
 

 

 1400 بهیاه و اابتیما   13 شیماه  ش یم ژووش ، فیا   دوفصلنامه علمی  ژووشیی  فیل  

 27-49ص حییات:   27/02/1400ااهیییییخ اأیییییییییید:   23/10/1399ااهیییخ دهیییییافییت: 

 
 یۀبر آ دیبا تأک انیمفهوم عبادت از منظر سلف یبررس

 «اسجدوا آلدم»
  *زاده یقاض نیحس

 چکیده
نقـش  ،که در اثبات ادعای تکفیر است در ادبیات سلفیان ترین مفاهیم عبادت از مهم

عنـوان عمـل عبـادی  آنچه در ادبیات نقلـی بـه ،ایشانعهده دارد. در نگاه ی بریزیربنا
عبـادت خـدا و  ،اگر برای خدا باشد .عمل عبادی است ،در هر صورت ،شمرده شده

دعـای »لذا موضـوعاتی نظیـر  ؛خدا خواهد بود عبادت ییر   ،خدا باشد اگر برای ییر  
 اما ایـن نگـاه بـه عبـادت، ؛شود و... شرک محسوب می «بح لغیر اللهذ»و  «اللهلغیر 

 ؛است که واقع شـده «سجده لغیر الله»جمله آن اشکاالت نقضی متعددی دارد که از
امـا  ؛ی یافـت کـه حاصـل شـدهتوان عمل عباد شرک نیست و همین که می اما قطعاً 
ای لغیـر اللهـی نیـ  یافـت کـه تـوان دعـ نبوده است دلیل بر این است که میعبادت 

سـوی از اسـت ی ممکـناما عبادت نبوده است. در این میـان توجیهـات ؛حاصل شده
آنچـه  اساسـاً  :اول اینکـه .متصـور اسـت نمونـهچهار  ،سلفیه بیان شود که به ترتیب

 قبله بوده و نه مسجود؛ سـوم حضرت آدم :سجده نبوده؛ دوم اینکهصورت گرفته، 
صورت اسـتثنا  سجده به :بوده نه عبادی و چهارم اینکه یتحیت صورت سجده به :اینکه

شـود  اشکاالتی دارد کـه موجـب مـی ،هتوجی اما هر چهار ؛و خاص جای  شده است
ی از نقـ  واردشـده بـه تعریـف عبـادت یبرای رهـا صحیح، ییک از آنها جواب هیچ

 نباشند.
بـودن حضـرت  ، شرک در عبادت، قبلـهمالئکه، حضرت آدم ۀسجد :ها کلیدواژه

 تحیتی. ۀ، سجدآدم
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 مقدمه
 یبلکه نـوع ؛رحمانه ه فقط یک قساوت بیآنچه امروز دامن جهان اسالم را گرفته است ن

سـت. ا الله رسـول کتاب خدا و سنت   ۀکه مدعی اسالم اصیل بر پای باشد میتفکر 
لذا برخورد بـا  ؛ا تعالیم متحجرانه و واپسگرایانهابداعی و جدید ب اسالمی وارونه و کامالً 

 ۀبلکـه الزم اسـت در عرصـ ؛برخوردی نظامی و فی یکی نخواهـد بـود صرفاً  ،این گروه
جذب ایـن  ،جهاد صورت گیرد تا خیل جوانانی که از امت اسالم ،فکری نی  با این گروه

درون و اعمـاق  زانـد ا تعالیم باطل این گروه فدا کرده ۀاند و جان خود را بر پای شده تفکر
بیانگر عمق  ،بیراهه است و البته این خیل جمعیت ،اند برگ یده راهی که ،ع شوندقانجان 

 .استوز اسالم در امت امر دوری از تعالیم اسالمجهالت و 
موضـوع  ،های مهم تفکر تکفیر که ثمرات متعددی بر آن بار شده است لفهؤاز م ییک

که طلـب  نچنا ؛یر استالهی عبادت ی یاستغاثه به اولیا ،عبادت است. در نظر سلفیان
 ،ییـر طور است و تبرک و نذر و ذبح برای ایشان نیـ  عبـادت   شفاعت از ایشان نی  همین

در اتهـام  ترین دلیل محسوب شده و شرک الوهی را به دنبال دارد و شاید بتوان گفت مهم
 در هـا هـا و پـهوهش محور بسیاری از تحقیق ،دتلذا عبا ؛شرک، شرک در عبادت است

 مستقیم خواهد بود.صورت مستقیم و ییر سلفیان به یبررسی آرا ۀحوز
، مفهـوم عبـادت از اسـتبررسـی  ۀشایست ،جمله محورهایی که در بحث عبادتاز

شامل  که قدر توسعه یافته نآمفهوم عبادت  ،در نگاه ایشانکه چرا  باشد. میمنظر سلفیان 
 ،ایشـان در موضـوع عبـادت. دیـدگاه شـود نی  می عبادت نیستی که یبسیاری از کارها

حتـی  اسـت؛اشکاالت متعـدد نقضـی و حلـی بـر آن متوجـه و  پذیر است آسیب بسیار
گـاه و بـه اصـطالح ارتکـازی ایشـان نیـ  کردتوان این ادعا را ثابت  می  ،که تفکر ناخودآ

گاهانه و اعالمی ایشان در ت  لیفات است.أخالف تفکر آ
ت که بر تعریـف ایشـان از عبـادت وجـود ناظر به یکی از نواقضی اسپیش  رو   ۀمقال

 ،از ایـن جهـت کـه سـجده باشد. می دارد و آن امر خداوند بر سجود به حضرت آدم
و ایـن  هخدا انجام شد کریم به دستور خداوند برای ییر   اما در قرآن ؛عملی عبادی است

 در عبادت است. شده ی ارائهنق  بر معنا
مجمـوع در .شـود بودن آیـه مـی که مانع نق  صور استتوجیهاتی مت ،البته برای آیه
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توجه محققین مورد شاءالله ان .ذکر شده و به هر یک جواب داده شده است ،چهار توجیه
 قرار گیرد.

 تبین نقض آیه به مبنای سلفیه در مفهوم عبادت
شـاید بتـوان گفـت  وسی در متـون اعتقـادی سـلفیان اسـت عبادت یکی از مفاهیم اسا

 بنای تکفیری سلفیان بر محور این موضوع بنا شده است.ترین پایه در  مهم
تعریف و بررسی مفهوم عبادت، محتاج به بحث مستقلی است تا اشکاالت مفهومی 

 کلمـات ایشـان لـذا جـای بررسـی   ؛دشـوو مصداقی نگاه سلفیان در این عرصه روشن 
در  محـور بحـث ۀاز ایـن جهـت کـه آیـاما  ؛نسبت به بحث عبادت در این مقاله نیست

تعریف  اصورت گذر به ،ر تعریف سلفیان وجود داردناظر به اشکاالتی است که د ،مقاله
 د.شو ایشان از عبادت ذکر می

 دیدگاه سلفیان در تعریف عبادت
 تعریفی ارائه کرده است که سـلفیان بعـد از او ،سس مکتب سلفیه از عبادتؤتیمیه م ابن

عنـوان تعریـف شـاخ  ذکـر  ید و بهأییف را تمعاصر، این تعر یک به یک حتی سلفیان
 .اند کرده

َنةق  َباطق َمالق اله َعه َه ، َوا َلالق قه َ َه : مق ه ا َضاهو َ ره بُّ و اللَّ و َو حق لِّ َما  و كو ٌع لق ٌم َیامق يَ اسه َباَدةو هق عق
اله

 ، َحادق ،ق ُو اله اده ، َوصق َحجُّ ، َواله َضامو ، َوالصِّ َکاةو ، َوالزَّ اَلةو ؛ َفالصَّ َرةق اهق ، َوالظَّ َماَناةق َ َه َدا و ا
َ
َوأ

ُو  َخاله ، َواله َمتق ق َرحه َیا و لق ، ... َوالرَّ رو که ِِّ ، َوال َعا و ، ... َوالدُّ َحامق َره َه َلةو ا ، َوصق َد ه ق َلالق
رُّ اله ِق َو

ِق ق  ا
َِ َع  1؛لق

دارد و  دوست می اسمی جامع برای جمیع مواردی است که خداوند ،عبادت
نمـاز،  عمـال بـاطنی و ظـاهری؛ ماننـد  به آنها راضی است. اعم از اقوال و ا

ارحـام،  ۀامانت، نیکی به والـدین، صـل یادا ی،یراستگو زکات، روزه، حج،
 دعا و ذکر، امید رحمت و خوف از عذاب.

الهی درخواسـت حاجـت  یشدن کسانی است که از اولیا این تعریف، مشرک ۀنتیج
که چرا جویند؛ ه ایشان تبرک میبه آثار منسوب ب و کنند ارند یا برای ایشان نذر و ذبح مید

                                              
بـاز، عبـدالع ی  بـن  بـن ؛80، ص1، جفتداوی ورسدائلبراهیم، االشیخ، محمد بن  آل ؛44، صالعبودیةتیمیه، احمد، ابن .1

 .287، ص1، جفتاوی نور علی ال ربعبدالله، 
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لـذا اگـر  ؛گیرنـد هستند و در تعریف عبادت قرار می از اعمال عبادی «دعا، نذر و ذبح»
 موجب شرک در الوهیت خواهد شد. ،کار رود خدا به برای ییر  

اما ایـن  ؛این بیان، بیانی ساده و روشن از نگاه وهابیت به موضوع شرک عبادی است
 ،ایـن اشـکاالتمتعددی است که یکی از  ی  اشکاالت نقضی و حل  دچار  ،وهابیت نگاه  

است که در پنج آیه از قرآن بـا سـیاق واحـد  مالئکه به حضرت آدم سجود ۀشریف ۀآی
 1آمده است.

