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   هاي ماتریدیه معاصرتاریخ، باورها و گرایش

  قاره هند و پاکستانشبه با تأکید بر

  1محمدعلی احسانیسید

  چکیده

هاي ابومنصور ماتریدي شکل گرفت و با تلـاش شـاگردان و مکتب ماتریدیه، بر اساس اندیشه

دریغ حاکمان ترك، اعم از: سـامانیان، غزنویـان، هاي بیپیروان وي نضج یافت و در سایه حمایت

قاره هند، جزیره بالکان و یا چـین، شمال آفریقا، شبه سلجوقیان و عثمانیان، از شرق به غرب آسیا،

گسترش یافت. از قرن دهم به بعد، ماتریدیه از اوج خود فاصله گرفت و با اشغال آسـیاي میانـه از 

سوي شوروي و نیز انحلال دولت عثمانی و سـکولاریزیون آسـیاي صـغیر، بنیادهـاي ماتریدیـه در 

قاره بـراي ماتریـدیان شـکل چند مرکـز جدیـدي در شـبهخاستگاه و پایگاه اصیلش نابود شد؛ هر

  گرفت.

مکتب ماتریدیه در گذشته، نسبتاً گمنام بود؛ اما در دوره معاصر، توجه به ایـن مکتـب افـزایش 

ها در این مورد عمدتاً معطوف به ماتریدیه قدیم بوده است. این مقاله، در نظـر یافته است. پژوهش

نگرش و رویکرد ماتریدیه معاصر بعـد از ظهـور «ه این سؤال که دارد با روش تحلیلی ـ توصیفی ب

  پاسخ گوید. » و بروز سلفیت جدید، چگونه است؟

تـوان دریافـت کـه رویکردهـا و هاي منسوب بـه ماتریدیـه، مـیها و جریانبا مطالعه دیدگاه

                                            
  :مجتمع آموزش عالی امام خمینی هاي کلامی معاصرته جریانرش . دانشجوي دوره دکتري1

 sayyedehsani1151516@gmail.com  

  25/9/97تاریخ پذیرش:                        19/7/97تاریخ دریافت: 
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ماتریدیـه  حـدیث از درون مکتـبقاره، مانند: دیوبندیه، بریلویـه و اهلهاي جدیدي در شبهگرایش

توان ماتریدي دانست؛ چون آنها اصـولاً مـذهب حدیث هند را دیگر نمیمتولد شده است. البته اهل

  را قبول ندارند و باید آن را مذهب مستقل سلفی به شمار آورد. 

  يکلیدواژگان 

  ها، دیوبندیه، بریلویه، سلفیت. ماتریدیه، گرایش

  مقدمه 

ماتریدي است که خود را در فقه و کلام پیروي ابوحنیفـه مکتب ماتریدیه، منسوب به ابومنصور 

ــد. اندیشــهمــی ــان دان ــت حاکم ــروانش در ســایه حمای ــدي، از ســوي شــاگردان و پی هاي ماتری

مذهب، مانند: سامانیان، سلجوقیان، غزنویان و امپراتوري عثمانی تـرویج گشـت و گسـترش حنفی

قوط امپراتوري عثمانی، مکتـب ماتریـدي در یافت. بعد از اشغال آسیاي میانه از سوي شوروي و س

ها براي حفظ ایـن مکتـب از خاستگاه و و پایگاه اصیلش رو به ضعف و نابودي نهاد؛ هرچند تلاش

هـاي سوي عالمان حنفی و ماتریدي مانند کوثري و یا صبري از شیوخ عثمـانی، در مقابـل جریان

هند، پایگاه جدیدي براي مـذهب حنفـی و  قارهتجددگرا، نوگرایان و سلفیت ادامه داشت و در شبه

یافت؛ البته این مکتب در این پایگاه، تحـت  ايروز رونق تازهمکتب ماتریدي به وجود آمد و روزبه

  عوامل مختلف با ماتریدیه سنّتی فاصله گرفته است.

در دوره معاصر، دو رویکرد متفاوت نسبت به ماتریدیه به وجـود آمـده اسـت؛ نخسـت اینکـه 

ع علمی مانند الأزهر و نیز در ترکیه و آسیاي میانه، بـه ماتریدیـه و احیـاي آن، توجـه جـدي مجام

صورت گرفته است. دوم اینکه هجمه زیادي از سوي سلفیت و وهابیت، بـه ایـن مکتـب صـورت 

  سنّت بیرون نمایند و به جهمیه نسبت دهند. گرفته تا آن را از دایره اهل

هاي دیگر، تشخّص و تعیّن پیدا در تعامل و تقابل با جریانات و فرقهها ها و فرقهمعمولاً جریان

کنند. مکتب ماتریدیه در گذشته، در تقابل با جریاناتی مانند: معتزله، کرامیه، اسماعلیه، شـیعه و می

رو، ایـن دو مکتـب، در بسـیاري از مسـائل بـه اهل حدیث، مانند مکتب اشعري تعیّن یافت. ازاین

اند. ماتریدیه معاصر نیز در تقابل با تجددگرایان، سلفیان و شیعیان، هویت خـود سیدهنتایج مشابه ر

را کسب کرده است. بنابراین، شاخه دیوبندیه این مکتب، بیش از پیش به اشـعریت نزدیـک شـده 

  است. 



 

  41 قاره هند و پاکستانهاي ماتریدیه معاصر با تأکید بر شبهتاریخ، باورها و گرایش

  

ماتریدیـه معاصـر «این پژوهش، با تحلیل سؤال اصلی تحقیق، به این فرضیه رسیده است که 

هـاي مختلـف ماننـد: خصوص تصـوف و سـلفیت، بـه جریـانها، بهتقابل سایر جریان در تعامل و

ماتریدیه سنّتی، جریان کوثري، دیوبندیه و بریلویه، منشـعب شـده اسـت. ایـن مقالـه، بـا رویکـرد 

  سازد.ها و رویکردها روشن میتوصیفی ـ تحلیلی، فرضیه مذبور را در بستر تبیین نگرش

قاره اسـت. ابتـدا سـیر تـاریخی و تطـور تریدیه معاصر با تأکید بر شبهمقاله حاضر، در مورد ما

قاره آمـده و بحـث ماتریدیه از ابتدا تا دوران معاصر آورده شده و بخش عقاید نیز با تأکید بر شـبه

ترین کانون ماتریدیه معاصر است، محدود شـده اسـت؛ قاره که مهمها در شبهرویکردها و گرایش

  دهد. هاي تمام قلمرو ماتریدیه را نمیاجازه پرداختن به گرایش زیرا ظرفیت مقاله،

 . تاریخ ماتریدیه معاصر1

 گذار ماتریدیه . بنیان1ـ1

ســنّت و منســوب بــه ابومنصــور تــرین مکاتــب کلــامی اهلماتریدیــه، یکــی از بزرگ

گـذار نمحمود ماتریدي سمرقندي حنفی است. وي مـتکلم، فقیـه، مفسـر و بنیابنمحمدبنمحمد

سنّت مورد پذیرش قـرار گرفـت (مادلونـگ، عنوان دومین نحله کلامی اهلمکتبی است که بعداً به

هاي کلامی ابوحنیفه بنا سـاخت. نشـانه ). ماتریدي، این مکتب را بر مبناي اندیشه72، الف: 1380

تب علمـاي مک«ها براي این جریان کلامی، عنوان حنفی بودن کلام ماتریدي، آن است که تا مدت

). ابـو منصـور ماتریـدي (متوفـاي 44-43: 1375بردنـد (مادلونـگ، را به کار می» حنفی سمرقند

از روستاهاي سـمرقند در مـاوراءالنهر بـه دنیـا آمـد و در » ماتریت«یا » ماترید«ق)، در قریه 333

زمینـه  سنّت و جماعت حنفی درهمان قریه، به تحصیل و تدریس پرداخت؛ تا اینکه به امامت اهل

اند (شمس سـلفی، داده» امام المتکلمین«رو، به وي لقب ). ازاین24: 1386کلام نایل شد (جلالی، 

ق، براي تاریخ تولد وي ذکر شده است؛ اما در مورد 258و  238،248هاي ). سال235: 1، ج1419

یـدي، م وجـود دارد. در مـورد جزئیـات زنـدگی ماتر944ق/333تاریخ وفات وي، اجماع نسبی بر 

اطلاعات زیادي وجود ندارد؛ اما در مجموع، ایشان را فرد برجسته و داراي زندگی زاهدانه توصـیف 

). 72، الـف: 1380اند و کراماتی نیز از سوي پیروان به وي نسبت داده شده است (مادلونـگ، کرده

مـده بـود، هاي حکومت سامانیان بـه وجـود آابومنصور ماتریدي، در جوّ آرامی که در سایه حمایت

 ،ق)248یحیی بلخی (م نصیربن ،اسحاق جوزجانیابوبکر احمدبنزندگی کرد و از اساتیدي مانند: 

ي العباس معروف بـه فقیـه سـمرقندابونصر احمدبن و ق)248مقاتل رازي قاضی ري (م محمدبن
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  ).144: 1، ج1314؛ قرشی، 226: 1تا، جبهرمند شده است (عبدالفتاح، بی

تریدي، آثار متعددي ذکر شده است؛ ولی در انتساب برخی از این آثـار بـه او، براي ابومنصور ما

هاي وي را بـه کتابـت رسـانده تردید وجود دارد. ممکن است که شـاگردانش، دروس یـا اندیشـه

. تأویلات قرآن: کتاب تفسـیري کـه توسـط شـاگردانش 2. التوحید؛ 1اند از: باشند. این آثار عبارت

  . شرحی بر فقه الأکبر ابوحنیفه. 4؛ الرسالۀ فی العقیدة. 3گردآوري شده است؛ 

داند که مادلونگ، دو کتاب اخیر به اضافه التوحید را به احتمال زیاد از نویسندگان ماتریدي می

هایی ، ردیه»وهم المعتزلۀکتاب مقالات، کتاب بیان، «بر اساس عقیده ماتریدي نوشته شده است. 

