخصوص او نیست و هر
کس به چنین علمی دست یابد ،بر چنان قدرتی توانایی خواهد یافت .به عبــارت دیگــر،
این آیه بیان میفرماید که قدرت بر تصرفات کونیه ،مستلزم مقام خدایی نیست؛ بلکه هر
کس عالم بر کتاب باشد ،چنین قدرتی خواهد داشــت .نتیجــه اینکــه اعتقــاد بــه چنــین
قدرتی برای غیر خدا ،تا زمانی که با اعتقاد به استقالل همراه نباشد ،شرک نیست.
در احادیث
ابنعثیمین ضمن پذیرش کرامات برای بندگان ،این کرامات را به دو دســته تقســیم کــرده
است :کرامات کشفی و کرامات فعلی .وی برای کرامات فعلی کــه نشــان از بهــرهمنــدی
صاحب کرامت از قدرتی فوقالعاده دارد ،کرامت سعد بن ابیوقاص را نقل میکند .وی
در جریان فتح ایران ،با گفتن سه تکبیر ،همه لشگریانش اعــم از ســواره و پیــاده و حتــی
حیوانات س اه را از روی رودخانه دجله عبور داد ،بدون اینکه در آب فرو برونــد و غــرق
6
شوند؛ 6مانند معجزهای که برای حبرت موسی اتفاق افتاد.
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ّ
 .4تصرفا اعداء الله در عالم
تصرفات کونیه نهتنها مخت به خداوند نیست و مالئکه نیز تــوان آن را دارنــد و نــهتنهــا
انبیاء و صالحان نیز به اذن الهی قادر به چنین کارهای خارق العادهای هستند ،بلکه حتی
این گونه تصرفات ،به اولیای الهی و اهل تقوا اختصاص ندارد و اعداء الله نیز میتواننــد
به چنین قدرتهایی دست یابند .این امر را حتی رهبر معنوی سلفیان یعنی ابنتیمیه نیــز
پذیرفته است .وی گرچه در یک جا استغاثه را به دلیل همین اعتقاد به قدرت غیبیه بـرای
غیر خدا عملی مشرکانه میداند ،لکن در جای دیگری وقتی میخواهد میان اولیاءاللــه و
اولیاءالشیطان فرق بگذارد ،گویا سخنان دیگر خود را فراموش کرده است؛ لــذا اعتــراف
میکند که برخی از دشمنان خدا نیز قادر به تصرفات خارقالعاده هستند؛ مثل اینکه بــا
یک اشاره ،جان کسی را میگیرند یا بر روی آب راه مــیرونــد 1.ابنعثیمــین نیــر چنــین
قدرت خارقالعادهای را برای اعداءالله میپذیرد ،ولــی چنــین توجیــه میکنــد کــه ایــن
قدرتها را شیاطین در اختیار آنها قرار دادهاند؛ 9غافل از اینکه این توجیه ،شـرایط را بــه
ضرر او بدتر می کند؛ زیـرا بــا ایــن توجیــه ،عــالوه بــر اثبــات قــدرت بـرای انســانهای
غیرصالح ،این قدرت را برای شیاطین نیز ثابت میکند.
از مجموع آنچه در مورد قدرت بر خوارق عادت گفته شد ،چنــین برمــیآیــد کــه مــا
سوی الله ،اعم از مالئک ،جنیان ،انبیاء و اولیای الهی و حتی بیدینــان و دشــمنان خــدا
هم میتوانند برخی قدرتهای فرابشری را دارا شوند .با ایــن وجــود نمیشــود کارهــا را
چنین تفکیک کرد که کارهای عــادی از ِآن بنــدگان و کارهــای خارقالعــاده مخصــوص
خداست .چگونه می توان افعالی که به اقرار ســلفیان ،از عهــده شــیاطین هــم برمیآیــد،
مخصوص خدا دانست؟!
پاسخ تفصیلی به دید گاه سلفیان در باب استغاثه

پس از طرح دیدگاه سلفیان در باب استغاثه و تبیین ادله آنها و پــس از آنکــه معلــوم شــد
علم غیب و قدرت خارقالعاده به یــک معنــا اختصــاص بــه خــدا نــدارد و بنـدگان نیــز
 .7همان.
 .1ابنتیمیه ،احمد ،الفرقان بی اولیاء الرحم و اولیاء الشیطان ،ص.153
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میتوانند بهرهای از این دو صفت داشته باشند ،نوبت آن است که به نقد و بررسی دیدگاه
سلفیان درباره مشرکانه بودن استغاثه ب ردازیم.
الف) جواب نقضی

بزرگان سلفیت ،از سران شرک هستند :اگر این دیدگاه درست باشد ،سلفگرایان پیش از
شرک خود آنها را ثابت میکند .بنــابر شــواهد
هر کس دیگری محکومند و در درجه اول ِ
پیشــین ،شخصــیتهای بــزرگ ســلفی همچــون ابنتیمیــه ،ابنعثیمــین و محمــد بــن
عبدالوهاب معتقدند خلیفه دوم آگاه به شرایط س اهیانش بود؛ درحالیکه هزاران فرسنگ
از آنها دور بود .سعید بن مسیب صدایی از قبر پیامبر میشنید که دیگـران نمیشــنیدند.
همچنین سعد بن وقاص توانست معجزهای شبیه معجزه حبرت موسی انجام دهــد
و سربازان و همه ادوات س اهش را به سالمت از رود عبور دهد .حال چگونه اســت کــه
انتساب علم غیب و قدرت خارق العاده به صحابه با ایــن صـراحت ،ســبب شــرک آنــان
نمی شود ،اما اگر مسلمانان چنین اعتقادی نســبت بــه پیــامبر اکــرم داشــته باشــندف
مشرک و واجب القتل خواهند بود؟!
بر اساا دیدگاه سلفیان نیز استغاثه جایز است :حتــی اگــر دیــدگاه و دلیــل ســلفیان
درست باشد ،طلب از غیرخدا در امــور بــزرگ ،مصــادیق مشــروع نیــز دارد؛ زیــرا همــه
مسلمانان قبول دارند که حبرت عیسی علم غیب و قدرت بر تصرفات کونیه داشــته
است و چون به تصریح قرآن ،حبرت عیسی زنده است ،استغاثه به ایشان حتــی بــر
مبنای سلفیان هیچ اشکالی ندارد؛ چون ایشان ،هــم زنــده اســت و هــم قــادر بــر افعــال
خارقالعاده و هم دارای علم غیب .بنابراین سلفیان با مبانی خودشان نیز باید دســت بــه
استغاثه برداشته و در مشکالتشان ازجمله برای شفای بیماریشان از حبرت عیسی
کمک بخواهند .این سخن را میتوان درباره طلب از جبرئیل نیز گفت.
ب) جواب حلی

استدالل سلفیان باطل است :استدالل سلفیان بر مشرکانه بودن استغاثه ،مشــتمل بــر دو
مقدمه است که کبرای کلی آن مورد اتفاق همه مسلمانان میباشد؛ لذا عمده تمرکز دلیل
سلفیان بر مقدمه نخستین آن استوار است:

ـ استغاثهکننده صفات خاص خدا (علم غیب و قدرت) را به بندگان نسبت میدهد؛
ـ کسی که صفات خاص خدا را به بندگان نسبت دهد ،مشرک است؛
ـ پس استغاثهکننده مشرک است.
پیش از این ثابت شد که علم غیب و قدرت بر تصرفات کونیه ،به یک معنــا مخــت
به خدا نیست؛ بنابر این مقدمه اول استدالل باال باطل است و اســتدالل منــتج نیســت؛
یعنی انتساب علم غیب و قدرت به غیر خدا مستلزم تشبیه آنها به خدا و همرتبه دانســتن
آنها با خدا نیست تا از مصادیق عمل مشرکانه شمرده شود.
اعتقاد استغاثهکنندگان را در نظر
غفلت از اعتقاد داعی :سلفیان آگاهانه یا نا آگاهانه،
ِ
نگرفتهاند؛ درحالیکه بر اساس حدیث صحیحی که مورد اتفاق همه مســلمانان اســت،
مالک ارزیابی اعمال ،نیتی است که صاحب عمل دارد 6.به همین دلیــل در بســیاری از
مواقع ،یک عمل از یک نفر عبادت ،و همان عمل از فرد دیگری گنــاه شــمرده میشــود؛
زیرا نیتهای آنان متفاوت بوده است؛ همانطور که در ذیل همین حدیث پیامبر اکرم
میفرماید« :کسانی که برای خدا هجرت کردهاند ،اجرشان با خداست و کسانی که برای
دنیا هجرت کردهاند ،اجرشان همان است».
با این وجود ،سلفیان در بررسی انواع و احکام استغاثه ،به همه چیز توجــه کردهانــد،
اما از مهمترین مالک سنجش اعمال که نیت صاحب عمل باشد ،غافل شدهانــد .بــا در
نظر گرفتن اعتقاد استغاثهکنندگان ،ادعای مشــرکانه بــودن عمــل آنهــا ادعــایی متنــاقض
است؛ زیرا استغاثهکنندگان ،اگر برای اولیا و صالحان ،قدرت و کرامتی در نظر میگیرند،
معتقدند این قدرتها را از خدا گرفته اند؛ یعنی به این افراد به عنوان بندگانی که از سوی
خدا دارای مقاماتی شدهاند ،نگاه میکنند .با وجود چنــین اعتقــادی ،چگونــه مــیشــود
مدعی شد که استغاثهکنندگان این افراد را در مقام خدا نشاندهاند؟!
مبنای سلفیان شرکآمیز است :سلفیان درخواست کارهای عادی را از بنــدگان جــایز
میدانند ،ولی درخواست کارهایی چون شفای بیمار را شرک قلمداد میکنند .باید از این
جماعت پرسید :آیا بندگان کارهای عادی را با قدرت خود انجام میدهند یا با قدرتی کــه
خدا به آنها داده است؟ گر معتقدند که در کارهای کوچک ،انسانها با قدرت خود عمل
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میکنند ،این نظر عین شرک است؛ زیرا در همین مقدار ،برای خدا شریک گرفتهانــد کــه
میتواند مستقال و بدون نیاز به خدا عملی هرچند کوچک را انجام دهــد .اگــر معتقدنــد
بندگان کارهای کوچک را با قدرتی که خدا به آنها داده اســت ،انجــام میدهنـد ،در ایــن
صورت همانطور که درخواست این کارها از بندگان شرک نیست ،درخواســت کارهــای
خارقالعاده نیز با چنین اعتقادی شرک نیست؛ زیرا طالب حاجت ،در هر دو مورد معتقد
است که این فعل با قدرت الهی انجام میگیرد .مشرکانه دانستن اســتغاثه از ســوی ایــن
گروه بدین معناست که فرض را بر استقالل بنده گذاشتهاند و در این صورت نهتنها طلب
کارهای بزرگ و خارقالعاده ،که حتی طلب کارهای کوچک که سلفیان جــایز میداننــد
نیز شرک است.
استغاثه مسلمانان ،به حکم فطر خداجوی انسانها عملی موحدانه است :علمای
سلفی وهابی ،آنجا که میخواهند استغاثه کنندگان مسلمان را بــدتر از مشــرکان صــدر
اسالم نشان دهند ،میگویند :مشرکان اولیه در شداید و سختیها دست از بتهایشــان
برمیداشتند؛ درحالیکه مشرکان امروز حتی در چنین مواقعی نیز دست از یا علــی و یــا
حسین گفتن برنمیدارند؛ 6درحالیکه ایــن تفــاوت ،دلیلــی محکــم بــر موحدانــه بــودن
استغاثه مسلمانان است.
فطرت خداجوی انسان گرچه ممکن است در زندگی روزمره کمفروغ شود ،لکــن بــه
هنگام سختیها بیدار شده و هرگونه شرکی را از قلب انسان زدوده و او را بــه ســوی خــدا
متوجه میکند .در آیات 1و احادیث نیز بر این حقیقت تصریح شده و از آن به عنوان دلیل
فطری بر وجود خدا یاد شده است .ابنعثیمین با عبارتی نزدیک به همین مبمون تحول
روحی انسان ها به هنگام بالیا را دلیل یگانگی خدا گرفتــه و ناشــی از رحمــت الهــی بــه
بندگان میداند .ابنکثیر سلفی نیزدر تفسیر آیه  67سوره اســراء بــه عنــوان قــانونی کلــی
میگوید« :انسانها وقتی در سختیها قرار میگیرند ،عبــادت غیــر خــدا از قلــوب آنهــا
خارج میشود» 9.به همین دلیل اگر اســتغاثه بــه انبیــاء و ائمــه شــرک بــود ،فطــرت
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خداجوی انسان در هنگام سختیها آن را کنار میزد؛ همانگونه که شرک مشرکان را کنار
میزند؛ درحالیکه به اعتراف علمای سلفی استغاثهکنندگان بــه هنگــام شــداید نیــز «یــا
علی» و «یا حسین» میگویند .بنابراین به حکم فطرت خداجوی انسان کــه ابنعثیمــین
آن را رحمت الهی میداند ،استغاثه مسلمانان عین توحید است.
تفاوت میان عمل مسلمانان و مشرکین از آنجا ناشی میشود کــه مشــرکان بتهــای
خود را در عرض خدا و مستقل از او میدانستند .به همین دلیل در مشکالت ،آنها را رها
میکردند؛ ولی مسلمانان وقتی از صالحان حاجتی را درخواست میکننــد ،بــه آنهــا بــه
عنوان بندگان مقرب الهی که خدا به آنها اجازه دستگیری و کمک داده است ،مینگرند
و در حقیقت خدا را میخوانند؛ لذا به هنگام گرفتــار شــدن در بالیــا فطــرت و رحمــت
الهی ،آنها را از این عمل بازنمیدارد.
محکمترین دلیل بر امکان یک شیء ،وقوع آن است :سلفیان میگویند بندگان ،علم
غیب و قدرت بر خوارق عادت ندارند؛ لذا درخواست از آنها شرک است .این در حــالی
است که حاجت بسیاری از استغاثهکنندگان اجابــت میشــود و حتــی ابنتیمیــه نیــز بــر
اجابت برخی از حوائج اعتراف میکند 6.یعنی کسانی که از آنها استمداد شده ،هم علم
غیب داشتهاند و هم قدرت بر خوارق عادت .البته ابنتیمیه پس از این اعتراف کوشیده تا
آن را به گونهای توجیه کند؛ لذا گفته است :از این خوارق برای کفار و مشرکان و اهل بدع
و شیاطین هم بوده است 1.همچنین در جایی دیگر گفته است که شیاطین ایــن کارهــا را
برای استغاثهکنندگان انجام میدهند ،ولی آنها گمــان میکننــد مــدعوی کــه از او طلــب
حاجت کردهاند ،خواستهشان را اجابت کرده است .این سخن او گرچه ادعایی بیدلیــل
است ،لکن حتی اگر فرض کنیم درست باشد نیز ثابت میکند کــه شــیاطین نیــز چنــین
قدرتهایی دارند .با این وجود چگونه میتوان کاری که حتــی شــیاطین هــم قــدرت بــر
انجام ان دارند را کاری مخصوص خدا دانست که نسبت دادنش بــه غیــر خــدا مســتلزم
َّ
ِإال ِإ َّیاه ،ای ذهب عن قلوبکم کل ما تعبدون غیر الله»( .ابنکثیر ،عمادالدین اسماعیل ،تفسیر اب کثیر ،ج ،3ص.)38
َ
« .1و تجد کثیرا  ...ان بعض الناس استغاث به و هو غائب او میت ،فرآه قد جاءه فقبی حاجته او یخبر بمــا سـ ِـرق لهــم ،او
بحال غائب لهم او مریض او نحو ذلک من االمور»( .ابنتیمیــه ،احمــد ،الفرقننان بننی اولینناء الننرحم و اولینناء الشننیطان،
ص.)153
 .2همان.

