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توحید و شرک در مذهب کالمی سلفیّه و امامیّه


سید کاظم کاظم موسوی

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه
مصطفی

سلطانی

استادیار مذاهب کالمی دانشگاه ادیان و مذاهبقم
(تاریخ دریافت۱3۹۸/07/۱0 :؛ تاریخ پذیرش)۱3۹۸/0۹/0۶ :

چکیده
مسلمانان در بسیاری از موضاوعات اعتقاادی ،فقهای و اخالاق ی آرای مشاترک دارناد .در اای ن مقالا ه
کوشش شده با پرداختن به یکی از اصول مشترک مذاهب کالما ی و نیاز ارائا ة تفسا یر و تبیاین ماذاهب از
مهمترین مسئلة اعتقادی یعنی توحید ،این حقیقات را گوشازد کناد کاه ه ام ة شارایع آسامانی بار توحای د
استوارند و مسلمانان نیز با ندای توحید از هرگوناه شارک و دوگانهپرساتی تاب رّی میجویناد .ایا ن تحقیا ق
توصیفی ا تحلیلی است و با توجه به نوع تحقیق به صورت کتابخانهای انجام شده است .نتایج ایا ن تحقیا ق
نشان میدهد بر خالف آیات و روایاتی که انسانها را به توحید دعوت میکنند و توسل و شافاعت را از
مصادیق عبادت و موجب قرب الهی میدانند« ،وهابیت» توسل و شفاعت از اولیای خدا را با اصال توحای د
در عبادت منافی میداند ،به هما ین جهات ابنتیمیا ه طلاب شافاعت از اولای ا و توسال و اساتمداد از اروا
مقدسه را عبادت آنها تصور میکند ،و از این رو همة مسلمانان عالم را ،غیر از کساانی کاه مثال او فکار
میکنند ،مشرک و کافر میداند .همین موضوع موجب بروز اختالفی شدید در بین امات اساالمی شاده و
توحیدی که بهترین وسیله برای وحدت امت اسالمی میتواند باشد به ابزاری برای تفرقاه تبادیل گردیا ده
است .تنها راه برای رسیدن به کمال و قرب الهی و وحدت بین مسلمین ،گرد آمدن دور حبل الل و توحید
است که انبیا نیز برای همین هدف مبعوث شدهاند.

واژگان کلیدی :توحید ،شرک ،سلفیه ،امامیّه.

)نویسندۀ مسئول( -mail: mousavi_kz@yahoo.comـE
-mail: proman.ms@gmail.comـE
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مقدّمه
دعوت به توحید و مقابله با شرک سرلوحة رسالت پیامبران الهی قرار داشته است.
قرآن کریم میفرماید﴿ :وَ لَقَد بَعَثنَا فِی کُلِّ اَمَّةٍ رَسوالً اَنِ اعبُدُوا اللّهَ وَ اجتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾ (نحل .)3۶ /و در جای دیگر ،یادآور شده است که پیامبرانی چون نو ،
هود ،صالح و شعیب در نخستین برخورد تبلیغی خود به آنان میگفتند﴿:یَا قَومِ اعبُدَوا
اللّهَ مَا لَکُم مِن اِله غَیرُ ُه﴾ (اعراف.)۸۵ ،73 ،۶۵ ،۵۹ .
امیرالمؤمنین(ع) دربارة فلسفة بعثت پیامبران میفرماید :چون اکثر انسانها عهد فطری
الهی را دگرگون کردند و حقّ معرفت و عبادت خداوند را رعایت نکردند و برای
خداوند شریک برگزیدند ،خداوند پیامبران خود را مبعوث نمود تا میثا فطری او را به
آنان یادآور شوند و نشانههای قدرت الهی را به آنان بازگویند و خردهای آنها را در پرتو
توحید و یکتاپرستی و تفکّر در نشانههای قدرت و حکمت الهی شکوفا سازند
(نهجالبالغه ،خطبة اوّل)
پیامبر اکرم(ص)خداشناسی و توحید را رأس همة معرفتها دانسته است .شیخ صدو
از ابنعبّاس روایت کرده است که روزی فردی اعرابی نزد پیامبر(ص) آمد و به او گفت:
«علِّمنی من غرائب العلم» پیامبر اکرم(ص) به او فرمود« :ما صنعت فی رأس العلم ح ّتی تسأل
عن غرائبه»؟ آن شخص پرسید« :ما رأس العلم یا رسول اللّه»؟ پیامبر(ص) پاسخ داد« :معرفة
ق معرفته»؛ اعرابی پرسید« :و ما معرفة اللَّه حقَّ معرفته»؟ پیامبر(ص) پاسخ داد:
اللّه ح ّ
«تعرفه بال مثل و ال شبه ،و ال نِدٍّ و انّه واحد ،اَحد ،ظاهر ،باطن ،اوّل ،آخر ،ال کفؤ له و
ال نظیر ،فذلک حقّ معرفته»( .مجلسی ،۱3۵۱ ،ج .)2۶۹ : 3
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اعتقاد به وجود خدا اصل مشترک میان همة آیینهایی است که پیامبران الهی
آوردهاند و فصل ممیز انسان الهی و فرد مادّی است .پیامبران پس از فراخوانی مردم به
اعتقاد به خدا ،نکته مهمّ دیگری را سرلوحة دعوت خود بیان داشتند که اصل توحید بوده
است .توجّه به توحید ،افزون بر آن که حقیقت غیرقابل تغییر است ،الزمة بازداشت مردم
از ورود به عرصههای شرک و دوگانهپرستی بهشمار میرود؛ به همین جهت ،همة شرایع
آسمانی بر اساس توحید و یکتاپرستی استوار بودهاند و تبرّی از هر گونه شرک و انحراف
از شعارهای اصلی پیامآوران الهی بوده است.
یکی از راههای وحدت میان مسلمانان ،توجّه به اصول مشترک مذاهب اسالمی است.
در این مقاله برآنیم اهمّیت توحید بهصورت محور اصلی و تکیهگاه اعتقادی همة
مسلمانان مورد توجه قرار گیرد و اختالف نظر امامیّه و سلفیة وهابی در مورد توحید و
شرک ،بهویژهتوحید عبادی ،که محور اختالف است ،مورد بررسی قرار گیرد.

توحید در لغت
واژة «توحید» ،مصدرِ باب «تفعیل» بهمعنای یگانه دانستن بهکار رفته؛ بهگونهای که در
مفهوم آن انفراد و یگانگی لحاظ شده است .ریشة توحید که «وحّد» است و «وحدت» از
آن مشتق میشود بهمعنای انفراد است؛ از این رو« ،واحد» به چیزی اطال میشود که
جزء ندارد (راغب )۵۵۱ : ،و با توجه به همین معنا ،توحید یعنی تنها قراردادن یک چیز
(محمدبن عبدالرزّا الحسینی الزبیدی ،ج .)2۹۸ :۵
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توحید در اصطالح
در مباحث خداشناسی ،توحید به معنای یکتاپرستی ،یگانگی خدا ،تنها و بدون شریک
بودن خداست .توحید دراصطال  ،بهمعنی «ایمان بالل وحده الشریک له» است؛ بنابراین
توحید همان اعتقاد به یگانگی خدای تعالی است.
قاضی عبدالجبار میگوید :توحید در اصطال متکلّمان آن است که ما به یگانگی
خداوند اعتقاد داشته باشیم (قاضی عبدالجبار.)۸0 :. ۱۴22 ،
عبدالکریم شهرستانی میگوید :اصحاب ما میگویند که «واحد» به آن شیء گفته
میشود که در ذات خود قسمتپذیر نبوده ،شرکت را نمیپذیرد؛ از اینرو ،خداوند در
ذاتش واحد است .هیچکس مثل او نیست و در صفاتش واحد است .هیچکس شبیه او
نیست و در افعالش واحد است .هیچکس شریک او نیست (اشعری.)۹0 :. ۱۴2۸ ،
شیخ محمد عبده هم با همین نگاه در تعریف توحید آورده است :توحید یعنی این که

