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*دست كريمه قوي

.الهدی آموخته مؤسسه عالی بنت دانش*
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 چكيده�
ـLٍ1ِ�َْ(ـْ@ِيف اْ�ُ:ُ<ـ	ر(: سوره مباركه فاطر كه فرموده22وهابيان با استناد به آيه )و (�َأTَPِْمبُ

و معت و شفاعت به مردگان به علت عـدم سـماع مـوتي، سماع موتي را منكرند قدند توسل
مي. صحيح نيست  در دهد كه مفسران اهل پژوهش حاضر نشان سنت ايـن آيـه شـريفه را

اند؛ لذا استناد وهابيان را به آيه شريفه براي نفي جـواز مقام تشبيه كافران به مردگان دانسته 
اس توسل، نمي و ادعايشان بدون دليل .تتوان پذيرفت

.، سوره فاطر سمع، توسل، حيات برزخي، اموات، شرك:كليدواژگان

 طرح مسئله�
مي سوره مباركه22خداوند عزوجل در آيه :فرمايد فاطر

)Lٍ1ِ�ْـ َأPـTَِمبُ Lُ1ِMْfَُ(ـ@fَـ�Rَُءوَ(ـ� َ Mْfََ�ِ	ي اْ َْ;َ��ُءوDَ اْ َْ(َ	اُتِإن. ا". َوَ(�
@ِيف اْ�ُ:ُ<	ِر ؛)(.
و زندگان يكسان نيستندو هر به. گز مردگان خداوند پيام خود را

و تو نمى گوش هر كس بخواهد، مى  توانى سخن خـود را بـه رساند
1.اند، برسانىگوش آنان كه در گور خفته

:در مورد اين آيه شريفه دو قول مطرح است
انـد، مشهور مفسران فريقين، آيه را در مقام تشبيه مشركان به مردگـان دانـسته.1
كه به تواني مشركان معاند را هدايت كني؛ زيرا آنها قابليـت اي پيامبر، تو نمي: اين معنا

 
.)مدظله(ترجمه آیتهللا العظمی ناصر مکارم شیرازی.1
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و انذار مردگان در قبر هدايت ندارند همچنان و كه هدايت ها، نفعي بـه حالـشان نـدارد
. پذير نيستند قدرت بر اجابت اين هدايت ندارند، اين مشركان معاند نيز هدايت

وط به اقوال برخي از سران فرقه وهابيت است، مبني بر اينكه ايـن قول دوم مرب.2
و توسل بعد از ممات را نفي مي  كند؛ زيرا مـراد ايـن آيـه ايـن اسـت كـه آيه، شفاعت

از. شنوند ها هرگز چيزي نمي مردگان در قبر و شفاعت و طلب استغاثه لذا توسل جستن
پرستان اسـت كـه بـه پرسـتش آنها، شرك است؛ چون اين عمل دقيقاً شبيه عمل بت 

مي ها اصرار داشتند؛ درحالي بت و نه قدرت بر اجابت دارند كه نه .شنوند
در زمينه قول دوم، اين پرسش مطرح است كه ادله وهابيان بر اسـتناد جـستن بـه

و تا چه مقدار اين ادله را مي  توان پذيرفت؟ آيا اين قول با ساير آيـات اين آيه چيست؟
 در اين زمينه همخواني دارد؟ يا خير؟و اقوال ديگر 

 سنت اقوال مفسرين اهل: قول اول�
 سوره مباركه فاطر، همگـي22سنت در ذيل تفسير آيه شريفه تفسير مفسران اهل

و در گفتـه و آيه را در مقام تشبيه دانسته آن همسو با يكديگر است هـاي خـويش بـه
م. اند تصريح كرده  و اموات، تمثيل براي: نويسديبراي نمونه يكي از مفسران آنان احيا

مي كساني است كه داخل اسالم مي  و كساني كه بر كفر اصرار و از قبـول شوند ورزنـد
مي. تابند اسالم سر بر مي  كند كه در اين آيه شريفه خداونـد خطـاب وي در ادامه بيان
 مهر زده هايشان تواني كساني را كه بر قلب نمي) اي رسول(تو«: فرمايد به رسولش مي

مي شده است، هدايت كني؛ زيرا اين افراد همانند مردگان در قبر 1.»باشند ها

در اين آيه خداوند افرادي را كـه بـر: در تفسير ديگري در اين زمينه آمده است كه
و  قلبشان مهر زده شده است، به مردگاني تشبيه كرده كـه قـدرت بـر اجابـت ندارنـد

قد گونه كه اصحاب قبر همان و درك سخنان تـو را ندارنـد، كفّـار نيـز ها رت بر اجابت

 
ج عن حقائق غوامض التنزیلالکشافجارهللا، زمخشری،.1 ص٣، ،٦٠٨ .
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مي سخنان تو را نمي و از حق روي بر تابند؛ چرا كه اين افراد هماننـد مردگـان پذيرند
1.باشند مي

و تابعين در ذيل اين آيه شريفه وارد شـده اسـت َوَ(ـ�(: مشابه اين گفتار از صحابه
آ.)Mْfََ�ِ	ي اْ x1َ�ََْواْ�َ<Xُِري و اهل معصيت استاين . يه مثلي از خداوند براي اهل طاعت

fَـMَْ�ِ	ي اْ 1َ�َْـx(اين آيه همچون آيه: گويد قتاده مي  است كه خداوند برخي را)َوَ(�
و زنـده بر برخي ديگر برتري داد؛ همچون بنده مؤمن با ديده اي بينا كه كردارش مؤثر

و در جهت مخالف، كافر است كه در حقيقت بند  وهاست و چشم، قلـب اي مرده است
2.اند كردارش نيز مرده

و جديد مي fَـMَْ�ِ	ي اْ َْ;َ�ـ�ءَوDَ اْ َْ(ـَ	اُت( گويند در آيـة مفسران قديم ، مـراد از)َوَ(ـ�
و فهميده استزند و سركشگان همان افراد عاقل و مردگان افراد جاهل، نادان . اند،