 َِ ضَس أَ لق ِه  إق
الَّ وا إق

وا ِلقَدَم َفَسَجدو دو جو َكةق اسه َماَلئق له َنا لق
له ذه قو  2؛َوإق

مگر ابلـیس  ؛سجده کنید، همه سجده کردندو چون به مالئکه گفتیم به آدم 
 3.که امتناع ورزید

کند به ایـن دلیـل  می مبنای ایشان در مفهوم عبادت را نق  ،چگونه این آیهاما اینکه 
-کـه ابـن چنـان ؛از برتـرین مصـادیق عبـادت اسـت واست که سجده از اعمال عبادی 

 :عبدالوهاب گفته است
َكر: م  ذلا  الساجلد فاال والعبادة أنلاع کثضرة لكني  نه َجا ِأنلاع کثضرة ال تو لو َمثُّ
و
أ

 جلز لعبد أَ  ضع ویج  عل  اَرض سایدا إال لل  وحده ال شر   ل ، ال لمل  
يٍّ َللق  4؛مُرب، وال لنبي مرسل وال لق

آن را نام ببـرم کـه کسـی خواهم مواردی از  اما می ؛عبادت انواع کثیری دارد
ن موارد سجود است. جای  نیست برای کسی جـ  ای ۀجملاز ؛کند انکار نمی

 نـه ی ملکی مقرب و نه نبـی مرسـل ونه برا .خدا پیشانی بر خاک نهاده شود
 از اولیا. ای ولی

بـه نـوعی قابلیـت  کـه هـر کـاریاگر نگاه به موضوع عبادت به ایـن وسـعت باشـد 
د عبـادت خواهـ ،دکار رو عا و نذر و ذبح و...( هر جا بهشدن داشته باشد )مانند د عبادی

نیـ   مالئکه بـر آدم ۀبنابراین سجد ؛الهی صورت گیرد یبود ولو اینکه نسبت به اولیا
 را محسوب شود و حکم به شرک مالئکه داده شود و ابلیس باید عبادت حضرت آدم

لذا یا باید در تعریفی کـه از عبـادت  !موحدین واقعی نامید ۀکه سجده نکرده باید در زمر
تجدید نظر کرد تا این مورد و امثـال ایـن مـورد )ماننـد سـجده بـه حضـرت  ،ارائه شده

                                              
 .34ه، بقر ؛11، اعراف ؛50، کهف ؛61، سراءا .1
 .116، طه. 2

 .تفسیر المیزان ۀترجم .3

 .28، صالجواهر المضیةعبدالوهاب، محمد،  ابن .4
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صحیح نیست یا باید این آیـات  ،شده و این یعنی تعریف بیان( را شامل نشود یوسف
 را توجیه کرد تا نقضی بر تعریف وارد نشود. ییر از دو راه، راه دیگری وجود ندارد.

بلکــه راه دوم را  ؛انــد رنداشــتهای خــود در تعریــف عبــادت بســلفیان دســت از مبنــ
مـورد شـان یـک بـه یـک اما توجیهـات ای ؛اند دهکرد و توجیهاتی برای آیه ذکر ان برگ یده

توجیه است یا اینکه بایـد راه اول  قابل ،این آیاتتا روشن شود که آیا  گیرد بررسی قرار می
 نشود. تا شامل این آیات کردیعنی باید در تعریف عبادت بازنگری  ؛را برگ ید

 :شریفه از قرار زیر است ۀآی خصوصدر شده طرحتوجیهات 

 اول: نفی سجود
 ۀنکر تحقق سـجدم این است که اساساً  ،آیه بیان شده دراولین راه برای فرار از نقضی که 

ای اتفاق نیفتاده تا بحث عبادت  اند که در این صورت دیگر سجده شده مالئکه به آدم
نـه اینکـه نوعی خضوع و احتـرام بـوده  ،واقع شده استبلکه آنچه  ؛و شرک مطرح شود

تفاسـیر جملـه کـه از معدالم التنزیدل بغـوی دریده شـده باشـد. ئسر بر خاک سـا واقعاً 
 گوید: موردوثوق سلفیان است می

اَصح أَ السجلد کاَ ِلدم عل  الحُضُة ... ولم  ك  فض  وضاع اللیا  علا  
 1؛أِطل ذل  ِالسالماَرض إنما کاَ انحنا ، فلما یا  اإلسالم 

)آلدم بـوده نـه الـی  ؛شده است به آدم صحیح این است که سجده واقعاً 
بلکـه تنهـا  ؛طور نبوده که صورت بر زمین قرار گرفته شده باشـد آدم( اما این

 کردن باطل شد. سالم ۀواسط زمانی که اسالم آمد این روش به .هبود انحنا
کـه ایشـان نیـ  از دیگـران نقـل  یر وسدی تفسدبغوی از واحدی در  از قبل ،این قول 
 :آمده است ،اندکرده

وحك  اِ  اَنباري، ع  الفرا ، ویماعة م  اَئماة: أَ ساجلد المالئكاة ِلدم 
... وکاَ ذل  تحضة الناس وتعظضم ِعضجم ِعًضا ولام  كا  وضاع اللیا  علا  

 2؛اَرض، فلما یا  اإلسالم أِطل ذل  ِالسالم
 مالئکه بـه آدم ۀسجد :و تعدادی از ائمه نقل است انباری و از فراء از ابن

از روی تحیت و احترام بوده و صورت بر زمین گذاشتن نبوده اسـت. زمـانی 
 باطل شد. ،کردن سالم ۀواسط که اسالم آمد این رویه به
                                              

 .104، ص1، جمعالم التنزیل فی تفسیر القرآنبغوی، حسین بن مسعود،  .1
 .120ص ،1، جالوسی  في تفسیر القرآن المجی  ،حمدابن  یبوالحسن علاواحدی نیشابوری شافعی،  .2
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آیـه  خصـوصعنوان یک قول در ضمن اقوال دیگر در کثیر به این دیدگاه در تفسیر ابن
رشـید رضـا  تفسیر المنارتوان در  این دیدگاه را مین معاصرین نی  در بی 1نقل شده است.

 2کرد.مشاهده 
سنت نی  این حمل خالف ظـاهر  حدی روشن است که ب رگان اهل بطالن این قول به

از قـول  الجدام  الحسدام القدرانقرطبی در  اند. بطالن آن دادهه ی بیو ر نکردندرا تحمل 
 «.متعارف در نماز بوده است ۀهمان سجد ،سجدهاین » :است هسنت آورد جمهور اهل

فُال الجمجلر: کاَ هِا أمرا للمالئكة ِلضاع الجبااه علا  اَرض، کالساجلد 
 3؛المعتاد في الصالة، َن  الظاهر م  السجلد في العرُ والشرع

صـورت گذاشـتن پیشـانی بـر  امر به سجده برای مالئکه به ،اند جمهور گفته
سـجود  ۀکلم ظاهرزیرا  ؛ای که در نماز است دهسج مانند   ؛خاک بوده است

 در عرف و شرع همین نوع از سجده است.
 :گوید می ،سر است ینحناکثیر بعد از نقل اقوال مختلف که یکی از آنها صرف ا ابن

آمـدن سـر  ینیاتفاق افتـاده و اینکـه تنهـا پـا دمواقعی به آ ۀاظهر این است که سجد»
 4.«ضعیف است ،باشد

است که  باشد به این جهت می سجده بر پیشانی اینکه سجده بر آدم واقع علتدر
همان چی ی است که در نمـاز مرسـوم اسـت و اینکـه  ،سجده ۀظاهر و متعارف از کلم

کـه در کـالم قرطبـی بـه  چنان ؛خالف ظاهر است ،معنایی ییر از آن در نظر گرفته شود
چنین حملـی را  قطعاً  ،هستندی مشهور یلذا سلفیان که در ظاهرگرا ؛صراحت آمده است

 .پذیرند نمی
سجده، پیشانی بر خاک نهادن را  ۀبا تمسک به ظاهر کلمعثیمین بنا ،در بین سلفیان

 .صحیح دانسته است
قال ِعضجم: سجلد تحضة، ولضس سجلدًا عل  الجبجة، قاللا ذل  فرارًا م  کلنا  

 ، ولكا  الاِي سجلدًا عل  الجبجة، ََ السجلد علا  الجبجاة ال  صاح إال للا
                                              

 .139، ص1ج ،تفسیر القرآن العظیمکثیر، اسماعیل بن عمرو،  ابن .1

یابـد  اما با بیان معنای لغوی سجود که به صرف خضوع نی  تحقق مـی ؛هرچند رشید رضا تصریح به این قول نکرده است .2
 (.221، ص1، جتفسیر المنار، ابن علی رضا، محمد رشید)به این قول متمایل شده است. 

