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 دمشقی کثیر ابنگري در رویکرد کالمی  سلفی
 ائیبا محوریت واکاوي آراء وي در امور ماور

 hamidimandar@yahoo.com دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهدحمید ایماندار /  
 reza.mollazadeh110@gmail.com دانشجوي دکتري علوم  قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهدرضا مالزاده / 

 7/12/96ش: پذیر  14/9/96دریافت: 

 چکیده
گرایانه و انکار تفصیلی مجردات از سوي سلفیه تأثیر بسزایی در تلقی ایشان از لوازم توحید همچون مباحث توسل و استغاثه  شناسی حس هستی

ر متکفـل  یابـد. نوشـتار حاضـ    داشته است. در این زمینه، بررسی آراء مفسران منتسب به جریان سلفیه در حوزة مسائل ماورائی موضوعیت مـی 
بـه عنـوان بنیانگـذار سـلفیه و قاطبـۀ       تیمیه ابنبه عنوان یکی از مفسران سلفی در این موضوع گردیده و آراء  کثیر ابنبررسی رویکرد تفسیري 

بـه   رکثیـ  ابـن تطبیق داده است تا صحت انتساب » تفسیر القرآن العظیم«در خالل تألیف  کثیر ابنمنتسبان به این مکتب را بر رویکرد تفسیري 
به » عرضۀ اعمال«ویژه مسئلۀ  و به» سماع موتی«در مباحث مهمی همچون  کثیر ابنمکتب تفسیري سلفیه معلوم گردد. در نهایت، باید گفت: 

به آراء سلفیه تمایل داشته ولی صراحت تـامی در  » مغیبات تلویحاً«نحوي عمیق آراء خود را از باور سلفیان متمایز ساخته است. وي در مبحث 
هـاي   ها در تبیین امور ماورائی به عنوان یکی از مؤلفه با نظریات سلفی کثیر ابنهاي جدي  رو، شکاف فاع از موضع سلفیه ارائه نداده است. ازایند

هاي سلفیه در رد مفاهیمی همچون توسـل بـه امـوات را سسـت      فرض گري، تزلزلی جدي در این فرقه ایجاد نموده، پیش معرف جریان سلفی
 ند.گردا می

 ، امور ماورائی، سلفیه، تفسیر القران العظیم.کثیر ابن، تیمیه ابن ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
همواره بـه عنـوان یکـی از     بن عمربن کثیر دمشقی ابوالفداء اسماعیل

صـحت  کـه  اسـت  روشـن   علماي طراز اول سلفیه مطرح بوده است.
اوسـت تـا    لیفـات أدر خالل ت کثیر ابنء اخیر مستلزم بررسی آرا ةگزار

گـري   هاي اساسـی سـلفی   ؤلفهبا محد روشن شود رویکرد وي تا چه 
را بـا   کثیـر  ابـن گري  آن است تا سلفینوشتار حاضر بر  موافقت دارد.
کنـد؛  آزمایی  امور ماورائی راستیئلۀ تفسیري وي در مسء محوریت آرا

یکی از نقاط افتـراق ایـن   مسئله تلقی خاص مکتب سلفیه از این زیرا 
 از دیگر فرق اسالمی است.جریان 

تـا کنـون چنـین موضـوعی بـه شـکل خـاص        از لحاظ پیشینه، 
محققان قرار نگرفته است. ضرورت پـژوهش حاضـر نیـز    نظر  مطمح

) بـه  تفسیر القرآن العظـیم(کثیر ابناز تفسیر ها  روست که سلفی این از
 کنند. ترین تفاسیر واجد رویکرد سلفی یاد می عنوان یکی از برجسته

رد منحصر به فرد سـلفیان بـه مباحـث مـاورائی را بایـد در      رویک
ـ  شناسـی حـس   هسـتی ی گرفـت.  شناسی خاص آنها پ هستی  ۀگرایان

. ماهیت این جریان فکري استدهندة  هاي شکل ؤلفهسلفیه یکی از م
مغیبـات و امـوري    چون سماع مـوتی، همنوع تلقی سلفیه از مباحثی 

در  ،ایـن جریـان   مانند آن به عنـوان بخـش مهمـی از مستمسـکات    
مچون زیارت ۀ مسلمانان هبرخی مناسک عبادي قاطبکردن محکوم 

ها با تفسیر خاصی کـه از   سلفی ن قابل طرح است.او توسل به صالح
مساعی دهند،  توحید الوهی و ربوبی ارائه میمانند مبانی عام توحیدي 

بـه کـار   آمیـز بـه اهـل قبلـه      خود را در جهت انتساب عناوین شـرك 
لفـات سـلفیان   جـویی ایـن مباحـث در مؤ    پـی روي،  د. بـدین گیرن می

 ضروري است.
 يبرآنند تا علما ،بخشی به مدعیات خود اتباع سلفیه براي حجیت

سـازند.  را به مکتب خود منتسب گوناگون اسالمی در اعصار  ۀبرجست
تالش براي خودي جلوه دادن بزرگان علم تفسـیر نیـز   در این زمینه، 

از سـلفیان   ،احمـد شـاکر  روي،  بدین نبوده است. ااز این قاعده مستثن
تـرین   به عنوان نفـیس  طبريرا پس از تفسیر  کثیر ابنتفسیر  ،معاصر
 لیف شده معرفی نموده و وي را مفسري سلفی خوانده استأتفاسیر ت
 ).5، ص 1، ج 2005 ،(شاکر

 کثیر ابندر پژوهش حاضر، نویسندگان به بررسی صحت انتساب 
رداخته و مسئلۀ امور ماورائی را بـه عنـوان یکـی از    به جریان سلفیه پ

برانگیزترین مسائل بین سلفیه و دیگر فرق کالمـی، در خـالل    چالش

اند. در این میان، تطبیق آراء  نظر قرار داده مطمح تفسیر القرآن العظیم
بـر   کثیر ابنهاي جریان سلفیه و نیز  گذار مؤلفه به عنوان پایه تیمیه ابن

فیه مورد توجه قرار گرفته است تـا مشـخص شـود آیـا     آراء قاطبۀ سل
در تبیین مسائل مـاورائی تبعیـت تـام     کثیر ابنو  تیمیه ابنها از  سلفی
 اند، یا اختالفاتی بین این دو در مبحث مذکور وجود دارد. نموده

اصـلی  ؤال در این پژوهش تطبیقـی مطـرح اسـت: سـؤال     دو س
در . اسـت  ئیمسـائل مـاورا  از منهج سـلفیه در   کثیر ابنمیزان تبعیت 

در تبیـین  ها  ال فرعی نیز پاسخ داد که آیا سلفی، باید به این سؤادامه
 ،به عنوان دو تن از معتمدان سـلفی  کثیر ابنو  تیمیه ابناز ئله، این مس

بـا  این نبشتار بر آن است تا به هر دو سـؤال   اند یا خیر؟ پیروي نموده
 هد.دنگاه به آراء تفسیري این دو تن پاسخ 

 هاي تاریخی در گزارش کثیر ابنگري  سلفی
روي،  مسئلۀ پـیش در  کثیر ابنرویکرد تفسیري پیش از ورود به بحث 

گري بر اساس مستندات  جریان سلفیبجاست به اجمال رابطۀ وي با 
ــاریخی و ت ــرین نشــانه بررســی شــود. مهــملیفــات وي أت اي کــه  ت

بـه اسـتاد خـود    کنـد شـیفتگی وي    را تقویت می کثیر ابن گري سلفی
ترین نماد تفکـر   است که به عنوان شاخص تیمیه حرانی ابوالعباس ابن
 شود. گذار اصول اساسی تفکر سلفیه شناخته می سلفی و پایه

از سوي حکام  ،تیمیه ابنحمایت و پشتیبانی از  ۀبه واسط کثیر ابن
در تی و محنت گرفتـار آمـد و در نهایـت،    اش به سخ و علماي زمانه

ر، کثیـ  ده شـد (ابـن  به خاك سپر تیمیه ابندر کنار » صوفیه«قبرستان 
 ).2، ص 1ق، ج 1408
نیز  تیمیه ابنتوجهی از آراء علمی و تفسیري  به نحو قابل کثیر ابن

). بـراي نمونـه، مقدمـۀ    83ق، ص 1415، (زحیلـی  ثر بوده اسـت أمت
 فی اصـول التفسـیر مقدمۀ ۀشباهت فراوانی به رسـال  کثیر ابنتفسیر 

 ،ذهبـی در محضر  تیمیه ابنعالوه بر شاگردي  کثیر ابن دارد. یهتیم ابن
ق، 1415(زحیلـی،   که از سلفیان پرآوازه است نیز تلمـذ نمـوده اسـت   