خ: گويد قتاده نيز مي در داوند در اين آيات ذكر كرده،تمام اموري كه و  مثل هستند
و مـؤمن نيـز بردارنده اين معنايند كه همان گونه كه اين امور قابل جمع نيستند، كـافر

Lٍ1ِ�َْ(ْ@ِيف اْ�ُ:ُ<	ِر(و در آيه. قابل جمع نيستند  َأTَPِْمبُ  مراد كفار هستند كـه بـر اثـر)َو (�
و همان كفرشان قلب ونه كه قدرت بر شنوانيدن مـرده را نـداري،گ هايشان مرده است

و آنان هدايت قدرت بر شنوانيدن افراد كافري را كه قلب  هايشان مرده است نيز نداري
در واقع آنان همچون اهل قبورند كه شنوانيدن تو براي آنـان، نـه سـودي. پذيرند نمي

و نه آنها هدايت تو را خواهند پذيرفت 3.برايشان در بردارد

گونـه همان: خداوند متعال فرمود: گونه بيان شده است نيز اين ير قرآن العظيم تفسدر
و نور، سايه آرامش  و بينا، تاريكي و كه كور و سوزان، اموري متباين و بادهاي داغ بخش

و مردگان نيز اين مخالف هم  و اين دو هرگز مانند هم نخواهنـد بـود؛ گونه اند؛ زندگان اند

 
جروح البیان اعیل،حقی، اسم.1 ص٧، ،٣٣٩ .
ججامع البیانجریر، ابن طبری،.2 ص١٢، ،١٢٩.
ججامع االحکامابوبکر فرج محمد، قرطبی،.3 ص١٤، ،٣٤٠ .
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1َ�ُـ�ِت(: طور كه فرمود همان Vq�ِيف اَ�ُ�ـُ �ِس1َ�َـ»(. َأَوَ(@َ>َنَ(uَ�َ��ً�ْْ;َ�ْ®�5َُ�َوَ_�5َ�ْ�ََ�ًُُراَميِْ�¬ِ�ِِيف ا�5.
� َ̀ 5ْ F)ِرٍج� َz{ِ°َ�ْ�َ(1و)¢ً�َ)ََی�ِن	ِ�َMْfَ=َْهLِ�1ِ َواْ�َ<Xِِريَوا��. FW£َ ََواx1َ�ْ َ<َ 2.)َ(َ�ُ= اْ�َ$ِ#�َ�ْنيِ

و شنواست؛ به اي كه در راهي مستقيم در دنيـا پـيش گونه حاصل اينكه مؤمن دانا
و نزد چشمه رود تا در آخرت در سايه مي خـاطر مـستقر هاي بهشتي آسوده سار درختان

و گمراهي قدم برداشته؛ به  و نابينا كسي است كه در تاريكي و كافر كـهاي گونـه گردد
و آخرت بـاقي هيچ راه مفري از آن ندارد، بلكه  و ضاللت در دنيا همچنان در گمراهي

. خواهد ماند
Lٍ1ِ�َْ(ْ@ِيف اْ�ُ:ُ<	ِر(22تفسير سخن خداوند در آيه شريفه َأTَPِْمبُ  نيز ايـن اسـت)َو (�

گونه كه هدايت بعد از مرگ سودي به حال مردگان نخواهد داشـت، هـدايت كه همان
و هدايت كفار نيز اين و دعوت 3. تو براي آنان سودي دربرنداردگونه است

و گفته سنت نظري مشابه با اين آرا يكي ديگر از مفسران اهل َو(: است بيان كرده
Mْfََ�ِ	ي اْ َْ;��ُءوDَ اْ َْ(ـ	اُت و كافرين است؛ گرچـه برخـي)(� ، مثالي ديگر براي مؤمنين

و تفسير گفته و جاهالن است، َأTَPِْمبُ(اند مراد علما و)Lٍ1ِ�َْ(ْ@ِيف اْ�ُ:ُ<	ِرَو (� ، تشبيه كفار
و آيه شريفه درصدد بيان سركشان به مردگان است كه بر كفر خويش اصرار مي ورزند،

4.عدم هدايت چنين افرادي است

بي اقوالي كه در اينجا مطرح گشت، نمونه سنت است شمار مفسران اهل اي از اقوال
از زمينه بحث كرده سنت نيز در اين كه تفاسير ديگر اهل  و بـراي رعايـت اختـصار، اند

5.ذكر اقوال آنان خودداري كرديم

. ١٢٢، آیه)٦(سوره انعام.1
.٢٤، آیه)١١(سوره هود.2
جتفسیر القرآن العظیمابن کثیر، اسماعیل،.3 ص٣، ،٥٥٢ .
جانوار التنزیل، عبدهللابیضاوی،.4 ص٢، ،٢٧١ .
جتفسیر الوسیطصطفی،بن زحیلی، وهبة.5 ص٣، و المـنهج؛ همو،٢١٣١، و الـشریعة ، التفسیر المنیر فی العقیدة
ص٢٢ج و سیوطی، ٢٥٣، صتفسیر جاللین؛ محلی ،٤٤٠.
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تيميه در بيانات خويش راجع به روح به اين آيه شريفه اشـاره يكي از شاگردان ابن
و گفته است  شـنوند، خواهد بگويد كه اهل قبور هيچ چيزي نمـي سياق آيه نمي: كرده

و ان و نفعي براي آنها در بر ندارد ذار مردگان، بهرهبلكه مراد اين است كه شنواندن 1.اي

ت، ايـن آيـه در مقـام بيـان سـنّ شده از سوي مفسران اهل با توجه به اقوال مطرح
و مشركان به مردگان در قبر  گونه كـه بدين معنا كه همان. هاست تمثيل حال منكران

و هدايت تو براي مردگان در قبر  ق انذار و آنان و هدايت ها سودي ندارد درت بر اجابت
و مصرّ بر كفر نيـز همچـون مردگـان سـودي از هـدايت تـو  را ندارند، مشركان معاند

.برند نمي

 سوره فاطر22اقوال وهابيان درباره آيه شريفه: قول دوم�
. قول دومي كه در اين پژوهش مطرح است، اقوال برخي از بزرگان وهابيـت اسـت