شرک است؟!
سلیمان نبی و طلب از غیر خدا
فارغ از مباحث تحلیلی باال که نشان میدهــد طلــب از غیــر خــدا شــرک نیســت ،در رد
دیدگاه سلفیان میتوان به آیهای از قرآ ن اشاره کرد که یکی از انبیائ الهی حاجتی کــه بــه
قول سلفیان «ما ال یقدر علیه اال الله» است را از بندگان طلب میکند:
َ ُ ْ

َ َ َ

ْ

أ ُّيك ْم َيأتيني ب َع ْرش َها ق ْبو أ ْن َيأ ُتوني ُم ْسلم َ
ين
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ

حبرت سلیمان در این آیه از اطرافیانش درخواست میکند کــه تخــت بلقــیس را از
سرزمینی دور ،در زمانی بسیار انــدک بـرایش حاضــر کننــد .ایــن درخواســت حبــرت
سلیمان مشتمل بر اعتقاد ایشان بر علم غیب و قدرت خارقالعاده کســانی اســت کــه از
آنها طلب کرده است .معنای این سخن آن است که طلب از بندگان شرک نیست.
نتیجه

از مجموع آنچه در مقام طرح و نقد دیدگاه ســلفیان گفتــه شــد ،معلــوم گردیــد کــه ایــن
جماعت ،طلب از خدا را از آن جهت عملی مشرکانه میدانند که مدعیانــد اســتغاثه در
ذات خود مستلزم انتساب علم غیب و قدرت خارقالعاده به بندگان است؛ درحالیکه با
مراجعه به کتاب و سنت تبیین شد این صفات را بنــدگان نیــز میتواننــد داشــته باشــند و
مخت به خدا نیست .افزون بر این ،سلفیان در تحلیل استغاثه ،از اعتقــاد داعــی غافــل
شده و برای خود فرضیهسازی کردهاند؛ زیرا داعی معتقد اســت مــدعو هرچــه از علــم و
قدرت دارد ،از خدا گرفته است؛ در حالی که اعتقاد سلفیان در این باب ،مســتلزم شــرک
است.
گذشته از این مباحث ،همانگونه که در قرآن آمده ،حبرت ســلیمان در عملــی کــه
بنابر تعابیر سلفیان «ما القدر ليه اال الله» است ،از اطرافیانش کمک خواست.
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نقد و بررسی ادله منکرین « َسماع موتی»
با محور یت آیات
*
**

چکیده
برخالف دیدگاه جمهور اهل سنت و بزرگانی از سلفیه ،همچون ابنتیمیه و ابنقیم در
ً
اثبات شنوایی اموات ،سلفیون معاصر چنین عقیدهای ندارنــد و اساســا منکــر مســئله
«سماع الموتی» در غیر موارد منصوص صحیح روایی شدهاند .دلیل اصــلی آنــان بــر
َّ َ َ
ْ
این اعتقاد ،توجه به ظواهر برخی آیات ،ازجمله آیاتِ  :إنك ال ُت ْسم ِمم ُع ال َمم ْمو َت ٰی 6و
َّ
َ َ َ َ ُ ْ
ُْ ُ
ور 1است که «ناصرالدین البانی» بیشترین تأثیر را در
وما أنت ِبمس ِم ٍع من ِفي القب ِ
این رویکرد داشته است.
تبیین البانی در اثبات شنوا نبودن اموات از این آیات ،مبتنی بــر اختیــار ناشــنوایی بــه
عنوان وجه شبه در تشبیه کفار به امــوات بــوده و ایــن در حــالی اســت کــه از دیــدگاه
جمهور اهل سنت ،وجه شبه در چنین تشبیهی ،بهرهنبردن آنــان از دعــوت انبیــاء

است ،نه مطلق شنوا نبودن.
کلیدواژهها :سماع موتی؛ آیات؛ ال تسمع الموتی؛ و ما أنت بمسمع من فـی القبــور؛
البانی.

* کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی.)mahmodparvar60@yahoo.com( .
** دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب.
 .1سوره نمل ،آیه .25
 .2سوره فاطر ،آیه .88

مقدمه

مسئله شنوایی اموات ،از مسائل اختالفی کهن میان عالمان اهل سنت بوده است .پیشینه
چنین اختالفی به برداشت عایشه از سخنگفتن پیــامبراکرم بــا کشــتگان جنــگ بــدر
بازمیگردد 6.گروهی از علمای اهل سنت با پذیرش رأی عایشه ،معتقد بــه شــنوا نبــودن
3
مردگان شدهاند 2و جمهور اهل سنت به شنوایی مطلق اموات اعتقاد دارند.
اختالف در این مسئله ،تا پیش از شــکلگیــری جریــان وهابیــت ،بیشــتر بــر محــور
روایات معارض و برخی آرای فقهی متفرع بر آن بود؛ 4اما با روی کــار آمــدن وهابیــت و
تبیین دیدگاه آنان در مباحث توحید و شرک ،بهویژه در دوران معاصــر و پــس از نگــارش
مقدمه کتاب أآلیات البینات فی عدم سماع األموات توسط ناصرالدین البانی 5اســتدالل بــه
ظواهر برخی آیات که مربوط به نکوهش اعتقاد و عمل و بیــان حــال مشــرکین بــود 1،بــه
عنوان اصلی در شنوا نبودن اموات مطرح گردید.
بنابراین ،در تفکرات سلفی پیش از دوران معاصر ،مــیبینیم کــه مســئله پــذیرفتن یــا
ن ذیرفتن این امر ،عمدتا بر محور روایات بــوده اســت؛ درحــالیکــه در دوران معاصــر،
چنین امری بیشتر بر پایه استفاده از ظواهر برخی آیات قرآن استوار است.
از آنجا که نتیجه چنین رویکردی در نفی سماع موتی برای همه انســانهــا ،ازجملــه
انبیاء و اولیای صالحین ،در حیــات برزخــی آنــان یکســان بــوده ،نتیجــه ایــن رویکــرد،
لغو بودن توسل به معنای درخواست دعا و طلب شفاعت از اولیای الهی در ایــن مقطــع
خواهد بود .در این مقاله به تبیین دیدگاه سلفیون معاصر و رد دیدگاه آنــان بــا اســتفاده از
دیدگاه سلفیون و چهرههای شاخ اهل سنت و جماعت میپردازیم.
نکته مهم در اینجا این است که اعتقاد به مسئله سماع موتی ،الزاما به منزلـه جــواز
 .1بخاری ،محمد بن إسماعیل ،صحیح البخاری ،ج ،8ص.32
 .2ابنرجب ،عبدالرحمن ،اهوال القبور ،ص.25
ْ ُ ُ ْ َ
المش ِکلة ،ص.757
 .3ق َص ِّیر ،أحمد ،األحادیث
 .4همچون مسئله قسم خوردن بر عدم تکلم و عدم شکستن آن ،با سخن گفتن با میت.
 .5ألبانی این مقدمه را به سال 1732ق نگاشته است.
 .6االعراف135 ،؛ النحل13 ،ـ88؛ فاطر17 ،و13؛ النمل25،و21؛ الروم58،و.57

توسل به ذات از دیدگاه سلفیه نیست و اثبات شنوایی اموات ،فقط لغو نبودن گفتوگو با
آنان را ثابت میکند؛ اما از دیدگاه ابنتیمیه و پیروان او بــه ســبب تفســیر غلــط از آمــوزه
توحید ،درخواست اموری که از دیدگاه آنان کسی جز خدا قادر بــر انجــام آن نیســت ،از
بارزترین مصادیق شرک شمرده شده است.
مفهومشناسی « َسماع موتی»

« َسماع» به فتح (س) به معنای شنیدن ،در لغت مصدر فعل« َسم َع ـ َی َ
سمع» میباشــد و
ِ
ً
َ
َ ْ ً ْ ً َ ً َ ً َ
ماعیة» 6اســت« .ســمع لفــالن أو
مصادر دیگر آن «سمعا و ِسمعا و سماعا و سماعة و س ِ
إلیه أو إلی حدیثه سمعا و س ً
معا و سماعا» ،به معنای توجــه کامــل بـرای شــنیدن ســخن
ِ
1
گوینده است.
َ
ِّ
ْ
همچنین واژه «موت» در مقابل «حیات» و به معنای مرگ است و «میت» و «میت»
َ
هر دو به معنای مرده میباشد که جمع آن نیز « َموتی و أمواتَ ،م ِّیتون و َمیتون» میباشد.
9
در اطالقات قرآن کریم «موت» بر حسب انواع حیات ،در معانی مختلفی بهکار رفتــه؛
اما واژه «موتی» فقط در دو معنا به کار رفته است:
ً
 .1مردگان یعنی کسانی که جان خود را از دست داده و از دنیا رفتهاند و غالبا بر آنهــا
«جسد» اطالق میشود؛ چون موت در مقابل حیات است و هنگام مرگ ،جســم انســان
4
تبدیل به جسد بیجانی میگردد و روح به عالم دیگری منتقل میشود.
 .8مردگــان کســانیاند کــه گمــراه و از قــوه عقــل بیبهرهانـد؛ کســانی کــه مهــر بــر
دلهایشان خورده و امیدی به هدایت آنها نیست :إ َّن َ
ک َال ُت ْسم ُع ْال َم ْو َتی َو َال ُت ْسممم ُع ُّ
الصم َّمم
ِ
ِ
ِ
ً
َّ
ُّالد َاء ِإاا َول ْوا ُم ْد ِب ِر َين؛ 5مسلما تو نمیتــوانی ســخنت را بــه گــوش مردگــان برســانی ،و
نمیتوانی کران را هنگامی که روی برمیگردانند و پشت میکنند ،فراخوانی!

 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،2ص.178
 .2مصطفی ،إبراهیم و دیگران ،المعجم الوسیط ،ج ،1ص.333
 .3همان ،ص.321
 .4سوره روم ،آیه.55
 .5سوره نمل ،آیه 25؛ سوره روم ،آیه.58 ،

گفتار اول :شنوایی اموت از دیدگاه علمای اهل سنت

با نگاهی به گفتههای بزرگان اهل سنت از سلف تا خلف ،سه دیدگاه عمده پیرامون ایــن
مسئله دیده میشود:
دیدگاه اول :پذیرش شنوایی اموات

جمهور اهل سنت و جماعت 6،چنانکه طبری ،ابنرجب حنبلی ،بدرالــدین عینــی و
البانی 5نقل کردهاند ،قائل به شنوایی اموات بودهاند .لذا آنان ضمن تمسک بــه نصــوص
آیات بیان کننده عدم سماع را تأویل نمــوده
روایی بیانگر شنوایی اموات ،ظواهر برخی از ِ
ِ
1
و معتقد به شنوایی اموات ،با کیفیت گفته شده در روایات هستند .از معتقــدان بــه ایــن
61
دیدگاه میتوان از طبری 7،ابنحزم 8،قاضی عیــاض 3،نــووی 61،ابنتیمیـه 66،ابنقــیم،
ابنکثیر 69،ابنرجب حنبلی 64،آلوسیْ 65،
شن ِقیطی 61و از معاصران سلفی نیز میتــوان از
محمد بن صالح بن عثیمین نام برد.
دیدگاه ابن عثیمین درباره سماع موتی دیدگاهی ایجابی است؛ زیرا وی سماع موتی را
در آنچه منصوص بوده ،پذیرفته و در آنچه غیرمنصوص است نیز برخالف منکران توقف
1

9

4

ُ ُ ْ َُ
المشکلة ،ص.75
 .1ق َصیر ،أحمد بن عبدالعزیز ،األحادیث
 .2طبری ،محمد بن جریر ،تهذیب اآلثار ،ج ،8ص.513
 .3ابنرجب ،عبدالرحمن بن أحمد ،اهوال القبور ،ص.25
 .4عینی ،محمود بن أحمد ،عمدة القاری ،ج ،2ص.858
 .5ألبانی ،محمد ناصرالدین ،اآلیات البینات ،مقدمه کتاب ،ص.73
 .6باید توجه داشت که از دیدگاه اهل سنت ،الزمه پذیرش شنوایی اموات ،شنیدن از هر جایی نیست؛ بلکه این امر در نظر
مثبتین فقط در قبرستان و کنار قبر و در هر زمانی است .آری ،چنین اشرافی در صورت اثبات ،درباره انبیا و اولیای الهی
صادق خواهد بود.
 .7ابنرجب ،عبدالرحمن بن أحمد ،اهوال القبور ،ص.33
 .8ابنحزم أندلسی ،علی بن أحمد ،الفصل فی الملل واألهواء والنحل ،ج ،3ص.57
َ
 .9قاضی عیاض ،عیاض بن موسی ،إ َ
کم ُال ُ
الم ْع ِل ِم بف َو ِائ ِد ُم ْس ِلم ،ج ،2ص.355
ِ
 .10نووی ،یحیی بن شرف ،المنهاج شرح صحیح مسلم ،ج ،13ص.857
 .11ابنتیمیة  ،أحمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،3ص 837و .832
 .12ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،الروح ،ص 5و .2
 .13ابنکثیر دمشقی ،إسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،7ص.783
 .14ابنرجب ،عبدالرحمن بن أحمد ،اهوال القبور ،ص.21
 .15آ لوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعانی ،ج ،11ص.53
 .16شنقیطی ،محمد األمین ،اضواء البیان ،ج ،7ص.183

کرده است 1.دلیل وی بر سماع موتی ،پذیرفتن بازگشت روح به بدن است کــه بــه ســبب
2
تحقق این امر ،میت میتواند پاسخ سالم زائر را بدهد.
ابنتیمیه نیز با اینکه در این گروه قرار گرفته و شنوایی اموات در حیطه روایات گفتــه
شده را پذیرفته 9،اما با این حال در برخی فتاوای خویش مینویسد:
الزم نیست شنوایی مردگان ،امری دائمی باشد؛ بلکه اموات گاهی میشنوند
و گاهی به واسطه مانعی نمی شنوند؛ همچنان که در مورد زنــدگان نیــز ایــنگونــه
بوده که گاهی به واسطه مانعی نمیشنوند4.