د بن  .3 نظیر این بیان ازسوی فخر رازی نیـ  ذکـر شـده اسـت.  .293، ص1، جالجام  ألحسام القرآنحمد، اقرطبی، محم 
 .(195، ص2، جمفاتیح الغیبفخر رازی، محمد بن عمر، )

 .139، ص1ج، تفسیر القرآن العظیمکثیر، اسماعیل بن عمرو،  ابن .4
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 1؛ جب علضنا أَ نأخِ الكالم عل  ظاهره ونُلل: اَصل أن  سجلد عل  الجبجة
بر پیشانی  هصرف تحیت و احترام بوده و سجد ،این سجود :گویند برخی می

خواهند از سجود بر پیشـانی  ل توجیه ایشان این است که میدلی .نبوده است
 .داننـد مـی چون سجده بر پیشانی را تنها برای خدا ؛فرار کنند خدا برای ییر  

الزم است بر ما که ظاهر کالم را بگیریم و بگوییم اصل در سجود این است 
 که بر پیشانی باشد.

سنت است و هـم  ب رگان اهل دیدگاه خالفهم  ،سر یبر انحنابنابراین حمل سجده 
 مردود است. ،لذا این پاسخ در توجیه آیه ؛و هم خالف ظاهر شیوخ سلفی

 بودن ایشانو نفی مسجود بودن حضرت آدم قبلهدوم: 
ایـن اسـت کـه  ،ادت محسـوب نشـوددومین راه برای اینکه آیه، نقضی برای تعریف عبـ

نفی و سجده به ایشان نظیر سجده به کعبـه  ،توسط مالئکه بودن حضرت آدممسجود
خداست نه سجده بـه  سوی کعبه، سجده برای طور که سجده به همان یعنی شود؛ترسیم 

. آدم خـود بـه خـدا بـوده نـه سـجده بـه نی  سجده سنگ و چوب، سجده به آدم
 است. سمت او بوده مالئکه بوده که تنها جهت سجده بهنظیر قبله برای  حضرت آدم

نیـ  دیگـر نقضـی بـر واقع سجده به خداوند صورت گرفته است که در ایـن صـورت در
 د.وجود نخواهد آم تعریف عبادت به

 ت که مقصود از سجده بـه آدمنقل شده اس 2از شعبی عطیه تفسیر ابناین قول در 
إنماا کااَ مدم »وقاال الشاعبي: » .خداوند اسـت ،او بوده و مسجود واقعی گرفتن قبله من لۀ به

 «آلدم»نظیر قبله بـوده اسـت و مقصـود از  ،شعبی گفت: آدم 3؛کالُبلة، ومعن  ِلدم إل  مدم
 .«است «الی آدم» ،همان

وقال ». ذکر شده است نیز کثیر تفسیر ابنو  4تفسیر بغویاین بیان در حد یک قول در 
 ،سجده برای خـدا بـوده و آدم :اند بعضی گفته5؛ِعضجم: ِل کانت السجدة لل  ومدم قبلة فضجا
                                              

 .88، صتفسیر الس ف ،عثیمین، محمدبنا .1
 .باشد ، میق103متوفای  تابعینو از  شاعر، محدث، فقیهابوعمرو عامر بن شراحیل شعبی حمیری کوفی،  .2

 .124، ص1، جالمحرر الوجیز فی تفسیر الستاب العزیزعطیه اندلسی، عبدالحق بن یالب،  ابن .3

معدالم التنزیدل فدی تفسدیر بغوی، حسـین بـن مسـعود، ). «وقیل: آلدم: یي إلی آدم، فکان آدم قبلة، والسجود لله تعالی» .4
 (.26، ص1، جالقرآن

 .139، ص1ج، تفسیر القرآن العظیمکثیر، اسماعیل بن عمرو،  . ابن5

http://wikifeqh.ir/فقیه
http://wikifeqh.ir/محدث
http://wikifeqh.ir/شاعر
http://wikifeqh.ir/تابعین
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 .«تنها قبله بوده است
االسـالم و رهبـر فکـری  عنوان شیخ تیمیه بهاز کلمات ابنتوان  می ،این احتمال در رد  

 .دلیل این را مردود اعالم کرده استچند  تمام سلفیان استفاده شود که به
 :کریم فرموده استخداوند در قرآن :دلیل اول اینکه

أحدها: قلل  ِلدم: ولم  ُل: إلا  مدم. »؛ اسجدوا ال  مدم :نفرملده ،اسجدوا ِلدم
 1؛وکل حرُ ل  معن 

آلدم و نفرمود الی آدم و هر حرفی معنایی خـاص  :خداوند فرمود :اول اینکه
 .برای خود دارد

دیگـر دلیلـی  ،تنها قبله بود و مسجود واقعـی خداونـد بـود ،اگر آدم :دلیل دوم اینکه
 نداشت که ابلیس از سجده امتناع کند.

والثاني: أَ مدم لل کاَ قبلة لم  متنع إِلضس م  السجلد أو  زعم أن  خضر منا . 
 2؛د تكلَ أحجارا ولضس في ذل  تفضضل لجا عل  المصلض  إلضجافإَ الُبلة ق

کرد  کرد و گمان نمی ابلیس از سجده امتناع نمی ،قبله بود ،اگر آدم :دوم اینکه
هاسـت و  ای از سنگ زیرا قبله گاهی مواقع تنها مجموعه ؛آدم از او برتر است

 نند نیست.خوا سمت او نماز می این دلیل برتری او نسبت به کسانی که به
مراتـب از آدم  کعبـه بـه بایـد ،مالئکه باشد ۀقبل رت آدماگر حض :دلیل سوم اینکه

 برتر نیست. کعبه از حضرت آدم برتر باشد و قطعاً 
والثال،: أن  لل یعل مدم قبلة في سجدة واحادة لكانات الُبلاة وِضات المُادس 

 3؛الصللاتأفضل من  ِآالُ کثضرة إذ یعلت قبلة دائمة في یمضع أنلاع 
المقـدس بـه  کعبـه و بیـت ،قبله در یک سـجده بـود اگر آدم :سوم اینکه

 ؛اند ها قبله بودهین دو در جمیع نمازچراکه ا ؛ه اران مرتبه از او افضل هستند
 تنها یک مرتبه قبله شده است. اما حضرت آدم

اکتفـا  بـه همـین انـدازهآورده است کـه  ،این قول تری در رد   تیمیه مباحث مفصلابن
 .شود می

 سوم: سجده به قصد تحیت و نه عبادت
ی از نق  به تعریف عبـادت، تقسـیم سـجده بـه دو نـوع یرهاسومین راه در توجیه آیه و 

                                              
 .358، ص4، جیمجموع الفتاوتیمیه، احمد، ابن .1
 همان. .2
 همان. .3
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شـده توسـط مالئکـه بـرای تحیـت  انجـام ۀبه این بیان که سـجد .ی استعبادی و تحیت
کـه  چنـان ؛قابلیت این دو نـوع را دارد ،بوده و نه عبادت ایشان و سجده حضرت آدم

جـای   ،تی بوده که در شـرایع گذشـتهیتح ۀنی  از نوع سجد سجده به حضرت یوسف
 بوده است.

 :گوید می وجه سجود به آدمتیمیه در بیان ابن
َجا ِق  

ََ ال ِو رَّ َُ اٌة َ َت َِ ره لَّ ق َوَطاَعٌة َل و َوقو َباَدٌة لق َكةق ِلقَدَم عق َماَلئق لدو اله جو اَل ِلقَدَم َفسو ا ق َوهو ا إَلضه
ٌة َوَساَلٌم  ضَّ َف َل و َتحق لسو َلةق  و لدو إخه جو ضٌم. َوسو ظق رق ٌم َوَتعه

رق ٌف َوَتكه
 1؛َتشه

کـه  عبادت خدا و طاعت او و عملـی مقـرب بـوده سجود مالئکه به آدم
نی  تشریف و تکریم  آن به خدا تقرب جستند و برای آدم ۀواسط مالئکه به

نی  تحیـت  یوسفکه سجود برادران  چنان؛ ه استو تعظیم محسوب شد
 .شود و سالم شمرده می

طور به حضـرت  و همین توجیه سجود مالئکه به آدمترین بیان در  شایع ،این وجه
 سلفیان نی  قائل به آن هستند. اکثر  است که  یوسف

همـین وجـه  گفت بهترین وجه در توضیح سجده بـرای حضـرت آدم توانشاید ب
 ۀکـه الزمـچرا ؛طرف کندتعریف عبادت بر تواند اشکال را از اما این وجه نی  نمی ؛است

ا به اعمال عبادی دارد در ظاهر بیشترین شباهت ر عملی که ،این است ،پذیرش این وجه
 عنوان تکریم و تعظیم استفاده شود. رت ییرعبادی نی  تحقق یابد و بهصو بتواند به

صـورت  تـوان بـهب ،که ظـاهر آنـان عبـادت اسـت را اعمالی یعنی ،اصل این مطلب
اشـکال در اینجاسـت کـه امـا  ؛جا آورد کالمی متـین و صـحیح اسـت ییرعبادی نی  به