آ و نظرهاي آنها در باب و شـرك دانـستن اكثر آرا يه مورد بحث، عدم سـمع مردگـان
و طلب حاجات از آنهاست  مي. استغاثه اصل در اين است كـه مردگـان بـه: گويند آنها

و دعاي آنها را نمي  گونه كه خداوند تعالي در آيه شنوند؛ همان طور عام صداي زندگان
مي22 هو تو شنواننده آن كساني كه در قبر«: فرمايد سوره فاطر 2.» نيستي،ستندها

مي بر همين اساس اين افراد اين و توسل بـه امـوات گونه نتيجه گيرند كه استغاثه
و ياري جستن از او بعد از وفات، چه در نزد قبر يـا  و خواندن پيامبر و دعا شرك است

و از بين رفتن سختي  از دور از آن براي برآورده شدن حاجات و باعث خروج ها، شرك
3.اسالم است

صالروحقیم جوزی، ابن.1 .٦٠ـ٥٩،
ال یسمعون نداء األحیا«.2 ال دعاءهم کما قـال تعـالیاألصل أن األموات عموماً و ـLٍ1ِ�ْ(:ء من بنی آدم َأPْـTَِمبُ َو (ـ�

بن:ک.ر(»)َ(ْ@ِيف اْ�ُ:ُ<	ِر ، العقیدة، القـسم الثـانی، سلسلة فتاوی علماء البلد الحرام: عبدالرحمن جریسی، خالد
).٧ـ٦ص
و کشف الک«.3 و اإلستعانة به بعد موته في قضاء الحاجات ُیخِرج من ملة االسـالم،ُدعاء النبي نداؤه ربات شرک

 ). همان:ک.ر(» سواء کان ذالک عند قبر، أم بعیداً عنه
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و آيات مـشابه ديگـر22آنان با استناد به آيه وقتـي كـه: گوينـد مـي1 سوره فاطر
هاي آنـان بـر شنوند، چگونه در پي برآوردن حاجت مردگان صداي ندا كنندگان را نمي 

2آيند؟ مي

و طلب حاجت از پيامبر ابن  بعد از وفـاتش را توسـل6تيميه نيز توسل جستن
ميو در جايي3.كند ممنوع معرفي مي گويد كه امت اسالمي بر اين مبنـا اتفـاق ديگر

و ساختن مساجد بر قبـور را تـشريع  نظر دارند كه خداوند استغاثه، ابتهال، نمازگزاردن
4.نكرده است

و استغاثه در كنار مردگان، يكـسان دانـستن تيميه بر شرك دليل ابن دانستن توسل
و شبيه  پ اين عمل با عبادت اوثان و مشركين اسـت بودن آن با عمل وي. يروان نصارا

مي در اين انـد كـه هـيچ بر همين اساس گذشتگان بر اين امر اتفـاق داشـته: گويد باره
و قصد دعا يا درخواستي از آن  و مسح نشود و غير آن استالم نگردد قبري از قبور انبيا

بت نشود؛ و عبادت و اين همان زيارت بدعي زيرا اين امور از اسباب شرك  است هاست
و مشركان است؛ چرا كه قصد زائر اين است كه دعايش نزد قبر كه همانند دين نصارا

و يا اينكه مرده را مي  و به وي استغاثه مـي اجابت گردد و مـي خواند خواهـد كـه كنـد

 
َأَ;ً*ا(: مانند.1 ِ َ(Lَ ا". َ�َ¢Jَْ*ُ�	ا ِ ."ِ جن()َوَأن. اْملََ��ِ_َ* ِ�ـِ(؛)١٨، آیه)٧٢(سوره َه�َنَ�ـُ ْ±ُDَ #َpَm � ِإَهلً ِ َوَ(@َیْ*ُعَ(Lَ ا". َ من. ِ́ اْ�َ%ـ�ِ�ُ#وَنَ� µُ¶ِaْ�ُ Dَ ُ .Pِإ ِ F5�َِ*َر� ُ�ُ��َ;ِ َ(ـ�(؛)١١٧، آیـه)٢٣(سـوره مؤمنـون()� ُ�ـ	ا َمسِ َوَ�ـْ	 ْsُُدَ�ـ�ء fَDَـ1َMُْ�	ا ِإنJَـْ*ُ�	ُ~ْ

pَ=ُ�ْ)ِOَ�ُِ<ٍري F>َ�ُDََو Wْ�ُ�ِ#ْRِ�ِِ:َ��َ(ِ�َیْ%ُ$ُ#وَن�َم اْ َوَ�ْ Wْ%ُ�َُ�ا� ).١٤، آیه)٣٥(وره فاطرس()ا�3َ�َْ
ال یــسمعون مــن یــدعوهم، فکیــف یجیبــونهم بتحقیــق حاجــاتهم«.2 ــاذا کــان المــوتی ابوســریع، زکــی:ک.ر(» ف
و االستمدادمحمد، بن صارشاد العباد الی بطالن التوسل ،٣٣.(
و دعائه، أو طلب الدعاء منه بعد وفاته«.3 أُریَد التوُسل بسؤاله و حّقه فهو أو التوسل بذا.6و إن ته أو جاهه

َممنوع جاقتصاء الصراط المستقیمتیمیه، احمد، ابن:ک.ر(» توسل ص٢، ،٧٩٣ .( 
ال«.4 و ال یـشرع اتخاُذهـا مـساجَد و ال یـشرع بنـاء هـذه المـشاعر علـی القبـور، و قد اّتفـق أئمـة اإلسـالم علـی أنـه

ال یشرع قصدها ألجل التعّبد عنَدها بصال. یشرع الصلوة عندها »ة أو اعتکاف أو استغاثه أو ابتهال أو نحـو ذلـکو
جمجموعة فتاوی شیخ اإلسالم احمد، تیمیه، ابن:ک.ر( ص٢٧، ،٣٢٦ .( 
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و اين امور بدعت و مشكالتش از بين روند و حاجاتش داده شود هايي هستند كه پيامبر
1.دادند اصحابش انجام نمي