دیدگاه دوم :نپذیرفتن شنوایی اموات

گروه دیگری از علمای اهل سنت و جماعت معتقد به ناشنوایی اموات شدهاند .این گروه
به عموم ظواهر آیات ،به عنوان اصــل تمســک نمــوده و تنهــا برخــی از مــوارد منصــوص
صحیح را همچون شنیدن صدای پای تشییعکنندگان که مربوط به مقطعی خاص بــوده و
قابل توجیه نیز نمیباشد ،استثنا کردهاند 5.از معتقدین به این دیدگاه مــیتــوان از قاضــی
3
ابویعلی(م352هـ) 1،مازری(م577هـ) 7،سهیلی(م521هـ) 8،ابنقدامــه(م785هـــ)،
ابنالهمام (م271هـ) 61،شوکانی(م1855هـ) و 66البانی(م1385هـ) 61نام برد.
دیدگاه سوم :عقیده به توقف

برخی عالمان اهل سنت که نتوانستهاند یکی از دو دیدگاه را ب ذیرند ،در این مسئله توقف
13
کردهاند .ابن َ
عبدالبر از جمله آنان است.
 .1ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،الشرح الممتع علی زاد المستقنع ،ج ،5ص.723
 .2همان.
 .3ابنتیمیة  ،أحمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،3ص.832
 .4همان ،ج ،83ص.773
 .5ألبانی ،محمد ناصرالدین ،اآلیات البینات فی عدم سماع االموات (مقدمه کتاب) ،ص78ـ.71
 .6ابنرجب ،عبدالرحمن بن أحمد ،اهوال القبور ،ص.25
 .7مازری مالکی ،محمد بن علیُ ،
الم ْعلم بفوائد مسلم ،ج ،7ص.777
 .8سهیلی ،عبدالرحمن بن عبدالله ،الروض األنف في شرح السیرة النبویة الب هشام ،ج ،5ص.155
 .9ابنقدامة ،عبدالله بن أحمد ،المغنی ،ج ،3ص.353
 .10ابنالهمام حنفی ،محمد بن عبدالواحد ،فتح القدیر ،ج ،5ص.135
 .11شوکانی ،محمد بن علی ،فتحالقدیر ،ج ،3ص.133
 .12ألبانی ،محمد ناصرالدین ،اآلیات البینات ،مقدمة ،ص.71
 .13ابنعبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،التمهید ،ج ،85ص.835

ک َال ُت ْسم ُع ْال َم ْو َتی و َ و َما َأ َ
گفتار دوم :نقد و بررسی استدالل به آیات :إ َّن َ
نت ِب ُم ْس ِمع
ِ
ِ
ٍ
َّ
ُْ ُ
ور
من ِفي القب ِ

از مهمترین ادله منکرین شنوایی آیات ،تمسک به ظواهر برخی از آیــات قــرآن کــریم در
نفی شنوایی اموات است .این آیات در سه موضع از قرآن کریم ،با سیاقی واحد آمده کــه
ما به بررسی آنها میپردازیم:

َّ َ َ
ْ
ک ال ُت ْس ِم ُع ال َم ْو َتی
دلیل اول منکرین :استدالل به آیه ِ إن

قرآن کریم درباره ناشنوایی اموات میفرماید:

ْ
َّ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ُّ ُّ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ
مادي ال ُع ْمميِ َ ممن
ِ إنك ال تس ِمع ال َم ْوت ٰی َوال تس ِمع الص َّم الد َاء ِإاا ول ْوا مد ِب ِر ين * وما أنممت ِبهم ِ
َض ََل َلته ْم إن ُت ْسم ُع إ َّال َمن ُي ْؤم ُن ب َآيات َنا َف ُهم ُّم ْسل ُم َ
ون؛ 6البته تو مردگان را شنوا نمیگردانی ،و
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ

این ندا را به گوش کران (چون پشت بگردانند) نمیتــوانی بشــنوانی ،و راهبــر کــوران [و
بازگرداننده] از گمراهیشان نیستی .تو جز کسانی را که به نشانههای ما ایمان آوردهانــد و
مسلمانند ،نمیتوانی بشنوانی.

َ ُ ْ ُ ُّ َّ ُّ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ
مت بهمماد ْال ُع ْمميِ َ م ْ
َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ
من
ف ِإنك ال تس ِمع الم ْوتی و ال تس ِمع الصم الد اء ِإاا ول ْوا مد ِب ِر ين * و ما أنم ِ ِ
َ َ
َ
َللته ْم إ ْن ُت ْسم ُع إ َّال َم ْن ُي ْؤم ُن بآياتنا ف ُه ْم ُم ْسممل ُم َ
ون؛ 1و در حقیقــت ،تــو مردگــان را شــنوا
ِ ِ ِ
ِ
ض ِِ ِ
ِ ِ

نمیگردانی ،و این دعوت را به کران (آنگاه که پشت میگردانند) نمیتوانی بشــنوانی ،و
تو کوران را از گمراهیشان به راه نمیآوری .تو تنها کسانی را میشنوانی که بــه آیــات مــا
ایمان میآورند و خود تسلیماند.
در این آیات «کفار» به «اموات» تشبیه شــدهانــد و از آنجــا کــه «وجــه شــبه» در ایــن
استعاره« ،عدم سماع» بوده و «وجه شبه» در «مشبهبه» نیز همواره اقوای از «مشبه» است،
3
نتیجه این خواهد بود که شنوا نبودن اموات ،به مراتب بیش از ناشنوایی کفار باشد.

 .1سوره نمل ،آیه 25و .21
 .2سوره روم ،آیه 58و .57
 .3ألبانی ،محمد ناصرالدین ،اآلیات البینات (مقدمه کتاب) ،ص.73

َّ َ َ
ْ
ک ال ُت ْس ِم ُع ال َم ْو َتی
نقد و بررسی استدالل به آیه ِ إن

الف) پاسخ اجمالی
 .1مراد از «اموات» و«من فی القبور» معنای حقیقی آن نیســت؛ بلکــه در ایــن مــورد و
نظایر آن ،مراد از این لفظ ،معنای مجازی آن یعنی کفار بوده و وجه شــبه نیــز در امکــان
سماع و شنوایی است؛ نه مطلق سماع و شنوایی.
 .8پیامبر به طور مستقل قادر به شنواندن کفار و مردگان نیست؛ نه اینکــه بــا اراده و
مشیت خداوند نیز توان این کار را نداشته باشد.
 .7مخاطب ،اجساد نهفته در دل خاک نیست؛ بلکه ارتباط با ارواح زندهای است که
با اجساد برزخی در عالم برزخ به سر میبرند.
ب) پاسخ تفصیلی
جمهور اهل سنت و جماعت معتقد به شنوایی اموات بودهاند .این گروه در جمــع میــان
ادله روایی که ن در مسئله شنوایی اموات بوده و بین ظواهر برخی از آیات قرآن که این
امر را نفی کرده ،ظواهر آیات را تأویل نموده و وجه جمعــی میــان آیــات و روایــت بیــان
کردهاند که این وجوه عبارتند از:
1

پاسخ اول :آیه بیانگر نفی سماع سودمند است

مفسرین اهل سنت در تبیین این آیات« ،موتی» و «من فــی القبــور» را بــه ســبب قـراین
موجود در کالم وحی ،حمل بر معنای مجازی آن نموده و معتقدنــد مـراد از «مــوتی» و
2
«مــن فــی القبــور» در ایــن آیــات ،کفــار میباشــد؛ چنــانکــه ابــنقتیبــة(م837هـــ)،
6
طبری(م715هـ) 3،خطابی(م722هـ) 4،سمعانی(م323هـ) 5،زمخشری(م572هـــ)،
2
قرطبی(م731هـ) 7،بیباوی(م725هـ)8،ابنکثیر(م333هـ) 1،ابنحجــر(م258هـــ)،
 .1سوره فاطر ،آیه.13-87
 .2ابنقتیبة ،عبدالله بن مسلم ،تأویل مختلف الحدیث ،ص.887
 .3طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان في تأویل القرآن ،ج ،85ص.117
 .4خطابی ،حمد بن محمد ،غریب الحدیث ،ج ،1ص.737
 .5سمعانی ،منصور بن محمد ،تفسیر السمعانی ،ج ،3ص.118
 .6زمخشری ،محمود بن عمرو ،الکشاف ع حقائق غوامض التنزیل ،ج ،7ص.727
 .7قرطبی ،محمد بن أحمد ،الجامع الحکام القرآن ،ج ،17ص.878
 .8بیباوی شیرازی ،عبدالله بن عمر ،أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،ج ،3ص.173

سیوطی(م311هـ)ْ 3،
شن ِقیطي(م1737هـ) 4،ابنعثیمین(م1381هـ) 5و دیگران بدین امر
تصریح کردهاند.
در تعلیل حمل «اموات» و «من فی القبور» بــر معنــای مجــازی آن ،یعنــی «کفــار»
دالیلی گفته شده که عبارتند از:
الف) تقابل میان سماع منفی و سماع مثبت :در این آیات ،خداوند متعال مردم را در
پذیرش هدایت و ن ذیرفتن آن به چهار گروه تقسیم کرده است:
گروه اول :گروه مردگان که هیچ حقیقتی را درک نمیکنند؛ هرچند در ظاهر زندهاند:

َّ َ َ
ْ
ک ال ُت ْس ِم ُع ال َم ْو َتی.
ِ إن
َ
گروه دوم :گروه ناشنوایان که آمادگی شنیدن سخن حــق را ندارنــدَ  :وال ُت ْسممم ُع ُّ
الصمممَّ
ِ
ُّ
الد َ َاء.
َ َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
مادي الع ْمميِ ممن
گروه سوم :گروهی که از دیدن چهــره حــق محرومنــد :وممما أنممت ِبهم ِ
ََ َ
ضَلل ِت ِه ْم.

گروه چهارم :مؤمنان راستین که دلهایی دانا ،گوشهایی شنوا و چشمانی بینا دارند:

إ َّال َم ْن ُي ْؤم ُن بآياتنا َف ُه ْم ُم ْسل ُم َ
ون.
ِ ِ ِ
ِ
ِ

6

بنابراین  ،قرآن برای فهم بیشتر مخاطبین ،از روش تشبیه معقول به محسوس اســتفاده
کرده و کافران را در ن ذیرفتن حق ،به مردگان و ناشنوایان تشبیه نموده تا حقیقت حال آنان
ً
بیشــتر روشــن گــردد .در مقابــل ،قــرآن شــنیدن را صــرفا مخصــوص مؤمنــان دانســته و
میفرماید« :تو جز کسانی را که به نشانههای ما ایمان آوردهاند و مسلمانند ،نمــیتــوانی
بشنوانی».
اکنون با توجه به این نکات میگو ییم :اگر مراد از مرگ ،جدا شدن روح از بدن باشد،
َّ َ َ
ْ
ک ال ُت ْس ِم ُع ال َمم ْمو َتی،
الزمه آن چنین بود که در تقابل این قسمت از آیه که میفرمایدِ  :إن
 .1ابنکثیر ،إسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،7ص.815
 .2ابنحجر عسقالنی ،أحمد بن علی ،فتح الباری ،ج ،8ص.873
 .3سیوطی ،جاللالدین ،الحاوی للفتاوی ،ج ،8ص.811
 .4شنقیطی ،محمد األمین ،اضواءالبیان ،ج ،7ص.183
 .5ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،الشرح الممتع علی زاد المستقنع ،ج ،5ص.725
 .6مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج ،17ص.555

َّ
َّ
َ
چنین میفرمودِ « :إ ْن ُت ْس ِم ُع ِإال َم ْن ل ْم َي ُم ْت»؛ درحالیکه قرآن میفرمایدِ  :إن ُت ْسم ِمم ُع ِإال َمممن
ُي ْؤ ِم ُن ِب َآي ِات َنا بنابراین چنین تقابلی نشانگر این واقعیت است که مراد خداوند از «مــوتی»

در این آیات ،کفار و مشرکان بوده؛ همچنانکه در مورد کوردالن میفرماید« :و تو کوران
6
را از گمراهیشان به راه نمیآوری».
ّ
ب) موتی در فرهنگ قرآن به معنای کفتتار استتت :دومــین قرینــه در حمــل «مــوتی»
بر«کفار» استقراء آیات قرآن است .با نگاهی به آیات قرآن کریم معلوم میشود کــه مـراد
از«موتی» در مواردی که سخن پیرامون هدایت انسان است« ،کفار» میباشد .برخی از
این آیات عبارتند از:

َ
َ
َ
َُ
ُّ ُ
َ
أ َو َمن َك َان َم ْي ًتا َفأ ْح َي ْي َن ُاه َو َج َع ْل َنا َل ُه ُن ً
ورا َي ْم ِشي ِب ِه ِفي َّالن ِاس ك َمن َّمثلم ُمه ِفممي الظل َممما ِ لم ْمي َس
ِب َخ ِار ٍج ِّم ْن َهمما ...؛ 1آیا کسی که مرده [دل] بود و زندهاش گردانیدیم و برای او نوری پدیــد

آوردیم تا در پرتو آن ،در میان مردم راه بــرود ،چــون کســی اســت کــه گــویی گرفتــار در
تاریکیهاست و از آن بیرون آمدنی نیست؟!
َّ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ ُ ُ َّ َ
ُ
َ
9
ُ
ْ
ْ
ِ إنما يست ِجيب ال ِذين يسمعون و الممموتی يبعممثهم اللممه ثممم ِإليم ِمه يرجعممون؛ تنهــا کســانی
[دعوت تو را] اجابت میکنند کــه گــوش شــنوا دارنــد ،و [امــا] مردگــان را خداونــد [در
4
قیامت] برخواهد انگیخت؛ س س به سوی او بازگردانیده میشوند.
ّ
ج) آیا در مقام تسالی خاطر پیامبراکرم است :با توجه بــه تــأثیرنگرفتن کفــار و
اندوه آنحبرت از ایمان نیاوردن آنان ،خدای متعال ایــن آیــات را در تســالی خــاطر آن
حبرت نازل فرمود که بیان فرماید حال این کفار در ن ــذیرفتن هــدایت ،همچــون حــال
مردگان در قبور است و کسی که مهر شقاوت بر قلب او خورد ،از پذیرش هدایت بیبهره
است؛ چنانکه در آیاتی میفرماید:
َ ق ْد َن ْع َل ُم إ َّن ُه َل َي ْح ُز ُن َك َّالذي َي ُق ُول َ
5
ون...؛ بهیقین میدانــیم کــه آنچــه مــیگوینــد ،تــو را
ِ
ِ
سخت غمگین میکند. ...
 .1شنقیطی ،محمد األمین ،اضواءالبیان ،ج ،7ص.185
 .2سوره انعام ،آیه .188
 .3سوره انعام ،آیه.77
 .4شنقیطی ،محمد األمین ،اضواءالبیان ،ج ،7ص.185
 .5سوره انعام ،آیه.77