 ظرفیت چنین انعطافی را ندارد که اجازه دهد اعمال عبـادی ،شده از عبادت تعریف ارائه
ت ییـر و عبادی نی  تحقق یابد که اگر تحقق یابد ایـن تعریـف آن را عبـادصورت ییر به

دعای لغیـر اللـه و  ،که طبق همین تعریف چنان ؛و نه تحیت و تکریم دهد میشرک قرار 
سلفی عنوان شده اسـت و همگی دلیل شرک مسلمین ییر ،ر اللهنذر لغیر الله و ذبح لغی

 الهی است. یکسی از سلفیان نگفته است این اعمال تکریم و تعظیم اولیا
وجـود  توجیه مـذکور بـهکه پرسشی از سلفیان در بیان دیگر از این اشکال این است 

تحیتـی چیسـت؟ از کجـا معلـوم  ۀجدعبـادی از سـ ۀآید که مالک تشخی  سـجد می
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 تحیتی؟ اگـر گفتـه ۀعبادی بوده است یا سجد ۀسجد ،ای که اتفاق افتاده شود سجده می
اش عبـادت بـوده یـا  کند که آیـا سـجده مشخ  می ،قصد و نیت شخ  ساجد ،شود

چرا در  ،پرسش بعدی این است که اگر قصد و نیت در تحقق عبادت الزم است ،تحیت
تقاد به ربوبیت و عبودیت مشـخ  اخذ نشده است؟! اگر گفته شود اع ،تعریف عبادت

است که چرا ال بعدی این ؤس ،سجده عبادت است و کدام سجده تحیتکند که کدام  می
 ،ییر در اینجاست در تعریف عبادتواقع اصل تفاوت عبادت از این فارق اساسی که در

د یـا ایـن تعریـف هـر یا تعریف نموده ،ا تنها به صرف اعمالاخذ نشده است و عبادت ر
ولو آن عمل به قصـد و اراده  عبادت قرار داده ،یقی که واقع شودعمل عبادی را به هر طر

بـرای ییـر عبادت انجام نشده باشد و اتهام شرک بر افرادی که اعمال به ظاهر عبادت را 
 اید. دهکراند بار  انجام داده خدا

بـه دو قسـم تر از موارد دیگر است  بودن آن بسیار روشن که عبادی را توان سجدهباگر 
عبـادی و  را بـه دو قسـم  ... و د، چرا نتوان دعا، نـذر، ذبـحکرعبادی تقسیم عبادی و ییر

؟! کاری که شخ  قرار دادعبادی تقسیم نمود و فارق این دو را اراده و نیت و اعتقاد ییر
انـد مبـرا  تهام شرکی که سلفیان بـه آنهـا زدهبسیاری از مسلمین از ا ،گرفت اگر انجام می

که او نی   چنان ؛تیمیه هم وجود داردالبته این قید در ارتکاز تمام عقال حتی ابن ؛شدند می
گـاه به الفتاوی مجموع مطلب خود در ۀدر ادام اعتـراف بـه  ،صـورت ارتکـازی و ناخودآ

ی یتنهـا رف عمل بهر داده نه اینکه ص  ربوبیت و عبودیت را رم  تشخی  عمل عبادی قرا
 سفانه این قید در تعریف اخذ نشده است.أکافی برای صدق عبادت باشد. مت

ا اَل  َ  َِ ةق َفَج لدق َّ بو عو ةق َواله ضَّ ِق ل ِو الرُّ ِق  
ُو َرا تق عه لبق َواالق لو ُو اله ِق  

لتو نو ُو لعو َواله ضو خو َو َعَلا  اله ال كو
لدو  جو ا السُّ مَّ

َ
ٌل. َوأ اطق َِ ٌع  َتنق مه هق مو رق ي َغضه َل فق َدهو َوهو َحاَن و َوَتَعاَل  َوحه به لَّ ق سو  لق

ُق إالَّ اَل طه ق
اإله

ََحادق 
َق َد  اجو َه َنسه َ

َمَرَناا أ
َ
َد َل و َوَلله أ جو َه َنسه َ

َمَرَنا اللَّ و َتَعاَل  أ
َ
عق إذه أ َرائق َفَشرق َعٌة مق ه الشَّ

لَّ ق َعزَّ َوَیلَّ  مق ه  رق َطاَعًة لق َغضه َ  اله لق
َِ
َنا لق هق َلَسَجده رق ُق ق َغضه

 1؛َخله
تنهـا مخـت  بـه  ،خضوع و خشوع قلبی و اعتراف بـه ربوبیـت و عبودیـت

امـا سـجود، شـریعتی اسـت از  ؛خداست و نسبت به ییـر او محـال اسـت
خلـق او اگر خدا امر کند که بـرای او سـجده کنـیم یـا بـه احـدی از  .شرایع

 .داد انجام خواهیم اطاعت از پروردگار سبب آن کار را به قطعاً  ،سجده کنیم
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، مشاهده خواهد شـد کـه آنـان نیـ  بـه جو شودو نی  جست سلفیان دیدگاه دیگراگر 
گاه،   داننـد؛ می نیـت و اراده و اعتقـاد را شر  اصـلی در تحقـق عبـادتصورت ناخودآ

ظـاهر عمـل  ،نه اینکـه مـالک قضـاوت 1،وجود داردعثیمین نی  عبارات ابنکه در  چنان
 باشد.

اسـت چند فی نفسه وجهی صحیح است( ایـن اشکال این وجه )هر ۀخالص بنابراین
تحیتی هم  ۀچراکه در تعریف مذکور، سجد ؛طرف نخواهد کردکه نق  بر تعریف را بر
رت صـو نـدارد کـه عمـل عبـادی را بـهزیرا تعریـف، قابلیـت  ؛باید عبادت شمرده شود

قیـد اعتقـاد  گنجاندن   ،شود این ظرفیت در تعریف می سبب آنچه .عبادی تحمل کندییر
د از تعریف خارج نتا اعمالی که چنین قیدی ندار استبه ربوبیت یا عبودیت در تعریف 

تـی را هـم شـامل یتح ۀلـذا سـجد ؛اما این قید در تعریف گنجانده نشـده اسـت ؛شوند
توحید و شرک بر آن بنـا  ۀاین نق  تعریفی است که پای داند و شود و آن را عبادت می می

 شده است.

 امر ۀواسط عبادی و استثنا به ۀسجدچهارم: 
ایـن اسـت کـه  ،شـده  مطـرح ،شریفه ۀی سلفیان نسبت به آیسوچهارمین توجیهی که از

عبادت خـدا  ،اگر برای خدا باشد .سجده یک صورت بیشتر ندارد و آن هم عبادت است
 برای ییر   ئاً استثنا؛ اما گاهی این عمل عبادی عبادت ییر است ،خدا باشد و اگر برای ییر  

نیـ  امـر خداونـد  و دلیل ایـن اسـتثنا کند ی پیدا میعبادو صورت ییر رود کار می خدا به
آلـود  لذا این عمـل شـرک ؛آمده است امر الهی به سجود بر آدم ،شریفه ۀدر آی .است

ه نقضـی بـر تعریـف عبـادت محسـوب گون هیچ ،آیه ،بنابراین؛ شود ه طاعت میتبدیل ب
اما  ؛ی پیش نیایدیمادامی که استثنا ،شود و عمل عبادی در هر صورت عبادت است نمی

تحیتی محسوب خواهد  ۀبودن خارج و سجد ادیاستثنا حاصل شد از عب ،اگر به هر دلیل
 شد.

در وجه سابق بـرای سـجده از  کهچرا ؛نیستاشکال وجه سابق نی  وارد  ،بر این وجه
شده  ارائهعبادی و تحیتی و اشکال این بود که تعریف  .ابتدا دو صورت قرار داده شده بود

                                              
یجـوز ححـد ین وخروا له سجدا فالجواب عن هذا ینه في شریعة سابقة وشریعتنا اإلسالمیة قد نسخته ومنعـت منـه فـال » .1

 (.447، ص4، جشرح ریاض الصالحینعثیمین، محمد، ابن«. )یسجد ححد وإن لم یرد بذلك العباد 
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تنها  ،سجده ،اما در این وجه ؛شخی  این دو صورت از یکدیگر نیستقادر به تمیی  و ت
 ،جدیـدی در تعریـفکردن قید  ن هم عبادت است و نیازی به اضافهیک صورت دارد و آ

توان عمـل  دلیلی شرعی می ۀواسط اما گاهی به ؛برای تشخی  اقسام دیگر سجده نیست
است و آن دلیل شرعی نی  امر الهی در  کار برد و این استثنا م بهعبادی را برای ییر خدا ه

در آنجا نی   استثنا ،موارد دیگر نی  حاصل شود اگر این امر الهی در .موضوع سجده است
طریق انجـام شـوند نباشد تمام اعمال عبادی به هر  اما اگر دلیل برای استثنا ؛اهد بودخو

 عبادت   ،خدا باشند د عبادت خدا و اگر برای ییر  ناگر برای خدا باش .د بودنعبادت خواه
 همان منطق مولد شرک است. ،خواهند بود و این ،ییر

 گوید: که می چنان ؛عثیمین مشهود استابن این بیان در آثار
المالئكة أَ  سجدوا ِلدم  -تعال -أَ السجلد لغضر الل  شرك أکبر، ولما أمر الل  

 1؛تعال ، وکاَ ترك السجلد ل  کفًرا - کاَ السجلد ِلدم عبادة لل  
بـه  امـا زمـانی کـه خداونـد ؛شرک اکبـر اسـت خدا همانا سجود برای ییر  

عبـادت  سـجود بـه آدم ،سجده کنند کند که برای آدم مالئکه امر می
 .استشود و ترک آن کفر  خدا می

 ،نـه اینکـه سـجود دو قسـم اسـت ،کند عبادی معرفی می سجود را تنها ،ارتاین عب
 ،امـر ۀواسـط بیان شد.( اما این عمل عبـادی بـه که در وجه سوم )چنان ؛عبادی و تحیتی

 شده است. استثنا
 2؛ما کاَ ِأمر الل  کاَ طاعاة للا فالسجلد ِلدم للال أمر الل  لكاَ شرکًا، لك  ل

خدا آمـده، ر اما چون ام ؛شرک بود قطعاً  ،اگر امر خدا نبود سجده به آدم
 تبدیل به طاعت شده است.