 نكته تأمل برانگيز در قول دوم
در با توجه به اقوال مطرح شده از سوي وهابيان مي توان گفت موضع نزاع وهابيان

 اين است كه پس از3و آيات ديگر،2 سوره مباركه فاطر22مسئله توسل با توجه به آيه 
و شـفاعت از آنـان نارواسـت؛6وفات پيامبر  چـه اينكـه يا اولياي الهي، اسـتغاثه

و اجابت درخواست استغاثه  بـر همـين اسـاس.كنندگان نيستند مردگان قادر بر شنيدن
و اين عمل شبيه عمل مشركان در عبادت و توسل جستن به آنها شرك است استغاثه

بت بت جـان هـاي جامـد بـي هاست؛ زيرا از منظر وهابيان مردگان پس از وفات مانند
و استغاثه به مردگان مانند عباد مي ميشوند .دهندت اصنام است كه مشركان انجام

و بررسي�  نقد
و مـصادر اشكاالت چندي بر اين قول وارد است؛ از جمله ادلـه فراوانـي در قـرآن

و صداي ما را مـي  شـنوند؛ زيـرا سني وجود دارد كه مردگان پس از وفات حيات دارند

 
ُیـسَتَحّب الـصالة«.1 ال و ُیتَمـّسح بـه ال و و غیـرهم، ال یـستلم قبـراً مـن قبـور األنبیـاء و لهذا اّتفق الـّسلف علـی أنـه

ال قصده للدعاء عنده أو به؛ و و عبـادة األوثـان، عنده، JَDَـAَُرن.(ألن هـذه األمـور کانـت مـن أسـباب الـشرک َوَ+ـ�ُ�	ا
َوDََیُ�	َثَوَیُ�	َقَوMَْS#ًا َوDَُ�َ	ا�ً� َوّدًا AَJَُرن. Dََو Wْ%ُ�َ و نحوهـا هـی مـن)٢٣، آیه)٧١(سوره نوح() mِهلَ و هـذه األمـور

و و هی من عمل دین النصاری و هو أن یکون قصد الزائر أن یستجاب دعاؤه عنـد القبـر الزیارة البدعیة  المشرکین
و تفـریج کرباتـه، فهـذه کلهـا مـن و یطلـب منـه أو بـه علـیهللا فـی طلـب حاجاتـه و یستغیث بـه أو أن یدعوا لمیت

و قد نص االئمة علی النهـی عـن ذلـک ال فعلها أصحابه و د، تیمیـه، احمـ ابـن:ک.ر(» البدع التی لم یشرعها النبی
ج ص٢٧پیشین، ،٢٤.(

ـ@ِيف اْ�ُ:ُ<ـ	ِر(.2 .)Lٍ1ِ�ْـ َأPـTَِمبُ َوَ(ـ� fُـLُ1ِMَْ(ـ@fَـ�Rَُء َ َوDَ اْ َْ(َ	اُتِإن. ا". Mْfََ�ِ	ي اْ َْ;َ��ُء و زنـدگان«؛)َوَ(� و هرگـز مردگـان
مى! يكسان نيستند و تـو نمـى خداوند پيام خود را به گوش هر كس بخواهد، سـخن خـود را بـه گـوش تـوانى رساند

).٢٢، آیه)٣٥(سوره فاطر(»!اند، برسانى آنان كه در گور خفته
ــMْ#ًا(.3 َSَقَو	ــ ــ	َثَوَیُ� َوDََیُ� ــَ	ا�ً� �ُDََو َوّدًا ــAَُرن. Jَ Dََو Wْ%ُ�َــ ــAَُرن. mِهلَ Jَ Dَ ــ�ُ�	ا و:و گفتنــد«؛)َوَ+ دســت از خــدايان

(»!را رهــا نكنيــد» نــسر«و» يغــوث«،» ســواع«،»دو«هــاى بــت) خــصوص بــه(هــاى خــود برنداريــد بــت  ســوره.

).٢٣، آیه)٧١(نوح
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و2 شـهيدانو1يكي از مسائل مسلم قرآني اين است كه مردگان حيات برزخي دارنـد

مي نيز داراي چنين حياتي3كافران و اين نگرش كه انسان همراه با مرگ فنا پذيرد، اند
و مرگ را بـه نـوعي نگرش مادي صرف است كه هستي را هم  و همسو با ماده سطح

. داند پايان زندگي انسان مي
به نكته ديگري كه در اين باب مطرح مي ن رغـم تفكـر وهابيـا گردد، اين است كه

تواند با عالم ارواح ارتباط داشـته مبني بر ناتواني مردگان در شنيدن، انسان در دنيا مي
و با آنها سخن بگويد؛ چنان  كه آيات زيادي در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله آيه باشد

گفـتن حـضرت سخن4 سوره مباركه اعراف در مورد مرگ دسته جمعي قوم صالح، 78

آ صالح با اجساد بي  دهنـده كه همه اين آيات نشان6و ماجراي حضرت شعيب5نهاجان
.امكان برقراري ارتباط زندگان با عالم ارواح است

آل.1 شـایان ذکـر اسـت کـه نظـر وهابیـان در مـورد.٢٧ــ٢٦، آیـات)٣٦(؛ سـوره یـس١٧١ـ ١٦٩، آیات)٣(عمران سوره
و مـا از ماهیـ ت آن حیات برزخی این است که این حیات نوعی از زندگی است کـه حقیقـت آن را خـدا مـی دانـد

و حـاجزی میـان زنـده. آگاه نیستیم و امـوات اسـتبه عبارت دیگر، بـرزخ مـانع تـوان بـا مردگـان بنـابراین نمـی. هـا
ـW(: جوینـد مؤمنـون اسـتناد مـی سـوره مبارکـه١٠٠این گروه در ایـن زمینـه بـه آیـه. ارتباط بر قرار نمود ِ ِ̧ ِ(ـ@َوَرا َو
َ�ُ�	َن ْ¹ُ ِم ْ�َ اند که عدم شناخت حقیقت حیـات برزخـیهللا سبحانی در جواب این شبهه فرمودهآیت.)َ�ْ#َزٌخِإَىل