 ).92ص 
هاي تـاریخی از   برخی نقل ،کثیر ابنیدات سلفی بودن ؤدر کنار م

 گوید. ه گرفتن وي با تفکر سلفیه سخن میزاوی
 نعیمـی و ) 58، ص 1ج  تـا،  بـی  (عسـقالنی،  حجر عسقالنی ابن
 قیم جوزي ابنو  کثیر ابنمنازعه بین ) 89، ص 2ق، ج 1367، (نعیمی



 ۸۳  یدر امور ماورائ یآراء و یواکاو تيمحور بای دمشق ريکث ابن یکالم کرديدر رو یگر یسلف
 

سـلفی   قـیم  ابنخطاب به  کثیر ابن ،کنند که طی آن سلفی را نقل می
. من اشعري هسـتم ؛ زیرا تو از من متنفري این سخن را به زبان آورد:

ر بیـاورد  اگر از سر تا نوك پایت مو دهم در جواب وي گفت:  قیم ابن
 ،که اشعري هسـتی تصـدیق نخواهنـد کـرد     ،مردم تو را در این مدعا

 بوده باشد. تیمیه ابنکه استاد تو  مادام
کنـد   این مطلب را بیان مـی  الطبقات الکبريدر سبکی همچنین 

اشرفیه بوده که واقف آن بر اشـعري   ۀعلمی ۀرئیس مدرس کثیر ابنکه 
 کید داشته است.أبودن مدیر آن ت

اشـعري و از جملـه   ي از علما ،الدین سبکی تقییگر اینکه دمؤید 
ۀ مزبور براي مدتی تولیت مدرس کثیر ابنقبل از ، ن تفکر سلفیهامخالف

 ).200، ص 2، ج 1967، بکیس( بر عهده داشته استرا 
هـاي تـاریخی    به مدلوالت گـزارش هایی  ها خدشه یاگرچه سلف

این نتیجه را گرفت توان  ی، ماز مجموع آنهااند، اما  وارد ساختهمذکور 
(بـه مفهـومی کـه     عیـار  تـوان یـک سـلفی تمـام     را نمی کثیر ابنکه 
 کنند) دانست. کید میهاي عصر حاضر بر آن تأ یسلف

هـا در برداشـت    این نوشتار بر آن است تا یکی از مقدمات سلفی
جـویی   پـی  کثیـر  ابنتوحید و لوازم آن را در تفسیر ئلۀ خاصشان از مس

ها از امـور مـاورائی سـبب     تلقی مضیق و انحصاري سلفی نماید؛ زیرا
زیـارت و   ایشان در مباحث لوازم توحید همچـون توسـل،  است، شده 

 ارائه دهند.ۀ مسلمانان استغاثه آرائی شاذ و متضاد با رویکرد عام
هاي عصر  گیرد که سلفی اهمیت این بحث نیز از آنجا نشئت می
ث مذکور نظري بر خالف حاضر هر شخص یا گروهی را که در مباح
رو، اگر به فرض به  دانند. ازاین ایشان ابراز نماید از مکتب خود خارج می

ها  درتبیین خود از مسائل ماورائی با سلفی کثیر ابناین نتیجه برسیم که 
تـوان وي را یـک مفسـر سـلفی بـا تمـام        موافق نیست، دیگر نمـی 

ه اینجاسـت کـه   هاي مسطور در قاموس سلفیه دانست. اما نکت مؤلفه
از دایرة علماي سلفی رضایت  کثیر ابنها هرگز به خارج نمودن  سلفی

 تاریخ البدایۀ و النهایهنخواهند داد؛ زیرا وي صاحب تألیفاتی همچون 
ترین مصادر معتمـد و   است که از مهم تفسیر القرآن العظیمویژه  و به

 ).209ق، ص 1415آید (زحیلی،  شمار می ها به محل استناد سلفی
تفسـیر القـرآن مباحث مرتبط با امور ماورائی از خالل  ،در ادامه

و قاطبه سـلفیان تطبیـق داده    تیمیه ابناستخراج شده و با آراء  العظیم
االت ، پاسخ سـؤ با این بررسی تطبیقی جامعکه  اي گونه به ،خواهد شد

 :مطرح در سطور پیشین مقدور گردد

ــرد تفســیري   ــی رویک ــنبررســی تطبیق ــ اب و  هتیمی
 سماع موتی ۀلئدر مس کثیر ابن

 سماع موتی  ئلۀ فکري سلفیه در مس. رویکرد 1
را بـا تقریراتـی مختلـف     »سـماع مـوتی  «سـنت   علماي اهـل  ۀقاطب

، 1جق، 1417، سـیوطی  ؛139ص ،2جق، 1392، نـووي انـد (  پذیرفته
داراي  مسـئله لیکن بررسی کیفیت تلقـی سـلفیان از ایـن    . )202ص

بین سـلفیان متقـدم و   نوعی چالش درونی ا ؛ زیراهمیت بسزایی است
گـردد کـه    سماع مردگان مالحظه مـی  مسئلۀخر در حدود و ثغور متأ

 شود.باید واکاوي 
در این زمینه، ابتدا به بررسی آراء سـلفیان متقـدم در مسـئلۀ    

 پردازیم: مزبور می

 آراء سلفیان متقدمالف. 
 قیم دیدگاه ابناول. 
شـنیدن   زاد المعـاد ،اب معـروف خـود  از اعاظم سلفیه در کتـ  قیم ابن

 سد:نوی می، مردگان را به صراحت پذیرفته
هر گاه بر قبر کافري عبور کـردي  «که فرمود:  این سخن پیامبر

گویاي ایـن مطلـب   ، »را به سوي تو فرستاده استم به او بگو محمد
هـا را شـنیده و سـخنان آنهـا را درك      است که اهل قبور کالم زنـده 

 .)599ص، 3تا، ج  م، بیقی کنند (ابن می

 جریر طبري ابندوم. 
استناد جریـان  محل به عنوان یکی از مفسران  محمدبن جریر طبري

شـمار   سلفیه است که تفسیر وي اهم منابع تفسیري ایـن جریـان بـه   
 ت:آید. وي معتقد اس می

عدة زیادي از علما روایات سماع اموات در جنـگ بـدر را   
ان بعـد از مـردن، صـداي    انـد کـه انسـ    تصحیح نموده و گفته

با  شنود و این امر به این سبب است که پیامبر زندگان را می
کشتگان بدر سخن گفتند و در پاسخ به اعتراض اصحابشـان  

کنید کـه جسـد بـدون روح     که گفتند: با مردگانی صحبت می
هستند، فرمودند: شما شنواتر از آنها به سـخنان مـن نیسـتید    

 ).491، ص2ق، ج1412(طبري، 
ـ سـلفیه سـماع مـوتی را     : متقـدمان  تـوان گفـت   میدر نهایت، 

 اند. پذیرفتهـ   الجمله فی
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 أخرآراء سلفیان متب. 
 مسـئلۀ خر و یـا معاصـر در   أبه نقل نظریات سلفیان متدر این بخش، 
 :پردازیم سماع موتی می

 محمدبن عبدالوهاباول. 
نقـل  روایـاتی  ، »حکام تمنی المـوت ا«در کتاب  محمدبن عبدالوهاب

مسئله سماع مـوتی توسـط   ـ الجمله   فیـ کرده که حاکی از پذیرش  
از  ابوسـعید خـدري  و دیگران از  احمدبن حنبلنویسد:  اوست. وي می

: میـت شخصـی کـه او را    نـد اند که ایشـان فرمود  نقل کرده پیامبر
 کنـد و کسـی کـه    دارد، او را کفـن مـی   او را برمـی  ةغسل داده، جناز

 شناسد. ، میگذارد یاش را در قبر م جنازه
، نقـل مـی کننـد (بخـاري     بن مالـک  انسنیز از  بخاري ومسلم 

کنـار   که پیامبر )932صق، 1416، نیشابوري ؛1370صق، 1417
اي فالن بن فالن! اي فالن بـن  ند و فرمودند: هاي بدر ایستاد کشته

حق یافتیـد؟ همانـا مـن    ، خدا به شما وعده داده بودرا فالن! آیا آنچه 
خـدا،  مر گفت: اي رسـول  عخدایم وعده داده بود حق یافتم.  آنچه را

 روح در آنهـا نیسـت؟ پیـامبر   زنید کـه   چگونه با اجسادي حرف می
اینکه آنها جز گویم نیستید،  شماها شنواتر از آنها به آنچه میدند: فرمو
ایـن   ).15، ص1جتا،  بی عبدالوهاب،  محمدبنتوانند پاسخ دهند ( نمی

 خوانند. می» سماع اهل قلیب«روایت ، اراختصبه روایت را 
ایـن روایـت را    الزوائـد مجمعدر  هیثمـی قابل ذکـر اسـت کـه    