هـای  یکـی از عالمـت ،دهـد هایی که بطالن یک فکر را نشان مـی نشانه کردن   استثنا
زیـاد اسـتفاده بسـیار  سـلفیان، سفانه ازسـویأتو م استانحراف از روش صحیح تفکر 

 ،شـود عی بر بطالن تفکر ایشـان اقامـه مـیشود. زمانی که آیات و روایات و قرائن قط می
که آیـات و روایـات، مناسب این است  که درحالی ،شوند ن آن نشانه میبوداستثنا به قائل

 .دادتغییر  را مخالف با آیات و روایات تفکر   باید بلکه ؛نشود حمل بر استثنا
امـا خـودش مبـتال بـه اشـکاالت  ؛دارد را از تعریف عبـادت برمـینق   ،این وجه

                                              
 .319، ص2، جمجموع فتاوی ورسائلعثیمین، محمد بن صالح،  ابن .1
 همان. .2
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 دو ،عثیمین صورت گیردای نسبت به کالم ابن برای اینکه قضاوت عادالنهمختلف است. 
پاسخ خـود را  ،نظر پیروان او باشدشود تا هر کدام که مد توجیه برای کالم ایشان ارائه می

 دریافت کرده باشند.
 :خارج نیستکالم ایشان از دو حال 

اما ایـن  ؛مشرکانه است و بعد از امر الهی نی  شرک خواهد بود ،این عمل :اول اینکه
 ،ایـن صـورت ،بیـان فنـیشرک  ُمجاز خواهد بود. به  ،شرک چون به امر الهی بوده است

 خروج حکمی نام دارد.
کنـد و  تغییر می آن اما بعد از امر الهی، ماهیت ؛این عمل، مشرکانه است :دوم اینکه

 خروج موضوعی نام دارد. ،این صورت ،دیگر شرک نخواهد بود. به بیان فنی

 صورت اول: خروج حکمی

  :ه باید گفتشدشدن شرک  نسبت به صورت اول که درواقع امر خداوند موجب استثنا
انجام شده و امری هم وجود نداشته که بخواهد عامل  ه،سجد ،در برخی موارد :اوالً 

 ماننـد   ؛دا اتفـاق افتـاده اسـتخـ سجده بـرای ییـر   ،بلکه بدون هیچ امری ؛باشد استثنا
 به ایشان. برادران یوسف ۀسجد

 ؛کـه ظلـم عظـیم اسـت تعلـق گیـردچطور ممکن است امر خداوند به شـرک  :ثانیاً 
فحش مـوارد ا ،کند و شرک طبق آیات صریح قرآن، امر به فحشا نمیکه خداوند  حالیدر

ََ  است. فحشا ال َلمو ََ َعَل  اللَّ ق َما اَل َتعه ل للو ُو َت
َ
َشا ق أ َفحه اله ِق رو  مو

ه
َ  اَل َ أ ََّ اللَّ

 إق
له بگو خدا به زشـتی » .1قو

تیمیـه نیـ  حتی ابـن 2«.دانید؟ دهید که نمی دهد آیا به خدا چی ی نسبت می دستور نمی
بعضـی از  صدور امر خداوند به شرک را محال دانسته است. او در پاسـخ بـه توجیهـات

بـه مـا از  گفتنـد میکردند و  شیوخ صوفیه که به مغوالن برای جنگ با مسلمین کمک می
 آیه تمسک کرده و آورده: به این 3؛طرف خدا امر شده است

چگونه ممکن است که خداوند امر به شرک و کفر و تسلط کفار و مشرکین و 
 ؛کنـد مـر نمیگونـه ا اهل کتاب بر مسلمین و قتل ایشان کنـد. خداونـد ایـن

                                              
 .28 ،عراف. ا1

 تفسیر المیزان. ۀترجم .2

لـذا  ؛انـد کردند که چون مسلمین مرتکب گنـاه شـده توجیه می گونه عمل خود را شیوخ صوفیه از روی خوف و تطمیع این .3
 کفار از آنان انتقام بگیریم. توسطخداوند به ما امر کرده است که 
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 1کند و این از افحش فواحش است. امر نمی او به فحشا طور که همان
داند و در بیان علت  امر به شرک را از خداوند محال می ،صراحت او در این عبارت به

 خواند. کند و شرک را از اعظم فواحش می شریفه تمسک می ۀآی این کالم خود به
نوان شـرک در کمـک بـه کفـار بسـیار ظهـور حالی است که عتیمیه دراین کالم ابن

 یحتیمیه امر به شرک ییرصرو وقتی ابنخدا سجده شود  به ییر   کمتری دارد تا اینکه علناً 
داند، به طریق اولی امر به شرک صریح  مردود می ،آیه کمک به کفار( را با استناد به این)

 )سجده به ییر( را از خداوند محال خواهد دانست.
 شـادهد و هر عمل قبیحـی را داخـل در فح ای کلی ارائه می قاعده ،در ادامه تیمیهابن

نفـی  ،و به تبـع داخل در فحشا شرک به خداوند قطعاً کند که طبق این قاعده،  معرفی می
 امر خداوند نسبت به آن مسلم خواهد بود.

حو و َفَكاَنته  به مو قو ظو لِّ َما َ عه كو ًما لق َشةو اسه َفاحق َلته اله عق َلًة  إَذا یو َئةق َداخق ضِّ حق السَّ َبائق َُ ضعو اله َیمق
َشا ق  َفحه ي اله  2؛فق

 ؛شـود اگر فاحشه اسمی است که برای هر فعلی که قبحش ب رگ دانسـته می
 خواهند بود. پس تمام قبایح داخل در فحشا

 کند آورده است: نمی امر به فحشا تیمیه در تبیین اینکه چرا خداوندابن
یکدیگر مساوی نیستند )در نفس خود از حیث حسن و قبح بـا اشیا در نفس خود با 

 ؛بـرد تحکم بر سـیئه نمی سبب امر خود را به او و طور ن د خداوند هم متفاوتند( و همین
 3دهد. مور و نهی را بر منهی با حکمت خود قرار میأبلکه امر را بر م

حسن یـا  ،خطاب خدابا  آیا اشیا که شود می بحث این وارد ،او بعد از بیان این مدعا
طبق روش  ؛ سپسجهات محسنه و مقبحه وجود دارد شود یا اینکه در نفس اشیا ح مییقب

 کند: خود از آثار سلف این مطلب مهم را عنوان می
که بسیار از  درحالی ؛در این خصوص موردتدبر قرار دادمتمام کالم سلف را 

م که آیا صحابه و تـابعین کردجو و این موضوع بحث شده بود و بسیار جست
همگـی یکسـان هسـتند )از  خـدایا یکی از ایشان معتقد بودند که امور ن د 

                                              
یَن » .1 م  َتاب  َعَلی اْلُمْسل  یَن َوَیْهل  اْلک  ْن اْلُمْشر ک  اَر م  ُط اْلُکفَّ ْر   َواْلُکْفر  َوُتَسلا الشا یَن َهـَذا اَل  َوَقْتـُل َفَکْیَف َتْأُمُر ب  م  ْلُمْسـل  ـار  ل  اْلُکفَّ

ش   ْن َیْفَحش  اْلَفَواح  نَّ َهَذا م  اْلَفْحَشاء  َفإ  ه  َکَما اَل َیْأُمُر ب  ُه ب 
 .(220، ص13، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد، ابن). «َیْأُمُر اللَّ

 همان. .2

َها َو » .3 ي َیْنُفس  َیًة ف  َها ُمْسَتو  ْشَیاُء ُکلُّ
َ
ـُ  َلْیَسْت اْح م  َبـْل ُیَخصا َحکُّ د  الـتَّ ُمَجـرَّ ُ  اْلَمْأُموَر َعَلی اْلَمْحُظور  ل  ُه اَل ُیَخصا ْنَدُه َوَینَّ اَل ع 