و ویژگی ازو قرآن به بعضی از ویژگی. های آن نیستمانع از شناختن آثار هـای حیـات برزخـی اشـاره کـرده اسـت؛
 مـردم بـه زنـدگیو معنای حاجز بودن برزخ نیز یعنی مانع از بازگـشت١٧١ـ ١٦٩، آیات)٣(عمران جمله در سوره آل

. سوره مؤمنون این امر تبیین گشته است١٠٠که در آیه دنیوی است، نه مانع از ارتباط؛ چنان
ُیْ#َزُ+	َن(.2 ْ ِ

FGَأْ;َ��ء5�َِ*َر=ْ�َ �Jًا	َأْ(َ Aِیَ@ُ+ِ�ُ�	ْاِيفَ�ِ<�ِ= اّ"ِ
�َْ�َنب. ا�.CَDََو*¦ْ�َ@)ِ � �Jَmُ~ُ اّ"ُ َوMْfََ�ْ<ِ�ُ#وَنِ���.Aِیَ@َ�ِ#ِ;َنيِمبَ ِ�ِ

�ْـoََُن¼َ ْ~ُDََو ْ pَـْ	ٌفَ�َ�ـْ�ِ .DَأWْـ ِ̀ $ِ�ْpَ@ْ F) ِGِ َیْ¶�َُ:	ْا �ـLَُأْ_ـَ# اْملُـ6ِْ(5َِني*َملْ ِ¾ُDَ َوَ�ـْ¦ٍ=َوَأن. اّ"َ ـَ@ اّ"ِ F)�ٍ1َ�ْـ ِ¿ِ )Mْfََ�ْ<ـِ�ُ#وَن

آل( .)١٧١ـ ١٦٩، آیات)٣(عمران سوره
Jُْ#َ_ُ�	َن(.3 ْ|ُ Fِإَىلَر� ُمث. ْ|ُ�ِ=َ Fيُو�Aِ.�ِت ا	اْملَْ Oُ�َ .)sُ� .�	َ َÀَ=ْ+ُ()١١آیه،)٣٢(سجدهسوره.(
َ_�ِمثَِني(.4 �ُ	ْاِيفَداِرِ~ْÂَ£ْuَ�َ �ُ$َ_ْ ُ ا�#. ُÃْAَpَuَ�َ()٧٨، آیه)٧(سوره اعراف(.
َوَ+(.5 ْ ُ�ْ�َ َنيَ�َ�َ	ىل. ِ��ِ�ـ ـ	َن ا�5. V> ِ�Cُ

.D@ِ%ـ�َوَWْـ%ُ�َTُْـ� َو8ََ Fَ�َريب�ِرَ��َWْ%ُ�ُ�ْ�َ�َْأ *ْ:َ�َ َ+ْ	ِم َی� ، آیـه)٧(سـوره اعـراف()�َل
٧٩ .( 
6.)#ِ�ِ� َz�اْ ُ~ُ َ>ُْا �>ً�ْ�َiُ ُ�ْا .A�َ Aِیَ@ � ا�. َ̀ ��ِ َی5َ�ْْ	ْا ْ uَ�َنمل. �>ً�ْ�َiُ ُ�ْا .A�َ Aِیَ@ َأْ�َ�ْ�ـُ�ُ%Wِْرَ�ـ�Dَِت* یَ@ ا�. َ�َ:ـْ* َ+ـْ	ِم َوَ+�َلَیـ� ْ ُ�ْ�َ َ�َ�َ	ىل.

َ>ِ�ِ#یَ@ َ+ْ	ٍم َ�َ�َm �َ�ْ%َ�َWْ%ُ�َTُْ� َو8ََ F٩٣ـ٩٢، آیات)٧(سوره اعراف()َريب.(
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سنت نيز ادله فراواني در باب وجود چنين ارتباطي وارد شده است؛ در ميان خود اهل
. نگاشته استالروحتيميه، در اين زمينه كتابي به نام قيم جوزي، شاگرد ابن از جمله ابن
مي اينكه سالم: گويد وي مي سالم بر شما كه در خانـه قـوم«گويد كننده بر اهل قبور

مي»ايد مؤمنان آرميده  و گر نـه، خطابش متوجه كساني است كه و شعور دارند، شنوند
و بيهوده اسـت  و جمادات خواهد بود كه لغو . سخن وي به منزله خطاب به امر معدوم

ن و روايات متواتر نيز داللت مي سلف نيز بر اين مطلب اتفاق كنند كه مردگان ظر دارند
مي زيارت زندگان را مي و خيرات آنان خوشحال و از سالم 1.شوند شنوند

آن: در روايتي ديگر آمده است و در جنگ بدر گاه كه مشركان قريش كشته شـدند
چ6اجساد آنان در ميان چاهي ريخته شد، پيامبر  و بـه آنـان نـين بر سر چاه آمد

و كاشانه: خطاب كرد او همسايگان بدي براي رسول بوديد، از خانه و با  بيرونش كرديد
در ايـن هنگـام. من آنچه را كه خدايم وعده كرده بود، حق يـافتم. به جنگ برخاستيد

مي: كسي به رسول خدا گفت  گويي كـه اجـسادشان از هـم پاشـيده با مردگاني سخن
و نـزول فرشـته. از آنها شنواتر نيستيتو: به او فرمود6است؟ پيامبر  ميـان مـن

2.گرداني من از آنها نيست اي جز روي عذاب كه مأمور آنهاست، فاصله

پيامبر گرامي اسالم وارد بقيـع: گويد آن است كه مي صحيح مسلم روايتي ديگر از
مي مي و اهل قبور را با جمله زير مورد خطاب قرار مي شد و یکم السالم علـ«: فرمود داد

هللا بُکم الِحقون و إنا إن شاء و أتاکم ما توعدون غداً مؤجلون 3.»دار قوم مؤمنین

 بـه جـسد7در واقعه جنگ جمل نيز نقل شده است كه گذر اميرالمؤمنين علـي
آنآن. دستور داد او را بنشانند. افتاد4سور كعب بن چـه گـاه بـه وي خطـاب كـرد كـه