ما به یگانگی خداوند در ذات و افعالش اعتقاد یابیم و برای او شریک قائل نشویم (محمد
عبده.)۶2 :200۵ .
ابوالحسن اشعری میگوید« :هیچ آفرینندهای جز خدا نیست و کارهای بندگان
مخلو او است ... .بندگان قادر نیستند تا چیزی را بیافرینند؛ در حالی که خود آنان
مخلو خداوند هستند» (اشعری.)۴۶ : ۱۴2۸ ،

اقسام توحید
 .۱توحید در ذات یا توحید ذاتی؛  .2توحید در صفات یا توحید صفاتی؛  .3توحید در
افعال ،یا توحید افعالی؛  .۴توحید در عبادت ،یا توحید عبادی.
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توحید و مشتقات آن در قرآن
لغت توحید و مشتقاتش ،مانند مُوَحِّد و مُ َتوَحِّد ،در قرآن نیامده است؛ اما مشتقاتی
ال «وَحْدَهُ»  ۶بار و
مانند أحَد و واحِد ،چندین بار و بیشتر دربارة خدا بهکار رفته است؛ مث ً
فقط دربارة خدا بهکار رفته است؛ «وَاحِد»  30بار آمده که  23بار بهصورت وصف برای
خدا ذکر شده است؛ و «أحَد»  ۵3بار آمده  ،که تنها دو مورد آن دربارة خداست (محمد
فؤاد۱3۶۴ ،ش.)7۴۵ :.

توحید در سلفیه (وهابیّت)
محمدبن عبدالوهاب در تعریف توحید میگوید :توحید ،پرستش خداوند یکتاست
(محمدبن عبد الوهاب.)3 : ۱۴۱۸ ،

گاهی از توحید در الوهیت به توحید عبادی تعبیر میکنند و توحید الوهیت را به این
معنا میگیرند که «فقط خداوند را عبادت کنیم و غیر او را نپرستیم» (همان) .همو تصریح
ال
میکند «توحید الوهیت آن است که فقط خداوند را عبادت کنیم و همین معنای «ال اله ا ّ
اللّه » است؛ یعنی هیچ معبودی جز اللّه نیست» (بن باز.،ج .)3۸ : ۱۴20 . ۱
محمدبن صالح العثیمین مینویسد :اعمالی را که مردم در کنار رأسالحسین در مصر و
(ص)

یا کارهایی که بعضی حجاج نزد قبر رسول خدا

انجام میدهند ،همگی پرستش

غیرخدا به شمار میرود (همان ،ج.)2۱ : ۱۴20 .2

توحید در مذهب امامیّه
بهطور معمول ،توحید را به چهار قسم تقسیم میکنند :توحید ذات ،توحید صفات،
توحید خالقیت ،توحید در عبادت.
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توحید در ذات
توحید ذاتی
توحید ذاتی دو معنا دارد :یکی ،این که ذات خداوند مثل و مانندی ندارد .به عبارت
دیگر ،جز خداوند موجود دیگری واجبالوجود بالذّات نیست ،ماسوی اللّه هر چه هست،
ممکنالوجود بالذّات است و دیگر این که ذات خداوند مرکّب نیست ،نه مُرکّب از
اجزای عقلی ،مانند جنس و فصل ،و نه مرکّب از اجزای خارجی و مادّی و نه مرکّب از
اجزای مقداری و وهمی .دو معنای مزبور در حدیثی از امّام علی(ع) چنین بیان شده است:
 .۱هو واحد لیس له فی األشیاء شبه.
ل اَحدی المعنی ،الینقسم فی وجود و ال عقل و ال وهم (صدو ،. ۱۴23،
 .2انّه عزّوج ّ
باب  ،3حدیث .)3
از معنای نخست ،به «واحدیّت» ذات خداوند و از معنای دوم به «احدیّت» ذات الهی
تعبیر میکنند و در احادیث پیشوایان معصوم (ع) از دو معنی یادشده بهعنوان احدیّ الذّات
و احدیّ المعنی تعبیر شده است؛ چنانکه امّام صاد (ع) فرمود« :هو واحد ،أحدی الذّات و
أحدی المعنی»( .صدو  ،. ۱۴23،باب  ،2۶حدیث 3؛ ربانی گلپایگانی۱3۸۵ ،ش۴2 :.
و.)۴۱
توحید ذاتی نخستین مرز میان مشرکان و مسلمانان است .هنگامی که پیامبر گرامی
اسالم(ص) مشرکان را به توحید فرامیخواند ،مشرکان میگفتند:
﴿أجَعَلَ االآلِهَة إِل َهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَیءٌ عُجَابٌ﴾(ص.)۵ /
«آیا همة خدایان را یک خدا گردانیده است؟ سخن بسیار عجیبی است».
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مشرکان ،پیش از اسالم ،بتان بسیاری داشتند که آنان را در کنار خدا میپرستیدند و
چنانکه از آیات استفاده میشود ،آنان را ند (مفرد انداد) میشمردند؛ به همین دلیل،
هنگامی که پیامبر گرامی اسالم(ص) به پیامبری رسید ،نخستین پیام وی در کنار کوه صفا
این بود:
«أدعوکم علی شهاده أن ال اله االالل و خلع االنداد» «شما را به وحدانیت خدا میخوانم
که بگویید الهی غیر از الل نیست و الهههای غیر از خدا را کنار بگذارید» (مجلسی،
 ،. ۱۴03ج .)۱۸:۱۸0
طبری میگوید« :و حقیقه ما دعاهم الیه من توحید الل و خلع االنداد و االوثان»
(طبری ،. ۱۴۱2 ،ج .)300 :۱2

توحید صفاتی
بحث توحید و شرک صفاتی مربوط به صفات ذاتی خداوند است .سؤال مورد بحث
این است که صفات ذاتی خداوند با ذات الهی چه نسبتی دارند؟