هایی بر الأصول م) است. نیز ردیه933ق/ 319ولقاسم بلخی کعبی (م. بر سه کتاب عالم معتزلی اب

قبه) و دو ردیه بر اسماعیلیه، نوشته شـده مذهب (احتمالاً ابنخمسۀ کتاب الإمامه نوشته عالم امامی

شناسی فقه (اصـول فقـه) بـه نـام ماخـذ الشـریعه و . همچنین، ماتریدي، دو کتاب در روشاست

 15). احمد فؤاد در الفرق الاسلامیه 73-72: 1380مفقود است (مادلونگ،  الجدل نوشته است؛ ولی

تـا: کند که ظاهراً اکثر آنها مفقود شده اسـت (احمـد فـوأد، بـیعدد کتاب را به نام ایشان ذکر می

227-228 .(  

ماتریدي در مارواء النهر با اندیشه و مذاهبی چون: معتزله، سنّیان ظاهرگرا (حشـویه)، شـیعیان 

امی و اسماعیلی، و نیز با ادیان زردشـتی، مـانوي، یهودیـان، دیصـانیه و مرقونیـه مواجـه بـوده، ام

  ). 73: 1380هایی را در این باب نوشته است (مادلونگ، ردیه

  گیري، نضج و گسترش ماتریدیه. شکل2ـ1

غیـره بدون تردید، قبل از ابومنصور ماتریدي، گروه حنفیان در کلام، گرایش معتزلی، مرجئـی و

داشتند؛ ولی ماتریدي با رویکرد اصلاحی سعی در اصلاح عقاید حنفیـان در سـمرقند مـاوراء النهـر 

نمود و بر این اساس، نظام جدید کلامی منسجم و قوي را بنیان گذاشـت. ابتـدا از ایـن فرقـه بـه 

روشن نیست کـه از چـه  1).33-32، ب: 1375کردند (مادلونگ، یاد می» علماي سمرقند«مکتب 

بر این مکتب اطلـاق شـده اسـت. دو گمانـه در ایـن مـورد وجـود دارد: » ماتریدیه«زمانی عنوان 

نخست اینکه شاگردان وي در زمان حیات، استادِ خویش را با این عنوان متصف کرده باشـند. دوم، 

                                            
 بویه و اوایل سلجوقیان بود، در مراکز علمی غربدر این دوران که مصادف با فاطمیان در مصر و اواخر دوران آل. «1

سنّت پیرو شافعی و مالکی، ماوراءالنهر، مانند: بغداد، مصر، ري و نیشابور، ماتریدیه هنوز حضور نداشته است و اهل

  »اند.گرا بودهکردند و حنفیان، عمدتاً از معتزله و برخی نیز حدیثاغلب از کلام اشعري تبعیت می



 

  43 قاره هند و پاکستانهاي ماتریدیه معاصر با تأکید بر شبهتاریخ، باورها و گرایش

  

ماتریدیه بعد از وفات امامشان بوده؛ چون یک مکتب و  ظنّ غالب این است که ظهور و بروز فرقه

گیـرد رقه حاصل جمع شاگردان، عقاید و پیروان آن است که در فرایند نسـبتاً طولـانی شـکل میف

 ).284: 1م، ج1998ق/1419(شمس سلفی، 

هاي اسـتاد خـویش از طریـق شاگردان ماتریدي بعد از وي، راه استاد را با شرح و بسط دیدگاه

تـا  261ج کردند. سامانیان کـه از سـال هاي او را ترویشرح و تألیفات فراوان ادامه دادند و اندیشه

کردند و به حفظ و گسترش علـم و ادب روایی میهجري، بر بخشی از سرزمین ایران فرمان 389

  ).292: 1384؛ ابوزهره، 122: 1380اند، از این مکتب حمایت کردند (گروه مؤلفان، مشهور بوده

تریدي، در سمرقند محدود مانـد و تا یک قرن بعد از فوت ابومنصور ماتریدي، مکتب کلامی ما

حتی در سایر مناطق ماراءالنهر از جمله بخارا پذیرفته نشده بود؛ اما از یک سو، تلـاش متکلمـان و 

هاي پیرامـون عقایـد نویسیها، و ردیهها، حاشیههاي کلامی، شرحعالمان ماتریدي با نوشتن کتاب

سامانیان که خود نیز حنفی بودنـد، مـذهب  سایر مکاتب کلامی و اعتقادي، و از سوي دیگر، دولت

حنفی ـ ماتریدي را به عنوان مذهب رسمی شناختند و سعی در حـذف سـایر مـذاهب نمودنـد. از 

نمایـد (شـمس سـلفی، تـر میهـا، بـزدوي و صـابونی از همـه مهممیان متکلمان، نقش: نسـفی

تأسـیس را ن مکتـب تازهها و تربیت شاگردان، ایـ) که با نوشتن کتاب287: 1م، ج1998ق/1419

). سواد اعظـم حکـیم سـمرقند، 76: 1386؛ جلالی، 75، الف: 1380شرح و بسط دادند (مادلونگ، 

ترین آثار این دوره براي گسـترش مکتـب معین نسفی، مهمالدین بزدوي و تبصرة الأدلۀ ابیاصول

ــالی،  ــدیننجــم ).60: 1386ماتریدیــه اســت (جل ، م)1142/ق537ي ا(متوفــ ابــوحفص نســفی ال

وي نقشـی برجسـته در نزدیـک  .فرد در اشاعه و گسترش عقیـده ماتریـدي اسـتتأثیرگذارترین 

 اعتقادنامـه). 39-38، ب: 1375(مادلونـگ،  کردن حنفیان سمرقند و بخارا به یکدیگر داشته است

اسـت  یالامال ءفی التوحید یا بد ۀاللامیبا عنوان ان قرار گرفته، مقبول ماتریدیمنظوم دیگري که 

بعدها شـروح متعـددي بـر  سروده است. م)1173/ق569ي امتوف( عثمان الاوشیبنرا علیکه آن 

 ).75، الف: 1380(مادلونگ،  ترکی و فارسی نگاشته شده است این اثر به

قاره بعد از سامانیان، غزنویان سعی بلیغی در گسترش ماتریدیه به خرج دادنـد و آن را تـا شـبه

ان، دامنه آن را تا خاور میانه و شـمال آفریقـا گسـترش دادنـد. چنـدي پـس از رسانیدند. سلجوقی

اهل بلاد شرق و چین، بعضـی از «دهد: فورکی، ابوشکور سالمی در کتاب التمهید خود گزارش می

فقهاي خراسان و ماوراء النهر، بلاد غزنه و دیار ترك، بر مذهب اهل السنۀ و جماعه (یعنی مـذهب 

  ). 38، ب: 1375(مادلونگ،  »ماتریدیه) بودند
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به موازات نفـوذ زمامـداران تـرك (غزنویـان و سـلجوقیان ) بـه سـوي غـرب جهـان اسـلام، 

هاي برجسته ماتریدي تحت عناوین: قاضی، مفتی، امام جماعت و یا مدرس بـه آن سـو شخصیت

؛ 288م: 1998ق/1419رهسپار شدند تا عقاید ماتریدي را تبلیغ و ترویج نماینـد (شـمس سـلفی، 

). ابتدا حمایت از حنفیان با ساخت مسجد، نصب و عزل ائمـه جمعـه 49-47، ب: 1375مادلونگ، 

، 1375شـد. (مادلونـگ، و جماعات، و یا جایگزینی قاضی حنفی به جاي قضات شافعی، انجام می

عیان گرایانه نیز علیه سایر مذاهب از جملـه شـافرفته اقدامات بازدارنده و سرکوب)؛ اما رفته62ب: 

). طغرل و وزیرش، عمیدالملک کندري، مانند اسـلافش، لعـن 63، ب: 1375شد (مادلونگ، اعمال 

: 1388زاده، و ردّ شیعیان، کرامیه و اشاعره را براي سرکوب آنها در دستور کار داشـته اسـت (قلـی

225.(  

ا شـمال قاره هنـد و تـمکتب ماتریدي، قبل از عثمانیان توسط غزنویان و سلجوقیان تـا شـبه

آفریقا گسترش پیدا کرد؛ اما اکثریت مطلق در زمان عثمانیان حاصـل شـده اسـت و بعـد از قـرن 

هشتم، تمام کسانی که در فقه پیروي مذهب حنفی بودند، در کلام و عقاید، پیرو مکتـب ماتریـدي 

). شکوفایی مکتب ماتریدي در سایه گسترش مدارس علمیـه، تـألیف و 130: 1386شدند (جلالی، 

ها قبل آغاز شده بود (احمـد رح و بسط کتب در تبین و ترویج این مکتب حاصل شد که از مدتش

دانشـمند  510زاده شرح حال حـدود کبري). طاش288: 1؛ شمس سلفی، ج232-231تا: فوأد، بی

کند که یا در مدارس عثمـانی بـه تعلـیم و تعلـم را در کتاب الشقایق النعمانیۀ در ده طبقه ذکر می

کم در دستگاه دولت عثمانی، با آنها همکـاري اند و یا اینکه دستاند یا تألیفاتی داشتهل بودهمشغو

اند. تازه مؤلف از قرن دهم به بعد را در این کتاب نیاورده است؛ چون مؤلف در قرن دهـم از داشته

  ).42: 1389زاده، کبريدنیا رفته است (طاش

  . وضعیت ماتریدیه در عصر حاضر3ـ1

زه، پیروان مکتب کلامی ماتریدیه در بسیاري از مناطق جهان اسـلام و عمـدتاً در شـرق و امرو

سـنّت را تشـکیل درصـد اهل 53کنند. با توجه به اینکه مذهب حنفی حـدود شمال آن زندگی می

تـوان گفـت کـه کنند، میدهند و اکثریت قریب به اتفاق حنفیان از مکتب ماتریدي پیروي میمی

انـد. اگرچـه جریـان کلـامی ماتریـدي از قـرن سنّت به لحاظ کلـامی، ماتریدياز اهل تقریباً نیمی

دوازدهم به این طرف، بر آن پویایی، نشاط و قدرت خود باقی نمانده، اما همچنان مکتبـی فراگیـر 

و تأثیرگذار است. امروز، ماتریدیه در زادگاه خود، یعنی ماوراءالنهر و آسیاي میانه، در اثـر سـرکوب 
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خواهـد بـه گذشـته ها جایگاه خود را از دست داده و بعد از هفت دهه خاموشی، تازه میونیستکم

خود مراجعه نماید. در ترکیه، قفقاز و بالکان نیز بعد از سقوط سلطه عثمـانی و ظهـور سـکولاریزم، 

ر انـد. دبنیادهاي علمی از بین رفته است؛ هرچند مردم بـه اسـم یـا اعتقـاد ماتریـدي بـاقی مانده

گذشته، ماتریدیه نفوذ کمتري در خاور میانه و شمال آفریقا داشـتند و بیشـتر تحـت نفـوذ اشـعریه 

-خصوص در مرکز علمی الـأزهر، صـورت مـیتازگی توجه درخوري به ماتریدیه، بهبودند؛ ولی به

هرچند طیف دیوبندیه نیز به اندیشـه اشـعري نزدیـک شـده اسـت. برخـی از اشـاعره، بـه  1گیرد؛

اند؛ مانند شیخ محمدعبده؛ چون قرابت دیدگاه عبده با ماتریدیه، بیشتر است. یه نزدیک شدهماترید