 
ُیــسّلموا علــیهم ســالَم مــ«.1 َســلَّموا علــی أهــل القبــور أن َشــّرع النبــی ألّمتــه إذا ُیخاِطُبونــه فیقــولو قــد الــسالم:ن

و  و لوال ذلک لکان هذا الخطاب بمنزلة خطـاب المعـدوم و یعقل َیسمع و هذا خطاب لمن علیکم دار قوٍم مؤمنین
َیسَتبـِشُر بـه و َیعـرف زیـارَة الحـّی لـه و قد تـواترت اآلثـار عـنهم بـأن المّیـت و السلف مجمعون علی هذا .»الجماد

ص ابن( ).٥قیم جوزی، پیشین،
فقرطبی، ابوبکر محمد،.2 و أمور اآلخرةيالتذکرة ص أحوال الموتی ،٢٤٦ .
بن.3 ص٢، جزء صحیح مسلمحجاج، مسلم .، باب ما یقال عند دخول القبر٦٤،
. دعوت می نمود7وی قاضی بصره بود که مردم را به جنگ با حضرت علی.4
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د آيا تو نيز آن را درست يافتي؟ حـضرت. رست يافتم پروردگارم به من وعده داده بود،
و به سراغ جسد طلحه رفت آن . با همان شيوه با وي سخن كرد. گاه بدن او را رها كرد

را با كـساني سـخن مـي: يكي از اصحاب به آن حضرت گفت گـويي كـه سـخن تـو
كـه مـشركان به خدا قسم، سخن مرا شنيدند؛ همچنان: حضرت جواب داد! شنوند نمي

1.بدر سخن رسول خدا را شنيدند

:سنت است، در تفـسير خـود از اميرمؤمنـان قرطبي نيز كه يكي از مفسران اهل

و خود را روي، عربي بيابان6كند سه روز پس از دفن رسول خدا نقل مي نشين آمد
و عرض كرد  و از خاك آن بر سر خود ريخت  اي رسول خدا، شما:قبر آن حضرت افكند

م و و شما از خدا دريافت كرديد، ما هم از شما دريافت كرديم فرموديد از جمله.ا شنيديم
Wَْ_^ُؤوَك(آياتي كه بر تو نازل شد، اين آيه بود كه  ُ̀ �َaُbَأ 1ُ�َ	ْا .cِإذ ْ ُ .eَأ	ْ�و من بـر خـود)َوَ

و آمده پس از قبر صدايي برخاست كـه تـو. ام كه تو برايم طلب آمرزش كني ستم كرده
2.ده شديبخشي

كـه در ابتـداي نكته ديگري كه آوردنش خالي از لطف نيست، اين است كه چنـان
 سوره مباركه فاطر، مـشركاني هـستند22بحث از نگاه تفاسير بيان گرديد، منظور آيه 

و هرگز او را اطاعت نمي كه سخن و ارشاد پيامبر با آنان سودي نداشت بر. كردند گفتن
گفتن بـا مردگـان تـشبيه گفتن با مشركان را به سخن همين اساس قرآن كريم سخن

بنابر اين وجه تشبيه، اصل شنيدن يا نـشنيدن نيـست، بلكـه وجـه تـشبيه. كرده است 
را كه قبالً سخن ابـن چنان. گفتن با هر دو گروه است بودن سخن فايده بي قـيم جـوزي

بـا مردگـان در توان خواهد بگويد نمي مطرح ساختيم كه گفته است خداوند هرگز نمي 
و هرگز خداوند نمي  خواهد بگويد مردگان در قبر قبر سخني گفت كه از آن بهره گيرند

 
ص حرب الجملشیخ مفید،.1 ،١٩٥ .
ج پیـشینمحمـد، فـرج قرطبی، ابوبکر.2 ص٣، التـذکرة فـی أحـوال قرطبـی روایـات دیگـری نیـز در کتـاب. ٢٢٩،

و أمـور اآلخـرة (بـاب مـا جـاء أن المیـت یـسمع مـا یقـال ذکـر کـرده اسـت« در بـابی بـه نـام الموتی قرطبـی،:ک.ر.
فمحمد، فرج ابوبکر  ص أحوال الموتی وأامور االخرةيالتذکرة ،٢٤٦ .( 
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كننـدگان اهل شنيدن نيستند؛ در حالي كه پيامبر فرمودند مردگان صداي نعلين تشييع
1.شنوند را مي

و أحوال أهلها الفرج حنبلي نيز در كتاب خويش با نام ابو  درورلي النشإأهوال القبور
مي22ذيل آيه تـوان از سماع در آيـات مـذكور دو معنـا مـي: گويد سوره مباركه فاطر

و ثمر آن، كه مراد: برداشت كرد  و نتيجه و ديگري استجابت و فهم كالم، يكي ادراك
از اين آيات، معناي دوم است، نه معناي اول؛ چرا كه اين آيات كريمه در سياق خطاب 

و ايمان را اجابت نميبه كفار است كه دعوت به . كردند هدايت
( ابوالفرج با استشهاد به آيه شريفه

.Dٌب	ُ�ـ+ُ Wْـ َواPÄِـِ°َهلُ F@ـ ِ��اْ ـَ@
F) َ�ِ�ـًريا َ .Åـ َ̀ َ��ِ َذَرْأPَـ� َوَ�َ:ـْ*

ـ� ـXُِ#وَنِ�َ ْ¹ُ .D َأْ�ُنيٌ Wْ َوَهلُ � 	َنِ�َ ُ̀ :َaْ�َ(و ديدن از كفـار: گويدمي  نفـي در اين آيات شنيدن
و هدايت را بشنوند، بـه همـين منـوال اسـت و اينكه كفار نيز نداي ايمان . شده است

و فايده شنوايي باشد كه عبارت بنابراين نفي در آيات كريمه، مي تواند متوجه اثربخشي
و پاسخ از اجابت  و درك است؛ كردن و اين غير از نفي فهم  چراكـه ممكـن دادن است