دیدگاه امامیّه
امام ّیه از منظر هستیشناختی ،صفات خبری (حمل بر ظاهر) را نفی میکند؛ زیرا الزمة
اثبات این دسته از صفات جسمیت است؛ اما از منظر معناشناختی ،همة آیات را میپذیرند
و با ارجاع متشابهات به محکمات و اصول معرفتی قرآن و تکیه بر عقل ،این صفات را به
تأویل میبرند؛ و این نظریه بهروشنی در کلمات و خطبههای توحیدی امام موحّدان،
علی(ع) ،بیان گردیده است که میفرماید:
 .۱اَوَّل الدّین مَعْرِفتُه؛ نخستین گام در دینداری ،خداشناسی است.
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 .2وَ کَمالُ مَعْرِفتِه التَّصدیقُ بِه؛ کمال خداشناسی ،تصدیق او است.
 .3وَ کَمالُ التَّصدیقِ بِه تَوحیدُهُ؛ کمال تصدیق خداوند ،یکتاپرستی است.
 .۴وَ کَمالُ تَوحیده االخالص له؛ کمال یکتاپرستی ،اخالص است.
 .۵وَ کَمالُ اإلخالصِ لَه نفی الصفات عنه؛ کمال اخالص در یکتاپرستی ،نفی صفات
(زاید بر ذات) از اوست.
مفاد جمالت فو این است که توحید و یکتاپرستی از جنبة نظری و معرفتی آنگاه
بهطور خالص و صددرصد تحقّق میپذیرد که انسان ،شریک برای خداوند تصوّر نکند و
تنها او را بهعنوان حقیقت مستقل قایم به ذات و ازلی بشناسد و تحقّق این امر در گرو نفی
صفات زاید بر ذات از خداوند است .در جمالت بعدی ،برهانِ این مطلب بیان شده است
که میفرماید:
 .۶لِشهادةِ کُل صِفةٍ انَّه غیرُ الْمُوصُوفِ ،و شهادةِ کُل موْصُوفٍ انَّهُ غیْرُ الصفة؛ زیرا
واقع ّیت هر صفت (زاید بر ذات) غیر از واقع ّیت موصوف است ،و واقع ّیت هر موصوفی
غیر از واقع ّیت صفت (زاید بر ذات) است.
ن وَصَفَ اللّه سُبحانه َفقَد قَرَنه؛ پس آن کس که خداوند را به صفات زاید بر
 .7فَمَ ْ
ذات توصیف کند برای او قرین و نظیر (در ازل ّیت و قِدَم) تصوّر کرده است.
ن قَرَنُه فَقَد َثنّاهُ؛ و هرکس برای او قرین تصوّر کند به دو خدا معتقد شده است.
 .۸وَ مَ ْ
ن ثنّاهُ َفقَد جَزَّاَهُ؛ و هرکس برای خداوند ،دومی تصوّر کند او را تجزیه نموده
 .۹وَ مَ ْ
است (یعنی به مابهاالشتراک و مابهاالمتیاز قائل شده ،پس برای خداوند دو جزء فرض
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کرده که یکی مختص به او و مابهاالمتیاز او از غیر ،و دیگری غیرمختص و مابهاالشتراک
با غیر است).
جهِلَه؛ و آن کس که برای خداوند قائل به جزء باشد ،او را
 .۱0وَ مَن جَزَّأهُ َفقَد َ
نشناخته است (و درنتیجه ،بهرهای از خداشناسی حقیقی ندارد؛ زیرا مالک دینداری
معرفة اللَّه است)( .ر.ک؛ نهجالبالغه. ۱3۶۵،؛ طباطبایی۱۹73 ،م ،.ج  ۴۹ :۶ا ).۹2
از امام صاد (ع) دربارة استوای خداوند بر عرش سؤال شد ،ایشان فرمودند:
«ما وجود عرش را تصدیق میکنیم ...،ولی آن را موجودی جسمانی و محدود
نمی دانیم ...،زیرا در این صورت عرش حامل خداوند و خداوند نیازمند به آن
خواهد بود؛ درحالیکه خداوند بینیاز مطلق است و عرش نیازمند خداست.
ازسویی ،عرش خداوند همة آسمانها و زمین را فراگرفته است؛ چنانکه
ع کُرْسِیُّهُ ال َّسمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (بقره .)2۵۵/عرش یا کرسی
فرمود﴿ :وَسِ َ
بهمعنای مذکور یا کنایه از علم و قدرت و تدبیر فراگیر خداوند است یا
مرتبهای از وجود ماسویالل و حاکم بر جهان است و خداوند بهواسطة آن
جهان را تدبیر میکند» (صدو ۱3۸۹ ،ش 2۴۸ :.ا  3۱7ا 3۱۵؛ کلینی،
 ،. ۱۴۱۱ج ۱2۹ :۱و.)۱33

سید مرتضی بعد از بیان صفات ثبوتی خداوند ،معتقد است اگر الزمة حمل صفتی بر
خداوند ،انتساب صفات سلبی  ،بهویژه جسمانیت ،برای خداوند باشد ،حمل آن صفت بر
خدا باطل است و ازآن جا که الزمة حمل صفات خبری بر خداوند ،اثبات تجسیم یا
صفتی است که الزمهاش تجسیم است ،ازاینرو نمیتوان با تمسک به ظاهر آیات یا
روایاتِ دربردارندة صفات خبری ،این صفات را به خداوند نسبت داد؛ بلکه باید این دسته
از آیات را به تأویل برد (سید مرتضی ،. ۱۴0۵ ،ج .)373: 2
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وی آیاتی را که الزمة تمسک به معنای ظاهری آنها حمل صفت «ید» بر خداست،
تأویل برده است .ایشان در توجیه و تأویل آیاتی که جهتداری یا مکانمند بودن را به
م
ن عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی﴾(طه .)۵ /و ﴿َُ َّ
خداوند نسبت میدهد ،مانند ﴿الرَّحْم ُ
اسْتَوَی عَلَی الْعَرْش﴾(اعراف .)۵۴ /میگوید :مراد از عرش ،استیالی خداوند بر عالم
است؛ یعنی خداوند بر عرش ،که اعظم مخلوقات است ،استیال دارد .درنتیجه ،از باب
اولویت ،بر دیگر مخلوقات استیال خواهد داشت.
در آیة ﴿ثُمَّ اسْتَ َوی عَلَی الْعَرْشِ یُدَ بِّرُ الْأَمْرَ﴾ (یونس .)3 /نیز مراد آن است که
خداوند درحالیکه بر جهان استیال دارد ،امور عالم را تدبیر میکند .همچنین مراد از آیة
ب﴾(فاطر )۱0 /ارتقاع قدرت و منزلت در نزد خداوند است و
﴿إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّ ُ
ن عِنْدَ ربِّکَ﴾(اعراف .)20۶ /نیز این است که خداوند آنها را
مراد از آیة ﴿َِنَّ الَّذِی َ
برگزید و انتخاب کرد (سید مرتضی۱3۸۱،ش2۱۱ :ا .)2۱2
وی در مقصود از واژة «وجه» در آیة ﴿ َفأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ َوجْ ُه اللَّهِ﴾ (بقره.)۱۱۵ /
میگوید :وجه در آیه میتواند به چند معنا باشد:
الف) تدبیر و علم خداوند.
ب) رضایت خدا.
ج) جهت؛ زیرا خداوند فرموده است﴿ :وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ
وَجْهُ اللَّهِ﴾ (بقره .)۱۱۵ /یعنی همة جهات و تمام نواحی تحت ملک خداوند است .خود
او احتمال اول را میپذیرد (سید مرتضی۵۹۱ :. ۱۴03 ،ا .)۵۹3
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و در ذیل آیة﴿وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ َناضِ َرة إِلَی ربهَا نَاظِ َرة﴾ (قیامت22 /ا  .)23با ذکر
ب
احتماالتی میگوید :مراد از آیه «نعمت رب» است ،یعنی آنها در قیامت منتظر نعمت ر ّ
خود هستند (سید مرتضی۱3۸۵ ،ش3۵ :.ا .)3۶
ایشان معتقد به نظریة تأویل با ارجاع صفات خبری ،که ازجمله آیات متشابه است  ،به
محکمات قرآن و داللت عقل است.
از نظر علمای شیعه ،داللت الفاظ بر معانی بر دو قسم است:
الف) داللت تصوری؛ که عبارت از انتقال ذهن انسان بهمعنای لفظ بهمجرد صدور
لفظ از شخص متکلم است و در تحقق آن ،ارادة متکلم شرط نیست.
ب) داللت تصدیقی؛ که داللت بر مراد متکلم دارد .بر این اساس ،کلمهای مانند «ید»
با چند معنا ارتباط وضعی پیدا میکند :یکی دست و دیگری قدرت .بنابراین لفظ «ید» در
﴿یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهمْ﴾ (فتح )۱0 /مشترک لفظی است که دو معنای حقیقی دارد و
ممکن است متکلم در مقام استعمال ،یکی از آن دو معنا را اراده کند .دراینصورت برای
کشف مراد متکلم باید به نوع ترکیب و قراین لفظی و عقلی دقت شود .ترکیب جملة
«اإلماره فی ید األمیر» و جملة﴿یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهمْ﴾ (فتح )۱0 /با قراین عقلی ،نافی
جسمیت از خداوند است و قرینة لفظی «لَیسَ کَ ِمثلِهِ شَیءٌ» بر معنای قدرت داللت
دارد .بنابراین استعمال واژة «ید» در معنای قدرت از نوع استعمال مجازی یا تأویل نیست؛
بلکه کاربرد لفظ در معنای حقیقی است (سبحانی ،جعفر.)3۱ : ۱۴2۶ ،
سید مرتضی نیز چنین اندیشهای را میپذیرد؛ اما در تفسیر آیات خبری بر داللت
تصدیقی تأکید دارد .متکلمان بعد از وی نیز اندیشة او را مالک تأویل آیات خبری قرار
دادهاند .در دورههای اخیر ،علّامه طباطبایی همین روش را در پیش گرفته است .وی ذیل
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آیة﴿ثُمَّ اسْتَ َوی عَلَی الْعَرْشِ﴾ (اعراف )۵۴ /میگوید :این آیه ،در عین تمثیل ،احاطة
تدبیر خداوند بر عالم را بیان میکند و بر وجود مرحلهای حقیقی در عالم ،که مقام
اجتماع تدبیر امور مهم است ،داللت دارد .بر این اساس ،مراد از استوای بر عرش در آیة
ن بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ (یونس.) 3 /
ن شَفِیع إِلَّا ِم ْ
ْش یُدَ بِّرُ الْأَمْرَ مَا مِ ْ
﴿َُمَّ اسْتَوَی عَلَی الْعَر ِ