َ َ َّ

ْ

َ

َ ْ

َ

ً

َ َ
َ َ َ َ
آثار ِه ْم ِإ ْن ل ْم ُي ْؤ ِم ُنوا ِبهذا ال َح ِد ِيث أ َسفا؛ 6گویی میخــواهی بـه
فلعلك ِ
باخع نفسك لی ِ
خاطر اعمال آنان خود را از غم و اندوه هالك کنی ،اگر به این گفتار ایمان نیاورند.
و آیات دیگری که همه بیانگر اندوه آن حبــرت از ایمــان نیــاوردن کفــار اســت کــه
خدای متعال در مقام تسلیت به آن حبرت ،این آیات را بر ایشان نازل فرمود .بسیاری از
مفسران و شارحان حدیث در تبیین این آیه ،عالوه بر آنکه «اموات» و «من فی القبور» را
بر معنای مجازی آن ،یعنی «کفار مردهدل» حمل کرده اند ،وجه شبه در این تشــبیه را در
فقدان بهرهمندی و سودمندی هدایت دانسته و گفته اند کفار از آن جهت به مردگان نهفته
در قبر تشبیه شدهاند که آنان به دعوت پیامبر پاسخ مثبت نمیدهند و دعوت و انــذار
سودی را متوجه آنان نمیکند .بدیهی است که نفی این شنوایی در حق امــوات ،مســتلزم
نفی شنوایی مطلق نخواهد بود؛ بلکه تنها شنوایی نافع از آنها سلب شده اســت؛ 1چنــان
8
که طبری 9،ابنبطال 4،ابنتیمیه 5،ابنقــیم 1،ابنرجــب حنبلــی 7،ابنحجــر قســطالنی،
سیوطی 3،مالعلی قاری 61،مناوی 66،امیر صنعانی 61،شـ ْـن ِقیطی 69و از معاصـران ،دکتــر
وهبه زحیلی64و برخی دیگر به آن تصریح یا اشاره کردهاند.

پاسخ دوم :آیه در مقام نفی شنواندن استقاللی است

مقصود از ِاسماع و شنواندن در آیه ،هدایت اســت .در مــرده حقیقــی ،نخســتین مرحلـه
هدایت که همان شــنیدن اســت ،وجــود نــدارد و در فــرد مجــازی (کــافر) نیــزِ ،اســماع
 .1سوره کهف ،آیه.7
 .2ابنتیمیة  ،أحمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،3ص.832
 .3طبری ،محمد بن جریر ،تهذیب اآلثار ،ج ،8ص.513
 .4ابنبطال ،علی بن خلف ،شرح صحیح البخاری ،ج ،7ص.777
 .5ابنتیمیة  ،أحمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،83ص.773
 .6ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،مدارج السالکی بی منازل إیاک نعبد و إیاک نستعی  ،ج ،1ص.325
 .7ابنرجب ،عبدالرحمن بن أحمد ،اهوال القبور ،ص.21
 .8قسطالنی ،أحمد بن محمد ،إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری ،ج ،8ص.378
 .9سیوطی ،جاللالدین ،الحاوی للفتاوی ،ج ،8ص.818
 .10مال هروی قاری ،علی بن (سلطان) محمد ،مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ،ج ،7ص.8553
 .11مناوی ،محمد عبدالرؤوف ،فیضالقدیر شرح الجامع الصغیر ،ج ،5ص.175
الجامع َّ
 .12امیر صنعانی ،محمد بن إسماعیلَّ ،
نویر َش ْر ُح َ
الت ُ
الص ِغ ِیر ،ج ،2ص.722
ِ
 .13شنقیطی ،محمد األمین ،اضواء البیان ،ج ،7ص.185
 .14زحیلی ،وهبة بن مصطفی ،التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج ،ج ،81ص.115

نتیجهبخش وجود ندارد و وجود َسماع به معنای رسیدن امواج صوتی به پرده گوش آنان،
بر اثر بینتیجه بودن ،در حکم عدم فرض شده و در نتیجه ،آنان قابل هدایت نیستند.
بنابراین در این آیاتِ ،اسماع مردگان حقیقی ،مانند نفی هدایت مردهنماها(کفار) ،به
صورت مطلق نفی شده ؛ بلکه ِاسماع درباره گروه نخســت و هــدایت دربــاره گــروه دوم
مقید است .در نتیجه پیامبر بدون اذن الهی قادر بر این دو کار نیست؛ اما در پرتو اذن
الهی قادر خواهد بود.
به دیگر سخن :از اینکه در صریح آیات بعدی 6،هدایت مقیــد از پیــامبر ســلب
شده ،نه مطلق هدایت ،میتوان کیفیت نفی ِاسماع را نیز به دست آورد؛ زیرا حکم یکی،
از تبیین دیگری بهدست میآید .بنابراین هرگاه هدف آیه این باشد کــه ِاســماع مردگــان و
ً
ً
مردهنماها مطلقا (نه به طور مستقل و نه به اذن الهی) از پیامبر ساخته نیست و اصوال
ایشان به هیچگونه قادر بر این امر نیست ،در این صورت مــدعای طــرف ثابــت خواهــد
شد؛ درحالیکه هدف آیه ،نفی هدایت و سماع مستقل است که الزمه آن ،نفی هدایت و
سماع مأذون نخواهد بود.
بنابراین ،استدالل به آیه در نبود ارتباط ،به سبب غفلــت از هــدف آیــه اســت .هرگــز
هدف آیه این نیست که پیامبر هیچگاه قادر به هدایت و ِاسماع نیست؛ بلکــه هــدف ایــن
ً
2
است که مستقال و بدون مشیت و خواست خدا بر این کار توانایی ندارد.

پاسخ ّ
سوم :حقیقت شنوایی برای روح است ،نه جسم

تفسیر دیگری که میتوان از این آیات ارائه کرد تا بتــوان تعــارض ظــاهری میــان آیــات و
روایات را دفع کرد ،این است که منظور این آیات بیش از این نیست کــه مشــرکان عنــود
َ
قابل هدایت نبوده و َمثل آنان همچون اجساد نهفته در قبر است کــه از قابلیــت ِاســماع و
تفهیم بی بهرهاند .پس نتیجه این خواهد بود که اجساد داخــل قبــور چــون روح ندارنــد،
همچون سایر جمادات ،از قلمرو درك و فهم خارج میباشند؛ اما باید توجــه داشــت کــه
طرف خطاب در سخنگفتن با اموات (بهویژه اولیای الهی) اجســاد نهفتــه در دل خــاك

 .1سوره روم ،آیه.57
 .2سبحانی ،جعفر ،اصالت روح از نظر قرآن ،ص.132-128

نیست؛ 1بلکه ارواح پاك و زندهای است کــه بــه تصــریح قــرآن در سـرایی دیگــر حیــات
جاودان دارند .بنابراین اگر مردگان و اجساد پنهانشده در دل خاك ،از قلمرو تفهــیم دور
هستند ،دلیل بر آن نیست که ارواح و نفوس آنان که به ن قرآن ،در جهان دیگر زندهاند
و بر اساس نصوص ،با بدنهای مادیشان نیز ارتباط دارند ،قابل ِاسماع نباشند؛ چنانکه
4
ابنحزم اندلسی(م357ق) 2،ابــنعقیــل بغــدادی(م517ق) 3،ابــنجــوزی(م533ق)،
تقیالدین سبکی(م357ق) 5،وآلوسی(م1835ق) 6معتقد به سماع روح (و نــه جســم)
شدهاند.
َّ
َ َ َ َ ُ ْ
ُْ ُ
ور
دلیل دوم منکرین :استدالل به آیه وما أنت ِبمس ِم ٍع من ِفي القب ِ
َْ َ
قرآن کریم درباره ناشنوا بودن اموات میفرماید :إ َّن َّاللم َمه ُي ْسممم ُع َمم ْ
من َيشم ُ
ماء َو ممما أنممت
ِ
ِ
ْ
ِب ُم ْس ِم ٍع َم ْن ِفي ال ُق ُبممور؛ 7خدا هر که را خواهد ،میشنواند و تو نمیتوانی سخن خود را به

مردگانی که در گور خفتهاند ،بشنوانی.
روش استدالل به این آیه وپاسخ به آن ،همچون دو آیه گذشــته اســت .در ایــن میــان
ْ
شن ِقیطی در أضواءالبیان بیان دیگری دارد که خالصه آن چنین است:
در مورد این آیه دو تفسیر موجود است .در تفسیر اول ،مراد از «موتی» کفار
و در تفسیر دوم مراد از «موتی» مردگان ظاهری است؛ با این قید که مراد از نفــی
شنوایی ،شنوایی متعارفی است که شنونده به سبب آن سود برد  ...نظر ابنتیمیــه
در تفسیر این آیات به صورت دوم بوده؛ یعنــی وی مـراد از «مــن فــی القبــور» را
مردگان ظاهری تفسیر کرده؛ ولی مراد از نفی شنوایی را نفی شنوایی مفیــد فایــده
بیان کرده است8.

اشکال البانی به وجهشبه در پاسخ اول
البانی در مقدمه کتاب أآلیات البینات که بر اساس اثبات ناشنوا بودن اموات نگاشته شده،
 .1ابنحجر عسقالنی ،أحمد بن علی ،فتح الباری ،ج ،7ص.873
 .2ابنحزم أندلسی ،علی بن أحمد ،الفصل فی الملل واألهواء والنحل ،ج ،3ص.57
 .3ابنرجب ،عبدالرحمن بن أحمد ،اهوال القبور ،ص.21
 .4ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،کشف المشکل م حدیث الصحیحی  ،ج ،1ص.132
َ
ُ َ
زیارة خیر األنام ،ص.775
 .5سبکی ،علی بن عبدالکافیِ ،شفاء السقام فی ِ
 .6آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح المعانی ،ج ،11ص.53
 .7سوره فاطر ،آیه  87ـ .13
 .8شنقیطی ،محمد األمین ،اضواء البیان ،ج ،7ص.182

در تفسیر آیات باال ضمن پذیرفتن اینکه مراد از «موتی» در این آیات« ،کفار» است ،بــا
تفسیر بسیاری از بزرگان اهل سنت در بیان وجهشبه ،در تشبیه کفار به امــوات مخالفــت
کرده و در تبیین استفاده شنوانبودن از این آیات مینویسد:
شکی نیست که هر کس در دو آیه و سیاق آنها تدبر کند ،درخواهد یافت کــه
معنای آیات ،همان چیزی است که حافظ بنحجر بیان کرده و علمای تفسیر بــر
طبق آن نظر دادهاند و تا آنجا که میدانم ،خالفی میان آنها در تفسیر ایــن آیــات
نیست (که مراد از «موتی» کفار است)؛ اما با این حال ،چنین امــری مــانع از آن
نخواهد بود که با این دو آیه بر شنوانبودن امــوات اســتدالل کنــیم؛ زیـرا مردگــان
ً
چون حقیقتا نمی شنوند و این در بین مخاطبان معــروف اســت ،خداونــد متعــال
کفار زنده را در شنوانبودن ،به آنها تشبیه کرده که چنین تشبیهی بیانگر شنوانبودن
َ
مردگان در قبور «مشبه به» خواهد بود؛ همچنان که وقتی شــجاعت زیــد را َمثــل
میزنند ،او را با شیر مقایسه میکنند و میگویند زید همچون شــیر اســت و ایــن
تشبیه داللت بر آن دارد که شیر در شجاعت اقوی از زید است .لذا در این آیات،
کفار به مردگان تشبیه شدهاند که این شنوانبودن اموات را نفی نمیکند؛ بلکه هــر
عربزبانی که قریحهاش دستخوش تغییر نشده ،از چنین تشبیهی اقوا بودن فقدان
شنوایی اموات را استفاده میکند و وقتی امر بدین منوال بود ،نتیجهاش شنوانبودن
اموات خواهد بود ،و چون مخالفان ما متوجه این نکته شدهاند ،چارهای جز ایــن
نداشتهاند که بگویند مراد از نفی شنوایی در آیات ،نفی شنوایی مفید فایده است،
که چنین مطلبی نزد من ،قلب و وارونهکردن تشبیه در آیه اســت؛ زیـرا در چنــین
تشبیهی «مشبه» در جای «مشبه به» قرار گرفته؛ زیرا چنین قیدی (فقدان شنوایی
ً
مفید فایده) بر کفار صادق بوده است؛ زیـرا کفــار حقیقتــا میشــنوند ،امــا از آن
بهرهای نمیگیرند؛ چنانکه این امری آشکار است .بنابراین ،چگونه جایز اســت
مشبه به (اموات) را همچون کفار (مشبه) قرار داد و آنــان را شــنوا دانســت؟ امــا
بدین شکل که آنان نفعی از شنوایی نمیبرند و فقدان مطلق شنوایی اموات ،امری
آشکار و قابل دیدن است ،بنابراین چنین قیدی باطل است .البتــه ممکــن اســت
چنین قیدی را پذیرفت و بدان معتقد شد؛ مشــروط بــه اینکــه نـ قــاطعی بــر
شنوایی مطلق اموات وجود داشته باشد ،که در این صورت بین آیــات و روایـات
جمع میشود؛ اما سخن این اســت کــه چنــین نصــی وجــود نــدارد؛ بلکــه ادلــه
برخالف آن قائم است1.