و و دركي باشد، 2.لي پاسخي شنيده نشوداست فهم

نكته آخر اينكه حتي اگر بر فرض محال قبول كنيم مردگان پس از مرگ همچون
مي بت مي هاي جامد مي شوند كه نه و نه هم شنوند توان با آنها ارتباط برقرار نمود، باز
 چـرا كـه تـشبيه توان اتهام شرك از جانب وهابيان به ساير مسلمين را پـذيرفت؛ نمي

ص قیم جوزی، ابن.1 .٤٦ـ٤٥پیشین،
ُ(ـْ*ِ�ِ#یَ@(و اما قوله.2 ـْ	ا َو�. ِإَذا َ��َء V*ـ�ا .W VXـ�ا Lُ1ِMُْـNDََىتَو	اْملَـْ Lُ1ِMُْـN DَOَـ .Pي(و)٨٠، آیـه)١٦(سـوره نحـل()ِإ	ِ�َMْـfَ َوَ(ـ�

1ِ�ْ َأTَPِمبُ �Rَfَ@)َLُ1ِMْfُُءوَ(� َ @ِيف اْ�ُ:ُ<	ِر اْ َْ;َ��ُءوDَ اْ َْ(َ	اُتِإن. ا". .)Lٍ()و).٢٢آیه،)٣٥(سوره فاطر فان الـسماع یطلـق
و االستجابة لـه  و یراد به االسماع االنتفاع به و فهمه، و المـراد بهـذه اآلیـات نفـي الثـاني .... یراد به ادراک الکالم

ال لإلیمــان إذ و ال یــستجیبون للهــدی ا دعــوا إلیــه؛ کمــا قــالهللا دون األول، فانهــا فــي ســیاق خطــاب الکّفــار الــذین
ـ�(: تعالی ـm WَْذاٌنfَDَـ1َMُْ�	َنِ�َ َوَهلُ ـ� ـXُِ#وَنِ�َ ْ¹ُDَ َأْ�ـُنيٌ Wْ َوَهلُ � 	َنِ�َ ُ̀ :َaْ�َDٌَب	�ُ+ُ Wْ Pِْ°َهلُ ِÄَْو ا F@ ِ��اْ @َ)ِ َ�ِ�ريًا

َ .Å َ̀ َ��ِ �Pََذَرْأ *ْ:َ�َ َو
V=gََأ ْ~ُ=ْ�َ Pَْ��ِم َ ْ<َOَ�ِ�َنُأو	َ��ِ�ُ��اْ ُ~ُOَ�ِ�ُأو() و اإل ). ١٧٩، آیه)٧(سوره اعراف. بصار عنهم؛ ألن اآلیة في نفي السماع

و ثمرتـه و. الشیء قد ینفـی النتفـاء فائدتـه ال یبـصر، و و یبـصره، فکانـه لـم یـسمع فـإذا لـم ینتفـع المـرء بمـا یـسمعه
و کــــذلک ســــماع الکفــــار لمــــن دعــــ و الهــــدیإاهم ســــماع المــــوتی هــــو بهــــذه المثابــــة، :ک.ر(لــــی االیمــــان

و احوال اهلها الی النشورعبدالرحمن، الفرج، ابی  ). اهوال القبور
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و غلط است عمل موح در. دان به عمل مشركان در اين زمينه قياسي نادرست با دقـت
مي عمل اين دو گروه هيچ وجه تشابهي يافت نمي  با گردد؛ مشركان بت را و پرستيدند

اين ديد به پرستش آنها اهتمام داشتند كـه بـت را انـداد يعنـي خـدا يـا شـريك وي 
ُ*ِ((: ناميدند مي ِz

�ِسَ(@َی3. َ�ــــــُ��F اّ"َِوِ(َ@ ا�5. ْ ُeَ	 V> ِ�¼ُ َأPَْ*ادًا و ذلـت1.)ْ@ُدوِن اّ"ِ  آنان عزت
مي خويش را به طور كامل در دست بت َ�ُ%ـ	ُا(: دانستند ها F� ـً� ِ mِهلَ ـAُواِ(ـ@ُدوِن ا".

َz .Cَوا
oّ�ِWًْا و زيان را در دست بت2.)َهلُ مي همچنين سود َ(�Dََوَیْ�ُ<ُ*وَنِ((: ديدند ها ِ @ُدوِن ا".

ِ iُــَ$َ��ُؤ5�ِ�Pَــَ* ا". Wْوَ�ُ�	ُ�ــ	َن هــDَ6ُِء ُ̀ وDََیــ$َ5ُ� ْ~ُ V#ــ ــاري از بــت3.)َ¾ُ و ي هــا طلــب نــصرت

WُْیXَ5ُ#وَن(: كردند مي ُ̀ .��َ .� �ً ِ mِهلَ Aُواِ(@ُدوِن ا".
َz .Cو عقيده داشتند كه خدا تدبير امـور4)َوا
و انسان عالم از جمله زن و اختران هـاي مقـرب واگـذار كـرده دگي بشر را به فرشتگان

و انسان براي تقرب به خدا بايد آنها را عبـادت كنـد  ِ(: است ِإَىل ا". Pَ�ُـ� F#:َ�ُ�ِ
.Dِإ Pَْ�ُ<ـُ*ُ~ْ َ(ـ�

و اين امر بسيار جاهالنه اسـت6 اما عمل موحد دقيقاً بر خالف اين امور است5؛)ُزْ�ـَىف
و بـت كه نسبت و عمل او را با مشركين پرسـتان يكـي شرك به شخص موحد دهيم
. بدانيم

 ثمره بحث�
:توان گفت با توجه به مطالبي كه مطرح گشت، مي

@ِيف اْ�ُ:ُ<	ِر( سوره مباركه فاطر22آيه .)Lٍ1ِ�ْ َأTَPِمبُ كه)َوَ(�  ناظر بر اين مطلب است
، همچون مردگان هستند كه هر چه بـا گويي اي پيامبر، مشركاني كه با آنها سخن مي