ْکَمُتهُ  َما اْقَتَضْتُه ح  اْلَحْظر  ل  ْمر  َواْلَمْحُظوَر ب 
َ
اْح  .(181، ص17، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد، ابن). «اْلَمْأُموَر ب 
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بدون سبب و حکمت به یکـی امـر و  خداجهت حسن و قبح فرقی ندارد( و 
اما در کالم سلف هیچ عبارتی که موافق این مبنـا  ؛کند... از دیگری نهی می

امـر و نهـی از روی حکمـت و  ، تصریح دارنـد کـهبلکه سلف ؛باشد نیافتم
ای کـه  صـفات حسـنه سبب است و معتقدند در آنچه امر به آن شـده حتمـاً 

صـفات سـیئه کـه  نچه نهی شده حتمـاً آمناسب با امر است وجود دارد و از 
... و ندیدم که احدی از سلف با نصوصی که وجود دارد ،مناسب نهی است

نکـه حتـی اشـکالی داشـته مخالفت کنند یـا ای ،داللت بر این مطلب دارند
 1. ویل برند...أباشند یا مفهوم آن نصوص را به ت

اشـیا در پذیرش این مبنا است کـه  ۀنتیج ،کند واقع اینکه خداوند امر به شرک نمیدر
و  باشـند ارای صـفات حسـنه یـا سـیئه مید ،گرفتن امر یـا نهـینظرربدون د ،نفس خود

توان  بنابراین نمی؛ ز امور حسنه، نهی کندامر یا ا مانع این است که به فحشا حکمت خدا
 مجاز شده است. ،اما به علت امر ؛امر به شرک است ،گفت امر به سجود مالئکه

تیمیه. کالم نه کالم ابن ،است عثیمین، کالم خداوندبیان ابن البته استناد اصلی در رد  
آورده شـده  ،کنـد سلف را بیـان مـی سخنانمعتقد است عنوان یک سلفی که  تیمیه بهابن

ال ایـن ؤحـال سـ .دارد االسالم قبـول عنوان شیخ به او راعثیمین شخصیتی که ابن ،است
2عثیمین؟تیمیه سلفی است یا ابناست که ابن

 

دو آیه را که در ظاهر بـا هـم  ،عثیمین نی  در تفسیر خودجالب این است که حتی ابن
                                              

َلف  َوَقْد َتَدبَّ » .1 ْن َکاَلم  السَّ َة َما َرَیْیته م  َك  -ْرت َعامَّ ْن َذل  ُعوَن  -َمَع َکْثَر   اْلَبْحث  َعْنُه َوَکْثَر   َما َرَیْیته م  ـاب 
ـَحاَبُة َوالتَّ َهـْل َکـاَن الصَّ

َلَة َیْأُمُر اللَّ  ُموَر اْلُمَتَماث 
ُ
ْنُهْم َعَلی... َینَّ اْح ْحَسان  َیْو َیَحٌد م  إ  ... َفَما َوَجـْدت َلُهْم ب  ْکَمة  ح  َسَبب  َواَل ل  َیْنَهی َعْن اآلَْخر  اَل ل  َها َو َأَحد  ُه ب 

ه  م   ي اْلَمْأُمور  ب  َبَیان  َما ف  ْسَباب  َو
َ
اْلُحْکم  َواْح ُحوَن ب  َك َبْل ُیَصرا ُق َذل  َلف  َما ُیَواف  ي َکاَلم  السَّ ـَبة  ل  ف  َفات  اْلَحَسَنة  اْلُمَناس  ْمـر  ْن الصا ْْلَ

ْهي  َعْنُه... َوَلْم َیَر َعْن َیَحٍد م   لنَّ َبة  ل  َئة  اْلُمَناس  یا َفات  السَّ ْن الصا يا َعْنُه م  ي اْلَمْنه  ه  َوَما ف  ـَة َعَلـی ب  الَّ ُصـوَص الدَّ ُه َخـاَلَف النُّ ْنُهْم َقطُّ َینَّ
َلُه َعَلی َمْفُهو َك َواَل َتَأوَّ َك َواَل اْسَتْشَکَل َذل  ه...َذل   .(181، ص17، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن). «م 

امـا در پاسـخ  ؛عثیمین نـداردتیمیه است و ارتباطی با ابناین مطالب از ابن ،عثیمین گفته شودممکن است در دفاع از ابن .2
تیمیـه نیست یا کـالم ابـنعثیمین هر دو سلفی هستند با این حساب کلمات ایشان از دوحال خارج تیمیه و ابن باید گفت ابن

نظـر  تـر بـه قرب به سـلف معقـول سبب تیمیه موافق با سلف باشد که بهعثیمین. اگر کالم ابنموافق با سلف است یا کالم ابن
عثیمین موافق با سلف باشـد از ایـن جهـت اشکال بر او وارد است و اگر کالم ابنو عثیمین باید آن را بپذیرد پس ابن ؛آید می

-تر از اشکال اول است و آن اینکه تفسـیر ابـن آید که سنگین وجود می اما اشکال دیگری به ؛عثیمین وارد نیستابن اشکال بر

داننـد نیـ   عثیمین از سلف متفاوت خواهد بود و این یعنی اینکه قول سلف برای ب رگان سلفی که آن را حجت میتیمیه با ابن
اش ایـن اسـت کـه ایـن مـالک  ه اگر مالک را قول سلف قـرار دادیـم الزمـهک درحالی ؛روشن نیست چه رسد به ییر سلفیان

اگر خود مالک هم روشن نباشد دیگر چه خاصیتی بـر ایـن  .خودش روشن باشد و ابهامات در دین با این مالک مرتفع شود
د نمکـش هرچـه بگنـد :گویـد المثـل اسـت کـه می این ضـرب هکنند تداعی ،این حالت .مالک و مذهب مترتب خواهد بود

 که بگندد نمک؛ بنابراین از هر طرف به این مبانی نگاه شود اشکال وارد خواهد بود. روزیزنند وای به  می
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 _ جمع کرده است: به فسقات امر و دیگری اثب 1نفی امر به فحشا ییک _ تنافی دارند
 ناها ره لو َفَدمَّ له َُ َجا اله لا فضجا َفَحقَّ َعَلضه ُو َرفضجا َفَفَس ته نا مو َمره

َ
َ ًة أ َ  َقره لق جه َه نو َ

نا أ َرده
َ
ذا أ َو إق

مضراً   2؛َتده
سـازیم پیشـوایان و  کهـال ،و ما چون اهل دیاری را بخواهیم به کیفـر گنـاه

پـیش ، منعمان آن شهر را امر کنیم راه فسـق و تبهکـاری و ظلـم در آن دیـار
جرم بدکاری ه گاه همه را ب آن .ل وم خواهد یافت ،گیرند و آنجا تنبیه و عقاب

 3.سازیم می کهال
امـر بـه  ،خداوند در امـور شـرعیاول ناظر به امر شرعی است و  ۀآینویسد:  وی می
 4دوم در امور تکوینی است. ۀاما آی ؛کند بلکه امر به عدل و قسط می ؛کند فحشا نمی

اما صدور امر  ؛امر فسق در امور تکوینی برای خداوند جای  دانسته شده ،در این بیان
 ۀنی  محال است و روشـن اسـت کـه امـر بـه سـجد عثیمین ابندر نظر  شرعی به فحشا

مالئکـه را شـرکی  ۀتوان سجد یعنی نمی ؛امری شرعی بوده است نه امر تکوینی ،مالئکه
صورت اول  ،از امر به شرک عثیمینابنبنابراین اگر مراد  ؛امر شده است آندانست که به 

 )شرک مجاز( باشد با کالم خود او و ب رگان مذهبش مخالف خواهد بود.

 صورت دوم: خروج موضوعی

مالئکه بـه  ۀکه سجدنتصویر است ای قابل ،مالئکه و شرک ۀی که بین سجددومین صورت
اما چون امر به آن تعلق گرفته است تغییـر ماهیـت داده و از موضـوع  ؛شرک بوده آدم

بلکه عملی است که اطـاعتش بـه دسـتور  ؛خارج شده و دیگر شرک نیست شرک اساساً 
 شود. ه است. از این صورت، تعبیر به خروج موضوعی میشدواجب  خدا

به اشکال صورت قبل است، اشـکال جدیـدی نیـ  این صورت عالوه بر اینکه مبتال 

                                              
 .28 . اعراف،1

 .16. اسراء، 2

 .تفسیر المیزان ۀترجم .3
4.   اْلَفْحَشاء َه ال َیْأُمُر ب  نَّ اللَّ َذا َیَرْدَنا َیْن ( وقوله 28 ،)اعراف .ُقْل إ  إ  یَها َفَحقَّ َعَلْیَها اْلَقـْوُل َو یَها َفَفَسُقوا ف  َك َقْرَیًة َیَمْرَنا ُمْتَرف  ُنْهل 

یراً  ْرَناَها َتْدم  ففي اآلیة احولی نفي ین یأمر الله تعالی بالفحشاء، وظاهر الثانیة ین الله تعالی یأمر بمـا هـو  .(16 ،)اسراء .َفَدمَّ
ـَه احولی هو احمر الشرعي، والله تعالی ال یأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعـالی: فسق. والجمع بینهما ین احمر في اآلیة  نَّ اللَّ إ 