پاسخ :مفروض البانی ناشنوایی مطلق اموات است و او بداهت این امر را به مشاهده
 .1ألبانی ،محمد ناصرالدین ،مقدمة اآلیات البینات ،ص.73

محسوس بازگردانده؛ درحالیکه وی در ابتدای بحث ،مسئله ســماع و عــدم آن را امــری
غیبی از امور برزخ دانسته که هیچ کس جز خدا عالم به آن نیست .لذا باید در این مسئله
تابع نصوص بود 1.بر این اساس ،البانی در ابتــدای بحــث ایــن مســئله را از امــور غیبــی
دانسته که نمیتوان با رأی و قیاس آن را تبیین و تفســیر کــرد؛ درحــالیکــه در رد دیــدگاه
بسیاری از بزرگان اهل سنت و جماعت ،وی با مالک مشاهده محسوس ،تفسیر آنــان را
نفی کرد و گفت آنچه درباره اموات قابل دیدن است ،ناشــنوایی مطلــق آنــان اســت ،کــه
چنین امری بیانگر تعارض در گفتار اوست.
در ادامه ،البانی نظر نعمان آلوسی در مسئله سماع موتی را بیان کرده و ســخن وی را
تأیید نموده که قول حق ،پذیرش سماع موتی در مــوارد منصــوص اســت 2.الزمـه چنــین
گفتاری ،پذیرش شنوایی اموات ،هرچند فیالجمله و در ابتدای زمان دفن خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد ،از آنجا که البانی مالک خویش در شــنوانبودن امــوات را،
بودن ناشنوایی مطلق اموات بیان کرده 3،پرسش از البانی این است کــه وی بــر
محسوس ِ
اساس مبنای خود چگونه محسوسبودن فقره ابتدایی دفن میت را ثابت کرده؛ زیرا خــود
به شنوایی اموات در این مقطع معترف اســت .همچنــین ألبــانی بــه مخالفــان خــود کــه
بسیاری از بزرگان اهل سنت و جماعت ،از جمله ابنتیمیه وحتــی از معاصــرین ســلفی
خویش ،همچون ابنعثیمین 4را تشکیل میدهند ،اشکال میکند که آنــان در بیــان وجــه
شبه اشتباه کرده و تشبیه را وارونه کردهاند و این در حالی است که این افراد که بیشتر آنان
عرب بودهاند ،به اسرار زبان عربی ،بیش از البانی غیرعرب آشــنا بــوده و اگــر وی دقــت
داشت ،درمییافت که این افراد ،به واسطه قرائن موجود ،اصل وجه شــبه را نفــی ســماع
مفید قرار دادهاند و این امر ،با اقوا بودن فقدان سماع مفید در میت ،هیچ منافاتی نداشــته
و موجب وارونهکردن تشبیه گفتهشده نیز نخواهد بود؛ زیرا بدیهی است که امکان هدایت
« .1واعلم أن کون الموتی یسمعون أو ال یسمعون إنما هو أمر غیبی من أمور البرزخ التی ال یعلمها إال الله عز وجل فال
یجوز الخوض فیه باألقیسة واآلراء و إنما یوقف فیه مع الن إثباتا و نفیا»( .ألبانی ،محمد ناصرالدین ،مقدمة اآلیات
البینات ،ص.)73
« .2والحق أن الموتی یسمعون فی الجملة فیقتصر علی القول بسماع ما ورد السمع بسماعه»( .ألبانی ،محمد ناصرالدین،
مقدمة اآلیات البینات ،ص.)78
 .3همان ،ص.73
« .4فالمراد أنک ال تسمع الموتی إسماع إدراک ینفعهم»( .ابنعثیمین ،محمد بن صالح ،فتاوی نور علی الدرب ،ج ،3ص.)8

کفار در حیات دنیا وجود داشته؛ درحالیکه چنــین امــری در مــورد امــوات ،در حیــات
ً
اخروی مطلقا منتفی است.
نکته دیگر در بیان وجه شبه مطرح البانی ،بطالن اصل تشبیه ،با توجه به لحاظ مختار
البانی است؛ زیرا چگونه کفاری که هیچ نقصی در قوای شــنوایی ظــاهری نداشــتند ،بــه
مردگان فاقد این حس تشبیه شدهاند؟! لذا البانی در پایان گفتار خویش دیدگاه جمهور را
در صورت ارائه نصی صحیح پذیرفته؛ اما از آنجا کــه پــذیرش چنــین امــری بــا مبــانی
اعتقادیاش ناسازگار بوده ،برخالف مبانی پذیرش حدیث ،این روایــات را رد یــا توجیــه
کرده است .این در حالی است که ابنتیمیه 1و ابنقیم 2و دیگران روایات صحیح در باب
سماع موتی را بدون هیچ توجیهی پذیرفتهاند و در رد کالم البــانی ،تنهــا روایــت تشــریع
سالم به اهل قبور که هم صحیح و هم صریح و هم مطلق و مخــت بــه زمــانی خــاص
9
نبوده ،کافی است.
نتیجه

َّ َ َ
ْ
مك ال ُت ْسم ِمم ُع ال َمم ْمو َت ٰی و
از دیدگاه جمهور اهل سنت ،ازجمله بسیاری از سلفیه آیاتِ  :إنم
َّ
َ َ َ َ ُ ْ
ُْ ُ
ور داللتی بر ناشنوایی مطلق اموات ندارد؛ زیرا این آیات در
وما أنت ِبمس ِم ٍع من ِفي القب ِ

مقام بیان نفی اثربخشی هدایت از کفار است و از آنجا که کافران از دعوت بــه هــدایت
حال آنان در عدم انتفاع از کالم وحی ،به حــال مردگــان در قبــور تشــبیه
روی گرداندندِ ،
شده است .بنابراین ،سیاق آیات ارتباطی با توسل بــه اولیــای الهــی نداشــته و تخصصــا
توسل به اولیای الهی از مفاد این آیات خارج است.

 .1ابنتیمیه  ،أحمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،83ص.777
 .2ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،الروح ،ص.5
َ
ْ
َ َ َ
َْ
ور َوالد َع ِاء ِأل ْه ِل َها ،ح.333
 .3نیسابوری ،مسلم بن الحجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص ،773باب ما یقال ِعند دخ ِ
ول القب ِ
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المعاصر ،چاپ دوم1312 ،ق.
 .75زمخشری ،ابوالقاسم جارالله (م 572ق) ،الکشاف عن حقائ غوامض التنزیتتل ،بیــروت:
دارالکتاب العربي ،چاپ سوم1353 ،ق.
 .71سبحانی ،جعفر ،اصالت روح از نظر قرآن ،قم :مؤسسه امام صادق ،بیتا.
ُ َ
ْ
تارة خیرأألنتتام ،بیجــا ،چــاپ چهــارم،
 .78سبکی ،تقیالدین (م 357ق)ِ ،شفاء السقام فتتي ِز یت ِ
1313ق.

ِ

 .77سمعانی ،منصور بن محمد (م 323ق) ،تفسیر القرآن ،تحقیــق :یاســر بــن إبـراهیم و غنــیم بــن
عباس بن غنیم ،ریاض :دارالوطن ،چاپ اول1312 ،ق.

 .73سهیلی ،عبدالرحمن بن عبدالله (المتوفی521:ق) ،الروض األنف في شرح الستتیرةالنبویتتة
البنهشام ،تحقیق :عمر عبدالسالم الســالمی ،بیــروت :دار إحیــاء التـراث العربــي ،چــاپ اول،
1381ق.
 .75سیوطی ،جاللالدین عبدالرحمن بن أبیبکر (م 311ق) ،الحاوي للفتاوي ،بیــروت :دارالفکــر
للطباعة والنشر ،بیتا.
 .77شوکانی ،محمد بن علی (م 1855ق) فتح القدیر ،دمشق :دار ابنکثیر ،دارالکلم الطیب ،چــاپ
اول1313 ،ق.
 .73صابونی ،محمد علی ،صفوة التفاسیر ،قاهره :دارالصابونی للطباعة والنشر والتوزیع ،چاپ اول،
1313ق.
َ
 .72صنعانی ،محمد بن إسماعیل( ،م 1128ق) ،المعروف کأسالفه باألمیرَّ ،
التنویر َش ْ
ـامع
ـ
الج
ح
ر
ِ
َّ
الص ِغ ِیر ،ریاض :مکتبة دارالسالم ،چاپ اول1378 ،ق.
 .73طبری آملی ،محمد بن جریر (م 715ق) ،جامع البیان في تأویل القرآن ،تحقیق :أحمد محمد
شاکر ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چاپ اول1385 ،ق.

 .35طبری آملی ،محمد بن جریر (م 715ق) ،تهذیب الثار وتفصیل الثابت عن رسولالله من
األخبار ،تحقیق :محمود محمد شاکر ،قاهره :مطبعة المدني ،بیتا.

 .31ابنعثیمین ،محمد بن صــالح (م 1381ق) ،فتاوی نور علی التتدرب ،بیجــا ،مکتبــة الشــاملة،
بیتا.
 .38ابنعثیمین ،محمد بن صالح (م 1381ق) ،الشرح الممتع علی زاد المستقنع ،مملکة العربیة
السعودیة :دار ابنالجوزي ،چاپ اول 1388 ،ـ 1382ق.

َ
َ ُ َ
ُ
اضتتی
 .37قاضی عیاض ،ابوالفبل بن موسی بن عیاض (م 533ق) ،شتترح صت ِ
تحیح مست ِتل ِم ِللق ِ
ع َیاض ُ َ َّمی َ ُال ُ علم َبف َ ائد ُ تتلم ،تحقیــق :الــدکتور ْ
یح َیــی ِإ ْسـ َـم ِاعیل ،مصــر:
ِ
المس ِإکم الم ِ ِ و ِ ِ مس ِ
دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ،چاپ اول1313 ،ق.

 .33قرطبی ،ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر(م 377ق) ،التمهید لما فتتي الموطتتأ
من المعاني واألسانید ،تحقیق :مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبدالکبیر البکری ،قــاهره:
مؤسسة القرطبه ،بیتا
 .35قرطبی ،محمد بن أحمــد (م 731ق) ،الجامع ألحکام القرآن (تفستتیر القرطبتتي) ،تحقیــق:
أحمد البردونی و إبراهیم أطفیش ،قاهره :دارالکتب المصریة ،چاپ دوم1723 ،ق.

ُ ُ َُ
ُ
ْ
القرآن الکریم
المش ِکلة الواردة في تفسیر
 .37ق َص ِّیر ،أحمد بن عبدالعزیز بن مق ِرن ،األحادیث
ِ
َ ٌ َ َ ٌ
راسة) ،المملکة العربیــة الســعودیة :دار ابــنالجــوزی للنشــر والتوزیــع ،چــاپ اول،
(عرض و ِد
1375ق.

 .33مازری ،محمد بن علی (م 577ق)ُ ،
المعلم بفوائتتد مستتلم ،تحقیــق :فبــیلة الشــیخ محمــد
الشاذلی النیفر ،تونس :المؤسسة الوطنیة للکتاب بالجزائر ،المؤسسة الوطنیــة للترجمــة والتحقیــق
والدراسات بیتالحکمة ،چاپ دوم1322 ،م.
 .32مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمیة1733 ،ش.
 .33مناوی ،محمد عبدالرؤوف القاهری (م 1571ق) ،فیضالقدیر شرح الجامع الصغیر ،مصــر:
المکتبة التجاریة الکبری ،چاپ اول1757 ،ق.
 .55نووی ،محییالدین یحیی بن شرف (م 737ق) ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،
بیروت :دار إحیاء التراث العربي ،چاپ دوم1738 ،ق.

 .51هروی قاری ،نورالدین علی بن (سلطان) محمد (م 1513ق) ،مرقاة المفتتاتیح شتترح مشتتکاة
المصابیح ،بیروت :دارالفکر ،چاپ اول1388 ،ق.

دوفصلنامه علمی ترویجی سلفیپژوهی ،سال سومشماره  5بهار و تابستان 6931
تاریـــخ دریـــــافــت  6935/00/20 :تاریــــخ تأییـــــــد  6935/62/26 :صفحــات7-22 :

َ
نقد و بررسی دیدگاه سلفیان در مفهوم سنت ترکیه
*
**

چکیده

َ
سنت «ترکیه» که وهابیها با استناد به آن ادعا میکنند هر کاری را که پیامبر ترک کرده
َ
و صحابه و تابعین نیز آن را انجام ندادهاند ،ترک آن سنت هســت و انجــام آن بــدعت

میباشد .آنها قرائنی را برای شناخت این امر بیان میکننــد کــه از چنــد جهــت قابــل
خدشه میباشد:
اوال :قرائنی که برای حجیت آن بیان میکنند ،قابــل احــراز نیســت؛ چــون الزمــه آن،
آگاهی از تمام حاالت و نیات پیامبر میباشد.
ثانیا :این قرائن مفید حکم بدعت نیستند.
ثالثا :وهابیان به مبانی خودشان در این زمینه پایبند نیستند و در مصادیقی که با استناد
َ
به سنت ترکیه ،حکم به بدعت بودن آنها میکنند ،ضوابطی که بیان کردهاند را رعایت
نمیکنند و بسیاری از کارهای مسلمانان را بدعت میدانند.
َ
کلیدواژهها :سنت ترکیه؛ بدعت؛ وهابیت؛ ترک؛ حجیت.

* درجه علمی
** درجه علمی

مقدمه

َ
یکی از مستندات وهابیها در نسبت دادن بدعت به دیگران ،سنت «ترکیه» میباشد .آنها
مدعیاند :هر کاری را که پیامبر اکرم ترک کرده است ،نباید انجــام داد و انجــام دادن
آن بدعت میباشد.
َ
مدعیان پیروی از سنت ترکیه ،تعریف یکسانی از آن ارائه نکردهانــد .گفتــهها و آراء
آنها درباره شروط و ضوابط حجیت آن ،متشتت و متفرق است .ایــن بحــث بــر دو رکــن
َ
اساسی استوار است :یکی تارک و دیگری متروک .موافقان سنت ترکیه در هیچ یک از این
دو رکن دیدگاه مشترک و واحدی ندارند.
در مورد تارک ،بحث این است که آیا فقط ترک پیامبر سنت است یــا اینکــه تــروک
صحابه و تابعین نیز به آن ملحق میشود؟ در این زمینــه اقــوال متفــاوتی از ســوی موافقــان
َ
سنت ترکیه ارائه شده است .در متروک نیز از این حیث که چه قرائن و قیودی برای شناخت
َ
آن الزم است ،نظرات گوناگونی ارائه شده است .بعبیها صرف ترک پیامبر را حجــت
میدانند؛ اما برخی دیگر قرائن و شروطی مثل موجود بودن مقتبای آن عمل و نبود مانعی
از آن در زمان پیامبر ،از امور عبادی بودن و فطری نبودن و ...را به آن ضمیمه میکنند.
َ
در این تحقیق میخواهیم حجیت سنت ترکیه و نیــز قـرائن و قیــود بــه کــار رفتــه در
تعریف آن را نقد و بررسی کنیم تا روشن شود که آیا این قرائن قابل احراز هستند یا نه؟ و
َ
بر فرض که احراز شوند ،آیا مفید حکم میباشند؟ مصادیقی که با استناد به سنت ترکیه،
حمل بر بدعت میکنند ،آیا با این قیود انطباق دارد یا نه؟ بــا تبیــین دقیــق ایــن موضــوع،
معلوم خواهد شد که بسیاری از کارهای مسلمین که وهابیــت آنهــا را بــدعت میداننــد،
اصال بدعت شمرده نمیشوند.
هرچند که پیش از ابنتیمیه نیز عدهای از جمله سمعانی در قواطع األدلة فنني األصننول
درباره تروک پیامبر بحث کردهاند؛ اما ابنتیمیه جزء اولین کسانی اســت کــه تــرک را
جزء سنت شمرده است .وی اثر مستقلی در این زمینه ندارد و در البهالی مباحث دیگــر