 .)94ص، 6 جق، 1407ی، (هیثمکرده است تصحیح 
ایـن روایـات را بـدون     محمـدبن عبـدالوهاب  با توجه بـه اینکـه   

تـوان نتیجـه گرفـت وي     کـرده اسـت، مـی   مناقشه در مفاد آنها نقل 
 پذیرفته است.ـ    الجمله فیـ شنیدن مردگان را 

 دولت عربستان» االفتاء لجنۀ«فتاواي دوم. 
ـلفیۀ      عنوان مهم دولت عربستان به» االفتاء لجنۀ« تـرین مرجـع دینـی س

ـئلۀ سـماع مـوتی رویکـرد      معاصر در پاسخ به استفتائاتی در خصوص مس
ي هـا  باره روشن نموده است. در ادامه، به چند نمونه از پاسخ خود را در این

 گردد: به صحت یا عدم صحت این مسئله اشاره می» االفتاء لجنۀ«
تواننـد صـداي زنـدگان را     اصل این است کـه مردگـان نمـی   ) 1

دلیـل مـا بـر     بشنوند، مگر در جایی که دلیل خاصی وارد شده باشـد. 
را مخاطب قرار  عدم سماع مردگان مفاد آیاتی است که رسول خدا

» نی مردگـان در قبرهـا را شـنوا سـازي    توا تو نمی« فرماید: می، داده
 .)82، ص9 جق، 1424 دویش،(

شـنوند و   ) عموم اموات هیچ ندا و یا دعایی را از سوي زندگان نمـی 2
ـامبر    در کتاب و سنت دلیلی وجود ندارد که براساس آن بتوان گفـت: پی

در شنیدن ندا و دعاي زندگان داراي خصوصیتی نسبت به دیگران اسـت،  
ـامبر ابـالغ مـی   و تنها ثابت  شـود و   شده که سالم و صلوات زندگان بر پی

روي،  بین سالم از نزدیک قبر و یـا از راه دور نیـز تفـاوتی نیسـت. بـدین     
شنود و تنها پس از ابـالغ از سـوي    صداي سالم مسلمین را نمی پیامبر

دهند. اگر تسلیم هم شـویم کـه    ها پاسخ می مالئکۀ الهی، ایشان به سالم
شنوند مستلزم ایـن امـر نیسـت کـه      سالم مسلمانان را میایشان صداي 

 ).314، ص2ق، ج1424شنوند (دویش،  دیگر انواع نداها را نیز می
آمیـز و بـا    که در این فتوا نیز به نحـوي تکلـف  شود  یمالحظه م

تا جایی کـه فـرض    ،اموات پذیرفته شده »الجمله یسماع ف«احتیاط، 
راجـح  ، هرچنـد رأي  نسته استسماع صداي مسلمانان را نیز بعید ندا

شنوند، چه برسد  حتی سالم زندگان را نیز نمی این است که پیامبر
 ئران.به سخنان و نداهاي زا

 باز فتواي بنسوم. 
تا این انـدازه کـه مـرده صـداي     فقط در فتوایی معتقد است که  باز بن 

درست است و غیر از این، چیزي شنود،  کنندگانش را می کفش تشییع
 .)10389فتواي شماره تا،  باز، بی (بن نداردوجود 

 الدین البانی دیدگاه ناصرچهارم. 
اسالمی، شنیدن مردگـان را   يبا استناد به آراء علما الدین البانی ناصر
و اعتقاد نداشتن به سماع موتی را یکی از علل باطل بودن کرده انکار 

 ).1ق، ص 1405داند (آلوسی،  استعانت از ارواح اموات می

خر در تطبیقی رویکرد سلفیان متقدم و متأبررسی . 2
 سماع موتی مسئلۀ

انـد. امـا    مردگـان را پذیرفتـه  » الجملـه  سماع فی«سلفیان متقدم 
متأخران از سلفیه غالباً به رد مطلق سماع موتی متمایل هسـتند.  

الجمله در کالم غالب متقدمان سلفیه  باید گفت: مراد از سماع فی
قیود زمانی است؛ به این معنا که سماع مستمر تقیید آن به برخی 

 اموات قابل تأیید نیست.



 ۸۵  یدر امور ماورائ یآراء و یواکاو تيمحور بای دمشق ريکث ابن یکالم کرديدر رو یگر یسلف
 

(که صحت مفـاد   ناخر برخالف متقدمأسلفیان متعالوه بر این، 
مـوارد  به اینکه تمایل دارند  پذیرند) یروایت شنیدن کشتگان بدر را م
(بدون امکـان رد قطعـی سـالم از     ناسماع را تنها به سالم دادن زائر

غیر از سـالم دادن زائـر   سخنانی و شنیدن کنند حصر من سوي میت)
 به میت را اموري از قبیل معجزه و یـا از خصوصـیات رسـول خـدا    

 .)113، ص 1ج ق، 1424، (دویش تلقی نمایند

 در مسئلۀ سماع موتی تیمیه ابنرویکرد تفسیري . 3
گونـه   این» سماع موتی« مسئلۀي خود در خصوص ادر فتاو تیمیه ابن

شـنود و   الجمله کالم زندگان را مـی  میت فی ه نموده است:ابراز عقید
شـنیدن زنـدگان    که همچنان؛ ضرورتی ندارد این سماع پیوسته باشد

موانع، سبب برخی  متفاوت است و ممکن است بهنیز بسته به شرایط، 
میت اگر سـخن  . عالوه بر این، میت بخشی از کالم زندگان را نشنود

گویی ندارد  را نیز دریافت کند قدرت پاسخزندگان را بشنود و مراد آن 
 .)364ص  ،24ج ق، 1416، تیمیه (ابن

ـ نویسـد: میـت     ی مـی یدر پاسخ بـه اسـتفتا  جایی دیگر، وي در 
گونه که در صحیحین از  شنود؛ همان صداي زائران را میـ    الجمله فی

ــامبر ــده پی ــت ش ــد:   روای ــه فرمودن ــرده صــداي کفــش  اســت ک م
 .)203ص  ،24ج  (همان، شنود میکنندگان خود را  تشییع

وي در ادامه، تأیید سماع موتی، به روایاتی دیگر نیـز اسـتناد   
کرده، معتقد است: به اسانید مختلف از صحیحین ثابت شده است 

کردنـد و   به سالم دادن به اهل قبور امـر مـی   که پیامبر اسالم
اهل فرمودند: در هنگام زیارت قبور، بگویید: سالم بر شما، اي  می

با این عبارات، اموات را  سرزمین مسلمانان و اهل ایمان. پیامبر
دادند. این خطـاب هنگـامی معقـول اسـت کـه       مخاطب قرار می

از  ابـن عبـدالبر  مخاطب قدرت بر سمع داشـته باشـد. همچنـین    
کند که ایشان فرمودند: شخصی نیست کـه بـر    نقل می پیامبر

شناخته است، بگذرد و به او  قبر برادر مؤمنش، که در دنیا او را می
سـالم کنـد، مگــر اینکـه خداونـد ســالم او را بـه روح آن میــت      

 .)203، ص 24رساند و میت پاسخ سالم او را بدهد (همان، ج  می
در جایی دیگر، سعی در تضییق دامنۀ سماع مـوتی   تیمیه ابن

شود که قومی پاسخ سالم را از  نویسد: آنچه روایت می دارد و می
 سـعیدبن مسـیب  انـد و اینکـه    بر یا قبور صالحان شـنیده قبر پیام

هاي قیام حرّه استماع نموده و مانند  صداي اذان را از قبور در شب

آن، همگی حق اسـت، ولـی از موضـوع بحـث مـا خـارج اسـت        
 ).373ص ق، 1419تیمیه،  (ابن

با توجه بـه انبـوه آیـات و     تیمیه ابناید تصریح نمود روي، ب بدین
سماع موتی، برخالف غالـب پیـروان خـود، سـماع      لۀمسئروایات در 

 موتی را البته به شکلی اجمالی پذیرفته است.