ُظُکْم  َیْنَهی َعن  اْلَفْحَشاء  َواْلُمْنَکر  َواْلَبْغي  َیع  ي اْلُقْرَبی َو یَتاء  ذ  إ  ْحَسان  َو اْلَعْدل  َواْح  ُروَن َیْأُمُر ب  ُکْم َتَذکَّ  ( واحمـر90 ،)نحـل . َلَعلَّ
َذا َیَراَد َشـْیئًا في اآلیة الثانیة هو احمر الکوني، والله تعالی یأمر کونا بما شاء حسب ما تقتضیه حکمته لقوله تعالی:  َما َیْمُرُه إ  نَّ إ 

 .(47، صأصو  في التفسیر ،دعثیمین، محمابن)(. 82 یس،) .َیْن َیُقوَل َلُه ُکْن َفَیُکوُن 
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موجب تبـدیل  ،هیچ وقت امر :اینکه ،اشکال جدیدی که به این صورت وارد است دارد.
َّ تعلق الحكم ِملضلع ال  غّضرا ِتاتًاا حُضُة ذلا  الملضالع، وال . »شود و تغییر موضوع نمی إ

 1.« لیب تعّلق اَمر اإللجي ِ  تبدل ماهضت 
عثیمـین بـه آن معتـرف اسـت، که ابـن چنان ؛عمل عبادی باشد ذاتاً اگر عمل سجده 
اگر حکـم  ،نمونه برایتواند ماهیت موضوع را تغییر دهد.  نمی ،شود حکمی که بر آن می

بـودن تبـدیل بـه آب  ذات شـراب از شـراب ،حرمت برای شراب تبدیل بـه حلیـت شـود
 بلکه تنها حکم عوض شده است. ؛شود نمی

 ؛شـود عت مهمانی و اکرام مهمان، احترام و تکریم محسـوب میطوری که طبی همان
یعنی ضیافتی که به طبیعـت  ؛اگر مورد حرمت قرار گیرد ماهیت عمل تغییر نخواهد کرد

بلکه بر همـان احتـرام بـاقی  ؛شود تبدیل به اهانت نخواهد شد خود احترام محسوب می
طور اعمالی مانند  ست( همین)اما حکم آن از جواز تبدیل به حرمت شده ا ؛خواهد ماند

سجود یا لمس حجراالسود و امثال ایـن مـوارد اگـر ذاتشـان عبـادت باشـد، امـر الهـی 
 2تواند ذات آنان را تغییر دهد. ینم

به سازی کند.  نه اینکه حکم، موضوع ،آورد خود میرا به دنبال  حکم ،موضوع اساساً 
وضوع است و همیشه موضـوع از همان م ،علت برای حکم است ۀمن ل بیان دیگر آنچه به

نه  ،آید حکم آن می شود و بعد اول موضوعی محقق می .م بر حکم استمقد ،جهت رتبه
خداونـد  ابتدا امر   ،وراما در توجیه مذک؛ درست شود ید و بعد موضوعاینکه اول حکم بیا

 آلوده آمده و بعد آن را تبدیل به موضوعی دیگر کرده است و این موضـوع   شرک ۀبر سجد
 ؛مقدم بـر موضـوع شـده اسـت ،موضوع اصلی برای امر است و این یعنی حکم ،جدید

 است.واضح  ،حرف بطالن  اینکه  درحالی
هم به این صورت نی  وارد اسـت بـه ایـن  اما اشکال قبلی یعنی امر خداوند به فحشا

ییـر و تعلق گرفته و بعـد از آن موجـب تغ به فحشا امر خدا ائًا،ابتداست که باز هم  دلیل
 پذیرفتـه ،لـی کـه گذشـتیت آن شده است و تعلق امر به فحشا بـه دالانقالب در ماهی

 نیست.
                                              

 .48، ص الشرك في القرآن السریمالتوحی  و سبحانی، جعفر،  .1

 همان.. 2
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لذا بهتـرین  ؛توان امر به شرک را نسبت به خداوند توجیه کرد وجه نمی هیچ به بنابراین
شرک نبـوده اسـت  بیان این است که گفته شود خداوند امر به شرک نکرده و سجده اصالً 

شـده  تعریف ارائـهبنابراین نق  در  ؛هات و تشبث به کلمات باطل باشدجیکه نیاز به تو
اما  ؛باشد شده می مالئکه حائ  مالک مطرح ۀراکه سجدچ ؛دفاع نیست بادت قابلبرای ع

 عنوان عبادت بر آن صادق نیست.

 تشبیه امر به سجده با امر به ذبح

یـرد بـه امـر خداونـد قـرار گعثیمین در مقام اثبات اینکه ممکن است فحشا نی  مورد ابن
داسـتان  ا اسـتناد بـهشاهدی تمسک کرده است و درواقـع نـوعی قیـاس انجـام داده و بـ

طوری کـه قتـل نفـس از گناهـان  و ذبح اسماعیل مدعی شده همان حضرت ابراهیم
اگر به دستور خداوند باشد در ایـن صـورت اطاعـت از خداونـد محسـوب  ؛کبیره است

ت کـه مور به ذبح فرزندش شد و معلوم اسأم رت ابراهیمحض طور که همان ؛شود می
 ،اما چون به دستور خـدا بـوده ؛دارد همراه ذبح پسر چه مفاسدی ازجمله قطع رحم را به

 شود. امتثال امر الهی و طاعت محسوب می
وال  خف  ما في ذِح االِ  م  قطضعة الرحم، لك  لما کاَ هِا امتثااًل َمر اللا  

 1؛عز ویل صار طاعة
امـا چـون بـه  ؛موجب قطع رحم اسـت ،مخفی نیست که امر به ذبح فرزند

 .شود این عمل تبدیل به طاعت الهی می ،دستور خداوند بوده است
الفـارق اسـت. قیـاس از چهـار رکـن  قیاسی ییرمرتبط و به اصطالح مـع این قیاس،

رکان در بیـان ند از اصل و فرع و علت یا جامع و حکم و این اا شود که عبارت تشکیل می
گونه است که موضوع ذبح اسماعیل از این باب کـه عمـل دارای مفسـده  عثیمین اینابن

مالئکـه  ۀعنوان اصل یا رکن اول قیاس، سـجد به آن تعلق گرفته به اما امر خداوند ؛است
عنـوان  ر خداوند به عمل  دارای مفسـده بـهخدا به عنوان فرع یا رکن دوم قیاس و ام به ییر  

امر به عمـل  دارای مفسـده علت )یا جامع( یا رکن سوم قیاس و حکم به صحت و جواز 
باطـل  ،بایـد گفـت ایـن قیـاس .عنوان حکم یا رکن چهارم قیاس تنظیم شده است هم به

واقع وجه مشترک اصل و فرع است در این دو مورد با هـم است و علت )یا جامع( که در
                                              

 .88، صتفسیر الس فعثیمین، محمد، ابن .1
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 شباهتی ندارند.
کـه بل ؛صورت مستقیم وجـود نداشـت به امر خداوند اسماعیل اوالً در موضوع ذبح 

 ییـاؤ)البته ر کردند.تلقی امر  ،یاؤو از آن رمشاهده  ی بود که حضرت ابراهیمییاؤر
اوند همان اقدام بـرای ذبـح و گفته شود امر خد ،یای صادق است( ممکن استؤر ،انبیا

 گیرد و همین که حضرت ابراهیم نه اینکه ذبح واقعی صورت ،نهادن بر گلو بودهچاقو
ؤه اوحی آمد که  ،اسماعیل نهاد یچاقو بر گلو َت الرُّ قه کـه آیـا  . مشخ  نیسـتَقده َصدَّ

بنابراین  ه است؛انجام مقدمات آن بود یا تنها به تعلق گرفته به بریدن گلو الهی واقعاً  ۀاراد
سند و دلیل بر امر صـریح و روشـن بـه  اجمال دارد،عی که خود آیا صحیح است موضو

شود که  دلیل می ،امر به بریدن گلو آمده چون ،شرک و سجده برای ییر باشد و گفته شود
 امر به شرک هم جای  باشد.