به این موضوع اشاره کرده است 6.بعدها افرادی مثل ابنقیم در کتاب اعننالم المننوقعی  ،و
شاطبی در کتاب االعتصام و الموافقات به آن پرداختند .س س آثار مســتقلی در ایــن بــاره
نوشته شد که عبارتند از :السنة الترکیة درء الشکوك ع احکام التروك و رؤ یننة اصننولیه لتننروك
َ
النبي .محمد بخیط المطیعی نیز در رد سنت ترکیه ،کتاب احس الکالم فیما یتعلق بالسنننة
و البدعة م االحکام را نوشته است .غماری در کتاب حس التفهم والدرك لمسننألة التننرك و
اتقان الصنعة داللت داشتن ترک بر حرمت را انکار نموده و ادعا کرده است که ترک فقــط
َ
بر عدم وجوب داللت میکند .پس از آن بود که موافقان سنت ترکیه ،به تبیــین شــروط و
َ
قیود الزم برای سنت ترکیه پرداختند« .عبد االله العرفج» در کتاب مفهوم البدعة به نقــد و
َ
بررسی سنت ترکیه پرداخته و نظرات موافقان و مخالفان را در این کتاب نقل کرده است.
االشقر کتاب افعال الرسول و داللتها علی االحکام الشننرعیه را نوشت و احمد کافی ،کتــاب
دلیل الترک بی المحدثی و االصولیی را برای بررسی تروک پیامبر تدوین کرد.
جیزانی در کتاب سنة الترک و داللتها علی االحکام الشرعیه ضمن تبیین حجیت ســنت
َ
ترکیه شروط چهارگانهای را برای آن بیــان میکنــد .امــروزه وهابیــت و ســلفیها بــه ایــن
موضوع توجه خاصی دارند و کتابهای مستقلی هم در این زمینــه نوشــتهاند؛ از جملــه
کتاب السنة ال َترکیه تألیف یحیی بن ابراهیم خلیــل کــه بــه مفهــوم و حجیــت و اثـرات آن
میپردازد .همچنین کتابهای السنة ال َترکیه حقیقتها و امثلتها و تروک النبننی و داللتهننا علننی
االحکام و برخی آثار مستقل دیگر یا در ضمن نوشتههای دیگر ،در این باره نوشتهاند.
َ
غالب کتابهایی که در رد سنت ترکیه نوشته شده ،بر محــل نـزاع متمرکــز نیســت و
َ
پاسخهایی هم که میدهند ،ناظر به مدعای موافقــان ســنت ترکیــه نیســت .امــا در ایــن
تحقیق سعی شده تا این نقیصه برطرف شود و دقیقا محل نزاع مورد بررسی قــرار گیــرد و
پاسخها کامال در این راستا باشد.
َ
مفهومشناسی سنت ترکیه

َ
َ
«سنت ترکیه» که از دو کلمه «سنت» 1و «ترک» 6تشــکیل شــده ،تعریــف یکســانی نــزد
« .1ترک رسولالله له ای الشئ مع وجود ما یعتقد مقتبیا و زوال المانع :سنة کما فعله ســنة»( .ابنتیمیــه ،احمــد ،اقتةنناء
الصراط المستقیم ،ج ،8ص.)157
 .2به معنای سیره و روش و طریقه میباشد و سه کاربرد دارد .1 :به معنای مستحب و مندوب؛  .8آنچه پیــامبر از ســوی

موافقان و مدافعان ندارد؛ بلکه معیارهای متفــاوتی بـرای تشــخی آن مطــرح کردهانــد.
َ
برخی از آنها عبارت «عدم فعل» و برخــی دیگــر عبــارت «تـرک» 1و گروهــی نیــز لفــظ
«سکوت» را به کار میبرند 9.برخی تصریح میکنند کــه فقــط تــروک پیــامبر ســنت
میباشد؛ 4اما بعبی دیگر تروک صــحابه و تــابعین را نیــز ســنت میداننــد 5.بعبــی از
َ
موافقان سنت ترکیه ،مطلق ترک را سنت دانستهاند 1،ولی برخــی قیــود متفــاوتی را بــه آن
7
افزودهاند.
میتوان همه این تعاریف را در تعریف ذیل خالصه کرد:

«أن يسكت النبی ن الفعو غير الجبلی ،مع قيام المقتضی ،و دم المانع ،و أن ال يكممون

المتروک حقا للغيممر»؛ 8پیامبر  درباره عملی که از امور غیرفطری است و حق غیــر هــم
نیست ،با وجود فراهم بودن شرایط و مقتبی آن و نبود مانعی در برابر آن ،سکوت کند و
آن را ترک کرده باشد.
َ
بررسی تعریف سنت ترکیه

این تعاریف دو رکن اساسی دارند .1 :تارک؛  .8متروک.
باید بررسی شود که آیا این دو رکن خدشهپذیرند یا نه؟ بنابراین الزم است ارکان ایــن
خداوند آورده و بیان کرده است؛  .7عبارت است از «قول و فعل و تقریر پیامبر( .مظفر ،محمدرضا ،اصننول الفقننه ،ج،8
ص)35؛ مالکی ،جمالالدین ،منتهی الوصول و االمل ،ص33؛ آمدی ،علی ،االحکننام ،ج ،1ص887؛ شــنقیطی ،محمــد
امین ،مذکره اصول الفقه ،ص35؛ طبرسی ،مجمع البیان ،ج ،2ص.353
َ
« .1ترک» در لغت عبارت است از کنار گذاشتن و انجام ندادن و فراموش کردن و ابقا و باقی گذاشتن بر حال قبلی و انجــام
ندادن میباشد .ترک شارع یعنی ترک تصریح بر حکم؛ یعنی نبودن ن خاص( .ابنفارس ،احمد ،معجننم مقنناییس اللغننه،
ج ،1ص735؛ فیروزآبادی ،محمد ،قاموس المحیط ،ص ،1853فیومی ،احمد ،مصباح المنیر ،ج ،1ص .)33-35منــاوی
هم آن را کنار گذاشتن و ترک کردن چیزی با قصد و اختیار یا با قصد و اضطرار معنا کرده است( .منــاوی ،محمــد ،التوقیننف
علی مهمات التعاریف،ص.)37
 .2مناوی ،محمد ،مناسك الحج والعمرة ،ص.38
 .3شاطبی ،ابراهیم ،الموافقات ،ج ،7ص153؛ همو ،االعتصام ،ج ،1ص.372
 .4ابنتیمیه ،احمد ،اقتةاء الصراط المستقیم ،ج ،8ص157؛ اسکندری ،محمد ،تنبیه النبیل إلی ان الترک دلیننل ،ص55؛
بنحنفیه ،العابدین ،السنه ال َترکیه درء الشکوک ع احکام التروک ،ص.15
 .5ابنتیمیه ،احمد ،اقتةاء الصراط المستقیم ،ج ،8ص187؛ همو ،مجموع الفتاوی ،ج ،87ص 138و ج ،88ص.875
 .6ابنتیمیه ،احمد ،اقتةاء الصراط المستقیم ،ج ،8ص157؛ شوکانی ،محمد ،ارشاد الفحول ،ص.27
 .7جیزانی ،محمد ،سنة الترک و داللتها علی االحکام ،ص.72
 .8خلیل ،یحیی ،السنة ال َترکیه مفهومها حجیتها اثرها ،ص73؛ ابنتیمیه ،احمد ،اقتةاء الصراط المستقیم ،ج ،8ص157؛
شاطبی ،ابراهیم ،الموافقات ،ج ،7ص157؛ همو ،االعتصام ،ج ،1ص.377

تعریف جدا گانه بررسی شود.
تارک

َ
اولین رکن تعریف سنت ترکیه« ،تارک» میباشد .اینکه آیا فقــط تــرک شــخ
حجت است یا اینکه تروک صحابه و تابعین هم جــزء آن شــمرده میشــود ،دو نظــر میــان
َ
موافقان سنت ترکیه وجود دارد :برخی تأکید دارند که فقط ترک پیامبر حجیــت دارد؛ 6ولــی
بسیاری از آنها تروک صحابه و تابعین را نیز حجت میدانند و میگویند :کاری کــه پیــامبر
1
ترک کرده و صحابه و تابعین انجام ندادهاند ،باید ترک شود و انجام دادن آن بدعت اســت.
بنابراین الزم است حجیت سنت صحابه و به پــیروی از آن ،حجیــت تــروک آنهــا طــرح و
بررسی شود تا مشخ گردد که آیا سنت صحابه در فعل و ترک حجیت دارد یا نه؟
پیــامبر

َ
دیدگاه مدافعان سنت ترکیه به سنت صحابه و تروک آنها

َ
مدافعان سنت ترکیه بر اساس مبنایی که ابنتیمیه ایجاد کرده ،سنت مسلمین در ســه
نسل نخست اسالم یعنی صحابه ،تابعین و تابعین آنها را نیز حجت میدانند و به همــین
سبب میگویند :مراد از محدثات ،در روایات بدعت« 9آنچه پیــامبر  انجــام نــداده و
خلفا و سلف هم آن را ترک کردهاند» میباشد .اگر اینها (عبادات) مشروع بودنــد ،خــود
پیامبر آنها را انجام میدادند یا اجازه انجام آنها را صادر میفرمودند و نیز خلفا و صحابه
پس از آن حبرت ،آنها را انجام میدادند .پس بــه قطــع و یقــین انجــام دادن ایــن نــوع
عبادات ،بدعت و گمراهی است 4.مثال جشن گرفتن شب معراج را منع میکننــد؛ چــون
پیامبر و صحابه و تابعین آن را جشن نگرفته انــد و هــیچ عبــادتی را بــه آن اختصــاص
ندادهاند .اگر این کار مشروع بود ،حتما پیامبر آن را بــا گفتــار و رفتــار خــویش بیــان
 .1خلیل ،یحیی ،السنة ال َترکیه مفهومها حجیتها اثرها ،ص.72
 .2ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج87ص138؛ بنباز ،عبدالعزیز ،مجموع فتاوی ،ج ،2ص.88
َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ
َ َّ
ـور ،فـ ِـإن
 .3روایاتی که در آنها از بدعت در دین نهی شده است .از مهمترین این روایات است ...« :و ِإیاکم ومحدث ِ
ات األمـ ِ
َ َ ْ ٌ َّ َّ ْ َ َ َ ٌ
َّ
کل م ْحدث ٍة ِبد َعةَ ،و ِإن کل ِبد َع ٍة ضاللة» و نیز «من أ حدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد»( .نیشابوری ،مسلم بن حجاج،
صحیح مسلم ،ج ،5ص177؛ ابنحنبل ،احمد ،مسند أحمد ،ج ،82ص 737و ج ،7ص.)835
 .4ابنتیمیه ،احمد ،الفتاوی الکبری ،ج ،8ص853؛ همو ،مجموع الفتاوی ،ج ،87ص138؛ بنباز ،عبــدالعزیز ،مجمننوع
فتاوی ،ج ،2ص88؛ شنقیطی ،محمد امین ،منهج التشریع اإلسالمي وحکمتننه ،ص18؛ ابنعثیمــین ،محمــد بــن صــالح،
مجموع فتاوی و رسائل اب عثیمی  ،ج ،8ص.785

میفرمود .اگر امری در این باره وجود داشت ،مشهور و رایج میشد و صحابه آن را نقــل
َ
میکردند 6.مدافعان سنت ترکیه ،هدیه کردن ثــواب قرائــت قــرآن و ماننــد آن بــه رســول
1
اکرم را نیز بدعت میدانند؛ زیرا صحابه و تابعین این کار را انجام ندادهاند.
بحث از اسماء و صفات الهی ،مهمترین بحثی هست کــه در آن بــه تــرک و ســکوت
صحابه درباره آنها استناد میکنند 9.مستند آنان بــرای حجیــت ســنت صــحابه ،حــدیث
«خیر القرون» است که به تحلیل و بررسی آن میپردازیم.
حدیث خیر القرون
4

سلفیها برای حجیت سنت صحابه ،به حدیث «خیر القرون» استناد میکننــد و هــر چــه
آنها عمل نکردهاند را بدعت میدانند 5و افعال آنها را یکی از معیارهای سنت و بدعت قـرار
میدهند .هر چیزی که در کتاب و سنت نیست را به عمل صحابه و تابعین و تابعان آنها که
شامل مسلمانان سه نسل نخست اسالم میشود ،ارجاع میدهند .اگر آنها به آن عمل کرده
6
باشند ،آن را مشرع میدانند و در غیر این صورت ،انجام آن عمل را بدعت میدانند.
تحلیل و بررسی حدیث خیر القرون

در نقد این حدیث باید گفت:
اوال ،این خیریت صحابه ،محل بحث میباشــد کــه مـراد از آن چیســت .بعبــی از
شارحین این حدیث مینویسند :منظور خیریت مجموعی میباشد؛ یعنی مجمــوع ایــن
افراد از مجموع افراد دیگر برترند؛ ولی منافاتی ندارد که در میان گروههای بعدی ،افرادی
پیدا شوند و افبل هم باشند؛ چنان که در بین خــود ایــن افـراد هــم بعبــی ،از دیگــران
 .1بنباز ،عبدالعزیز ،التحذیر م البدع ،ص.13
 .2دویش ،احمد بن عبدالرزاق ،فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،ج ،3ص ،52فتوای شماره .7528
 .3ر.ک :ابنتیمیه ،احمد ،الفتننوی الحموینة الکبننری ،ص3-15؛ ابنعبــدالبر ،یوســف ،جننامع بیننان العلننم وفةننله ،ج،8
ص335؛ اسکندری ،محمد ،تنبیه النبیل إلی ان الترک دلیل ،ص.77
 .4عن النبی « :خیرالقرون قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم»؛ بهترین قرنها قرنــی اســت کــه مــن هســتم؛ سـ س
کسانی که بعد از آنها میآیند؛ س س کسانی هستند که بعد از آنها میآیند .این روایت با عبارات دیگری چون «خیر النــاس»
و «خیر امتی» نیز نقل شده است( .بخاری ،محمد بن اســماعیل ،صننحیح بخنناری ،ج ،7ص131؛ نیشــابوری ،مســلم بــن
حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،3ص.)1377
 .5ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،83ص733؛ همو ،الفتاوی الکبری ،ج ،7ص.35
 .6نجدی ،سلیمان ،الهدیة السنیه ،ص.51