 سماع موتیدر مسئلۀ  کثیر ابنرویکرد تفسیري  .4
)، 52(روم: » یفَإِنَّک ال تُسمع الْموت«در تفسیر عبارت قرآنی  کثیر ابن

نجـا  آشـدگان مشـرکان در    (چاهی که کشـته » قلیب بدر«به داستان 
پـس از   بـن عمـر   عبـداهللا نویسـد:   می، اشاره نموده) جمع گردیده بود

ایشان را  ،ن در جنگ بدراشدگان مشرک با کشته سخن گفتن پیامبر
کـه  را چگونـه افـرادي    اي رسـول خـدا   مخاطب قرار داد و گفت:

قسم به : حضرت فرمود دهی؟ مخاطب قرار می، بدنشان پوسیده شده
گـویم   شما از اینان نسبت بـه آنچـه مـی    ،آنکه جانم در دست اوست

بـه   کثیـر  ابـن . گـویی نیسـتند   لیکن اینها قادر به پاسخ شنواتر نیستید،
نویسـد: عایشـه    کرده، میاشاره  عایشهاز سوي  عمر ابنویل روایت أت

إنهـم اآلن  «گونه است:  اینعمر  ابنعبارت صحیح روایت د: معتقد بو
داننـد آنچـه بـه     نها اکنون می(ای» لیعلمون أن ما کنت أقول لهم حق

 .گفتم حق بود) ایشان می
، همـان  صـحیح نـزد علمـا   در مقام داوري معتقد است:  کثیر ابن
. شواهد زیادي دال بر صحت آن وجود دارد؛ زیرا است عمر ابنروایت 

مبنی بـر  ـ   عمر ابندر روایت  روایی سخن پیامبرؤید مشهورترین م
نقـل   عبـاس  ابـن از  ابن عبـدالبر  این روایت است کهـ    شنیدن اموات
ما من أحد یمر بقبر أخیه المسلم کان یعرفه فـی الـدنیا   «کرده است: 
، کثیـر  (ابـن  »إال رد اللّه علیه روحه حتى یرد علیه السالم فیسلم علیه

 .)291، ص 6، ج 1998
ا در چند موضـع دیگـر از تفسـیر خـود،     ر عمر ابنروایت  کثیر ابن

 ).398و375، ص 3ج   ،(همان استر کرده براي استشهاد به آن تکرا
توسـط   مراد از نشنیدن نداي پیامبر ،در موضعی دیگر کثیر ابن

 داند که به حال آنها سـود ببخشـد   سماعی می اموات مشرك را صرفاً
کند  مطلق سماع اموات را نفی نمی ،(و نه مطلق سماع) و با این بیان

 ).190، ص 6(همان، ج 
وسـط  ت مفهوم نشنیدن نـداي پیـامبر   وي همین برداشت خود از

و مـا  «مـراد از  نویسد:  است و میتکرار کرده اموات را در جایی دیگر 
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گونـه کـه    که همان) این است 22(فاطر: » أَنْت بِمسمعٍ منْ فی الْقُبور
ن نیـز  امشـرک  ،توانی با نداي خود بـه امـوات نفعـی برسـانی     تو نمی
 ).481ص ، 6ج  (همان، پذیر نیستند هدایت
سـماع مـوتی    مسئلۀجز موارد مذکور تفصیل دیگري از  کثیر ابن

اما همین چند کالم اجمالی نیز کـافی   در تفسیر خود ارائه نداده است؛
سماع مـوتی را قبـول دارد و از ایـن    در مجموع، وي : است تا بگوییم

. همچنـین وي  اسـت کـرده  عمـل   تیمیـه  ابـن همانند استادش نظر، 
چون جـواب دادن بـه سـالم    همرا تنها در مواردي ویی اموات گ پاسخ
هـا و در   خطاب ۀسماع همبر این،  عالوه. ن منحصر دانسته استازائر

شـود.   اسـتفاده نمـی   کثیـر  ابـن اوقات توسـط امـوات از بیانـات    تمام 
این است که وي سماع موتی  کثیر ابنقدر متیقن از بیانات روي،  بدین

 پذیرفته است.ـ الجمله  ـ فیرا 

در  کثیـر  ابـن و  تیمیـه  ابنبررسی تطبیقی رویکرد  .5
 سماع موتی مسئلۀ

أخران امـا متـ   الجمله امـوات را قبـول دارنـد،    سلفیان متقدم سماع فی
 لفیه بیشتر به رد مطلق سماع موتی متمایل هستند.س

عالوه بر این، سلفیان متأخر برخالف متقدمان برآننـد کـه مصـادیق    
ئران منحصر نموده و سماع مـواردي غیـر از   سماع را تنها به سالم دادن زا

 تلقی کنند. این را اموري از قبیل معجزه و یا از خصوصیات رسول خدا
لجملـه امـوات را پذیرفتـه و در عـین     ا سماع فی مسئلۀ تیمیه ابن
 ســماع مــوتی داشــته اســت. ۀســعی در تضــییق دامنــ بعضــاً ،حــال
با  ،»سماع موتی« مسئلۀدر  تیمیه ابنکرد که  باید تصریحروي،  بدین

 سلفیان متقدم توافق فکري دارد.
نیز این است که وي سماع موتی را  کثیر ابنقدر متیقن از بیانات 

ابراز نظـر   تیمیه ابنهمسو با  ،پذیرفته و در غالب جهات ـ   الجمله فیـ 
: سـماع  (یعنـی  سـماع امـوات  کرده است. همچنین در حکم مسـئلۀ  

تحدیـد  آن (یعنی: و در موضوع ه، سلفین ابا دیدگاه متقدم الجمله) فی
بـا سـلفیه    موارد سماع به صرف سالم دادن بـه امـوات و ماننـد آن)   

 خر موافقت نموده است.أمت

در  کثیـر  ابـن و  تیمیـه  ابـن بررسی تطبیقـی رویکـرد   
 اعمال ۀعرض مسئلۀ
سـماع  «یکی از فروع مبحـث  » عرضه اعمال امت بر پیامبر«مسئلۀ 

که کیفیت تفسیر این مقوله مستقیماً بر تلقی است؛ به این معنا » موتی
ما از مسئلۀ عرضۀ اعمال مؤثر است. آنچه در مسئلۀ عرضۀ اعمال بر 

شود، عمدتاً روایاتی است که ذیل برخـی آیـات    پیامبر بدان توجه می
قرآنی مطرح شده است و نوع فهم همین روایات در نوع تفسیر مسئله 

به آیات فارغ از عنایت به چنـین   روي، استدالل تأثیرگذار است. بدین
روایاتی چندان کارساز نیست. در ادامـه، بـه مؤیـدات روایـی مسـئلۀ      

شود و رویکـرد علمـاي    سنت اشاره می در منابع اهل» عرضۀ اعمال«
 گردد: سنت و سلفیان در تعامل با این روایات تحلیل می اهل

 اعمال از منظر سلفیه ۀعرض. مسئلۀ 1
درصــددیم روایـاتی را از منــابع   ،ن مقدمـه بـه عنــوا در ایـن بخــش،  

رویکـرد  ، ارائـه داده » ۀ اعمـال عرضـ « مسئلۀسنت در خصوص  اهل
 نماییم:را در این خصوص بررسی ها  سلفی

 در برزخ روایت اول: زنده بودن پیامبر
اسـت کـه   نقـل کـرده    ابوالدرداءو او از  بن نُسی عبادةاز زیدبن ایمن 
زیاد بر من درود بفرسـتید؛ زیـرا   عه، فرمودند: در روز جم رسول خدا

کس بر  و هیچ، (درود شما) مشهود است و فرشتگان آن را شاهدند آن
گردد تا از آن  جز آنکه درودش بر من عرضه می ،فرستد یمن درود نم

: حتـی  نـد فارغ گردد. او گفت: عرض کردم: حتی بعد از مرگ؟ فرمود
تـا جسـدهاي   سـت  ابعد از مرگ؛ زیرا خداوند بر زمـین حـرام کـرده    

 خـورد  زنده است و روزي می پیامبران را نابود سازد. پس پیامبر خدا
 .)524، ص 1تا، ج  یب ماجه، (ابن

ایـن روایـت را تصـحیح کـرده اسـت       ماجـه سنن ابندر  البانی
 .)896ص  ،1997(البانی، 

 ۀعرضـ  مسئلۀتواند گویاي  اشاره نمی روشن است که روایت مورد
سـالم   ۀسلفیان نیز عرض. عالوه بر این، باشد اعمال به نحو تفصیلی

انـد   اعمـال پذیرفتـه   ۀرا به عنوان یکـی از مصـادیق عرضـ    بر پیامبر
 .)203ص  ،24ق، ج 1416، تیمیه ابن(

در  تفصیلی اعمال امت بر پیامبر ۀروایت دوم:عرض
 حیات برزخی
 بن مسعود عبداهللاعمال روایتی است که  ۀعرضؤید از جمله روایات م

حیـات مـن بـراي    «است که ایشان فرمودند:  روایت کرده پیامبراز 
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عمال شما بر مـن  یر و مرگ من نیز براي شما خیر است؛ زیرا اشما خ
یافتم خداوند متعـال را شـکر    يپس اگر در آنها خیر. گردد عرضه می

». کـنم  و اگر بدي در آنها یافتم براي شما طلب غفـران مـی  کنم،  می
ــت را ا ــن روای ــیی ــاوي )،24، ص 9 جق، 1407، یثمــی(ه هیثم  من

 (سـقاف،  حسـن سـقاف شـافعی   ) و 401، ص 3جق، 1356، (مناوي
 اند. کرده) تصحیح 426ص ق، 1427