تدبیر امور است(طبااطبایی۱۹73 ،م ،.ج ۱۵7 :۸؛ ج .)۱2۸ :۱۴
ن
علّامه طباطبایی در تفسیر آیة﴿هَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَهُمُ اللَّهُ فِی ظُلَل مِ َ
َام( ﴾...بقره .)2۱0 /ضمن یادآوری آیات محکم میفرماید :آیات متشابه و آیاتی را
الْغَم ِ
که ظاهر آنها نسبت دادن صفات و افعال حادث به خداوند است ،مانند «مجیء» (فجر/
 .)22یا «اتیان» (نحل2۶ /ا  ) 33به آیات محکم ارجاع داده ،معنای مناسبی مانند احاطة

خداوند بر امور و ...را اراده میکنیم (طباطبایی۱۹73 ،م ،.ج .)۱03 :2
علّامه جوادی آملی نیز معتقد است که آن دسته از آیاتی را که ظهور در جسمانیت
ضرَه * إِلَی
خداوند دارند ،نظیر ﴿یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهمْ﴾( ،فتح﴿ )۱0 /وُجُوهٌ َیوْمَئِذٍ نَا ِ
ربهَا نَاظِرَه﴾ (قیامت 22 /ا  .)23و ...بیدرنگ به محمل صحیحی تأویل میبریم و تعارض
ظاهری عقل و نقل را برطرف میسازیم( .جوادی آملی۱3۸0 ،ش ،.ج  2۶۶ ::۶ا  2۶۸ا
 270ا .)27۴
امامیّه با تأثیرپذیری از ائمه و عقلِ هدایتشده با نقل و ارجاع محکمات به متشابهات،
به تأویل این صفات می پردازند .ارجاع آیات خبری به آیات محکم ،ازجمله مهمترین
راههای تأویل امامیّه تلقی میشود.
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ابنتیمیه در باب صفات معتقد است کلماتی مانند «ید» در «یداللّه » و مانند آن که در
قرآن آمده ،باید بدون تحریف ،تأویل و با همان معنای واقعی آنها به خداوند حمل شود
(ابنتیمیه ،. ۱۴2۱ ،ج  ۸ :3و ۹و .)۱7
در سدههای نخستین اسالمی ،نصگرایی افراطی فرقة صفاتیه و اهل حدیث که تنها
خود را اهل س ّنت میدانستند ،زمینهساز طر صفات خبری در تفکر اسالمی گردید .آنها
ل
صنَعِ الْفُلْکَ ِبأَعْیُ ِننَا و َوَحْ ِینَا﴾(هود﴿ ،)37 /بَ ْ
خداوند را به دلیل آیاتی ،مانند ﴿وَا ْ
طتَان﴾(مائده )۶۴ /و ...به دارا بودن «عین»« ،ید»« ،وجه» و ...متصف نموده،
یَدَا ُه مَبْسُو َ
این امور را جزء صفات الهی شمردند (سبحانی ،محمد تقی۱3۴2 ،ش ۹2 :ا .)۹3
اشاعره با اندیشة اهل حدیث هماهنگ شدند و برای نخستین بار در کتابهای کالمی
خود ،صفات خداوند را به صفات خبری و غیرخبری (عقلی) و همچنین صفات خبری را

به ذاتی ،فعلی و کیفی تقسیم کردند (نجار  ،بیتا.)۱۱0 :
اشعری در کتاب االبانه ،با طر آیاتی که دربردارندة صفت «عرش» است ،میگوید:
«همة این آیات گواهی می دهند ...که خداوند بدون کیفیت و بدون تکیه بر امری ،بر
عرش خود جای گرفته است» (اشعری.)۹2 :. ۱۴2۸ ،
بر این اساس ،اشعری در زمرة مُثبتین قرار دارد؛ با این تفاوت که آنها به ظاهر حرفی
تمسک میکردند؛ اما اشعری به ظاهر حرفی با قید بالکیف و بالتشبیه تمسک میجوید تا
اشکال تجسیمی و تشبیهی بودن بر نظریة او وارد نشود.
شهرستانی این نظریه را به اشعری نسبت میدهد (شهرستانی ،بیتا ،ج  ۱03 :۱ا .)۱0۴
نظریة اشعری از جهاتی دارای اشکال است:
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الف) اگر در بحث وضع الفاظ ،داللت لفظ بر معنا را از طریق کثرت استعمال و تعیّن
بدانیم ،این کثرت استعمال بدون قراین و شواهدی که حاکی از کیفیت و مراتب مرجح
استعمال باشد ،نیست و سر از تشبیه درمیآورد؛ تا چه رسد به وضع تعیینی الفاظ که قول
مشهور است (رازی ،فخرالدین ،. ۱3۹۸ ،ج .)۶۴ :۶
ب) الزمة این سخن اجتماع نقیضین است؛ زیرا واژة «ید» در لغت بر هیئت و کیفیت
مخصوص اطال میشود .ازاینرو اثبات «ید» بهمعنای لغوی ،قبول حقیقتی با هیئت و
کیفیت مخصوص است؛ اما اشعری معنای آن را مرادف با «بالکیف» دانسته که الزمهاش
اجتماع نقیضین است (سبحانی ،محمدتقی۱3۴2 ،ش ،.ج .)37 :2
ج) عالوه بر این که الزمة حمل صفات بهمعنای حقیقی بر خدا در مواردی ،مانند
علم ،قدرت و ...که برای موجود غیرجسمانی وضع شده است ،قابل پذیرش است؛ اما در
صفات خبری ،همچون وجه و ...که برای موجود مادّی وضع شده است ،قابل پذیرش
نیست؛ زیرا الزمة حمل آن بر خدا تشبیه و تجسیم است.