تـا). الله، بـی؛ شاه ولی1421هاي محمد عبده مشاهده کرد (عبده، شود در اندیشهاین مقوله را می

  اند.ها معمولاً ماتریديممکن است عبده از ابتدا ماتریدي بوده؛ چون حنفی است و حنفی

قاره و پاکستان، مکتب کلامی ماتریدي با گرایش و بینش جدید به نـام دیوبندیـه و ما در شبها

سنّت افغانستان و شرق و جنوب شـرق ایـران ویژه بر اهلبریلویه ظهور کرده و در جهان اسلام، به

 روسـت. نخسـت، اقبـال مجـامعتأثیرگذار است. ماتریدیه، با دو جنبه متضاد در جهان اسـلام روبه

هاي سنّت است که به مطالعـه، تحقیـق و نقـد وتـدریس کتـب و اندیشـهعلمی غیرماتریدي اهل

هاي نامـهها و پایاناند. امروزه، کتابها و مراکز علمی از جمله الأزهر، پرداختهماتریدي در دانشگاه

 متعددي در مورد آن نوشته شده است. دوم، هجمه وهابیت به ایـن مکتـب و نسـبت دادن آن بـه

کنند کـه ماتریدیـه بـر اسـاس باورهـاي ابوحنیفـه جهمیه است. وهابیت، این اندیشه را ترویج می

شکل نگرفته؛ بلکه بر مبناي اعتقادات جهمیه شکل گرفته است. آنهـا ابوحنیفـه را سـلفی معرفـی 

کنند؛ ولی ابومنصور ماتریدي، مؤسس مکتب ماتریدي را که منزلت بالایی در میان ماتریدیـه و می

). این در حـالی 268-266: 1، ج1419کنند (شمس سلفی، حنفیه دارد، جهمی و کلابی معرفی می

است که کتاب ابوحنیفه (فقه الأکبر) موجود است و از سوي ماتریـدي و ماتریـدیان، شـرح وبسـط 

هاي کلـامی هاي ابوحنیفـه، بیشـترین نسـبت و نزدیکـی را بـا آرا و اندیشـهیافته است و اندیشـه

  و ماتریدیه دارد. ماتریدي

                                            
 .300، ص1. شمس سلفی، الماتریدة، ج1
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  هاي ماتریدیه معاصر. باورها و اندیشه2

  . ایمان1ـ2

ماتریدیان متقدم، با پیروي از ابوحنیفه، تعریف ارجایی از ایمان داشـتند و ایمـان را بـه صـرف 

ها، التـزام عملـی را خصـوص دیوبنـديکردند؛ اما برخی از ماتریدیان جدید، بهتصدیق تعریف می

د. سهارنپوري، عمل را شرط کمال ایمان دانسته و انورشاه کشمیري، تصـدیق انجزء ایمان شمرده

را رکن ایمان، و عمل را جزء ضروري ایمان دانسته است و تصدیق را نـه از سـنخ معرفـت کـه از 

اند، به معنـاي گوید: اگر قید اقرار را که علما در تعریف ایمان آوردهسنخ اراده شمرده است. وي می

کنـد ت تفسیر کنیم، درست است و اگر به شهادتین لفظی تفسـیر شـود، کفایـت نمیالتزام و اطاع

). عبدالهادي سندي نیز ایمان را عبـارت از قـول و فعـل عنـوان 204-200: 1تا، ج(کشمیري، بی

کند و معتقد است که آن دو، هم تعریف ایمان است و هم جزء ایمان. بنابراین، ایمـان، زیـاده و می

  ). 11: 1تا، جعبدالهادي سندي، بی(بن پذیردنقصان می

  . توحید2ـ2

ترین مباحث اسلامی در حوزه کلام است. در گذشته، اختلافات کمتـري در بحث توحید، از مهم

این حوزه میان متکلمان وجود داشت؛ اما در دوران معاصر، اختلاف اصـلی در همـین حـوزه اسـت. 

سائل فرعی و رفتاري را در حوزه اعتقادي و اصـولی ها با تفسیر خاصی از توحید، مبرخی از جریان

داري اند. این مسئله، باعـث مباحثـات و منازعـات دامنـهو در ذیل توحید الوهی یا ربوبی قرار داده

  شده است. 

قاره هنـد بـوده و بـر الله، یکی از متفکران معروف ماتریديِ نزدیک به معاصر در شبهشاه ولی

رگذار بوده است. وي در عین پایبندي به مذهب حنفی، مکتـب ماتریـدي قاره تأثیمعاصرانِ در شبه

و مسلک تصوف، رویکرد سلفی داشت. همین امر، سبب شد که وي در مواردي نظریات متفـاوتی 

هاي جدید در ماتریدیه شـده با ماتریدیه قدیم پیدا کند. نظریات و رویکرد وي، سبب ظهور گرایش

 ریدیان قدیم و سنّتی در باب توحید دارد. است. وي دیدگاه متفاوتی با مات

تیمیه است، سبب شده کـه وي امـوري را کـه قبلـاً دیدگاه توحیدي خاص وي که متأثر از ابن

شمردند، وي آن را در شمار شرك بـه حسـاب آورد. دیوبنـدیان ماتریدیان و متصوفه مستحب می

  ده هستند.عقیآیند نیز عمدتاً با وي همکه از پیروان وي به شمار می

شرك، فقط در این منحصر نیست که انسان، احدي را با خدا، همتا و برابر قـرار دهـد؛ بلکـه «
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حقیقت شرك، این است که انسان هرکاري را که شعار عبودیـت اسـت و خداونـد، آن را بـه ذات 

 خود اختصاص داده، براي دیگري انجام بدهد؛ مانند [اینکه]: سجده، نـذر و ذبـح بـراي غیـر اللـه

نماید و همچنین [است]، اگر اعتقاد داشته باشد که هنگام مشکلات، جز خـدا کسـی دیگـر هرجـا 

حاضر و ناظر است و قدرت تصرف دارد و به وي استغاثه نماید؛ اینها امـوري هسـتند کـه موجـب 

گردد؛ هرچند معتقد باشد کـه آن انسـان یـا شود و انسان با انجام دادن آنها، مشرك میشرك می

خواهـد، نماید و یا از او کمک و حاجت میکند یا ذبح و نذر میو جن که برایش سجده میفرشته 

تر است و آفریدگار، فقط خداست و ایـن موجـود، بنـده و مخلـوق اش از خداوند متعال پاییندرجه

، تـاالله دهلوي، بـی(شاه ولی در این مورد، فرقی میان انبیا و اولیا، جن و فرشته و... نیست» است.

). به همین دلیل، خداوند نصارا و یهـود را کـه در مـورد 83-82: 1378؛ ندوي، 60-59، الف: 1ج

  ). 31کند (توبه: رهبان و احبارِ خود دچار غلو شده بودند، همانند مشرکان با خشم نکوهش می

حداکثر تعظیم و فروتنی و خضوع و تذلل، ازآنِ خداست. مناسک حج و مظاهر نهایی تعظیم و 

  الله الحرام و حرم مطهرند.ع و شعایر محبت و فروتنی، مخصوص بیتخضو

علم ذاتی به غیب، مخصوص خداوند است و کسی دیگر، از درون و نیات باطنی دیگران آگـاه 

  نیست.

خداوند متعال در پذیرفتن شفاعت و حاجت، به سفارش دیگران نیاز ندارد و در هر امر کوچـک 

ه شد. خداوند را نباید با پادشاهان مقایسه کرد کـه بـراي پـذیرش و بزرگ، باید به سوي خدا متوج

  به درگاه او، نیاز به سفارش واسطه و ارباب نفوذ باشد.

الله به قصد تقرب به اولیا و بزرگـان دیـن، تخصیص حیوانات و نذر آنها براي صالحان و اولیاء

  حرام است.

  و کفر است.شناسان و کاهنان، شرك هاي ستارهاعتماد به پیشگویی

  از اسامی موهم شرك باید دوري کرد.

  نذر کردن براي غیر خدا، جایز نیست.

  نیز باید از افراط و غلو پرهیز کرد. در تعظیم و بزرگداشت حضرت رسول

؛ دهلـوي، 85-84: 1378هاي صالحان نیز باید اجتناب کرد (ندوي، از تعظیم تصاویر و عکس

  ). 37-35، ب: 1م، ج1986ق/1407
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 . اسما و صفات الهی3ـ2

آن دسته از اسما و صفات الهی که به مادیت نزدیک است و ظن و شبهه جسمانیت را تـداعی 

و اوصافی از این قبیل، منشأ اختلاف در میـان » ید«، »استواء«، »معیت«، »رحمت«کند، مانند: می

معـانی ظـاهري را گرایان و ظاهرگرایان، از آن همان علماي اسلامی شده است. برخی مانند حدیث

کننـد کـه فهمند و بعضی مانند معتزله، امامیه و ماتریدیه، آن را حمـل بـر معـانی دیگـري میمی

الله دهلوي نیز از یک سو معتقد است که این صـفات شود. شاه ولیاصطلاحاً به آن تأویل گفته می

خداوند را به نعمت الهـی » رحمتِ«را باید بر معانی که لایق باري تعالی باشد، حمل کرد؛ مثلاً وي 

وي نیـز آیـه نماید. را نیز به معناي جود حمل می» ید«کند و و نه رقت و انعطاف قلبی تفسیر می

کند؛ یعنی چنین رؤیتـی در را به مشاهده قلبی خداوند تعبیر می» مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى«مبارکه 

انـد، که صـفات خبـري خداونـد را تأویـل کرده از سوي دیگر، از متکلمانی قلب پیامبر آفریده شد.