 ۀواضـح مفهـوم عرضـ    ةسند معتبر و افادخاطر روایت مذکور به 
، علمـاي سـلفیه  اي آمـاج نقـدهاي    ه نحو گسـترده ب اعمال بر پیامبر

بـه عنـوان    البانیکه  ؛ چنانته استاز ایشان قرار گرفویژه معاصران  به
آن را در سلسـله احادیـث    ،شـناس معاصـر سـلفیه    ترین حدیث بزرگ

 ).404، ص 2ق، ج 1408(البانی،  ضعیف قرار داده است
رجب  ابن) و 27ص  تا، بیقیم،  (ابن قیم ابنالبته سلفیانی همچون 

صحت سـندي و   اجماالً )148ص ق، 1414، رجب حنبلی (ابن حنبلی
اعمــال را  ۀعرضــ مســئلۀمتنــی مجمــوع روایــات متضــمن  داللــت
خالفت سلفیان معاصر بـا اسـالف خـود در    اند و از این نظر، م پذیرفته
 ۀتوسـع  مسـئله در ایـن   قیم ابن اعمال قابل توجه است. ۀعرض مسئلۀ

 ۀعرضـ مسـئلۀ   دارتري از شده و به نحو دامنهقایل مفهومی بیشتري 
ـ 27ص  (همان، اعمال سخن گفته آگـاهی   ،هـیچ عنـوان  ی بـه  )، ول

که بـه  ، اعمال بر پیامبر ۀعرض مسئلۀاموات از احوال زندگان را به 
 زند. پیوند نمیاست، شکلی تفصیلی در برخی روایات مطرح شده 

نیز به عنوان یک مفسر نزدیـک بـه جریـان سـلفی،      قرطبی
، 5ق، ج1423صحت داللی این روایات را پذیرفته است (قرطبی، 

شود که سلفیه توجیهی بـراي   روي، مالحظه می ). بدین198ص 
بـه عنـوان یکـی از اعـاظم      کثیر ابنروایات مهم تأییدشده توسط 

سلفیه، که بر عرضۀ اعمال امت بر پیامبر در حال حیات و ممـات  
 کند، ندارند.  تأکید می

پوشی کنیم، بر  در هر حال، اگر بخواهیم از چالش مذکور چشم
ان گفت: وجه تالقـی و قـدر متـیقن    تو اساس آنچه بیان شد، می

نظریات منتسبان به جریان سلفیه عدم تصریح به عرضۀ اعمـال  
در حال ممات ایشان است و نهایت مسـئله   افراد امت بر پیامبر

این است که ایشان عرضۀ اعمال عموم زندگان بر اموات را به نحو 
نسبت اند و پیامبر نیز در این حوزه، خصوصیتی به  اجمالی پذیرفته

دیگر افراد امت ندارد و آگاهی ایشان نیـز بـه نحـوي اجمـالی و     
 شود. محدود تعریف می

 تیمیه ابناعمال از منظر  ۀعرض. مسئلۀ 2
بسیار مجمل و محدود سخن گفتـه   مسئلهدر خصوص این  تیمیه ابن

البته شاید این ایجازگویی دلیلی غیر از غفلت و یا اهمیـت کـم   است. 
چـون  همدر مسـائلی   تیمیـه  ابـن که  شاهدیمیرا ز داشته باشد؛ مسئله

به تفصـیل سـخن گفتـه و از تکـرار      ،در کتب پرشمار خود» توسل«
بینـد.   سل و مانند آن ماللتی به خود نمیمکررات و شرك خواندن تو

کـرده  سـعی  وي دارد،  ارتباط وثیقی با آراء شاذاما رد این مسئله، که 
طرح برخـی روایـات   و حتی زحمت خالصه سخن بگوید  بسیاراست 

 دردسرساز را به خود ندهد.
در پاسخ به فتوایی بر ایـن بـاور اسـت کـه بـر اسـاس        تیمیه ابن
بـر  زنـدگان  اعمال ، اموات در عالم برزخ با هم مالقات نموده ،روایات

نقـل کـرده    ابوایـوب انصـاري  مانند روایتی کـه  گردد؛  آنها عرضه می
در عالم برزخ نـزد وي   وفات یابد اموات حاضراست که هرگاه مؤمن 

تیمیـه،   کننـد (ابـن   ، از اوضاع و احوال افراد دنیـا از او سـؤال مـی   آمده
 .)331، ص4ق، ج 1416
صحت سندي و داللت متنی مجموع روایات به اجمال  تیمیه ابن

حـد  تا اعمال را عرضۀ لیکن ، اعمال را پذیرفتهمسئلۀ عرضۀ متضمن 
و یا آگاهی ) 18، ص 1992 ،تیمیه ابن( شنیدن سالم زائر توسط مزور

تنـزل داده   )331، ص4جق، 1416تیمیه،  زندگان (ابناموات از اعمال 
اعمـال را بـه نحـو     ۀو جالب اینکه متعرض روایاتی کـه عرضـ  است 

 کند، نشده است. تفصیلی اثبات می
روایـات   ،تیمیـه  ابـن شـاگرد   ،کثیـر  ابـن خواهیم دید که  ،ر ادامهد

و بـر  به طور خـاص،   مال بر پیامبرتفصیلی اع ۀمتعددي را از عرض
جالـب   اموات به شکل عام ذکر کرده و به آنها استشهاد نموده اسـت. 

ه استفتائات مرتبط با مسائل دیگـر،  در پاسخ ب تیمیه ابناینجاست که 
کفیر و مشرك خواندن مسلمانان اسـت،  مباحثی که متضمن تویژه  به

ات موافق و تضعیف روایي گاه چندین صفحه و یا مجلد را به استقصا
دعاي خـود را  اسـت تـا در نهایـت، مـ    روایات مخالف اختصاص داده 

 ۀحال چگونـه اسـت کـه روایـات متضـمن اثبـات عرضـ        اثبات کند؛
هـم  لفات پرشـمار خـود حتـی ذکـر     ؤتفصیلی اعمال را در سرتاسر م

دچار زحمت نشـود.   تضعیف سندي و داللی آنهاننموده است تا براي 
بـا   ،تیمیـه  ابـن به عنوان مقلد پـر و پـا قـرص     یرکث ابندر عین حال، 
و شاید توجه نداشـته  است متعرض چنین روایاتی شده  ،جسارت تمام

بـه   کند. که مفاد آنها تزلزلی عمیق در مبانی توحیدي سلفیه ایجاد می
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چند روایت محدود را، که مؤید  صرفاً تیمیه ابن :باید گفت ،هر صورت
روایـاتی ماننـد رد   ، ذکر کـرده؛  استاجمالی اعمال بر مردگان  ۀعرض

مبنـی بـر سـماع     تیمیـه  ابـن سالم زائر توسط مزور که البته با مبناي 
یان چنین روایـاتی در  روي، ب . بدینالجمله اموات نیز تزاحمی ندارد فی

دور از انتظـار نبـوده اسـت،     تیمیـه  ابـن اعمال از سوي مسئلۀ عرضۀ 
هیچ  ،با زیرکی تمام تیمیه ابنکه  کثیر ابنبرخالف روایات مورد توجه 
 توجهی به آنها نکرده است.

 اعمال ۀعرض مسئلۀدر  کثیر ابنرویکرد تفسیري . 3
ة سـور  105 ۀرا در آیـ و مؤمنان  اعمال توسط پیامبرمشاهدة  کثیر ابن
کـرده اسـت،   اعمال بر ایشان در روز قیامـت معنـا    ۀبه عرض» توبه«

عمـالکم تعـرض علـى    إن أ« به روایـت  ،لیکن ذیل تفسیر همین آیه
أقربائکم و عشائرکم فی قبورهم، فإن کان خیـرا استبشـروا بـه، و إن    

اشـاره نمـوده   » کان غیر ذلک قالوا: اللهم ألهمهم أن یعملوا بطاعتک
اعمال زندگان بر مردگـان در   ۀالجمله عرض که حاکی از پذیرفتن فی

 ).183، ص 4، ج 1998کثیر،  (ابن این دنیاست
گـاه آشـکار    آن کثیـر  ابـن روایاتی از سوي  اهمیت تصحیح چنین

اعمال بر خداونـد   ۀسلفی غالب روایات عرض البانیشود که بدانیم  می
اما به مجـرد اینکـه در   )، 2958، ص 1999، را صحیح دانسته (البانی

 ،ذکـر شـده   عمل بر پدران و مادران امـوات و یـا انبیـا    ۀروایتی عرض
تا بـه محظوریـت   ) 2426ا، ص ت داند (البانی، بی روایت را موضوع می

ان و اقربـاي  اعمال امت به شکل تفصیلی بـر صـالح   ۀپذیرش عرض
 اموات گرفتار نشود.