توحید در خالقیت
اختصاص خالق ّیت به خداوند با تأثیرگذاری اسباب و علل طبیعی و فو طبیعی ،و نیز
فاعلیت انسان در کارهای اختیاری او منافات ندارد ،زیرا آن چه که به خداوند اختصاص
دارد خالق ّیت و تأثیرگذاری بهصورت مستقل و بالذّات است .چنانکه قرآن کریم ،که
خالق ّیت را مخصوص خداوند میداند ،تأثیرگذاری اسباب و علل طبیعی و غیرطبیعی در
پیدایش حوادث و پدیدههای جهان را نیز بهرسم ّیت میشناسد و در مواردی ،فعل واحد
را هم به خداوند نسبت داده است و هم به غیر خداوند .دربارة گرفتن جانها میفرماید:
ن َموتِهَا﴾ (زُمَر.)۴3 /
﴿اَللّهُ یَتَوَفَّی األَنفُسَ حِی َ
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و نیز میفرماید﴿:قُل یَتَوَفَّاکُم َملَکَ المَوتِ الَّذی وُکِّلَ بِکُم﴾ (سجده.)۱۱ /
دربارة حرکت ابرها میفرماید﴿ :ألَم تَرَ أنَّ اللّهَ یُزجِی سَحابَاً ثُمَّ یُؤَلِّفُ بَینَهُ﴾
(نور.)۴3 /
و نیز میفرماید﴿ :اَللّهُ الَّذی یُرسِلُ الرِّیَاحَ فَتُثیِرُ سَحابَ ًا﴾ (روم( )۴۸ /ربانی
گلپایگانی۱3۸۵ ،ش.)۸۸ :

مسئلة خلق افعال
اشاعره ،که از طرفداران خلق افعال هستند ،آن را به گونهای تقریر کردهاند که نقش
قدرت و ارادة انسان را در پیدایش افعال او زیر سؤال میبرد ،ریشة این اعتقاد اشاعره
انکار اصل حسن و قبح عقلی است ،براین عقیدهاند که «آنچه آن خسرو کند شیرین بود»
ال خداوند تبهکاران را
نه این که «آنچه شیرین بود آن خسرو کند» ،براین اساس اگر مث ً
پاداش ،و نیکوکاران را کیفر دهد ،کار قبیح و ظالمانهای مرتکب نشده است ،بدین جهت
آنان تکلیف ماالیطا را بر خداوند جایز میدانند.
سرسختترین مخالفان و منکران حسن و قبح عقلی ،اشاعره هستند و اعتقاد به آن را
بدعت میدانند.
قاعدة حسن و قبح عقلی دو رکن دارد:
رکن اول این که افعالی که از روی دانایی و اختیار انجام میشوند در نفساالمر و
واقع دارای جهت حسن یا قبح هستند و احکام شرعی تابع مالکات (مصالح و مفاسد)
واقعی و نفساألمری است .آن مالکات واقعی در حقیقت ،فلسفة احکام شرعی را تشکیل
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میدهند .به عبارت دیگر ،احکام شرعی کاشف آن مالکات واقعی و نفس األمری است
(ربانی گلپایگانی۱3۸۵ ،ش.)۱۴۴ :.
در مقابل ،اشاعره این اصل را بهکلی منکرند ،آنان به هیچ وجه ،به وجود مالکات
نفساألمری که منشأ احکام شرعی بهشمار آیند اعتقاد ندارند (همان.)۱۴۴ :
رکن دوم قاعدة حسن و قبح عقلی این است که عقل بشر بهصورت مستقل میتواند
مالکات واقعی و مصالح و مفاسد نفساألمری پارهای از افعال را تشخیص دهد .البتّه
درک و شناخت جهات حسن و قبح همة افعال از توان عقل بیرون است و بدین جهت
است که بشر به وحی و نبوت نیاز مبرم دارد( .همان).
در مقابل ،اشاعره چنین توانایی معرفتی را برای عقل قائل نیستند .بنابراین ،نزاع میان
اشاعره و عدلیه دربارة رکن اوّل حسن و قبح عقلی از قبیل ایجاب و سلب کلّی است و
نزاع آنها دربارة رکن دوم از قبیل ایجاب کلی و سلب جزیی است .تقابل نخست از قبیل
تقابل تضاد و تقابل دوم از قسم تقابل تناقض است .میتوان رکن اوّل را مقام ثبوت و
رکن دوم را مقام اثبات نامید .لذا هم در مقام ثبوت اختالف نظر دارند و هم در مقام
اثبات (همان.)۱۴۵ :
جوینی (ابوالمعالی جوینی ملقّب به امامالحرمین ،متوفّای  ۴7۸ها . .سومین شخصیت
کالم اشعری بهشمار میرود ).میگوید« :ما به ک ّلی حسن و قبح را بهعنوان دو صفت
حقیقی افعال قبول نداریم ،حسن و قبح جز ورود امر و نهی شرعی معنایی ندارد»
(عبدالملکبن عبدالل22۹ :. ۱۴۱۶ ،ا .)230
دیدگاه صحیح در این مسئله این است که افعال بشر ،مانند دیگر موجودات و
حوادث ،مخلو خداوند است و قدرت و ارادة انسان نیز در پیدایش آنها مؤثّر است و
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این دو با یکدیگر منافات ندارند؛ زیرا خداوند فاعل مستقل و بالذّات و انسان فاعل
غیرمستقل و وابسته است .به عبارت دیگر ،فاعل ّیت انسان در طول فاعل ّیت و خالق ّیت
خداوند است نه در عرض آن.
اهل بیت (ع) اعتبار و حجّ ّیت عقل را هم در مسائل نظری و هم مسائل عملی بهرسم ّیت
شناختهاند .امام صاد (ع) فرموده است« :فبالعقل عرف العباد خالقهم ...و عرفوا به الحسن
من القبیح» (کلینی ،. ۱۴۱۱ ،ج  :۱حدیث .)3۵
امام کاظم(ع) از عقل در کنار وحی بهعنوان حجّت الهی بر بشر یاد کرده است .عقل
حجّت درونی ،و وحی حجّت بیرونی است (همان :حدیث .)۱2
علمای امامیّه در اصول فقه از عقل بهعنوان یکی از مدارک و منابع احکام شرعی یاد
کردهاند و قاعدهای را به نام قاعدة مالزمه میان حکم عقل و شرع بهرسم ّیت شناختهاند
(مظفر۱3۸7 ،ش.).
اشاعره اعتبار و حجّ ّیت عقل را در قلمرو ادراکات نظری قبول دارند ،آن چه را که
آنان انکار میکنند ،اعتبار و حجّ ّیت عقل در قلمرو ادراکات عملی است .بدین جهت
است که آنان در بحثهای مربوط به اثبات ذات و صفات الهی و توحید همچون عدلیه،
از روش عقلی و دالیل عقلی استفاده میکنند ((ربانی گلپایگانی۱3۸۵ ،ش.)۱۵0 :.