برترند؛ 6چنانکه روایات دیگری نیز در معرفی اخیار و بهترینهای این امــت نقــل شــده
َ ُ َ
َ ُ
ُ
َّ ْ ُ
است که مقید به صحابه هم نیست؛ مانند« :خ ْي ُرك ْم أ ْح َس ُنك ْم  1»...و «خ ْي ُرك ْم َم ْن َت َعل َم القم ْمر َآن
ُ َ
َّ
ُ
َو َ ل َم ُه» 9ر « َخ ْي ُرك ْم َخ ْي ُرك ْم ِْل ْه ِل ِه» 4.همچنین روایاتی مبنی بر برتری مسلمانان دورههای پس
َّ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ
از صحابه و تابعین نیز وجود دارند؛ مانندِ « :إن مثو أم ِتي مثو ال َمطم ِمر ،ال ُيممد َرى أ َّولممه خ ْيممر أ ْو
ِآخم ُمر ُه»؛ 5همانا امت من همانند باران است که اول و آخرش خیر میباشد .ابوعبیده جراح
میگوید :یکی از صحابه از پیامبر پرسید :آیا کسی بهتر از ما هست ،در حالی که ما
با تو اسالم آوردیم و با تو جهاد و مهاجرت کردیم؟ پیامبر فرمودند :قــومی پــس از شــما
خواهد آمد که به من ایمان میآورند ،در حالی که مرا ندیدهاند 1.این روایــت داللــت بــر
خیریت افرادی غیر از صحابه میکند .پس خیریتی که در روایت آمــده ،مطلــق نیســت؛
بلکه امکان دارد از جهات گوناگونی مانند :مصاحبت با پیامبر  و شرکت در جنگها
و  ...باشد؛ نه اینکه عمل آنها برای نســلهــای بعــدی حجــت و ســنت شــمرده شــود؛
چنانکه میبینیم جنگها و اختالفات فراوانی بین افراد همین سه قرن رخ داده و فرقههای
منحرفی چون خوارج ،قدریه و مرجئه نیز در این زمان به وجود آمدند .کدام یک از اینها
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باید سنت قرار گیرد و حجیت داشته باشد؟ بنابراین ،خیریت به معنای حجیت نیست.
ثانیا :بر فرض فبیلت داشتن قرن صحابه بر سایر قرون ،دلیل این نیست که آنها همه
فبیلتها و کارهای نیک تا روز قیامت را انجام دادهاند ،که البته ادعایی بیدلیل است.8.
چهبسا کارهای بافبیلتی باشد که صــحابه بــه علــل مختلــف مثــل :اشــتغال بــه کــاری
 .1نووی ،یحیی ،المنهاج شرح صحیح مسلم ب الحجاج ،ج،17ص.25
 .2بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج ،7ص33-117؛ نیشابوری ،مسلم بــن حجــاج ،صننحیح مسننلم ،ج،7
ص.1885
 .3بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج ،7ص.138
 .4ترمذی ،محمد بن عیسی ،سن الترمذی ،ج ،5ص.353
 .5همان ،ص158؛ ابنحنبل ،احمد ،مسند احمد ب حنبل ،ج ،71ص33؛ طیالسی ،سلیمان ،مسند ابیداوود الطیالسننی،
ج ،8ص72؛ الطبرانی ،سلیمان ،المعجم األوسط ،ج ،3ص.871
 .6ابنحنبل ،احمد ،مسند احمنند بن حنبننل ،ج ،82ص123و128؛ دارمــی ،عبداللــه ،سننن النندارمی ،ج ،7ص1257؛
طبرانی ،سلیمان ،المعجم الکبیر ،ج ،3ص88؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،المستدرك علننی الصننحیحی  ،ج ،3ص،35
حدیث .7338
 .7ر.ک :سبحانی ،جعفر ،البدعه ،ص.37-53
 .8مسعری ،محمد ،کتاب التوحید (أصل اإلسالم وحقیقة التوحید) ،ص.825

بافبیلتتر از آن ،یا به سبب سستی و کوتاهی ،موفق به انجام آنها نشده باشند و گــاهی
نیز به سبب ناآگاهی آنها از برخی سنتهای پیامبر اکرم میباشد؛ چنان که در منابع
اهل سنت ،ناآگاهی برخی از صحابه ،از بعبی از سنتهای پیامبر نقل شده است.
ابیسعید خدری میگوید :در مدینه در جمع انصار نشســته بــودم کــه ابوموســی بــا
چهرهای که آثار خوف و ترس در آن ظاهر بود ،وارد شد! علتش را پرســیدیم؛ پاســخ داد:
عمر مرا فرا خوانده بود .به در منزلش رفتم و سه بار سالم دادم ،اما پاسخ نداد و بازگشتم.
عمر مرا مؤاخذه کرد که چرا نیامدی؟ پاسخ دادم که آمدم و پشت در سه بار سالم کردم،
َ َ
َْ َ ُ ََ ً ََ
َ
جوابی نیامد و بازگشتم؛ زیرا پیامبر فرموده اســتِ « :إاا ْاسم َمتأا َن أ َحم ُمدك ْم ثَلثمما فلم ْمم ُيم ْمؤا ْن لم ُمه
َْ
1
فل َي ْر ِج ْع» .عمر میگوید برای این حرفت دلیل و بینه بیاور ،وگرنه مجازات میشوی.
از این روایت معلوم می شود که بعبی از صحابه نیز از برخــی از ســنتهای پیــامبر
ناآگاه بودند .در روایت دیگری نقل شده است که شیبانی از عبدالله بن ابیاوفی پرسید:
آیا پیامبر رجم کرده است؟ پاسخ داد :بله .دوباره پرسید :پیش از نزول ســوره نــور یــا
1
پس از آن؟ پاسخ داد :نمیدانم.
ابنحجر در فتح الباری در ذیل حدیث مینویسد« :گاهی بعبی از امور آشکار ،بــر
صحابه مخفی میباشد» 9.عینی هم بر این مطلب تصریح و کــرده مینویســد« :گــاهی
بعبی از بزرگان صحابه نیز از سنت اطالع ندارند» 4.با این وضـعیت ،چطــور میشــود
تروک صحابه و تابعین را معیاری برای شناخت بدعت به شمار آورد آورد؟!
متروک

َ
دومین رکن تعریف سنت ترکیه« ،متــروک» اســت .دیــدگاههای متفــاوتی دربــاره اینکــه
َ
متروک چه ویژگیهایی باید داشته باشد ،از سوی مدافعین سنت ترکیه ارائه شده است .به
نظر میرسد که این مدافعین در مواجهه با شبهات و اشکاالت مخالفین کوشیدهاند تا بــا
افزودن قیودی ،این اشکاالت را رفع کنند .در واقع ایــن قیــود را قرائنــی بــرای تشــخی

 .1نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسننلم ،ج ،7ص1733؛ بخــاری ،محمــد بــن اســماعیل ،صننحیح بخنناری ،ج،2
ص.53
 .2همان ،ص175؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،7ص.1782
 .3عسقالنی ،ابنحجر ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،ج ،18ص.173
 .4عینی ،بدرالدین ،عمدة القاري شرح صحیح البخاری ،ج ،1ص.127

َ
سنت ترکیه قرار می دهند .بنابراین الزم است قرائن ارزیابی شود تا معلوم شود آیا بــا ایــن
َ
قرائن میتوان سنت ترکیه را اثبات کرد یا نه؟
َ
قرائن سنت ترکیه از دیدگاه موافقین

َ
قرائنی که برای شناخت سنت ترکیه از سوی موافقان بیان شده ،عبارتند از:
 .1غیرفطری بودن؛  .8وجود مقتبی؛  .7نبودن مانع؛  .3حق غیر نباشــد؛ .5 6تــرک
همراه قصد باشد؛  .7از امور دینی و شرعی باشد.
َ
در هیچ کدام از منابعی که برای اثبات سنت ترکیه نوشته شده ،همه این قیود و شرایط
یکجا جمع نشده؛ بلکه هر شخصی قید یا قیودی را در نظــر گرفتــه اســت .بـرای ارائــه
نقدی جامع ،کوشیدهایم تا تمام این قیود یکجا ارائه و نقد گردد.
این قرائن از سه جهت نقد و بررسی میشود :اول :آیا اصوال امکان احراز ایــن قــرائن
وجود دارد؟ دوم :بر فرض که این قرائن احراز شود ،آیا قرینیت دارند و میتوان بــه قرینــه
آنها حکم به بدعت بودن یا سنت بودن عملی داد؟ سوم :آیا در مصادیقی که با استناد بــه
َ
سنت ترکیه حکم بدعت داده میشود ،این قرائن لحاظ میشود؟
َ
ناممکن بودن احراز تروک پیامبر

َ
برای اثبات یک مطلب ،باید دالیل آن محرز شود .لذا کسانی که با استناد به سنت ترکیه،
حکم بدعت میدهند ،باید دلیلشان احراز شود .ازاینرو اولــین بحثــی کــه دربــاره ایــن
قرائن مطرح میشود ،این است که آیا احراز این قرائن امکان دارد؟ ولی پیش از پرداختن
َ
به این مسئله باید دید که آیا آگاهی از همه تروک پیامبر ممکن است یا نه؟ آیا میتوان بــه
صورت قطعی گفت که پیامبر فالن عمل را انجام نداده است؟
اساسا خبر دادن از انجام یک فعل ،آسانتر و دقیقتر است؛ چون همان چیزی را که
میبیند ،گزارش میدهد .اما الزمه ِاخبار ترک فعل 1که به صیغه حتمی گفتــه مــیشــود،
آگاهی ناقل از تمام احوال پیامبر میباشد و این کاری ناممکن است .پس بیشتر اینگونه
 .1ترک به خاطر مراعات حق غیر نباشد؛ مثل خوردن سیر و پیاز.
 .2نقل تروک پیامبر را دو نوع می دانند :تصریح به ترک پیامبر و عدم نقل فعل( .اسکندری ،محمد ،تنبیه النبیل إلی ان الترک
دلیل ،ص.)73

خبرها ظنی است 6.بنابر این ،نقلنکردن ،به معنای انجامندادن نیست.
ابنقیم به این مطلب اشکال کرده و مینویسد:

1

اگر هر کس با این توجیه که از کجا معلوم پیامبر آن را انجــام نــداده باشــد و
نقلنکردن به معنای انجامندادن نیست ،هر کاری را مستحب بداند و آن را انجام
دهد ،منجر به باز شدن باب بدعت خواهد شد3.

این اشکال ابنقیم در صورتی وارد است که انجامدهنــده آنهــا بــدون هــیچ دلیــل و
قرینهای کاری را با انتساب به شرع انجام دهد و ادعا کند :شاید پیامبر انجــام داده ،ولــی
به ما نرسیده است .ولی بحث ما دربــاره عملــی اســت کــه مخــالف اصــول و کلیــات و
اطالقات شرع نیست ،بلکه گاهی دالیل و قرائنی از عمومات و ...برای جــواز آن وجــود
دارد؛ اما با این حال ،بدون انتساب آن به شرع و حتی گاه به امید ثواب انجام مــیگیــرد.
لذا نمیتوان چنین عملی را به صرف نقلنشدن از پیامبر ،نامشروع و بدعت دانست.
اشکال دیگر این است که اگر پیامبر کار مشروعی را انجام داده بود ،حتما خبرش
میرسید؛ چون اصحاب بر نقل آنها اهتمام داشتند .اینها برای اثبات مدعای خــود ،بــه
تعلقنگرفتن زکات به میوهها و سایر محصوالت استناد میکنند؛ چون پیامبر از این موارد
4
زکات نمیگرفت.
الزمه اطالق این سخن ،آن است که هر عملی از سوی پیامبر نقل نشده باشد را باید
بر ترک آن از سوی ایشان حمل کرد و حکم ن در این رابطه را داشته باشد 5.االشقر در
پاسخ به این ادعا ،اقوال و فتاوای فقهای مذاهب مختلف درباره زکات را گردآوری کــرده
که اکثر فقها حکم به تعلق زکات در مواردی دادهاند که پیامبر از آنها زکات نمیگرفــت و
زکاتگرفتن از آنها توسط پیامبر نقل نشده است .وی میگوید:
بعبیها زکات را بدون استثنا در هر چیزی که از زمین خارج میشود ،قـرار
دادهاند  .ابوحنیفه زکات را در هر چیزی قرار داده که از زمــین خــارج مــیشــود و
مرادش نماءات آن (حاصلی که از زمین به دست میآید) میباشد .شافعی زکات

 .1اشقر ،محمد سلیمان ،االفعال النبویه و داللتها علی االحکام الشرعیه ،ص.31
 .2چنانکه قبال عدم اطالع صحابه از بعبی از سنتهای پیامبر را بیان کردیم.
 .3ابنقیم جوزي ،محمد ،إعالم الموقعی ع رب العالمی  ،ج ،8ص.821-828
 .4ابنرشد ،محمد ،البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیننل لمسننائل المسننتخرجة ،ج ،1ص737؛ ابنقــیم ،محمــد،
إعالم الموقعی ع رب العالمی  ،ج ،8ص.821
 .5اشقر ،محمد سلیمان ،االفعال النبویه و داللتها علی االحکام ،ص.353

را در هر چیزی قرار داده است که از آن نان و فرنی درست میشــود .مالــک هــم
معتقد است که زکات در گندم و جو و سایر حبوبات واجب میشود .احمد هــم
در هر چیزی که از زمین خارج میشود ،زکات قرار داده است1.