وفـاتى   حیاتی خیر لکم تحدثون ویحـدث لکـم،  « روایت کثیر ابن
خیر لکم تعرض على أعمالکم، فما رأیت من خیر حمـدت اهللا علیـه،   

یعنـی  ، خـود  را در دو کتـاب » وما رأیت من شر إسـتغفرت اهللا لکـم  
سندي و متنـی  حیث  و ازکرده ذکر  السیرة النبویۀ و البدایۀ و النهایۀ

؛ همـو،  547، 4، ج 1971کثیـر،   دانسـته اسـت (ابـن   نیز آن را مقبول 
 .)296ص، 5ق، ج 1408

هـم ایـن روایـت را     سـیوطی  و هیثمـی جالب این است کـه  
ــد (هیثمــی،  تصــحیح کــرده ؛ ســیوطی، 24، ص 9ق، ج 1407ان

 ).281، ص2ق، ج1417
در تفسیر خود نیز روایتی با مضمون مشابه، ذیـل بحـث    کثیر ابن

نقل کـرده و آن را   طبرانیاز » شهادت خداوند بر اعمال امت پیامبر«

فرمایند: دیشب جلوي ایـن   می پذیرفته است. در این روایت، پیامبر
حجره تمامی اولین تا آخرین امت من بر من عرضـه شـدند. مـردي    

ق شده بر شما عرضه شدند؛ پس چگونه بخشی از امت گفت: امت خل
اند بر شما عرضه گشتند؟ حضرت فرمودند: آنها در خاك  که خلق نشده

که من آنها را شناختم، بهتر از شناختنی  اي گونه برایم تصویر شدند، به
 ).237، ص4، ج 1998کثیر،  که شما نسبت به دوستانتان دارید (ابن

گویاي احاطه کامل  کثیر ابنر از سوي پذیرش مفاد دو روایت اخی
هـم در حـال حیـات و هـم در حـال ممـات        ،بر اعمال امت پیامبر

از یه بنا به مفاد مهم این دو روایت، مهم اینکه سلف. نکتۀ ایشان است
بـا پـذیرش چنـین    زیـرا   پذیرش سند و یا داللت متنی آنها گریزانند؛

دو مقدمـه از   ،ت ایشاندر حال وفات و یا حیا اي براي پیامبر احاطه
از سـوي سـلفیه   » توسل«همچون رد مفاهیمی براي مقدمات سلفیه 

 :متزلزل خواهد شد
جـاري دنیـاي    خبري اموات از امـور  سلفیه بیمقدمۀ اول مستند 

إن أعمالکم تعرض على أقربـائکم  « توضیح اینکه روایتمادي است. 
دي کـه توسـط افـرا    )183ص، 4ج(همان، » و عشائرکم فی قبورهم

وسیع اطالع اموات از دنیا  ةگستر ،هم پذیرفته شده تیمیه ابنچون هم
دهـد   نشان مـی » حیاتی خیر لکم«وایت کند. در عوض، ر را بیان نمی
اعمال امت  از تمام ،و مقربان الهی به عنوان یکی از اولیا که پیامبر

کـه حـاکی از نـوعی اشـراف غیرعـادي بـا       یابد،  خود آگاهی پیدا می
رضـت  ع« انگیـز در روایـت   این اشراف اعجابیع است. به ة وسگستر

 نیز تصریح شد.» هعلی أمتی البارح
ان بـراي  کید روایت نخست بر استغفار ایشأدوم نیز با تاما مقدمۀ 

در  استغفار پیـامبر زیرا  پذیر خواهد شد؛ امتشان در حال وفات آسیب
اي زنـدگان  اموات در اجابت ند بیانگر قدرتـ   الجمله فیـ   حال وفات
کنند کـه امـوات قـدرت بـر اجابـت       کید میأسلفیه تکه  حالی است، در

 نداي زندگان ندارند.
روایتـی را از تفسـیر    کثیر ابنالزم به ذکر است که  ،در عین حال

 ،روزي نیست که اعمال امت فرمودند: که پیامبرکرده نقل  قرطبی
و اعمـال   سماز اایشان عرضه نگردد و ایشان نی صبح و شب بر پیامبر

 د و این همان شهادت رسول خدانشناس ایشان را به طور کامل می
نْ کُـلِّ    : «بر امت است که در قرآن ذکر شده إِذا جِئْنـا مـ فۀٍ فَکَی أُمـ 

 ).41(نساء: » هؤُالء شَهِیداً  بِشَهِید و جِئْنا بِک على
، ایـن روایـت را قـول صـحابی     قرطبیپس از ذکر نقل  کثیر ابن
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اسـت. عـالوه بـر ایـن،     سبت داده شده ن به پیامبر دانسته که مرفوعاً
انقطاع سند و وجود شخصـی مـبهم در سلسـله اسـناد آن را      کثیر بنا

ایـن روایـت حجیتـی بـراي     روي، باید گفت:  . بدینمتذکر شده است
 ).270، ص 2ندارد (همان، ج  کثیر ابن

تعدد مـذکور در  روایات م لیکن فارغ از مردود دانستن روایت اخیر،
و آنهـا را  آورده در چنـدین کتـاب خـود     کثیـر  ابـن که  ،سطور پیشین
به خوبی بیانگر رویکرد متمایز وي نسبت به سلفیه در  ،تصحیح کرده

ا قبـول  ب  اي گونه است، به اعمال امت بر پیامبر ۀعرض مسئلۀپذیرش 
چـون  همدالیل سلفیه در مردود دانستن امـوري   ،مفاد چنین روایاتی

در حال وفـات ایشـان دچـار تزلزلـی عمیـق       سل و استغاثه به اولیاتو
از پذیرش سندي به شدت بینیم که سلفیه  روي، می . بدینخواهد شد

 دارند. و داللت متنی چنین روایاتی ابا
دیگري که قبـول روایـاتی بـا چنـین مضـامینی از سـوي        ۀنکت

یتی دال بـر  دهد این است که وي روا را قابل انتظار جلوه می کثیر ابن
آورده و را در تفسـیر خـود    نشین به مضجع پیامبر توسل یک بادیه

بـر   کثیـر  ابندهد که  ذکر چنین روایتی نشان می. پذیرفته استآن را 
حال وفات ایشـان  در  قدرت موسعی براي پیامبر ،سلفیه ۀخالف قاطب

 .)306ص ،2همان، جیل است (قا

در  کثیـر  ابـن  و تیمیـه  ابنبررسی تطبیقی رویکرد  .4
 اعمال ۀعرض مسئلۀ

که ارتباط مستقیمی با آراء شاذ وي  ،اعمال ۀعرض مسئلۀدر  تیمیه ابن
بسیار موجز سـخن گفتـه و   دارد، چون توسل و زیارت همدر مسائلی 

 حتی مشقت ذکر روایات دردسرساز این حوزه را به خود نداده است.
در عین حال، وي صـحت سـندي و داللـت متنـی معـدودي از      

یات متضمن اثبـات اجمـالی و محـدود مسـئلۀ عرضـۀ اعمـال را       روا
پذیرفته است، لیکن متعرض روایاتی که عرضـۀ اعمـال را بـه نحـو     

به عنوان شـاگرد وي،   کثیر ابنکند، نشده است. اما  تفصیلی اثبات می
توجهی را از عرضۀ تفصیلی اعمـال بـر پیـامبر بـه طـور       روایات قابل

کر کرده که حاکی از شکاف عمیـق  خاص و بر اموات به شکل عام ذ
وي با سلفیه در مسئلۀ عرضۀ اعمال است. قبول مفاد روایات مسـتند  

، استدالالت سلفیه در مردود دانستن مسائلی همچون توسـل  کثیر ابن
و استغاثه به اولیا در حال ممـات ایشـان را بـا تزلزلـی جـدي مواجـه       

پذیرش سـندي و  شدت از  بینیم که سلفیه به روي، می سازد. بدین می

 تیمیـه  ابـن رونـد. امـا همچـون     داللت متنی چنین روایاتی طفره مـی 
بر اعمال امت را در حد همان روایات متضمن اطالع  آگاهی پیامبر

اموات از اعمال زندگان یا شنیدن سالم زائرین و پاسخ به آنان تفسیر 
کند و عرضۀ اعمال امت بر پیامبر را با دالیلـی همچـون محـال     می
عرضـۀ  «ن اطالع ایشان بر تمام افراد امت و ضعیف بودن روایت بود

 پذیرد. نمی» اعمال امت پس از وفات پیامبر
در مسئلۀ  تیمیه ابنبا  کثیر ابنتوجه  توان از تمایز قابل در نهایت، می

همچـون   تیمیه ابنکه  سخن گفت، درحالی» عرضۀ اعمال بر اموات«
 اجمالی پذیرفته است. متقدمان سلفیه، سماع موتی را به نحو