توحید در عبادت
همة مذاهب و فِرَ اسالمی در این که عبادت مخصوص خداوند است ،و عبادت
غیرخدا شرک و ممنوع است ،اتفا نظر دارند .توحید در عبادت مورد اتّفا امّت اسالمی
است .پس از آن که ابنتیمیة حرّانی ( ۶۶۱ا  72۸ها ). .ظهور کرد و عقاید جدیدی را
دربارة توحید و شرک در عبادت مطر نمود و بسیاری از کارهای مسلمانان را که به
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انگیزة تکریم و تعظیم پیامبر اکرم(ص) و خاندان آن حضرت و صالحان از امّت اسالمی
انجام میدادند ،از مصادیق شرک در عبادت دانست ،توحید در عبادت بهعنوان
اساسیترین وجه افترا

میان وهابیت و سایر فرقههای اسالمی اهل تسنن و تشیع

خودنمایی کرد.
محمدبن عبدالوهاب در کتاب کشفالشبهات فی التوحید مینویسد ” :بدان که توحید
یعنی پرستش خدا فقط ،اما برخی مذاهب بین خدا و خود وسیلههایی برای عبادت قرار
میدهند و اعتقاد دارند ما از این واسطه و وسایل جهت تقرب به خدا و شفاعت بهره
میبریم همانند مالئک و انبیا و اولیا ،اما باید بدانند که تنها خدا زنده میکند و میمیراند و
تدبیر امور میکند (توحید ربوبی ) و همهچیز به دست اوست (عبدالل جار الل ،بیتا:
.)۵37
عبدالعزیز بنباز میگوید« :دعا و درخواست از خدا از مصادیق عبادت است اما
هرکسی دعا کند و بگوید :یا رسول الل ،یا اولیا خدا ،مرا دریاب ،مرا شفا بده ،بیماران را
شفا بده ،گمراهان را هدایت کن و  . . .اینها شرک در عبادت خداست و او پیامبر را
عبادت کرده است»! ((بنباز ،. ۱۴20 ،ج.)۵۴۹ :2
وهابیون معتقدند توحید در عبادت این است که :ربّ واحد هیچگونه شریک و
شفیعی ندارد و هیچ وسیله و واسطهای برای عبادت و توحید نیست و هرکس بر این
عقیده باشد ،مال و جانش در امان است ،اما اگر غیر از این اعتقاد داشته باشد ،کافر و

مشرک است! و خون و مال و جانش حالل است و کشتنش واجب است (عبدالوهاب،
.)۴۹۸ :. ۱۴۱۸
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برداشت ناصحیح از معنای توحید در عبادت باعث بروز اختالف و درنتیجه ،حکم به
شرک و کفر مسلمانان از طرف وهابیت گردیده .لذا ناچاریم حقیقت عبادت را برای
روشن شدن مطلب بیان نماییم.

حقیقت عبادت
عبادت در لغت بر خضوع و تذلّل و اطاعت ( جوهری۱۹7۴ ،م ،ج ۴۴0 :۱؛ أحمد
الفیومی ، ۱۴۱۴ ،ج  )7 :۶داللت میکند و در اصطال شرع و متشرّعه بهمعنای پرستش
است .پرستش موجودی که بهعنوان خالق یا مدبّر جهان و مؤثّر در سرنوشت دنیوی و
اخروی انسان شناخته میشود .این تل ّقی ،به مسلمانان اختصاص ندارد ،بلکه همة ادیان
توحیدی و باالتر از آن همة ادیانی که در آنها مسئلة پرستش و عبادت مطر است ،از
عبادت و پرستش چنین تل ّقیای دارند .خضوع و تذلّل در برابر موجودی که او را خالق،
مالک و مدبّر جهان میدانستند ،چه مدبّر همة عالم ،و چه مدبّر برخی از موجودات و
نسبت به پارهای از امور تکوینی یا تشریعی.
علّامه بالغی مینویسد« :انّ العبادة ما یراه الناس مشعرا بالخضوع لمن یتّخذه الخاضع
إلها لیوفّیه بذلک مایراه له من حقّ االمتیاز باإللهیة» (بالغی ،. ۱۴2۴ ،ج .)۵7 :۱
کاشفالغطاء میگوید« :شک نیست که اگر نیت عبادت برای غیرخدا باشد ،کفر
است ،پس خضوع و تواضع برای والدین یا برای موالی خود و بزرگان شرک و کفر

نیست ،بلکه احترام خاص است» (کاشفالغطاء.) 2۴ :. ۱۴20،
آیتالل خویی میگوید:
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«خضوع و تذلل یا ذلیل و کوچک شدن برای مخلو اگر به امر خدا
باشد و به آن معبود مقام رب واله یا الوهیت (مقام خدایی ) داده نشود،
عبادت آن مخلو نخواهد بود بلکه احترام خاصّ اوست .مثل احترام و
تعظیم به والدین و معلم و انبیا و اولیا و این نوع خضوع محبوب خداوند
است» (خویی ،بیتا.) ۴۶۸ :
همة مسلمانان در نماز به توحید در عبادت گواهی داده ،میگویند﴿ :إیّاکَ نَعْبُد﴾
(الفاتحه .)۵ /البته باید توجّه داشت که «عبادت» غیر از «تکریم» است؛ پس تکریم پدر و
مادر ،بزرگان و اولیای الهی ،عبادت بهشمار نمیرود .پرستشی که از غیرخدا نفی و نهی
شده ،آن است که انسان در مقابل موجودی خضوع کند با این اعتقاد که او بهطور مستقل
سرنوشت جهان یا انسان یا بخشی از سرنوشت آن دو را در دست دارد و به تعبیر دیگر،
«ربّ» و «مالک جهان و انسان» است؛ ولی اگر خضوع در مقابل موجودی از این نظر
صورت گیرد که وی بندة صالح خدا و صاحب فضیلت و کرامت یا منشأ نیکی در مورد
انسان است ،چنین عملی تکریم و تعظیم خواهد بود ،نه عبادت؛ پس بوسیدن ضرایح
مقدّسه یا اظهار شادمانی در روز والدت و بعثت پیامبر(ص) جنبة تکریم و اظهار محبّت به
حضرت را دارد ،و هرگز از اموری چون اعتقاد به ربوبیت او سرچشمه نمیگیرد

(سبحانی ،جعفر:. ۱۴2۶،ج .)3۸ :۱
خضوع ناقص در برابر کامل از سنّتهای عمومی حاکم بر آفرینش است ،هرگاه
موجودی در برابر موجود دیگر احساس ضعف و نقصان نماید و او را قویتر و کاملتر از
خود بداند ،بهطور ناخودآگاه در درون خود نسبت به آن موجود احساس خضوع و تذلّل
کند ،آنگاه برای بهرهمندی از کمال و قوّت ،یا مصون ماندن از تعرّض او ،با انجام فعلی
مناسب ،خضوع و تذلّل خود را ابراز کند ،تواضع و خضوع جاهل در برابر عالم و عالم در
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برابر اعلم از مصادیق همین عبادت و خضوع و تذلّل فطری است و بدین جهت ،عقل و
فطرت آن را کاری شایسته میداند ،هر چند فاعل آن از این که این عمل مورد تشویق و
رضایت شارع است بهکلّی غافل باشد .بنابراین ،تا آنجا که خضوع و تذلّل بهخاطر کمالی
است که در موجود دیگری وجود دارد ،نمیتوان آن را مذموم و ناروا دانست ،بلکه چنین