تـا، نماید (دهلوي، بیاند، دفاع میکند و از اصحاب حدیث که به ظاهر حدیث معتقد شدهانتقاد می

  ).64-63الف: 

اند. برخـی ماننـد نسـفی، صـاحب تبصـرة ماتریدیان قدیم نیز در این مورد اختلاف نظر داشـته

انـد، بـه اند و برخـی دیگـر کـه البتـه در اقلیتبعضی توقف کرده اند والأدلۀ روش تأویل را پیموده

). کوثري، یکی دیگر از علماي ماتریـدي 246-243: 1386اند. (جلالی، معناي ظاهري اکتفا نموده

است که به تفکر ماتریدي سنّتی پایبند است. وي در حاشیه کتاب السماء والصفات بیهقی، دیـدگاه 

گیرد که سلف و خلـف، در آورد و سپس، نتیجه میاتریدي و اشعري میتأویل را از علماي متقدم م

). سهارنپوري، از علمـاي معاصـر 407-405تا: تنزیه و دوري از تشبیه اتفاق نظر دارند (بیهقی، بی

دیوبند نیز روش تأویل و تنزیه خداوند در مورد صفات خبري را تأیید نموده و اثبات جهت و مکـان 

). ماتریـدیان، 66: 1417؛ عبدالرحمن، 14م، ب: 2005کرده است (سهارنپوري، براي خداوند را رد 

شـوند؛ چـون اعم از معاصران و متقدمان، در بحث قدم و حدوث صفات فعلیه، از دیگران جـدا می

دانند؛ حتی اشاعره صفات فعلیه را بـه لحـاظ متعلقـات آن، سایر مذاهب، صفات فعلیه را حادث می

گوینـد صـفات فعلـی نیـز دانند؛ ولی ماتریدیان مید اصل صفت را قدیم میدانند؛ هرچنحادث می

خواهـد چیـزي را ایجـاد کنـد، بـا اند. آنها به صفت تکوین نیز معتقدند که خداوند وقتـی میقدیم

رو، گیـرد. ازایـنکند؛ چون سایر صفات خداوند، به وجود و عـدم تعلـق میصفت تکوین ایجاد می

شـود. البتـه گیـرد، ایجـاد و احـداث تمـام نمیه فقط به وجود تعلق میگویا بدون صفت تکوین ک

گري و تخلل صفت تکوین، تحلیل عقلی است؛ وگرنه در واقـع، خللـی در فراینـد آفـرینش واسطه
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کار رفتـه اسـت گرفته است کـه در قـرآن بـه» کون«کند. ماتریدیه، صفت تکوین را از ایجاد نمی

  ). 52-50ص (علماي دیوبند مذهبهم ومشربهم،

  . حسن و قبح عقلی 4ـ2

 ،افعال را ذاتـی قبحِ حسن وایشان  1محمد عبده، یکی از علما و متفکران معاصر مصري است.

قبـل از  ،قـبح اعمـال داند. شاهد آن را درك اطفـال از حسـن وی مییاقتضا ،و در برخی از افعال

قـبح  حسن و ،طورکلیهشد که باگر کسی معتقد با :گویدکند. وي میعنوان می ،درك معناي شرع

 تر از مورچـه شـمرده اسـتبلکـه خـود را پـایین؛ در اعمال نیست، عقل را از خود نفی کرده است

). این دیـدگاه وي در مـورد حسـن و قـبح عقلـی نیـز وي را از اشـاعره جـدا 130: 1421(عبده، 

د؛ اما حسن و قبح عقلـی، شوگرایی وي، تنها در این مسئله خلاصه نمیسازد. البته دیدگاه عقلمی

ترین میدان تفاوت اهل حدیث و اشاعره با دیگران، از جمله ماتریدیه است. از آنجا کـه عبـده مهم

توان معتزلی و یا امامی دانست، پس باید وي را ماتریدي و یا نزدیک به ماتریـدي دانسـت. را نمی

درك برخـی از افعـال خداونـد احمدرضا بریلویه، مؤسس فرقـه بریلویـه نیـز توانـایی عقـل را در 

  ).30، الف: 1425پذیرد (بریلوي ماتریدي، می

  . وجوب شکر مُنعم5ـ2

اشعري براي عقل هیچ نقشی در قبال معرفتِ وجوب شکر مُنعم یـا وجـوب ایمـان و عبـادت 

داند؛ ولـی عقـل را در ندارد. ماتریدي در کشف وجوبِ شکر از خدا و عبادت او، عقل را مستقل می

کند، گوید هرچند عقل وجوب شکر منعم را درك میداند و میاحکام تکلیفیه، مستقل نمیمعرفت 

گـردد. در ایـن اواخـر، اشـاعره و اما این وجوب، فعلی نیست و فقط از ناحیه دلیل شرعی فعلی می

تواند منبع حکم شرعی باشد و حکم شرعی، صـرفاً اند که عقل نمیماتریدیه به موضع واحد رسیده

شود. بنابراین، تا زمانی که حکمی به واسطه پیـامبري از سـوي خداونـد نب خداوند صادر میاز جا

: 2008به انسان نرسد، انسان در مورد آن تکلیفی ندارد؛ هرچند عقـل آن را درك نمایـد (بـوطی، 

119 .(  

                                            
 ها نیز جزء علماي حنفی ذکر شده است.دانند و نیز در وبگاهماتریدیه می. برخی محققان، وي را 1
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  . قضا و قدر الهی و اختیار انسان6ـ2

ند انسان را از خوض در قضـا و قـدر و احمدرضا بریلوي، در باب قضا قدر معتقد است که خداو

جبر منع کرده است؛ ولی اعتقاد به آن، واجب است و انکار آن، موجب کفر است. قضا و قدر الهی، 

بینیم (بریلـوي ماتریـدي، با اختیار انسان منافات ندارد؛ چون مـا اختیـار را بالوجـدان در خـود مـی

دیوبندیه است، در تفسیر قضا و قـدر گفتـه  ). محمد ادریس کاندهلوي که از فرقه12، الف: 1425

است؛ چـون انسـان » أمر بین الأمرین«است: در مذهبشان، نه جبر مطلق است و نه تفویض؛ بلکه 

اش را بـه نه مثل جماد است که هیج اختیار نداشته باشد و نیز خداوند هم منزه از آن است که بنده

دیگر، تفویض مطلق نیز صحیح نیست؛ چـون گناهان مجبور سازد؛ وانگهی عقابش دهد. از سوي 

  ).82: 1390؛ رفیعی، 74ق، الف: 1354خیلی امور، از اختیار انسان خارج است (کاندهلوي، 

اسـت. مصـطفی  »مرینأبـین الـ مرأ«ل به ئقا ،در باب اختیار و افعال عباد ،کوثريمحمدزاهد 

ابتـدا فکـر  :گویـدمـیو  اسـت کـرده رویکرد اشعري پیـدا بعداً ،صبري که خود نیز ماتریدي بوده

چـون  ؛اما بعد دریافتم که وي داراي فکر اعتزالی است ؛ماتریدي است داراي فکر کوثريکردم می

ل به استقلال عباد در افعالشـان اسـت. ئقا ،در باب افعال عباد» مرینأبین ال مرأ«وي تحت عنوان 

فکر اعتزالـی را بـا  ،شیعه امامیکسانی تحت عنوان ماتریدي و  ،چون معتزله منقرض شده ،امروزه

محمد عبده نیز انسـان را مختـار  ).10-9: 1428(کوثري،  کنندبیان می» مرینأبین ال مرأ«نظریه 

نیـز » کسـب«کند. اگرچـه وي از نظریـه داند و اختیار را مدار و معیار تکلیف شرعی عنوان میمی

اشـاعره اسـت. وي جبـر را ابطـالِ  کند، ولی کسبِ وي، چیزي بیش از کسبِ ماتریدیه ودفاع می

الله و برخی از پیـروانش ). شاه ولی121-119: 1421آورد (عبده، حکم عقل و شرع به حساب می

تا، الـف: کنند (دهلوي، بیتفسیر می» أمر بین الأمرین«پذیرند و کسب را به نیز اختیار انسان را می

گوید: بایـد میـان حرکـات ناشـی از رعشـه و ). احمدرضا بریلوي نیز قائل به اختیار است و می68

لاجبر ولا تفـویض؛ « حرکات اختیاري، فرق گذاشت. او نیز در تفسیر اختیار، از حدیث امام باقر

 ).12، الف: 1425جوید (بریلوي ماتریدي، سود می» بل أمر بین الأمرین

  . مقام پیامبر اکرم7ـ2

جایگاهی والا و به عنـوان اشـرف  پیامبرماتریدیان معاصر نیز مانند سایرین، براي حضرت 

مقام و درجات بالـاتري از سـایر  ها براي حضرت پیامبرمخلوقات قائل هستند. ظاهراً دیوبندي

داننـد و دهنـد. دیوبندیـه، انبیـا را معصـوم میاند که وهابیون به آنها نسبت غلو میسنّت قائلاهل
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است، به طریق اولی، معصوم از خطاست. آنهـا که اشرف پیامبران  معتقدند حضرت پیامبر اکرم

برخی از آیات را که در ظاهر حاکی از گناه و یا ضلالت حضرت قبل از بعثت است، با محکمـاتی از 

). در مورد فضیلت حضـرت 78برند (علماي دیوبند مذهبهم ومشربهم، صآیات دیگر، به تأویل می

تعالی خلق شده اسـت و بـاقی مخلوقـات، از معتقدند که وي اوّلین مخلوق خداست که با نور حق 

اند؛ ولی با این همه، پیامبر از بشر بودن خارج نشده و صفات خـاص خداونـد، نور ایشان خلق شده

). پیـامبر 143: 1390داننـد (رفیعـی، مانند: خالقیت، رازقیت، اماته و احیا را از شئون حضـرت نمی

رب خداوند است. اینکـه گفتـه شـده: ابلـیس، تر از هر موجود دیگري، حتی ملک مقعالم اکرم

تر از پیامبر است، کفر است. اشرف علی تهاونی، در کتاب حفـظ الایمـان گفتـه اسـت: اینکـه عالم

شود که پیـامبر علـم بـه غیـب نداشـته قرآن علم غیب را مختص خداوند شمرده است، دلیل نمی

). از عبـارات سـهارنپوري در المهنـد 16: 1382؛ فرمانیـان، 13-12تا، الف: باشد (سهارنپوري، بی

کنـد و علـم غیـب جزئـی را آید که تهاونی، علم غیب مطلق را از پیامبر نفی میعلی المفند برمی

  ). 13-12تا، الف: داند (سهارنپور، بیها نیز قابل دسترسی میبراي سایر انسان

رسـند: یکـم؛ ه کلـی میدیوبندیه، در این مورد اختلاف نظر دارنـد و در مجمـوع، بـه دو نظریـ

نسبت علم به تمام امور گذشته، حال وآینـده و اسـرار تکـوین و صـفات الهـی؛ (طالـب الـرحمن، 

توان علم پیـامبر ) دوم علم جزئی که براي سایر انسانها نیز قابل حصول است اما نمی166: 1417

خه دیگـري از ). بریلویـه کـه شـا35-34تـا، ب: را بادیگران یکسـان دانسـت. (سـهارنپوري، بـی

قاره است، اعتقاد نسبتا غالیانه به مقام پیامبر دارد، حضرت پیـامبر ماتریدیان صوفی مسلک در شبه

دانند که همه خلایق سـایه اوینـد، او داراي علـم ماکـان و مـایکون را تنها موجود مرتبه ایجاد می

بریلـوي موسـس  ). احمدرضـا19: 1382؛ فرمانیـان، 76-75: الـف1425است (بریلوي ماتریدي، 