ــرد تفســیري   ــی رویک ــنبررســی تطبیق ــه اب و  تیمی
 مغیبات مسئلۀدر  کثیر ابن

یکی از مسائل اساسی در شناخت حقیقـت مـنهج سـلفیه در مبحـث     
مغیبات است کـه در   مسئلۀرویکرد این جریان به ، مسئلۀ لوازم توحید

 در آن مداقه خواهد شد:سطور آتی به تفصیل 

 »علم غیب«صطالحی و شرعی ا، مفهوم لغوي. 1
پنهان و یا پنهان «در مفهوم وصفی یا مصدري آن، به مفهوم » غیب«

، راغـب اصـفهانی  ؛  454، ص 4تا، ج آمده است (فراهیدي، بی» شدن
). امــا در مفهــوم اصــطالحی، معنــایی در مقابــل  616  ص ق، 1412

از اي  (حضور) دارد؛ به این معنا که هرچه به سبب یا واسطه» شهادت«
 »غیب«تواند جزو مصادیق مغیبات قرار گیرد.  انسان پوشیده باشد، می

شناخت آن به کمـک اسـباب   ه است ک شرعی نیز امريدر اصطالح 
 ).402ص ،3جق، 1420، سبحانیپذیر نیست ( عادي تحقق

، علم غیرعادي و خـدادادي  »علم به غیب«به دیگر بیان، مراد از 
یـل و حـواس ظـاهري و فنـون     هـایی کـه از راه دال   نه دانش است، 

تـوان غیـب را دو قسـم     مـی روي،  آیـد. بـدین   دست مـی   اکتسابی به
و  ؛خـدا هسـتند   ةیکی مختص افرادي که مورد عنایـت ویـژ  : ستدان

از کـه  (مانند مغیبـاتی   تهاس انسان ۀمشترك میان هم آنچه دیگري
؛ 27ق، ص 1369گـردد) (مظفـر،    ن آشـکار مـی  یقرا طریق شواهد و

 .)357 ص ،5  جا، ت طوسی، بی

 علم غیب از منظر سلفیههاي  ؤلفهم .2
بیان شد که رویکرد منحصر به فرد سلفیان به مباحث ماورایی را 



 ۱۳۹۷، فروردين ۲۴۴معرفت، سال بيست و هفتم، شماره اول، پياپي   ۹۰

 
 

روي تبیین  وجو کرد. بدین شناسی خاص آنها جست باید در هستی
به عنوان یکی از » علم غیب«رویکرد سلفیه در مباحثی همچون 

الفت با قاطبه علماي مقدمات صغروي استدالالت سلفیان در مخ
هاي علم غیب از  ترین مؤلفه اسالمی ضرورت دارد. در اینجا، مهم

 شمریم. منظر سلفیه را برمی

 اجتناب از توصیف مخلوق به عالم الغیبالف. 
رغم قول به تفصیل در اطالع بشر از علم غیـب و تقییـد آن    سلفیه به

توصـیف   شـیوة خـود در جمـود بـر الفـاظ،     بنـابر   به برخـی از قیـود،  
داننـد و   به شکل مقید روا نمـی ، ولو الغیب اهللا را به صفت عالم ويسما

هرچند مـراد   ورزند، لیفات خود از استعمال این عنوان اجتناب میدر تأ
 (دویـش،  آن هم بـه مشـیت الهـی باشـد     ،از غیب بخشی از مغیبات

توان حمل بر احتیـاط   را می مسئلهالبته این . )121ص ،2ج ق، 1424
بــه ایــن معنــا کــه اســتعمال مفهــوم مطلــق   ؛ریعــه نمــودو ســد ذ

، برداشـت  تواند موجـب سـوء   بدون ذکر تقییدات آن می» الغیب عالم«
 الناس گردد. در بین عوامویژه  به

 بر علم غیب استقاللی و ذاتی خداوندب. تأکید 
داننـد و ایـن    الغیب بالذات و بالواسـطه مـی   سلفیه خداوند را عالم
اق علوم غیبی مختص حضرت حـق و غیـب   شاخصه را وجه افتر

کنند. بـه عبـارت دیگـر، رسـوالن      منتسب به مخلوقات تلقی می
تواننـد از   الهی صرفاً با اسباب و وسایط و نه به شکل مستقل، می

؛ 190، ص 2002غیب دانـی محـدودي برخـوردار شـوند (لـوح،      
 ).116، ص2ق، ج 1424دویش، 

 الهی ي.تعریف علوم غیبی اولیاج. 
بـراي   »علـم غیـب  «ها تمایل دارند به جاي اسـتعمال عنـوان    سلفی

چون هماخبار ایشان از غیب را با مفاهیمی  شهود مغیبات توسط اولیا،
تـا،   ، بـی عبدالغفارتفسیر نمایند (» الهام الهی«و  »توسم«، »فراست«

بـر لـوح    تیمیـه  ابـن ها در توجیـه آگـاهی    سلفی. براي نمونه، )40ص
بـدان تصـریح    قیم ابناز سوي شاگرد وي  که، محفوظ و علوم غیبی

 اند. به این حربه روي آورده ،)458ص ،2جتا،  بیقیم،  (ابن شده
از آن  قـیم  ابـن و یا » فراست«به » غیب دانی«از  تیمیه ابنتعبیر 

و موضـوع حکـم    او اتباع سلفیه چیزي جـز تغییـر مسـم   ، »الهام«به 

نسبت داده  تیمیه ابنسلفی به  قیم ابنآنچه از سوي  ،نیست و به واقع
شده (مانند آگاهی وي بر لوح محفوظ و یا اخبار وي از برخی حوادث 

از سـوي   حاکی از نوعی علـم غیـب بـالقوه اسـت کـه بعضـاً       آینده)
چون اطالع و یـا  همرسیده و حتی از مفاهیمی  به فعلیت می تیمیه ابن

 است.اعالن غیب نیز فراتر 

 مغیبات لۀمسئدر  تیمیه ابنرویکرد تفسیري . 3
علوم غیبی را صرفاً به انبیا مختص ننموده، بلکه عمـوم   تیمیه ابن

کسانی نویسد:  روي، می داند. بدین اولیا و یا صحابه را واجد آن می
دادند.  نیز از برخی امور غیبی خبر می طالب بن ابی تر از علی پایین

 اسـت. در که قدر و منزلتی بـاالتر داشـته   ، طالب بن ابی مقام علی
که اند  نیز کسانی بوده عثمان وعمر  وابوبکر اتباع و پیروان میان 

که از کسـانی   یدرحالاند،  به مراتب بیش از اینها خبر از غیب داده
و یـا از افـرادي از    ،که صالحیت امامت داشته باشـند یستند هم ن

تر بوده باشـند، و از ایـن قبیـل افـراد در      اهل زمان خود بافضیلت
و  بـن یمـان   ۀحذیفـ انـد.   هـا وجـود داشـته    زمـان  زمان ما و دیگر

بیشتر بـراي مـردم از    ،و غیر آن دو از صحابه به مراتب ابوهریره
 ).135، ص8ق، ج 1406تیمیه،  اند (ابن گفته غیب می

از نسبت دادن صـریح   ،بیانات اخیر خود جالب اینکه وي در تمام
سـتعمال  کیـدي بـر ا  أی نداشـته و ت یالهی ابـا ي به اولیا »غیب دانی«

به جاي علـم   »تحدیث«و » الهام«، »فراست«عناوین دیگري مانند 
تمـایز  هـا   با برخی از سلفی مسئلهوي در این روي،  . بدینغیب ندارد
اعم از پیامبران  ،علوم غیبی مخلوقات تیمیه ابن :باید گفت جدي دارد.