ال و شرع ًا ممدو است (طباطبایی۱۹73،م :.ج .)27۴ :۱0
خضوعی عق ً
شرک در عبادت
در این که مشرکان عصر رسالت در مسئلة عبادت و پرستش مشرک بودند و غیر از
خداوند ،خدایان دیگری را عبادت میکردند سخنی نیست .آنچه مهم است تحلیل شرک
آنهاست .آیا صرفاً بدان جهت آنان مشرک بودند که بتها یا معبودان دیگر خود را
تعظیم و تکریم مینمودند و برای آنها نذر میکردند و قربانی انجام میدادند؟ یا این که
آنان بدان جهت مشرک بودند که این اعمال را با اعتقاد به الوه ّیت و ربوب ّیت آنها انجام
میدادند؟ وهّابیان مدّعی مطلب نخستاند و دیگر مسلمانان مدّعی مطلب دوم .برای آن
که حقیقت در این باره روشن شود ،به قرآن رجوع میکنیم و آیاتی را که ناظر به
مشرکان عصر رسالت و اعمال و عقاید شرکآمیز آنهاست ،مورد مطالعه قرار میدهیم.
﴿ .۱قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِ َیا َء
لَا یَمْلِکُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَ لَا ضَرًّا﴾ (رعد.)۱۶ /
﴿.2قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَبْغِی رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْء﴾ (انعام.)۱0۴ /
ن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ (مریم.)۸۱ /
 ﴿ .3وَاتَّخَذُوا مِ ْ
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م
ن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ یُنْصَرُونَ لَا یَسْتَطِیعُونَ نَصْرَهُمْ وَ ُه ْ
﴿ .۴وَاتَّخَذُوا مِ ْ
لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ﴾ (یس 7۴ /ا .)7۵
همة آیاتی که از پرستش غیرخدا نهی میکند ،یا مشرکان را بر عبادت معبودان خود
(غیر از اللّه) نکوهش میکند ،این نهی و نکوهش را به ناتوانی آن خدایان و معبودان و
این که مالک هیچ گونه سود و زیانی نیستند ،تعلیل میکند .این آیات بهروشنی بیانگر
این حقیقتاند که مشرکان بدین انگیزه آن خدایان و معبودان را برگزیده بودند و در برابر
آنها اظهار خضوع و تذلّل میکردند ،که در زندگی خود از آنان منتفع گردند؛ یعنی
برای آنان نوعی مالک ّیت سود و زیان و حقّ ربوب ّیت و تدبیر قائل بودند (ربانی۱3۸۵ ،ش:.
.)۱0۹
از آیات فو این نکته استفاده میشود آن کس که خالق است ،ربّ و مدبر است،
چرا که خلقت یک امر دائمی است ،چنان نیست که خداوند موجودات را بیافریند و کنار
بنشیند ،بلکه فیض هستی بهطور دائم از طرف خدا صادر میشود و هر موجودی
لحظهبهلحظه از ذات پاکش هستی میگیرد ،بنابراین برنامة آفرینش و تدبیر عالم هستی
همچون آغاز خلقت همه به دست خدا است و به همین دلیل مالک سود و زیان اوست و
غیر او هر چه دارند از اوست با این وصف آیا غیر اللَّه شایستة عبودیت است ؟! (مکارم،
۱373ش ،.ج .)۱۶۱ :۱0
بهعالوه ،مشرکان خالقیت را مخصوص خداوند میدانستند ،هرگز نمیگفتند بتها
آفرینندة زمین و آسماناند ،بلکه عقیده داشتند که آنها شفیعاناند و قادر بر رسانیدن سود
یا ضرر به انسان و به همین دلیل معتقد بودند باید آنها را عبادت کرد! ولی از آنجا که"
خالقیت" از" ربوبیت" (تدبیر و ادارة عالم هستی) جدا نیست ،میتوان مشرکان را به این
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سخن ملزم ساخت و گفت :شما که خالقیت را مخصوص خدا میدانید باید ربوبیت را هم
مخصوص او بدانید و به دنبال آن عبادت هم مخصوص اوست (همان.)۱۶2 :
مشرکان برای معبودان خود نوعی والیت قائل بودند .والیتی که مستند و منتهی به
والیت خداوند نمیشود و در عرض آن است نه در طول آن؛ زیرا والیت در طول والیت
خداوند از نظر قرآن کریم پذیرفته است .روشن است که والیت نوعی ربوبیت است .پس
مشرکان عصر رسالت به ربوبیت غیرخداوند (معبودانشان) اعتقاد داشتند (ربانی،
۱3۸۵ش.)۱0۸ :.