گویـد: انـد، میبریلویه با انتقاد از وهابیت که علم به ماکان و مایکون پیامبر را شرك قلمـداد کرده

میان علم خدا و پیامبر تفاوتهاي زیادي و جـود دارد. تفاوتهـاي ماننـد: ذاتـی و عطـایی، واجـب و 

، ممتنـع التغیـر و ممکـن ممکن، ازلی و مخلوق، مقدور و غیر مقدور، واجـب البقـاء و جـایز الفنـاء

التبدل، میان علم الهی و نبوي وجود دارد. باوجود این تفاوتهـا پنـدار تسـاوي علـم خـدا و پیـامبر 

منتفی است و شرك نامیدن آن از روي جهالت است. (احمدرضا بریلوي، العقیده فـی الاسـلام، بـی 

قبل و بعـد از بعثـت قبـول  ). دیوبندیه و بریلویه هردو عصمت پیامبر خطا و گناه را53-50تا، ص

دارند و همچنین هردو جریان حیات جسمانی حضرت پیامبر را در قبر قایلنـد. (احمدرضـا بریلویـه، 

  ). 44-43، ص1427. و سهارنپوري، 33العقیده فی الاسلام، بی تا، ص
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  . توسل و استغاثه 8ـ2

اند. مذاهب قبـول داشـتهاند، توسل را همانند سایر مسلک هم بودهماتریدیان که معمولاً صوفی

و اولیا و حتی اقطاب و بزرگـان  اهل تصوف، بیشتر از دیگران به توسل به حضرت پیامبر اکرم

اند. امروزه، بریلویه شاخه صوفی ماتریدي در هنـد و پاکسـتان و جنـوب ایـران، خود گرایش داشته

آنهـا بـا اسـتفاده از آیـات و بینیم که همچنان به آداب توسل پایبندند. در وبگاه احناف بریلوي می

الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّـهَ  یَا أَیُّهَا«کنند؛ از جمله روایات مختلف، جواز و استحباب توسل را اثبات می

اید، از خدا بترسید و براي رسیدن بـه [قـرب] وي، ؛ اي کسانی که ایمان آوردهالْوَسِیلَۀَ وَابْتَغُواْ إِلَیهِ

وقتی از بهشت بیـرون شـد، در  کنند که حضرت آدمبراین، استلال میعلاوه» اي بیابید.وسیله

که هنوز به دنیا نیامده بود. عمـر در متوسل شد؛ درحالی پیشگاه خداوند به حضرت پیامبر اکرم

بریلویـه در اسـتدلال بـه جـواز  1متوسل شده اسـت. زمان خشکسالی، به عباس، عموي پیامبر

العابـدین و امـام لیا، به عمل صـحابه از جملـه عمـر و تـابعین ماننـد امـام زیناستغاثه به انبیا و او

بعـد از رحلتشـان، اسـتغاثه و نـدا  کننـد کـه هرکـدام بـه حضـرت پیـامبرابوحنیفه استناد می

دیوبندیه نیز توسل را قبول دارند و در مـورد اسـتغاثه بـه امـوات، اختلـاف نظـر دارنـد.  2اند.داشته

ها، اسـتغاثه بـه انبیـا، اولیـا، شـهداء و شوند؛ در نظر حیاتیبه حیاتی و مماتی تقسیم می دیوبندیه،

؛ طالـب الـرحمن، 21-19تـا، ب: صالحان مانند اقطاب، جایز است. (سهارنپوري، عقایـد اهـل، بی

1417 :22-26 .(  

  . زیارت9ـ2

نیـز زیـارت بارگـاه  گیرترین جریان در میان ماتریدیان، جریان دیوبندیه است کـه آنهـاسخت 

را از مسـتحبات نزدیـک بـه  و سفر به قصد زیارت روضه حضـرت رسـول حضرت پیامبر

و مسافرت را به قصد زیـارت روضـه مبارکـه » شدّ الرحال«دانند؛ بر خلاف وهابیت که وجوب می

اب دانند. سـهارنپوري در کتـدانند و آن را براي زیارت مسجدالنبی شایسته میجایز نمی پیامبر

 المهند علی المفند، ثواب مسافرت براي زیارت روضه مبارکه را به حـدیثی از حضـرت پیـامبر

که جز زیـارت مـن هـیچ هرکسی به زیارت من بیاید، درحالی«سازد که فرموده است: مستدل می

گـردد کـه در روز قیامـت بـراي او کاري دیگري او را بدین امر وا نداشته باشد، بر مـن ثابـت می

                                            
  .15/12/1390، حوزه علمیه مجددیه نعیمیه عورکی، »سنّت و جماعت احناف بریلوياعتقادات اهل«. وبگاه 1

 . همان. 2
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کند که مولانـا عبـدالرحمن جـامی، بـراي همچنین، وي در این کتاب حکایت می» نمایم. شفاعت

) 20تـا، ب: سفر جدا از حج اختیار نمـود (سـهارنپوري، عقایـد اهـل، بی زیارت حضرت پیامبر

زیارت انبیا، اولیا و صالحان را به قصد ثواب و تبرك همه مسـلمانان بـه جـز وهابیـت و برخـی از 

تیمیه هستند، قبول دارند. بریلویه و دیوبندیه معتقدنـد کـه هاي سلفی که متأثر از ابننافراد و جریا

، در قبر خـود حیـات دنیـوي و جسـمانی دارنـد، صـدا را خصوص حضرت پیامبر اکرمانبیا، به

گویـد: از ایـن جهـت زیـارت شوند. احمدرضـا بریلـوي میشنوند و از احوال امت هم مطلع میمی

کنـد (بریلـوي ز اعظم وسایل قرب الهی است کـه آن را جـز مبتـدع انکـار نمیا روضه النبی

  ). 32، الف: 1425ماتریدي، 

  . شفاعت10ـ2

سـنّت اعتقـاد داریـم کـه انبیـا و صـالحان و مـا اهل«هاي ایران آمده است: در وبگاه بریلویه

؛ ي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِـهِمَن ذَا الَّذِ«فرشتگان، به اذن خداوند براي مؤمنان شفاعت خواهند نمود؛ 

در ایـن وبگـاه، بـر » ) کیست که در نزد او (الله) به غیر از اذن وي، به شفاعت برخیزد.255(بقره: 

آقـاي اسـماعیل دهلـوي  1شفاعت پیامبر و انبیا و اولیا از طریق آیات و روایات استدلال شده است.

گري رایج در دربار حاکم و یا پادشـاه نیسـت. ا واسطهبازي یمعتقد است که شفاعت، از سنخ پارتی

بنابراین، نباید تصور کرد که انبیا و اولیا بسان وزرا و وکلا، سهمی در قـدرت دارنـد و یـا قـدرت و 

سهمی در تغییر قضا و قدر الهی دارند و یا چیزي را که خداوند مقدر کرده باشد، آنها تغییـر دهنـد؛ 

خداونـد و اراده اوسـت و او خـود زمـانی کـه نـدامت، اضـطراب و  بلکه غفران و عقاب، به دست

صلاحیت شفاعت را در عبد خویش مشاهده نماید، به یکـی از انبیـا یـا اولیـاي خـود اذن شـفاعت 

انـد؛ نـه اینکـه پذیرد؛ چون آنها مستجاب الدعوهدهد و یا دعاي آنها را براي شفاعت کسی میمی

  ). 120: 1، ج2003(اسماعیل دهلوي،  براي آنها امکان تصرف در کون باشد

در حقّ دیگـران، بـه  قاسم ناناتوي، مؤسس دارالعلوم دیوبند نیز شفاعت را به دعاي پیامبر

کنـد. بـه عقیـده وي، انبیـا و صـلحا، برد و شفاعت به معناي نجات از عذاب را نفی میتقلیل می

اي را عـذاب نماینـد (قاسـم عـده اي را ببخشـند ومطیع و محکوم امر خدایند؛ نه حاکم که عـده

گوید: شفاعت، منحصر بـه کند و می). احمدرضا بریلوي، این دیدگاه را نقد می52: 1432نانوتوي، 

قیامت و بعد از اذن خداوند نیست؛ بلکه شفاعت در همین دنیا هم به حضرت پیـامبر عطـا شـده و 

                                            
 . همان.1
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گیرنـد (بریلـوي ماتریـدي، میشفاعت، در انحصار ایشـان اسـت و سـایر شـفعا، از ایشـان اجـازه 

). شیخ محمدزاهد کوثري و شاگردش احمد خیري شـاگردش شـفاعت را 106ق: 1422ش/1380

؛ خیـري، 459: 1994دارنـد (کـوثري، محفـوظ مـی در دنیا و آخرت براي حضرت پیامبر اکرم

  ). 52-49الامام الکوثري: 

 ها. رویکردها و گرایش3

هاي مختلف و گـاه متضـادي بـه وجـود آمـده ها و گرایشدر میان ماتریدیان معاصر، رویکرد

ها، رویکرد سلفی دارند و بعضی رویکرد تصوف و برخی نیز رویکـرد اشـعري است. برخی از جریان

  ها را جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. ها و جریانو غیره دارند. بنابراین، لازم است که این گرایش

  . دیوبندیه 1ـ3

قاره هنـد و پاکسـتان اسـت کـه امـروزه، کلامی تأثیرگذار و مهمـی در شـبهدیوبندیه، جریان 

نفوذش در بسیاري از مناطق جهان اسلام، خصوصاً در میان ماتریـدیان و حنفیـان مشـهود اسـت. 