. ١٦٥، آیه)٢(سوره بقره.1
.٨١، آیه)١٩(سوره مریم.2
.١٨، آیه)١٠(سوره یونس.3
یس.4 .٧٤، آیة)٣٦(سوره
ر٣، آیه)٣٩(سوره زمر.5 .، توحید در قرآنیر موضوعی قرآن کریمتفسعبدهللا، جوادی آملی،:ک.،
آل١٠، آیه)٣٥(سوره فاطر.6 .١٢٦، آیه)٣(عمران؛ سوره
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هـا ديگـر قابليـت كه مردگان در قبر اي در بر ندارد؛ زيرا چنان آنها سخن بگويي، فايده
و درخواسـت تـو را  و قدرت بر اجابت ندارند، مشركان نيز قابليت هدايت ندارند هدايت

ن اجابت نمي  و وجه تشبيه در اين دو امر اصل شنيدن يا عدم شنيدن يست، بلكـه كنند،
و عدم اجابت است، به عبارت ديگر، اسـماع در اينجـا بـه وجه تشبيه، هدايت  نپذيرفتن

و فهماندن است، نه اسماع به معناي شنواندن؛ لذا پندار وهابيان مبني بر  معناي ادراك
و بت دانستن مردگان، بنابر آيه  و شـرك22عدم شنوايي دانـستن سوره مباركه فـاطر

ب  و استغاثه و روايـات توسل و اين امر با توجـه بـه آيـات ه مردگان پنداري غلط است
. اثبات گشت
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 منابع�
، احمد عبدالحلیم ابن.١ و توزیع دارالکلمة الطیبة، مطبعة المدنی، مجموعة فتاوی شیخ االسالم: تیمیه ، نشر

.م١٩٩٥/ق١٤١٦المؤسسه السعودیه بمصر، چاپ اول،
:، تحقیق ناصر عبدالکریم العقل، ریاضلمخالفة اصحاب الجحیم اقتضاء الصراط المستقیم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.٢

.ق٢،١٤١١مکتبة الرشد، الطبعة
بن،عبدالوهاب ابن.٣ بن عبدالرحمن ف: محمد حسن و المرسلینيقرة عیون الموحدین ، تحقیق دعوة األنبیاء

.م٢٠٠٣/ق١٤٢٤حزم، چاپ اول، دار ابن
.ق١٣٩٥دارالکتب العلمیه،:بیروتالروح،: وزیجقیم ابن.٤
، دار النـشر مؤسـسه قرطبـه، مکتبـۀ أوالد الـشیخ للتـراث، تفسیر القرآن العظـیم: دمشقی، اسماعیلکثیر ابن.٥

.م٢٠٠٠/ق١٤١٢چاپ اول،
.١٣٧٥مطبعة البابی الحلبی،:، مصرسیرة النبویه: هشام ابن.٦
بن.٧ و اإلستمدادإرشاد العباد إلی: محمد ابوسریع، زکی و التوزیع، چاپ بطالن التوسل ، دار الحضاره للنشر

.م٢٠٠٧/ق١٤٢٨اول،
و أحوال أهلها إلی النشور:الفرج حنبلی، عبدالرحمن ابی.٨ دارالکتـاب العربـی، چـاپ:، بیـروتأهوال القبور

.م١٩٩٨/ق١٤١٨پنجم، 
.، دار احیاء التراث العربیروح البیان: حقی، اسماعیل.٩
ع. ١٠ بنبیضاوی، و أسرار التأویل،: عمر بدهللا، عبدهللا بیدارالکتب العلمیه: بیروتأنوار التنزیل .تا،
بن. ١١  القـسم الثـانی، چـاپ دوم،،ــ العقیـدة٢ سلسلة فتـاوی علمـاء البلـد الحـرام،:عبدالرحمن جریسی، خالد

.ق١٤٢٧
.ش١٣٨۵اسراء، چاپ دوم، نشر:، قمتوحید در قرآن، تفسیر موضوعی قرآن کریم: جوادی آملی، عبداّ�. ١٢
و محمد بلتاجی، سید حجاب. ١٣ بن: رومی، عبدالعزیز  القسم االول، عبدالوهاب، مؤلفات الشیخ االمام محمد

و الطبــعمجموعـــة رســائل فـــي التوحیــد، العقیــده و أعــدها للتـــصحیح ط/، صـــنفها جامعـــة االمــام محمـــد:،
بیاالسالمیهسعود بن .تا،

و المـنهجالتفـ: مـصطفی زحیلـی، وهبـة بـن. ١٤ و الـشریعة ـ سیر المنیـر فـي العقیـدة دارالفکـر: بیـروت، دمـشق
.ق١٤١٨المعاصر، 

.ق١٤٢٢دارالفکر،:، دمشقالتفسیر الوسیط: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.١٥
هللا. ١٦ و جوه التأویل: زمخشری، جار و عیون األقاویل في نشر ادب:، قمالکشاف عن حقائق غوامض التنزیل

بیحو  .تا زه،
.ش١٣٨٧مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم،: قمحرب الجمل،: مفیدشیخ. ١٧
بنطبری. ١٨ .ق١٤٠٨:، بیروتجامع البیان: جریر، محمد
بن. ١٩ و أرکان اإلسالم: صالح عثیمین، محمد بیالمیثم دار ابن:، قاهرةفتاوی العقیدة .تا،
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بن. ٢٠ ف منهج االمام محمد بن: فوزان فوزان، صالح  دارالـسنة للنـشر، چـاپ اول،ی مسألة التکفیـر،عبدالوهاب
.ق١٤٢٨

و أمور اآلخرة: قرطبی، ابوبکر فرج محمد. ٢١ ، تحقیق یوسف علی بـدیوی، جـزء اول، التذکرة فی أحوال الموتی
.م١٩٩٩/ق١٤١٩دار ابن کثیر، چاپ اول،: دمشق، بیروت

.ق١٣٨٧دارالکتاب العربی،:هر، قاهالجامع ألحکام القرآن: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ٢٢
بن.٢٣ در٨، صحیح مسلم: حجاج قشیری، مسلم بی: ج، مصر٢ جزء ، .تا مطبعة محمدعلی مبیح
و جالل الدین سیوطی.٢٤  http://www.altafsir.com:، موقع التفاسیرتفسیر جاللین: محلی