دلیل مشرک بودن شیعیان از منظر وهابیت
وهّابیان میگویند :مسلمانانی که به پیامبر اکرم(ص) یا اهلبیت آن حضرت ،یا پیامبران
و صالحان توسّل میجویند و در برابر قبور آنان اظهار تذلّل و خضوع میکنند ،یا به نام و
یاد آنان تبرّک و توسّل میجویند ،دقیقاً همان کارهایی را انجام میدهند ،که مشرکان
عصر رسالت انجام میدادند و همان انگیزههایی را دارند که آنان داشتند ،در نتیجة عمل
اینان ،چون عمل آنان شرکآمیز است و همان گونه که اعتقاد مشرکان عصر رسالت به
خالقیت و ربوبیت خداوند موجب نشد که خون و مال آنان حرمت داشته باشد ،و بهعنوان
مسلمان شناخته شوند ،اعتراف این افراد از امّت اسالمی نیز به خالق ّیت و ربوب ّیت خداوند،
و این که توسّل و تبرّک و خضوع و تکریم نسبت به پیامبران و اولیای الهی به انگیزة
تقرّب به خداوند و بهرهگیری از شفاعت آنان در پیشگاه خداوند است ،کافی در این که
آنان از شرک رهایی یابند ،نخواهد بود .از این روی ،وهّابیان ،با صراحت تمام ،اکثریّت
امّت اسالمی را مشرک میدانند و ح ّتی شرک آنها را بدتر از شرک مشرکان عصر
رسالت میشمارند (عبدالل جار الل ،بیتا 2۱۹ :ا 23۶؛ عبد الوهاب ،و دیگر کتب و
رسالههای وهّابیان).
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نویسندة کتاب االرشاد الی صحیح االعتقاد (دکتر صالح بن فوزان از اعضای «هیئت
کبار العلماء» در عربستان سعودی) توسل و زیارت قبور پیامبر و اهل بیت را بتپرستی
معرفی نموده ،سپس آیات  ۱۸یونس و  3زُمَر را ذکر نموده و از علمای اسالم خواسته
است که با این شرک شنیع به مخالفت برخیزند و آن را برای مردم بیان کنند و از حکام
اسالمی خواسته است که این بتها (قبور انبیا و اولیای الهی) را ویران نمایند!! (صالحبن
فوزان 32 :. ۱۴۱۱ ،ا )33
از مطالب بیانشده روشن شد که مشرکان عصر رسالت به ربوب ّیت معبودانشان اعتقاد
داشتند ،آنان ربوب ّیت و تدبیر کلّی و عظیم جهان را مخصوص خداوند میدانستند ،ولی
برای معبودهای خود ربوب ّیتهای محدود قائل بودند (ربانی۱3۸۵ ،ش.)۱۱۴ :
ب العالمین» (شعراء )۹۸ :بهدست میآید که مشرکان معبودان
از جملة «نسوّیکم بر ّ
خود را رب میدانستند و به ربوب ّیت آنها در عرض ربوب ّیت خداوند اعتقاد داشتند
(همان).
اگر مشابهت ظاهری اعمال را مالک اشتراک در عقاید بدانیم ،باید پیامبر اکرم(ص) را
که حجراالسود را میبوسید و استالم میکرد ،العیاذ باللّه ،مشرک بدانیم ،زیرا این عمل از
نظر ظاهر با عمل مشرکان ،که نسبت به بتها و معبودانشان انجام میدادند ،یکسان است.
براساس چنین معیاری همة مسلمانان و ح ّتی وهّابیان هم مشرک خواهند بود؛ چراکه
برگرد خانة کعبه طواف میکنند؛ چنانکه مشرکان نیز چنین میکردند (همان ).
مسلمانان اگر به پیامبر اکرم(ص) متوسّل میشوند ،یا از او طلب شفاعت میکنند و در
برابر قبر او اظهار خضوع و خشوع میکنند ،اما بر این که او عبد و رسول خداست
شهادت میدهند و هرگز او را رب و مدبّر جهان (چه به صورت محدود و چه نامحدود)
نمیدانند .اعتقاد آنان بر این است که او در پیشگاه خداوند از مقام واالیی برخوردار
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است .و حقّ شفاعت دارد« :عسی ان یبعثک ربّک مقاما محمودا» (اسراء )7۹ :و خداوند
استغفار او برای گنهکاران را مایة آمرزش گناهان آنان قرار داده است﴿ .ولو أنّهم اذ
ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللّه و استغفرلهم الرسول لوجدوا اللّه توّابا
رحیما﴾(نساء ).۶۴ /و پیامبر اکرم(ص) فرموده است« :من زار قبری بعد مماتی کمن زارنی
فی حیاتی»؛ یعنی پیامبر اکرم(ص)دعا و توسّل افرادی را که به زیارت قبر او میآیند
میشنود؛ چنانکه در حال حیات میشنید و برای آنان طلب استغفار میکند ،همانگونه
که در حالت حیات چنین میکرد؛ چنانکه در احادیث بسیاری از پیامبر اکرم(ص) روایت
شده است که او دعا و سالم مسلمانان را که نزد قبر او ،یا از مکانهای دور به او سالم
بدهد ،یا بر او درود بفرستند میشنود و به آنان پاسخ میدهد (سبحانی.)2۵۸ :. ۱۴۱۴ ،
بنابراین ،توسّل مسلمانان به پیامبر اکرم(ص) و اولیای الهی و صالحان و تبرّک به آثار
آنان ،و طلب شفاعت و استغفار از آنان و اظهار خضوع و تذلّل در برابر قبور آنان ،یا به
هنگام شنیدن و گفتن نام آنها با قصد تکریم و تعظیم و نه به قصد عبادت و پرستش ،نه
داخل در عنوان شرک است و نه داخل در عنوان بدعت ،و داخل در هیچیک از عناوین
محرّم در اسالم ،بلکه داخل در عنوان تعظیم شعایر اسالمی ،و تکریم پیامبر(ص) و اولیای
الهی است که در شریعت اسالم ممدو و پسندیده است و چون مرضیّ خداوند است
عبادت خداوند بهشمار میرود .انجام آنچه مورد رضای خداوند است ،به اعتراف خود
وهّابیان عبادت محسوب میشود .محمد عبدالوهاب میگوید« :العبادة اسم جامع لکلّ ما
یحبّه ال ّله و یرضاه من أقوال العباد و أفعالهم ممّا أمرهم به فی کتابه علی لسان رسوله»
(عبدالل جارالل ،بیتا 3۹0 :به نقل از الکلمات الفاتحة ،تألیف عبداللّهبن محمدمحمدبن
عبدالوهّاب).
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البته مقصود از عبادت در این جا معنای اعمّ آن است ،که اطاعت از شریعت الهی به
قصد رضا و خشنودی خداوند را هم شامل میشود ،خواه در آن اظهار تذلّل و خشوع
قولی و فعلی باشد ،یا نباشد (ربانی۱3۸۵ ،ش.)۱۱۶ :.
اگر توسّل به غیرخداوند برای برآورده شدن حاجات و حلّ مشکالت شرک باشد،
(هر چند اعتقاد به الوه ّیت و ربوب ّیت غیر خدا در میان نباشد) باید وهّابیان خلیفة دوم را
مشرک بدانند ،چرا که به نقل بُخاری ،وی به هنگام خشکسالی و قحطی به عباس عموی
پیامبر(ص) متوسّل میشد و میگفت« :اللّهم انّا کنّا نتوسّل الیک بنب ّینا فنسقینا ،و إنّا نتوسّل
الیک بعمّ نب ّینا فاسقنا»( ،بخاری ،بیتا ،ج  .)32 :2ظاهر کالم خلیفه این است که او به خود
عباس متوسّل میشده است؛ یعنی به مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند متوسّل میشده و
از خداوند طلب باران میکرده است ،نه این که از عباس درخواست میکرده تا او برای
آمدن باران دعا کند؛ چنانکه در زمانی که پیامبر اکرم(ص) کودک بود ،عبدالمطلّب و
ابوطالب او را در پیشگاه خداوند وسیله قرار میدادند و در خواست باران میکردند
(بیهقی ،. ۱۴0۵ ،ج  300 :۱ا .)30۴
تکریم و تعظیم مسلمانان نسبت به پیامبر(ص) و اهلبیت و عترت آن حضرت و اولیای
الهی نه تنها شرک و حرام نیست ،بلکه تحت عنوان تعظیم شعایر اسالمی است که
ن تَقْوَی الْقُلُوبِ﴾(حج/
ن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا ِم ْ
نشاندهندة تقوای دلهاست﴿:وَ مَ ْ
.)32

نتیجهگیری
نقطة اصلی ضعف بینش وهابیت در این است که معنای صحیح از توحید را خصوص ًا
در توحید در عبادت ،درک نکردهاند و برای همین جهت معتقدند هرکس از دیگری
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اطاعت کند یا توسل کند ،عبادت است در حالی که تعریف عبادت مستقل دانستن معبود
در «ربوبیت» و «الوهیت» است و شیعه در توسل و تعظیم و تکریم اولیا الل و شعایر الهی
هرگز به ائمه ،مقام ربوبیت و الوهیت (مقام خدایی و تدبیر جهان) نمیدهد و آنها را
واسطه در فیض میداند.
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کاشفالغطاء .). ۱۴20( .منهج الرشاد لمن أراد السداد .قم :مرکز الغدیر للدراسات االسالمیه.

کلینی ،محمدبن یعقوب .). ۱۴۱۱( .االصول من الکافی .بیروت :دارالصعب و
دارالتعارف.
محمدبن صالحالعثیمین( .بیتا) .شرح کشف الشبهات .انتشارات دار الثریا للنشر.
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محمدبن صالح العثیمین .). ۱۴2۹( .فتاوی العقیده .انتشارات دارالثریا.

محمدبن محمد ماتریدی .). ۱۴27( .التوحید .بیروت :انتشارات دارالکتب العلمیة.
محمدمحمدبن عبدالرزّا

الحسینی ،الزَّبیدی .). ۱3۸۵( .تاج العروس من جواهر

القاموس .انتشارات دار الهدایة.
محمدبن عبدالوهاببن سلیمان التمیمی النجدی.). ۱۴۱۸( .کشفالشبهات .لمملکة
العربیة السعودیة :انتشارات وزارة الشؤون اإلسالمیة و األوقاف و الدعوة و االرشاد.
المملکة العربیة السعودیة.
مجلسی ،محمدباقر .). ۱۴03( .بحاراالنوار .بیروت :انتشارات مؤسسه الوفاء.
مکارم ،ناصر۱37۴( .ش .).تفسیر نمونه .تهران :ناشر دارالکتب االسالمیه.
محمدبن إسماعیلبن إبراهیمبن المغیره البخاری ،أبوعبدالل( .بیتا) .صحیح البخاری .مصر:
انتشارات وزارت اوقاف مصر.
نجار ،عامر( .بیتا) .علم الکالم عرض و نقد .چ  .۱قاهره :مکتبة الثقافة الدی یة.