از علـوم  اسـت و تنهـا برخـی    وسیعی قبول کرده  ةرا در گستر و اولیا
 داند. را مختص علم الهی میغیبی 

 مغیبات مسئلۀدر  کثیر ابنرویکرد تفسیري . 4
در سرتاسر تفسیر خود، حتی ذیل آیـات مـرتبط بـا علـم      کثیر ابن

غیب، تفصیلی از حقیقت این مفهوم ارائه نداده است. با این حال، 
شاید بتوان از کلمات اجمالی وي تا حدي به نظریـۀ وي در ایـن   

 باره دست یافت.
را » رسـول «مفهوم » جن«سورة  27ي ذیل تفسیر آیۀ و

رو،  کنـد. ازایـن   تفسـیر مـی  » ملکی«و یا » بشري«به رسول 
توان فهمید که وي اولیـا و صـالحان را داخـل در مفهـوم      می



 ۹۱  یدر امور ماورائ یآراء و یواکاو تيمحور بای دمشق ريکث ابن یکالم کرديدر رو یگر یسلف
 

دانـد   رسول ندانسته و اطـالع آنهـا بـر غیـب را ممکـن نمـی      
 ).258، ص 8، ج 1998کثیر،  (ابن

بـه  » اطالع بر غیب«د از لفظ نکتۀ دیگر اینکه وي اصرار دار
)؛ 258، ص 8 و مانند آن استفاده کند (همان، ج» غیب دانی«جاي 
هـایی گفتـه    به نوعی از احاطه به ابزار و دانش» غیب دانی«زیرا 
اي محدد و  شود که می توان با آن به علوم غیبی، ولو در حیطه می

بر غیب البته غیرمستقل از ارادة الهی دست یافت، برخالف اطالع 
شـود.   که به صورت موردي بر فرد از سـوي خداونـد افاضـه مـی    

در چند موضع دیگر نیز بر همین مفهوم اطالع رسـوالن   کثیر ابن
کند. در عین  الهی به برخی مغیبات از سوي ذات احدیت تأکید می

نقل  قرطبیروایتی را از تفسیر  کثیر ابنحال، الزم به ذکر است که 
فرمودند: روزي نیست که اعمال امت صبح  کرده است که پیامبر

و شب بر پیامبر عرضه نگردد و او نیز اسما و اعمال ایشان را بـه  
شناسد و این همان شهادت رسول خدا بر امت است  طور کامل می

بِشَهِید و جِئْنا  أُمۀٍفَکَیف إِذا جِئْنا منْ کُلِّ «که در قرآن ذکر شده: 
 ).41 (نساء:» داًهؤُالء شَهِی  بِک على

، ایـن روایـت را قـول صـحابی     قرطبیپس از ذکر نقل  کثیر ابن 
نسبت داده نشده است. عـالوه بـر آن،    دانسته که مرفوعاً به پیامبر

انقطاع سند و وجود شخصـی مـبهم در سلسـله اسـناد آن را      کثیر ابن
روي، باید گفت: ایـن روایـت حجیتـی بـراي      متذکر شده است. بدین

 ).188، ص 6 ؛ ج474، ص 3؛ ج 275، ص 4ندارد (همان، ج  کثیر ابن
گـاهی   خداوند :این امر نیز همان رویکرد سلفیه است که معتقدند

کـه گفتـه    درحـالی کنـد،   از برخی اخبار غیبی آگاه میرسوالن خود را 
مانعی براي در اختیار گذاشتن ابزار غیب دانـی بـراي مخلوقـات     :شد

به علـوم غیبـی بـه     ت نیز دستیابی اولیادر این صورزیرا  وجود ندارد؛
در هـر  ، قابل قیاس با علم غیب الهی نیسـت.  لحاظ گستره و مراتب

از آن حـاکی   »طالع غیـب «بر مفهوم  کثیر ابنکید أهمین ت ،صورت
 بلکـه صـرفاً  ندارنـد،  اي  است که رسوالن الهی هیچ علم غیب بالقوه

شـیعه  ي ی علمـا گردد. برخـ  برخی اخبار غیبی براي ایشان آشکار می
هرگـاه  ی: (یعنـ  داراي علم غیب بالقوه اشائی هستند ائمه: معتقدند

نه به صورت بالفعل) و ایـن امـر بـا    دانند،  می ،مشیت آنان تعلق گیرد
 اختصاص علم غیب مطلق و بدون قید ذات الهی منافاتی ندارد.

انطبـاق   کثیـر  ابـن رسد بیانات مجمـل   به نظر می ،به هر صورت
 علم غیب دارد. مسئلۀرویکرد سلفیه در مقبولی با 

در  کثیـر  ابـن و  تیمیـه  ابنبررسی تطبیقی رویکرد  .5
 مغیبات مسئلۀ
بـا قاطبـه    ،علـم غیـب   مسـئلۀ ها در کلیات مباحث مـرتبط بـا    سلفی
شناسی خاص آنها افتراقـاتی   اما هستی سنت توافق مقبولی دارند؛ اهل

رغـم قـول بـه     یه بـه برخی جزئیات این امر رقم زده است. سـلف را در 
تفصیل در اطالع بشر از علم غیـب و تقییـد آن بـه برخـی از قیـود،      

 هرچند به شکل مقیدـ » الغیب عالم«اهللا را به صفت  سوي توصیف ما
الغیـب بالـذات دانسـته و ایـن      ها خداوند را عالم سلفید. دانن روا نمیـ 

 را نقطه تمایز علوم غیبی مختص حضرت حق و غیب منتسب مسئله
 دانند. به مخلوقات می

علوم غیبی را صرفاً به انبیا مختص ندانسـته، بلکـه    تیمیه ابن
را  داند. وي برخی از صـحابۀ پیـامبر   عموم اولیا را واجد آن می

پندارد. لیکن وي در تمام بیانات اخیر خـود، از   واجد علم غیب می
نسبت دادن صریح غیب دانی به اولیاي الهی ابایی نکرده است و 

و » الهـام «، »فراست«أکیدي بر استعمال عناوین دیگري مانند ت
روي، در این مسئله با  ندارد. بدین» علم غیب«به جاي » تحدیث«

علوم غیبی مخلوقات،  تیمیه ابنها تمایز جدي دارد.  برخی از سلفی
اعم از پیامبران و اولیا را در گسترة وسیعی قبول کرده است و تنها 

رو، اعتقاد  داند. ازاین ا مختص علم الهی میبرخی از علوم غیبی ر
در مسئلۀ مغیبات همخوانی مقبولی با آراء قاطبۀ سـلفیۀ   تیمیه ابن

 معاصر ندارد.
مفهـوم رسـول را بـه    » جـن « ةسور 27 ۀذیل تفسیر آی کثیر ابن

توان فهمید که  میروي،  کند. بدین رسول بشري و یا ملکی تفسیر می
آنهـا را  ، خـل در مفهـوم رسـول ندانسـته    دا، اولیـا را  وي بسان سلفیه

هـا از   وي ماننـد سـلفی  بر این، عالوه  پندارد. صاحب علوم غیبی نمی
و ماننـد آن اسـتفاده    »غیـب دانـی  «به جـاي  » اطالع بر غیب«لفظ 

اطـالع رسـوالن الهـی از    «بـر مفهـوم    کثیر ابنکند. همین تأکید  یم
اي  بـالقوه  است که رسوالن الهی هیچ علم غیـب آن  حاکی از »غیب

گـردد. در   برخی اخبار غیبی براي ایشان آشکار می بلکه صرفاًندارند، 
انطبـاق  در تفسـیرش،   کثیـر  ابـن بیانات مختصر هر حال، باید گفت: 

 علم غیب دارد. مسئلۀخوبی با باور سلفیه در 
علـم غیـب    مسـئلۀ در تقریـر   کثیـر  ابن :توان گفت میدر نهایت، 

علـوم   ةگسـتر  تیمیـه  ابـن که  یدرحالد، دارهمسویی بیشتري با سلفیه 
 کرده است.تعریف  ،از آنچه سلفیه باور دارند را بیش غیبی اولیا
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 گیري نتیجه
موافقتی بـا آراء سـلفیان ارائـه    شده،  مباحث طرحبیشتر در  کثیر ابن. 1

نظیـر بـا    اعمال به شکلی بـی  ۀچون عرضهمنداده و در مبحثی 
 کرده است.معتقدات سلفیه مخالفت 

 مسـئلۀ همچـون   ،وي در غالب مباحث مـرتبط بـا امـور مـاورائی     .2
رویکردهـایی   »اعمـال  ۀعرضـ «و  »مغیبـات «، »سماع مـوتی «
 سلفیه ارائه داده است. ۀچندان هماهنگ با آراء قاطب نه

اختالفـاتی   ،در قریب به اتفاق مباحث مـاورائی  کثیر ابنو  تیمیه ابن .3
 دارند. با عموم سلفیاناي  ریشه

هـا بـه شـدت اسـاس      و سلفی کثیر ابن ،تیمیه ابنز نظري بین تمای .4
که بر اساس انکار مجردات و نفی امور مـاورائی   ،مکتب سلفیه را

 کند. با تزلزل عمیق مواجه میاست، استوار شده 
در مسائل ماورائی و منظـور نمـودن    کثیر ابنو  تیمیه ابن. در پی تقریرات 5

ـلفیه، در حـوزة    به عنوا» توحید«تأثیر آن بر مبحث  ـلی س ن شعار اص
 ها ایجاد خواهد شد. هایی جدي براي سلفی مباحث توحیدي نیز چالش

ــري   .6 ــادهاي فک ــنتض ــر اب ــی از    کثی ــلفیه در یک ــب س ــا مکت ب
 ها با دیگر فـرق کالمـی،   برانگیزترین نقاط اختالف سلفی چالش

بـه عنـوان تفسـیري بـا رویکـرد       تفسیر القرآن العظـیممعرفی 
 سازد. مخدوش می را گرایانه سلفی
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