با توجه به این اقوال ،روشن میشود که اگر ترک نقل از نبی ،نقل ترک باشد ،در ایــن
صورت گرفتن زکات از این موارد جایز نبود؛ در حــالی کــه جمهــور بــرخالف آن عمــل
کردهاند 1.افزون بر این ،چه بسا همه اخبار و افعال پیامبر به ما نرسیده باشد .لــذا اگــر در
جایی قطع و یقین به ترک عملی از سوی پیامبر ،با شرایطی کــه قــبال تبیــین شــد ،داشــته
باشیم ،در آن مورد به پیامبر تأسی میکنیم؛ اما اگر درباره عملــی نفیــا و اثباتــا خبــری از
پیامبر نرسیده باشد ،باید آن را به اصول و قوانین عام و کلی شــرع عرضــه کــرد؛ اگــر
مخالفتی با آنها نداشت ،نمیتوان حمل بر بدعت کــرد؛ بــهویژه کــه در دورهای خــاص،
تدوین سنت رسول خدا ممنوع گردید و چهبسا سنتهایی در آن زمان به فراموشی س رده
شد .یا چنانکه گفته شد ،برخی از صحابه از بعبی سنتهای پیامبر بیاطالع بودند که
در منابع اهل سنت مواردی از این امور بیان شده است 3.بنابراین در اموری که خبری از
فعل یا ترک پیامبر درباره آنها نیامده باشد ،باید به اصول و قواعد کلــی شــرع ارجــاع داد.
اگر مخالف آنها بود ،ترک کرد و اگر موافقت داشت ،میتوان آن را انجام داد و در غیر این
صورت ،حکم معفو عنه و توسعه بر عباد درباره آنها جاری میشود.
ممکن نبودن احراز قرائن تروک

حال که سختی و دشواری و حتی گاه ناممکن بودن احــراز تــرک فعلــی از ســوی پیــامبر
معلوم شد ،روشن میشود که احراز قــرائن الزم بـرای ســنت بــودن آن تــرک ،دشــوارتر و
ِ
سختتر از علم به ترک آن عمل میباشد؛ چون برای احــراز ایــن قــرائن در همــه تــروک
پیامبر ،عالوه بر آگاهی از تمام حاالت و کارهای ایشان ،باید از قصد و نیت آن حبرت
هم آگاه باشیم ،که بدون تصریح پیامبر یا اقامه دلی ل و شواهد دیگر ،غیــرممکن خواهــد
 .1همان ،ص.353-355
 .2قرضاوی ،یوسف ،فقه الزکاة ،ج ،1ص.733-755
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،7ص1733؛ ج ،7ص1782؛ بخاری ،محمد بــن اســماعیل ،صننحیح
البخاری ،ج ،2ص175؛ عسقالنی ،ابنحجر ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،ج ،18ص173؛ عینی ،بدرالدین ،عمدة
القاری شرح صحیح البخاری ،ج ،1ص.127

بود .اگر هم تصریحی وارد شده باشد ،از محل بحث خارج میشود .اینکــه آیــا پیــامبر
تلفظ نیت در نماز ،یا احتفال یا نرفتن به غار حراء بعــد از نبــوت و ...را از روی قصــد و
اعالم جایزنبودن آن ترک کردند یا دلیل دیگری بـرای آن داشــتند ،تصــریحی بــه آن
برای ِ
نشده است؛ در حالی که قصد ،یک امر درونی است.
محرزنشدن حکم از این قرائن

نقد دیگری که به این قیود وارد میشود ،این است که فرض کنیم این قرائن احراز شدند،
َ
آیا این قرائن برای اثبات سنت ترکیه کافی است؟ آیا میتوان بر اساس این قرائن ،حکم به
بدعت بودن کاری کرد؟ آیا این قیود تمام و کامل میباشند و برای بدعت دانستن آن کــار
کفایت میکنند ،یا اینکه قرائن دیگری هم غیر از اینها باید لحاظ شود تا حکم بدعت به
آن نسبت داده شود؟
ممکن است این قرائن موجود باشد ،ولی پیامبر اکرم  یا صحابه به دالیل دیگــری
غیر از حرام بودن آن کار ،آن را ترک کرده باشند؛ ازجمله اینکه عملی با فبیلتتر از آن
را انجام میدادند .مثال پیامبر پیش از بعثت ،به غار حراء میرفتند و در آنجا عبادت
و راز و نیاز میکردند؛ ولی اگر پیامبر پس از بعثت به آنجا نرفته باشند ،نمیتوان ترک آن
را سنت ،و رفتن به آنجا را بدعت دانست؛ 6چون احتماالت متعددی برای این ترک داده
میشود؛ مثل اینکه پیامبر  دیگر وقت کافی برای رفتن به آنجا را نداشتند ،یا اینکــه
در مسجد که فبیلت بیشتری دارد ،به عبادت مشغول میشدند.
لذا باید قرائن دیگری نیز بر این قرائن افزود تا بدعتبودن آن اثبات شــود .مهمتــرین
قید در این امر ،این است که کار را به قصد عملی دینی و شرعی انجام ندهد و عملش را
منتسب به شرع نکند .اگر کسی کاری را که پیامبر و صحابه ترک کردهاند ،بــدون اینکــه
قصد انجام عملی شرعی و دینی داشته باشد و بدون انتســاب آن بــه شــرع و دیــن انجــام
دهد 1،بدعت درباره او صدق نمی کند .حتی اگــر کــار او بــا یکــی از اصــول کلــی دیــن
مطابقت نداشت و دلیلی بر جواز آن نبود و مخالفتی هم با اطالقــات و عمومــات شــرع
 .1وهابیها رفتن به غار حراء را خارج از سنت دانسته و بدعت و حرام میشمرند( .دویش ،احمــد ،فتنناوی اللجننة الدائمننة
للبحوث العلمیة واالفتاء ،ج ،11ص.)753
 .2مراد از انتساب به شرع ،این است که شرع به انجام این عمل ،با این ویژگی و شرایط خاص ،دستور داده باشد.

نداشت ،در این صورت کار او عبث و بیهوده میباشد ،نه اینکه بدعتگذار باشد .ولــی
اگر برای آن عمل دلیل و شاهد و قرینه ای از اصول و قواعد کلی و عــام دیــن ،اســتخراج
کرد ،هرچند هم که پیامبر و صحابه انجــام نــداده باشــند ،نمیتــوان تــرک آنهــا را ســنت
دانست؛ مثل برگزاری جشن برای میالد پیامبر.
رعایت نکردن قرائن در مصادیق

َ
نقد سوم بر این قیود این است که بر فرض ،این قرائن در حجیت سنت ترکیه مفیــد و
کافی باشند ،باید دید آیا کسانی که با استناد به ایــن قاعــده ،بعبــی از کارهــا را بــدعت
میدانند ،این قرائن را مد نظر قرار میدهند یا نه؟
این نقد از در دو جهت بحث میشود:
َ
 .1آیا خود موافقان سنت ترکیه ،کاری را که پیامبر و صحابه ترک کردهاند و ایــن قیــود
در آنها وجود ندارد انجام داده اند یا نه؟ به تعبیر دیگــر :آیــا آنهــا بــه مبــانی خــود ملتــزم
هستند؟
 .8آیا در مواردی که حکم بدعت میدهند ،این قرائن را در نظر میگیرند یا نه؟
َ
الف :ملتزم نبودن به مبانی ،از سوی طرفداران سنت ترکیه

َ
ابنتیمیه که بر لزوم تبعیت از سنت ترکیه اصرار دارد ،برای اولین بار توحید را به سه نــوع
تقسیم کرده است :توحید «ربوبی»« ،الوهی» و «اسماء و صــفات»؛ درحــالیکــه ایــن
تقسیمبندی ،نه در قرآن و نه در سنت نبوی نیامده و در سیره سلف هم این تقسیمبندی از
توحید وجود ندارد 1.چه مانعی وجود داشت که پیامبر یا صحابه این تقسیمبندی را انجام
ندادهاند؟
ب :توجه نداشتن به قرائن ،در انتساب بدعت به دیگران

َ
َ
پس از نقد و بررسی دیدگاههای موافقان سنت ترکیه درباره تعریف سنت ترکیــه و قرائنــی
که برای تشخی آن بیان کردهاند ،جا دارد که بررسی شــود آیــا در مــوارد متعــددی کــه
دیگران را متهم به بدعتگذاری میکنند ،آیا دستکم این ضوابط و قواعدی که خودشان

 .1محمود کریمه ،احمد ،السلفیه بی االصیل والدخیل ،ص ،3و ص81؛ عبدالله کامل ،عمر ،کلمة هادئننة فننی بیننان خطننأ
التقسیم الثالثی ،ص 2و .11

ایجاد کردهاند را رعایت میکنند یا نه؟
َ
با بررسی در متون و آثار مدافعان سنت ترکیه معلوم میشود در بسیاری از مواردی که
نسبت بدعت به دیگران دادهاند ،به این مبانی خودشان پایبند نیستند .هرچند که میتوان
در مصادیق بیشتری این بحث را تطبیق داد ،ولی دو مورد را در این جا بررسی میکنیم:
برگزاری جشن میالد پیامبر
از جمله اعمالی که وهابیها آن را بدعت میدانند ،برگزاری مراسم جشن برای میالد
پیامبر است .آنها مدعیاند که چون پیامبر و صحابه و تابعین این کار را انجام ندادهانــد،
6
پس بدعت میباشد.
نقد و بررسی

اوال :ادله ای بر جواز و ارشاد پیامبر بر انجــام آن وجــود دارد .از پیــامبر دربــاره روزه روز
ُ َ َ
دوشنبه پرسیدند؛ در پاسخ فرمودندَ « :ا َاك َي ْوم ُو ِل ْد ُ ِف ِيهَ ،و َي ْوم أ ْن ِز َ ليَّ»؛ 1دوشــنبه روزی
است که من متولد شدهام و روزی است که وحی بر من نازل شد .البانی ایــن حــدیث را
صحیح میداند 9.این روایت ،اصل زنده نگــهداشــتن و یــادآوری مولــد النبــی را اثبــات
میکند؛ ولی روش آن در هر زمانی متناسب آن زمان میباشد .این در زمــان پیــامبر ،بــا
روزه گرفتن بود و در زمان حاضر ،با اجتماع در یک محل و اطعام دادن و بیان فبایل آن
حبرت است .مالک عمل در همه این امور یکی است و آن عبارت اســت از :یــادآوری
نعمت عظمای خداوند و شکرگذاری به درگاه خدا و نشان دادن عالقه و محبت به رسول
خدا؛ لذا نمیتوان این عمل را بدعت دانست .بنابراین اجتماع و برگزاری احتفــال بــه
شکل امروزی ،هرچند که در صدر اسالم رواج نداشته ،ولی مشتمل بر اموری هست که
4
مطلوب شارع میباشد.
ثانیا :امروزه یکی از انگیزههای برگزاری مراسمهای جشن میالد پیــامبر ،یــادآوری و
اشاعه سیره عملی پیامبر برای الگوگیری از آن حبرت میباشد که در زمان خود پیــامبر
مقتبای آن فراهم نبود و نیازی به آن احساس نمیشد؛ چون خود پیامبر در میانشان بود.
 .1بنباز ،عبدالعزیز ،التحذیر م البدع ،ص1؛ همو ،فتاوی اللجنة الدائمة ،ج ،7ص.12
 .2نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص.213
 .3ألبانی ،محمد ناصرالدین ،إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ،ج ،3ص.153
 .4علوی المالکی ،محمد ،حول االحتفال بذکری المولد النبوي ،ص.75-77

ثالثا :این مراسمها با قصد محبت به پیامبر برگزار میشود که توصیه قرآن میباشــد و
امروزه یکی از مظاهر محبت ،برگزاری مراسم جشن میالد میباشد .بنابراین برای جــواز
این عمل ،دلیلی از اصول و کلیات شرع دارند؛ لذا نمیتــوان آنهــا را شــرعا بــدعتگزار
1
دانست.
در کنار ادله فوق ،این موضوع را هم باید مد نظر داشت که بر فرض ،پیامبر این عمل
را ترک کرده باشند ،اما آیا اصوال مقتبای عمل به آن در زمان پیامبر فراهم بود؟ مـوانعی
برای این کار وجود نداشت؟ با توجه به شرایطی سختی که مسلمانان در دوران  17ســاله
مکه داشتند و در مدت  15سال که پیامبر در مدینه بودند ،عالوه بر وظایف ســنگینی کــه
داشتند ،حدود  75جنگ (اعم از غزوات و ســریهها) در ایــن مــدت میــان مســلمانان و
دشمنان اسالم رخ داد 2.لذا در چنین شرایطی مقتبای برگزاری مراســم احتفــال فـراهم
نبود و موانع انجام آن هم وجود داشت ،ولی با ایــن همــه ،بــاز هــم پیــامبر اکــرم مــیالد
خویش را یادآوری کردهاند.
رفتن به غار حراء
وهابیها رفتن به غار حراء را بدعت و از نشانههای شرک میدانند .دلیل آنها این است که
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در  13قرنی که از اسالم میگذرد ،خلفا و صحابه رسول خدا به آنجا نرفتهاند.
نقد و بررسی

اوال :پیامبر پیش از بعثت بارها در آنجا به عبادت و راز و نیاز پرداخته و حتــی نــزول
وحی هم برای اولین بار در آنجا بوده است .اگر گفته شود که پیــامبر پــس از بعثــت
دیگر به آنجا نرفت ،میگوییم که ترک پس از عمل ،نمیتواند دلیل حرمت باشد؛ مگــر
اینکه بر حرمت آن تصریح گردد و منسوخ شدن حکم قبلی اعالم شود.
ثانیا :اگر کسی طبق مبنای وهابیها که تبرک به چیزهایی که با بدن مبارک پیــامبر
تماس داشته باشد را جایز میدانند 4و با استناد به سیره و سنت رسول خدا 5به عنــوان
 .1ابنرجب حنبلی ،عبدالرحمن ،جامع العلوم و الحکم ،ص.877
 .2آیتی ،محمد ابراهیم ،تاریخ پیامبر اسالم ،ص.138-137
 .3دویش ،احمد بن عبدالرزاق ،فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واالفتاء.ج ،11ص.753
 .4همان ،ج ،1ص.338
 .5بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج ،8ص.151

تبرک یا برای بازدید از آنجا به عنوان یکی از آثار اسالمیکه محل نزول وحــی بــوده ،بــه
َ
غار حراء برود 6،طبق کدام یک از قیود و تعاریف سنت ترکیه ،این عمل بدعت میباشد؟
نتیجه

َ
با بررسی دیدگاههای موافقان سنت ترکیه که ادعا میکنند :ترک کــردن کــاری کــه پیــامبر
ترک کرده و صحابه و تابعین آن را انجــام ندادهانــد ،ســنت میباشــد و قرائنــی نیــز بـرای
حجیت آن بیان کردهاند ،به این نتیجه میرسیم که اوال :سنت صحابه و تــابعین حجیــت
ندارد و با حدیث خیر القرون هم حجیت آن اثبات نمیشود؛ پــس نمیتــوان بــه فعــل و
ترک صحابه و تابعین برای سنت یا بدعت بودن عملی استناد کرد .ثانیا :قرائنی کــه بـرای
حجیت آن آوردهاند ،قابل احراز نیست (چون الزمه آن آگاهی از تمــام حــاالت و نیــات
پیامبر میباشد) و این قرائن ،مفید حکم بدعت نمیباشد .همچنــین خــود وهابیهــا بــه
َ
مبانی خودشان در این زمینه پایبند نیستند و در مصادیقی که بــا اســتناد بــه ســنت ترکیــه
حکم به بدعت بودن آنها میکنند ،ضوابط خود را رعایت نمیکننــد؛ همانگونــه کــه در
بدعت دانستن جشن میالد پیامبر و رفتن به غار حراء اثبات کردیم.

 .1ابنعساکر ،علی ،تاریخ دمشق الکبیر ،ج ،77ص ،3ابنهشام ،عبدالملک ،السیره النبویه ،ج ،1ص.135
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