کند. دهلوي، وجو میالله دهلوي جستهاي شاه ولیاین جریان فکري، خاستگاه خود را در اندیشه

؛ چون از یک سو، فقیه حنفی و متکلم ماتریدي بوده که منتسب بـه شخصیت چندگانه داشته است

مذهب حنفی است و از سوي دیگر، صوفی بـوده اسـت؛ زیـرا خـود را پیـروي طریقـه نقشـبندیه 

تیمیـه، دانست. او تصوف را عاري از خرافات و انحرافاتش قبول داشت. نیز با تأثیرپذیري از ابنمی

دانسـت. رخی از اموري را که دیگران قبول داشتند، وي شرك مـیرویکرد سلفی پیدا کرده بود و ب

عبـدالوهاب در بروز و ظهور وي در قرن دوازدهم، مصادف با اسـتعمار انگلـیس و ظهـور محمدبن

زمان با محمدعبدالوهاب درس خوانـده اسـت شود که وي در عربستان همعربستان بود. گفته می

گیري نکـرد؛ چـون در آن زمـان مقابـل انگلسـتان موضـع). دهلوي، در 5، الف: 1382(فرمانیان، 

شـد؛ ولـی وي انگلستان، علیه اسلام و مسلمانان اقدام نکرده بود و قـوانین طبـق اسـلام اجـرا می

آمیز آنها را خطـري بـراي اش را علیه هندوها و سیک آغاز کرد؛ زیرا فرهنگ و عقاید شركمبارزه

وي مسلمانان را از تعامـل دوسـتانه و اختلـاط بـا هنـدوها رو، دانست. ازاینباورهاي مسلمانان می

  ).5، الف: 1382داشت (فرمانیان، برحذر می

زدایی کـرد و مسـلمانان بـه الله، انگلستان سعی در تضعیف مسـلمانان و اسـلامبعد از شاه ولی

ي مؤسـس الله، قاسـم نـانوتوجمله: عبدالعزیز و فرزند، شاه اسماعیل نوة شاه ولیرهبري علما، از 

م به قیام برخاستند؛ ولی شکست خوردند. در واکنش بـه 1857، در سال دارالعلوم دیوبند و دیگران
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این شکست، سه گرایش در میان مسلمانان هند به وجود آمد: یکی، تأسیس مدرسه بنیادگرانـه بـه 

آمـوزش علـوم بود. این مدرسـه، » دارالعلوم دیوبند«الله و سیداحمد بریلوي به نام پیروي شاه ولی

نقلی و عقلی مانند: منطق، فلسفه و کلامی اسلامی کلاسیک را در دستور کـار خـود قـرار داد. دوم، 

طلبی به نام سرسید احمدخان بود که آموزش علـوم جدیـد را در دانشگاه علیگره توسط فرد اصلاح

، باید به علوم جدیـد دستور کار خود قرار داد. وي معتقد بود که براي مبارزه و مقاومت با انگلستان

هاي سیاسی و اجتماعی و بدنـه دولتـی شـد تـا مسـلمانان مسلط شد و از این طریق، وارد صحنه

رفته خود را به دست آورند؛ ولی علما با وي مخالفت کردند. سرسـید احمـدخان، در جایگاه ازدست

جـزه را انکـار نمـود و معکرد و اجماع را به عنوان دلیـل شـرعی رد میاحادیث کهن تشکیک می

). گرایش سـوم، 204-202: 1370دانست (محمدشریف، کرد و نیز اسلام را با طبیعت یکی میمی

از سوي احمدرضاخان بریلوي صورت گرفت که رویکرد صوفیانه به خود گرفت. وي در حجاز نـزد 

 سیداحمد زینی دحلانی، مخالف معروف وهابیت و مفتی شافعیان، درس خوانـد و بـه وسـیله شـیخ

صالح، وارد طریقه قادریه گردید. وي به هنـد برگشـت و بـه تـدریس پرداخـت و عقایـد بنحسین

گیري فرقـه خاص خود را که به قادریه و شیعه نزدیک بـود، مطـرح کـرد و در عمـل، بـه شـکل

هاي شـدیدي در گیريبریلویه منتهی شد. وي با هر دو گـرایش نخسـت، مخـالف بـود و موضـع

  ). 9-7، الف: 1382بندیه داشت (فرمانیان، مقابل وهابیت و دیو

گردد و آن، شهري است در ایالـت اتراپـراتیش ، به دیوبند برمی»دیوبندیه«وجه تسمیه جریان 

هند که شهرت خود را مدیون دارالعلومی است که توسط شیخ محمدقاسم نانوتوي در واکـنش در 

امـروزه هـزاران مدرسـه و  1سـت.خصوص بریتانیـا تأسـیس شـده ابرابر تهاجم فرهنگی غرب، به

قاره و دیگر کشـورها، حتـی انگلسـتان، تأسـیس دارالعلوم دیگر در گوشه و کنار جهان، اعم از شبه

: 1437اي از همان دارالعلوم دیوبند است (نعمانی و جمیـل القاسـمی، شده است که هرکدام شعبه

کننـد، کـه خـود اعتـراف میچنان). این جریان در بُعد اعتقادي و در مسـائل بنیـادین کلـامی، 12

اند. در طیّ قرون اخیـر، متکلمـان ماتریـدي و اشـعري سـعی گرایش ماتریدي ـ اشعري پیدا کرده

رنگ نشان دهند. اگرچه قبل از جریـان دیوبندیـه، اختلافـات ماتریدیـه و اند اختلافشان را کمنموده

رنـگ شـده اسـت. در مـدارس تلافات کماشعریه به قوت خود باقی بود، اما در این جریان، واقعاً اخ

انـد و در تصـوف، پیـروِ شود. این فرقه کلـامی، در فقـه، حنفیهاي تفتازانی تدریس میآنها، کتاب

                                            
 http://www.hanein.info، وبگاه: »المنظار السلفی؛ العقیدة الدیوبندیۀ. «1
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). در میان علما و اندیشمندان 52-51: 1390؛ رفیعی، 6، الف: 1382اند. (فرمانیان، طریقت چشتیه

هـاي قـادات ایـن فرقـه، قبلـاً در ذیـل باورآن، اختلاف نظر وجود دارد که امري طبیعی اسـت. اعت

  ماتریدیان معاصر ذکر شد و دیگر نیازي به تکرار آن نیست. 

مکتب دیوبندیه، در گذشته تعارضات زیادي با وهابیت داشته است. هرکدام دیگري را خارج از 

اند شتههاي بسیاري علیه هم نواند. همچنین، کتابسنّت دانسته و اهل بدعت به حساب آوردهاهل

تـوان نـام بـرد که آثاري مانند: المهند علی المفند سهارنپوري و الشهاب الثاقب حسین احمد را می

اند. از سوي دیگر، دیوبندیان متأخر مانند شیخ محمـد منظـور نعمـانی، در که در ردّ وهابیت نوشته

اب را بـه سـلفیان عبدالوهاب مخالفت با محمد عبـدالوهبنکتاب دعایات مکتفیۀ ضدّ الشیخ محمد

هند نسبت داده است. همچنین، برخی از جماعت التبلیغ نیز در حمایت و تأیید وهابیـت از کسـانی 

اند؛ ولی بر خلاف اند، ابراز تبري کردهاند و آنها را مبتدع خواندهکه در گذشته از وهابیت انتقاد کرده

هابیـت، آنـان همچنـان دیوبنـدیان را رویکرد تقریبی از سوي برخی از دیوبندیان متأخر در برابـر و

الماتریدیـه از نویسـند؛ آثـاري ماننـد: قبوري و صوفی مبتدع به شمار آورده، علیه آنها کتـاب می

  ).288-276: 1390؛ تعریفها وعقایدها شمس سلفی (رفیعی، عوض الحربی و الدیوبندیۀ

  هاي وابسته به مکتب دیوبندیهترین گروهمهم

 جمعیت علما هندوستان 

هـاي وبوي سیاسی پیدا کرد، با همکاري علمـاي وابسـته بـه جناحمکتب دیوبندیه وقتی رنگ

 م به وجود آوردند. 1919را در سال » جمعیۀ العلماي هند«دیگر، تشکل سیاسی 

 جمعیت علماي اسلام پاکستان

بعد از تجزیه هند و استقلال پاکستان، شاخه علماي پاکستانی جمعیت، تشـکل دیگـري را بـه 

به رهبري مولانا بشـیر احمـد عثمـانی تأسـیس کردنـد. ایـن حـزب » جمعیۀ العلماي اسلام«نام 

سیاسی ـ مذهبی دیوبندیه، امروزه به دو جناح تقسیم گردیده است؛ جناح اکثریت کـه رهبـري آن 

کنـد. ایـن دو را فضل الرحمن به عهده دارد و جناح اقلیت که آن را مولانا سمیع الحق رهبري می

هر دو متعلق به گروه قومی پشتون بوده، به لحاظ فکري، طرفداران سرسخت قرآن و سنّت  رهبر،

و سیره خلفا و صحابه هستند و داراي گرایش سلفی و مخالف علوم جدید، اجتهاد و تجدد هسـتند 

 ).196: 1378(عارفی، 



 

  57 قاره هند و پاکستانهاي ماتریدیه معاصر با تأکید بر شبهتاریخ، باورها و گرایش

  

 سپاه صحابه 

ها و ود و ظهـور اندیشـهسپاه صحابه، شاخه نظامی و اجرایی دیوبندیه در پاکستان است که نم

هاي اجتمـاعی و سیاسـی در تعامـل و دهد. از آنجاي که گروهاصول فکري دیوبندیه را بازتاب می

گیرند، معمولاً تندتر از خاستگاه اصیل هاي سیاسی اجتماعی و مذهبی قرار میتقابل با سایر جریان

هـاي شـیعی و قابـل بـا جریانکنند. سپاه صحابه نیز در تعامل بـا وهابیـت و در تخود حرکت می

اندیشـد و عمـل تر از عقبه دیوبندي خـود میرو، افراطیکند. ازاینبریلوي شکل گرفته و عمل می

م 1980نماید. در نتیجه، به یک جریان تکفیري و ارهابی تبدیل شده است. این گروه، در سـال می

 وه تحریـک جعفـري شـیعه مـذهبگـربعد از پیروزي انقلاب اسلامی ایران و در تقابل با ایـران و 

مولانـا حـق «م، توسط یک روحانی سـنّی بـه نـام 1980شکل گرفته است. گروه مذکور در سال 

تأسیس شد و بعد از ترور وي، مولانا اعظم طارق ریاسـت ایـن گـروه را بـه عهـده » نوازجهنگوي

جلـوگیري از ). تشکیل دولـت سـنّی، مقابلـه و تضـعیف شـیعیان، 12-11تا: گرفته است (م.ح. بی

 ). 12-11تا: هاي آنهاست (م. ح. بی، از خواستعزاداري امام حسین

 طالبان 

طالبان پاکستان، از جهات مختلف شبیه طالبان افغانستان هستند. هر دو، از یک منبع فکـري، 

کنند و به لحاظ فکري و سیاسـی وابسـته بـه آن یعنی دیوبندیه و جمعیت علماي اسلام تغذیه می

هـاي تبارند و یژگی دیگر آنها، مخالفت و سـتیز بـا نوآورينیز هر دو جریان، عمدتاً پشتونهستند. 