اما نوع این دو  ؛صورت یکسان صادر شده باشد بر فرض هر دو مورد امر الهی به ثانیاً 
 و دهعثیمین مخفـی مانـت که از نظر ابنی اساامر با هم یکسان نیستند و این همان نکته

 او را به قیاس باطل کشانده است.
عثیمین از شیوخ سلفی است در بیان نوع امری که به حضرت تیمیه که در نظر ابنابن
 :آورده است ،شده بود ابراهیم

امتحانات سنجش می ان اطاعت شخ  نسبت به نفـس امـر  یمراد از بعض
امر  مانند   ؛)فعل خارجی( مطلوب باشدانجام مور به أم نه اینکه واقعاً  ،است

و  عـت ابـراهیمخداوند به خلیلش برای ذبح پسرش. هدف، سنجش اطا
و اینکه آیا اطاعت از خدا ن د  است محبت خداوندسبب  آمادگی برای ذبح به
 ،تر است یـا خیـر. زمـانی کـه ایـن هـدف حاصـل شـد او از فرزند محبوب

 1ذبحی عظیم جایگ ین کرد. جای اسماعیل خداوند به
ناه  ،امتحانیه هستند و هدفشان تنهاا امتحاان صااس اسا  اوامر، یواقع بعضدر
عنوان نوع سوم اوامار اصاار   تیمیه نیز به این نوع از امر بهکه ابن چنان ؛به مور  أمانجام 

 کرد  اس .
                                              

ه  ُسْبَح » .1
، َکَأْمر  اللَّ ه  ْعل  اْلَمْأُمور  ب  ، اَل َنْفُس اْلف  ه  ْمر 

َ
َیاُدُه ح  ُه َعَلیْ ... ُمَراُدُه َطاَعُة اْلَمْأُمور  َواْنق  ی اللَّ یل  َصلَّ ْلَخل  َم اَنُه َوَتَعاَلی ل  ه  َوَسـلَّ

، َوَیْن َیُکوَن َطاَع  ه 
ة  اللَّ ي َمَحبَّ ه  ف  َبْذَل َذْبح  اْبن  یَم َو ْبَراه  ، َوَکاَن اْلُمَراُد َطاَعَة إ  ه  َذْبح  اْبن  ، ب  ْبـن  ـَن اال  َلْیه  م  ه  َوَمْحُبوُبُه َوُمَراُدُه َیَحبَّ إ 

ُة اللَّ
هُ  ا َحَصَل َهَذا اْلُمَراُد، َفَداُه اللَّ یم   َفَلمَّ ْبح  اْلَعظ  الذا ، من اج السنة النبویة فدي نقدك کدالم الشدیعة الق ریدةتیمیه، احمد،  ابن) «.ب 

 (.202، ص3ج
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این است که حکمـت ناشـی از نفـس های امر و نهی(  نوع سوم )از حکمت
 ؛بدون اینکه در خود فعل هیچ مصلحتی وجود داشـته باشـد ،باشدکردن امر

کار. اگر  ت که آیا اهل اطاعت است یا معصیتبلکه مقصود امتحان عبد اس
مقصـود از  ،شخ  معتقد به وجوب امر شد و تصمیم به انجام فعل گرفـت

طـوری کـه در قصـه  همـان ؛حاصل شده است و امر نسخ خواهد شـد ،امر
هـیچ مصـلحتی  ،ذبـح زیرا در خـود   ؛بح فرزند اتفاق افتادابراهیم خلیل و ذ

 بلکـه مـراد   ؛االمر هم قرار نگرفته بود مطلوب خداوند در نفس بوده و اصالً ن
یـا اطاعـت از خداونـد را بـر محبـت آبـود کـه  امتحان ابراهیم ،خداوند

 1.دارد یا خیر مقدم می ،فرزند
آمـده اسـت  در داستان اقرع و ابرص و اعمی نی  صحیح بخارینظیر این نوع امر در 

واقع هدفش گرفتن صـدقه اما در ؛که ملک در شکل انسان از آنان درخواست صدقه کرد
 2بلکه امتحان آنان بود که آیا شاکر نعمت خداوند هستند یا خیر. ؛نبود

م سنت و هـ لو هم در منابع اه موضوعی است که واقع شده ،بنابراین اوامر امتحانیه
بـه ایـن موضـوع  نی  در ضمن داستان حضـرت ابـراهیم بیت ب رگان مذهب اهل

 3اند. اشاره کرده
 چـون او ؛عثیمـین باطـل خواهـد بـوداصـل اسـتدالل ابـن مـذکور،با توجه به بیان 

لذا به داستان  ؛امر خداوند صحیح جلوه دهد ۀواسط خواست عمل دارای مفسده را به می
نفس عمل دارای امر نبوده اسـت کـه بخواهـد  اصالً  ،تان ذبحاما در داس ؛ذبح اشاره کرد

                                              
 .203، ص5، جکتب ورسائل وفتاوی في التفسیرتیمیه، احمد، ابن .1

آنهـا را  ۀخواسـتصورت انسان فرستاد تـا از هـر سـه نفـر دلجـویی کنـد و  ای را به حاصل حدیث این است که خدا فرشته .2
کچـل گفـت: مـوی زیبـا  .اش رسـید خواهم، فرشته بر او دست کشید و به خواسته بپرسد. پیس گفت: رنگ و پوست زیبا می

کشیدن بـر دیـدگان او نـور  خواهم، فرشته نی  با دست نابینا گفت: چشم بینا می .اش رسانید خواهم، فرشته او را به خواسته می
 ۀگوسفندان بارور داد. همـ ،گاو ماده و به کور ،شتر و به کچل ،ها، به پیس ه عالوه بر این خواستهفرشت .چشمانش را بازگرداند

صـورت فـردی  پس از مدتی همان فرشته به سراغ پیس رفت و خود را بـه دست آوردند. این سه نفر ثروت فراوانی از این راه به
نعمتی که خدا به او داده بود به او  سبب ولی کور به ؛کچل نی  چنین کرد کمک نکرد.ولی او  ؛فقیر معرفی کرد تا مبلغی بگیرد

ل را به همان حالت نخسـت بازگردانـد.  ،کرد. در این هنگامک کم بخـاری، محمـد بـن اسـماعیل، )بدا رخ داد که دو نفر او 
 (.171، ص4، جصحیح بخاری

امـری کـه بـه  .انـد وامر امتحانی و ییرامتحانی فرق نگذاشـتهشود که میان ا گوها از اینجا ناشی میو ما این گفت ۀبه عقید .3
بلکـه هـدف آن  ؛جدی تعلق به اصل عمل نگرفته است ۀدانیم در اوامر امتحانی اراد می .امر امتحانی بود کشد ی ابراهیم

، تفسدیر نموندهمکارم شیرازی، ناصـر، ) آزمایش تا چه اندازه آمادگی اطاعت فرمان دارد؟ است که روشن شود شخ  مورد
 .(121، ص19 ج



 

 

رس
بر

 ی
لف
 س
ظر
من
ز 
ت ا

اد
عب
م 
هو
مف

ی
 ... ان

47 

باید گفت علت یا  فنیبنابراین به بیان  ؛عمل مالئکه )سجده برای ییر( باشدشاهد برای 
جامع قیاس که همان وجه مشترک بین اصل و فرع است در این دو داستان با هم اشتراک 

اما در داستان  ؛نشده واقع هم وزیرا در داستان ذبح، نفس ذبح مقصود نبوده است  ؛ندارد
 ،کـه انجـام نـداد کسـی برای و شدهمقصود بوده و واقع هم  ،اصل فعل ،مالئکه ۀسجد

 درست نیست.   صورت گرفت. پس قیاس این دو با هماخذه نیؤبدترین م
 ،اسـتان ذبـح حضـرت اسـماعیلد اتفاقـاً  :اینکه ،ای که خالی از ظرافت نیستنکته

ل آن را جلـوی فعـ ،و اگر هم امـر شـدکند  امر نمیقبیح  که خداوند بهبر این ی استدلیل
کند و  ناپسند امر می نه اینکه خدا به کار ،جای ذبح فرزند فرستاد لذا قوچی را به ؛گیرد می

ه آن تمسـک عثیمین بـدیگر آنچه ابن بیانبه  .ح آن کار ناپسند خواهد بودحامر خدا مص
بنابراین ؛ او به نفععثیمین به آن احتجاج شود نه موردی است که باید علیه ابن کرده دقیقاً 

 ی از نق  بر تعریف عبادت باشد.یتواند موجب رها این وجه نی  نمی

 گیری نتیجه
عنوان عمل عبـادی شـمرده  ن در تعریف عبادت معتقدند آنچه در کتاب و سنت بهسلفیا

خدا و اگر  عبادت   ،اگر برای خدا باشد .هر جا انجام شود عبادت خواهد بود ،شده است
های متعددی بار است کـه  نق  ،عبادت ییر است. بر این تعریف ،خدا باشد برای ییر  

که سجده از افضـل چرا ؛به امر الهی است مالئکه برحضرت آدم ۀسجد ،آن ۀازجمل
مالئکـه  ،ان مدعی شـدتو نمی است و قطعاً  اما برای ییر خدا انجام گرفته ؛عبادات است

توانند ارائه دهند  ی مییها پاسخ ،برای رهایی از این اشکال سلفیان .اند مرتکب شرک شده
ادعـای  ،کـریم اسـت و دوم خـالف ظـاهر قـرآن البتـه ؛نفی اصل سجود است که اوالً 

متعـدد بـر  بودن، قرائنظاهر خالف   است که این نی  عالوه بر ضرت آدمبودن ح قبله
 ننبـود ۀواسـط تحیتی بوده که این نیـ  بـه وبوده عبادی ن ،بطالن دارد و سوم اینکه سجده

کنـد و راه  ی، اشکال را از تعریـف برطـرف نمـیمالک در تفکیک سجده عبادی از تحیت
ثبات امـر اینکه ا ۀواسط در برخی موارد است که این نی  بهچهارم نی  ادعای وجود استثنا 

شده توسط  بنابراین نق  بر تعریف ارائه ؛کند قابل الت ام نیست برای خداوند میبه فحشا 
  سلفیان به قوت خود باقی است.
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