عصري، مانند: تلویزیون، ویدئو، سینما و ماهواره است. ویژگی چهارم، مخالفت با حقـوق مـدنی و 

المللی و اجراي احکام اسلام، بدون محاکمه است. این گـروه، تـاکنون افـرادي بسـیاري را بـه بین

اند. همچنـین، ایـن گـروه کل طالبان افغانستان، یعنی بدون دادرسی قضایی، بـه قتـل رسـاندهش

 ).96: 1378رویکرد ضدّ شیعی دارد (ساقیان، 

 سپاه جهنگوي

تـر از این گروه، سبک و سیاق فکري و گرایش سیاسی طالبان و سپاه صحابه را دارد و افراطی

د به دنبال ترور نخبگـان مخـالف باشـد، امـا ایـن همه است. همچون طالبان و سپاه صحابه، شای

 گروه، تمام شیعیان را مورد حملات تروریستی قرار داده است.
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  . بریلویه 2ـ3

قاره هنـد و پاکسـتان هاي کلامی معاصر است که عمـدتاً در شـبهبریلویه، یکی دیگر از جریان

قاره بـه وجـود آمـده، ر شـبهکند. این فرقه کلامی که در در زمـان اسـتعمار انگلـیس دفعالیت می

دانـد. ایـن ق) می1340-1272هاي محمدرضـاخان بریلـوي (خاستگاه خود را معطوف به اندیشـه

جریان به لحاظ کلامی، ماتریدي است و در فقه، حنفی است و در گـرایش تصـوف خـود، قـادري 

سـید  است. احمدرضاخان، مؤسس بریلویه، در بـانس بریلـی متولـد شـد و سـپس، در نـزد پـدر و

شود بسیار مخالف وهابیت بود، در مکـه درس خوانـد (حـداد احمدزینی دحلان شافعی که گفته می

). وي بعد از اتمام دروس خویش، به تدریس و تألیف کتاب پرداخت که ظـاهراً 341: 1386عادل، 

(قـادري، اند تألیفات فراوانی نیز داشته است. برخی پانصد تا هزار کتاب و رساله را براي وي نوشته

ویژه وهابیـت و دیوبندیـه را هاي سایر فرق، به). وي در بسیاري از تألیفات خود، اندیشه19: 2007

نقد و رد کرده است. وي در تصوف، از شیخ خود، سید آل الرسول احمدي مارهروي، اجازه طریقـه 

اسـت. ایشـان بـا  هاي دیگر تصوف نیز اجازاتی داشتهسلسله قادریه داشته و تقریباً از تمام گرایش

وجود اینکه مخالفِ انگلیس بود، اما هرگز علیه انگلستان مبارزه نکـرد و بـر خلـاف عبـدالعزیز کـه 

هـاي تصـوف ). سایر گرایش32-31تا: خواند (جلالی، بیدانست، دارالاسلام میهند را دار الکفر می

ا نفوذترین آنهاسـت. بـا اینکـه نیز در میان ماتریدیان معاصر وجود دارد که چشتیه و نقشبندیه، از ب

رو و سـازگار دارد، امـا احمدرضـاخان در تصوف قادري در برخورد با سایر مـذاهب، رویکـرد میانـه

شـود. تعامل با سایر فرق مسلمانان، رویکرد افراطـی دارد و گـاهی بـه حربـه تکفیـر متوسـل می

ه است و آنها را نقد و تکفیر کـرده هاي وهابیت و دیوبندیه به وجود آمدبریلویه، در تقابل با اندیشه

  ).303-302: 1418؛ جهنی، 1181م: 1999ق/1420است (عبدالحی الحسنی، 

  بزرگان بریلویه 

الـدین نعـیمبـه تـوان از بزرگـان بریلویـه میسواي احمدرضاخان که حکـم مؤسـس را دارد، 

شـاگردان ایـن  اسـت و »الجامعـۀ النعیمیـۀ«اي به نـام که مؤسس مدرسهي اشاره کرد مرادآباد

تقویـۀ الایمـان شـاه ي بـر کتـاب ردّ ويکتاب اطیـب البیـان . اندمعروف »نعیمیون«به  ،مدرسه

   علم غیب پیامبر است.وي در مورد  ءالکلمۀ العلیانیز کتاب است.  اسماعیل دهلوي

است که بعد از شاگردي نزد بریلوي، کتب زیـادي در یکی دیگر از بزرگان بریلویه  ،امجد علی

دیـدار علـی . فرد دیگر، کتاب بهار شریعت وي، کتاب فقهی و درسی بریلویه است .ید او نوشتتأی
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. از ه اسـتشهر لاهور را از عقاید مسموم وهابیـت و دیوبندیـه حفـظ کـرد برخی،ل است که به قو

کتـب اسـت کـه  جامعۀ الغوثیه النعیمیـۀمدرسه  ، مؤسساحمد یار بدیوانی ،مفتیان بزرگ بریلویه

 کتـاب جـاء الحـق در ردّ ،تـرین آنهـاوهابیان و در تأیید بریلویه نوشت که از مهـم در ردّبسیاري 

تـرین شخصـیت معاصـر بریلویـه را ). شاید بتوان مهم693-692: 1386(فرمانیان،  وهابیان است

هاي تلـویزونی وي طاهر القادري عنوان کرد که صدها مؤسسه قرآنی در جهـان داشـته و برنامـه

نیز حزبی به نام تحریک عوامی پاکسـتان را کـه قـدرت سیاسـی چشـمگیري دارد، معروف است. 

 ). 101: 1394کند (حمید عظیمی و دیگران، رهبري می

وي شخصیت مؤثر و در عین حال، تقریبی و اهل تسامح و تساهل است و با همه فرق، ادیان 

بتـه بـا تنـدروهاي پاکسـتانی، ها، از جمله شیعان پاکستان و ایران، رابطـه حسـنه دارد. الو جریان

نمایـد. از سـویی، بـر خلـاف وهابیت و القاعده مخالف است و علیه تروریسم موضع تند اتخـاذ می

گذار فرقه بریلویه، احمدرضاخان بریلوي که با غرب و دستاوردهاي مدرنیته مخالف بـود، وي بنیان

). به عقاید ایـن جریـان 105-98: 1394سعی در تطابق مسلمانان با آن دارد (عظیمی و دیگران، 

  نیز قبلاً در بخش عقاید به طور اجمال اشاره شد و دیگر نیازي به تکرار آن نیست. 

  . جریان تجددگراي علیگره 3ـ3

قبلاً ذکر شد که شکست در انقلاب اسـلامی هنـد، سـه واکـنش متفـاوت را در قبـال اسـتعمار 

ها، مربـوط بـه رانگیخت؛ یکی از این واکنشهاي خصمانه آنها در قبال اسلام بانگلیس و سیاسیت

سیرسید احمدخان بود. وي در این شکست، عامل علمـی غـرب و انگلـیس را مهـم دانسـت. وي 

معتقد بود که براي مبارزه با زمامداران استعماري برتانیاي هند، بایـد ماننـد غـرب بـه سـلاح علـم 

د تا از این طریـق، جامعـه هنـد را بـا رو، وي دانشگاه علیگره را تأسیس کرجدید مسلح شد. ازاین

مدیرنیته آشنا سازد و به علوم جدید مجهز نماید؛ خصوصاً از وقتی که وي از انگلستان دیدن کـرد، 

نسبت به سنّت کهن اسلام رویکرد انتقادي گرفت و سعی نمود تفسیري جدیدي از اسـلام منطبـق 

فسیر دوباره از میراث کهـن اسـلامی را در هاي تجددطلب و تبا علوم جدید ارائه نماید. وي اندیشه

-201: 1370نمود (محمدشریف، به مردم عرضه می» تهذیب الأخلاق«نشریه معروف خود به نام 

رو، وي در احادیث کهن تشکیک کرد و اسلام و طبیعت را یکی دانست و اجماع را به این ). از202

رأي عا را انکـار کـرد و قـرآن را تفسـیربهعنوان مستند شرعی رد نمود. همچنین، او معجزه تأثیر د

نمود. سرسید احمدخان، نظریه برتري کشف و شهود بر عقل استدلالی را رد کرد و گفت راهـی می
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هـاي عرفـانی بـر براي سنجش اعتبار آن وجود ندارد و نیز اظهـار داشـت کـه تناقضـات گزارش

قـل، راهـی بـراي سـنجش آن در دانیم که کدام یقینی است و جز عهمگان معلوم است و ما نمی

). همچنین، ایشان تمایزي کیفی میـان وحـی و عقـل، دیـن 674: 1384دست نداریم (فرمانیان، 

مُنزَل و دین بشري، به جز شریعت و شعایر مذهبی قائل نبود؛ چـون در غیـر ایـن صـورت، میـان 

الهـام را نـوعی از شد. وي وحی و خواست طبیعی و عقلانی انسان و دین، تفاوت و تضاد ایجاد می

دانست که در انسان و حیوان مشترك است؛ منتها هرچه مرتبه وجـود بالـاتر یافته میغرایز تکامل

رود. وي نظریه متکلمان مبنی بر تفویض قدرت مـافوق رود، کیفیت وحی و الهام آن نیز بالاتر می

اوت پیامبران با سایر مـردم کرد و تفالعاده را انکار میطبیعی در دریافت وحی و تفویض امور خارق

نمـود را صرفاً در مقام معنوي آنها که از سوي خداوند به آنها ارزانی داشته شده اسـت، عنـوان می

). پیامبري، در نظر وي قوه طبیعی خاصی است کـه ماننـد 206-205: 1370(میان محمدشریف، 

مانند میوه، در وقت مناسـب رسد و هاي انسان، در وقت مناسب به شکوفایی میسایر قوا و قابلیت

ها بدون استثنا وجود دارد. وقتی ایـن میـوه و یـا ایـن قابلیـت، در رسد. این قوه، در تمام انسانمی

کند فراخوانده شده است تا رسـالت تـازه تهـذیب وقت مناسب خود به ثمر رسید، فرد احساس می

او کلـام نفسـانی خـود را بـا گـوش اخلاقی و روحانی خود را به مردم اعلام نماید. در این هنگـام، 

کنـد شنود که گویی شخص دیگـري در برابـر او ایسـتاده و بـا وي صـحبت میجسمانی خود می

  ).207-206: 1370(میان محمدشریف، 

مانـدگی مسـلمانان آن دوره را پیـروي از قـوانین فقهـی مهجـوري سید، یکـی از علـل عقب

شـده بـود. همچنـین، وي بـا دو عقیـده  دانست که بر اساس نیازهـاي اعصـار کهـن تـدوینمی

مسلمانان: جامعیت دین نسبت به تمام نیازهاي بشر و تمام مسائل جهـانی، و نیـز یکـی دانسـتن 

فتاوي فقها با اسلام، مخالف بود. وي، تنها قرآن را به عنوان سند معتبر کافی دانسـته، شـعار عمـر 

بود که بایـد قـرآن را دوبـاره بـا توجـه بـه  را دوباره با جسارت سرداد و معتقد» حسبنا کتاب الله«

مقتضیات زمان تفسیر کرد. البته این، بدان معنا نبود که او با گذشته قطع ارتباط کرده است؛ بلکـه 

پسـندید، آن را آورد و اگـر نظـري را میدر تفسیر خود، بسیاري از نظریات مهـم تفسـیري را مـی

: 1370هـاي جدیـد بـود (محمدشـریف، اساس نیازپذیرفت؛ ولی معتقد به بازتفسیري قرآن بر می

217-218.(  
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  نتیجه

مکتب ماتریدي، با وجود اینکه از قرن دهم از شکوفایی خود دور شد، اما همچنـان بـه لحـاظ 

دهـد. ایـن مکتـب در طـیّ دو سـده سنّت را تشکیل میگستردگی و جمعیت، حدود نصفی از اهل

کشیده شده است. همین امر، سـبب بـروز رویکردهـا و اخیر، با روند رو به رشد سلفیت، به چالش 

ها، بـر خلـاف اعتـراف پیـروي از هاي جدیدي در درون آن شده است. برخی از این جریانگرایش

  هاي ماتریدیه اصیل و متقدم، زاویه پیدا کرده است.مکتب کلامی ماتریدیه، با دیدگاه

ثري هستند، عمدتاً در ترکیه، مصر جریان کوثري که از شاگردان و پیروان شیخ محمدزاهد کو

هایش اسـتفاده شـد، برند. این جریان که در بخش عقایدِ همین مقاله، از اندیشـهسرمیو سوریه به

بیش از دیگران به عقاید و باورهاي ماتریدیه متقدم پایبندند. جریـان کـوثري کـه مـدافع مـذهب 

شـود. ایـن با ماتریدیه سنّتی دیده نمیحنفی ـ ماتریدي است، تفاوت و تعارضی میان اندیشه آنها 

محوري خود، یعنی محمدزاهد کوثري، بیشترین همت خویش را در دفاع جریان، به تبع شخصیتِ 

کار هاي تجددگرا و سـلفیت بـهگراي ماتریدي، در مقابل جریاناز مذهب تقلیدگراي حنفی و عقل

د و تفـاوتی میـان ماتریـدي و اشـعري نامنـبسته است؛ اما فرقه دیوبندیه که خود را ماتریدي می

هاي رو، ماننـد اندیشـهاللـه دهلـوي اسـت. ازایـنهاي شـاه ولیدهنده اندیشهشناسند، بازتابنمی

اند. دیوبندیـه، اي از گرایش چهـار ضـلعی: ماتریـدیت، اشـعریت، سـلفیت و تصـوفدهلوي، آمیزه

سنّت حضوري تأثیرگذار دارد. این فرقـه قاره که در تمام جهان در میان اهلامروزه، نه تنها در شبه

هاي توحیـد و شـرك کلامی، در موضوع توحید و شرك و مسائلی که میدان ظهور و بروز دیـدگاه

است، مانند: توسل، زیارت قبور، برکت جستن، استغاثه، شفاعت و یا تصرف اولیـا در کـون، نسـبتاً 

  گرایانه دارد.رویکرد سلفی

قاره که در تقابـل بـا دیوبندیـه و سـایر سـلفیان شـکل صر در شبهگرایش دوم از ماتریدیه معا

گرفته است، مکتب و فرقه بریلویه است. این فرقه که از نظر کلامی، ماتریدي و به لحاظ تصـوف، 

قادریه است، نسبت به دیوبندیه قرابت بیشتري به ماتریدیه اصیل و متقـدم دارد؛ هرچنـد مؤسـس 

نیز در مبحث صفات الهی رویکرد سـلفی دارد؛ چـون معتقـد بـه  این فرقه، یعنی احمدرضا بریلوي

عدم تأویل اسماي متشابه و خبري است؛ ولی در کل، رویکرد ضدّ سلفی دارد؛ خصوصـاً در مـورد 

  مقام حضرت پیامبر، اولیاالله، شفاعت، توسل، زیارت و یا استغاثه، متهم به غلو شده است.

گرایی اند که با تأثیرپذیري از رویکرد حـدیثهل حدیثقاره هند و پاکستان، اجریان دیگر شبه
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گوینـد. الله دهلوي و وهابیت، پدید آمده است. از همین روست که آنها را وهابیت هند میشاه ولی

تـوان آن را این جریان، هرچند از دامـن حنفیـان و ماتریـدیان هنـد بیـرون آمـده، امـا دیگـر نمی

ذهب را قبول ندارنـد؛ هرچنـد بایـد خـود آن را مـذهبی در کنـار ماتریدي خواند؛ زیرا آنها اصولاً م

هـاي اللـه در سـایر گرایشهاي مذهبی دیگر بـه شـمار آورد. تـأثیر شـاه ولیمذاهب و یا گرایش

  قاره، از جمله روشنفکران نیز مشهود است.شبه
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م). الانصاف فیما یجب اعتقاده ولایجوز الجهل بـه. تحقیـق و 1993ق/1413بکر (باقلانی، ابی

  .مکتبۀ الخانجیتعلیق: محمدزاهد کوثري، قاهره: 

تحقیـق:  وترجمـه  .فـی الاسـلام ةالعقید ).م2004/ق1425( احمدرضاخان ،لوي ماتریديیبر

  .ت برکات الرضاسنّاهل مرکز :منظرالاسلام الهندي، غجرات هند

  . دمشق: دارالفکر. المذاهب التوحیدیۀ و الفلسفات المعاصرةم). 2008البوطی، سعیدرمضان (

مرکز مطالعات و تحقیقـات ادیـان و  :قم .تاریخ و عقاید ماتریدیه ).1386( اللهلطفسید ،جلالی

 مذاهب.

 . 3اسلامی، ج دائرة المعارف). دانشنامه جهان اسلام. تهران: بنیاد 1376لامعلی (حداد عادل، غ

  .دارالصمیمی: ریاض .ادارسۀ و تقویمالماتریدیۀ  ق).1421( احمد حربی،

ش). آیـین زنـدگی در پرتـو کتـاب و سـنّت. متـرجم: 1378حسنی ندوي، ابوالحسـن علـی (

  محمدقاسم قاسمی، تربت جام: احمد جام.

 . قاهرة: المکتبۀ الأزهریۀ للتراثق). الامام الکوثري. 1371حمد (خیري، ا

. دمشـق: دار الـوحی رسالۀ التوحید المسمی به تقویـۀ الایمـانم). 2003دهلوي، اسماعیل (
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  .1القلم، ج

سـلمان م). الفـوز الکبیـر فـی اصـول التفسـیر. تحقیـق 1986ق/1407الله (دهلوي، شاه ولی

  .1ج، الطبعۀ الثانیۀ ،ار الصحوةد: القاهرةالحسینی النَّدوي، 

  . قاهره: دارالتراث.الحجۀ الله البالغۀتا). ـــــ (بی

جـا]: انتشـارات هاي میانـه. [بـیهاي اسلامی در ایران سده). فرقه1387رحمتی، محمدکاظم (

  بصیرت. 

). بررسی تحولات فرقـه دیوبندیـه در پنجـاه سـال اخیـر در 1392رضوي، سید عقیل افضل (

  ان.پاکست

نامـه کارشناسـی پایان». هاي کلـامی دیوبندیـهنقد و بررسی اندیشـه). «1390رفیعی، طاهر (

 ارشد، قم: مؤسسه امام خمینی.

، پاییز و زمسـتان، 8و7سراج منیر، شماره ». هاي دهلوينقد و بررسی اندیشه). «1391ـــــ (

 .150-125ص 

، 28مجله علوم سیاسی، شـماره ». کستاننفوذ فزاینده طالبان در پا). «1378ساقیان، مرضیه (

  مرداد.

و مـوقفهم مـن توحیـد الاسـماء و  ۀالماتریدیـ ).م1998/ق1419( شـمس ،سلفی الافغانی

 .3و2، 1، چاپ دوم، جمکتبۀ الصدیق .الصفات

جا]: دارالفکـر، . [بیحاشیۀ السندي علی صحیح البخاريتا). عبدالهادي، محمد (بیبنسندي

  . 1ج

  م). المهند علی المفند. لاهور: المیزان ناشران و تاجران کتب.2005لیل احمد (سهارنپوري، خ

سـنت و الجماعـت در ردّ وهابیـت. متـرجم شـیخ الحـدیث مولانـا تـا). عقایـد اهلـــــ (بی

  نا].جا]: [بیعبدالرحمن سربازي، [بی

ۀ فـی المسامرة شـرح المسـایرة فـی عقایـد المنجیـق). 1425الدین محمد (شافعی، کمال

 .الاخرة. بیروت: المکتبۀ العصریۀ

اللـه . تحقیـق فتحالبدایۀ من الکفایۀ فی الهدایۀ فی اصول الدین). 1969صابونی، نورالدین (

  خلیف، مصر: دارالمعارف.

. الشقایق النعمانیۀ فـی علمـاء الدولـۀ العثمانیـه). 1389الدین احمد (زاده، عصامکبريطاش

 اسناد مجلس شوراي اسلامی. تهران: کتابخانه موزه و مرکز
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 آباد: دارالکتاب والسنۀ.م). عقاید علماي دیوبند. اسلام1996ق/1417عبدالرحمن، سید طالب (

  .1، جالفرق الاسلامیۀ وأصولها الایمانیۀ. قاهره: دارالدعوةتا). عبدالفتاح، احمد فؤاد (بی

  .حزمبیروت: دار ابن رشیدرضا، محمد تحقیق .رساله توحید ).م2000ق/1421( محمد عبده،

). تفکر اسلامی در هند. مترجمان نقی لطفی و محمدجعفر یـاحقی، تهـران: 1367عزیز، احمد (

 نا.بی

مجلـه ». بیـتقاره هند دیوبندیه، بریلویه و رابطه آنهـا بـا وهاشبه). «1382فرمانیان، مهدي (

 . 96-73، تابستان، ص 6طلوع، شماره 

 سنن. قم: دانشگاه ادیان و مذاهب. ). فرق ت1386فرمانیان، مهدي (

الله العظمـی آیت مکتبۀ . قم:تاریخ تراث عربی (فی العقاید و التصوف)). ق1412( فؤاد سزگین

  .1المرعشی النجفی، ج

و تبیین افترائات جهـال  البریلویۀدفاع عن ساداتنا «م). 2008-2007الله (قادري، سید رحمت

  نامه، سودان: جامعۀ أم درمان الاسلامیۀ. ایانپ». الزمان: بریلویه؛ حقایق و عقاید

  : نشرحبیب.]جاو تحول مذهبی در ایران. [بی ). منازعات فرقه1388قلیزاده، محمدرضا (

ق). التعلیق الصبیح علـی مشـکاة المصـابیح. دمشـق: مطبعـۀ 1354کاندهلوي، محمد ادري (

  .1اعتدال، ج

الدین رجمـه نصـیراحمد سـیدزاده و صـلاح. تحیاة الصحابۀ). 1385کاندهلوي، محمد یوسف (

 شهنوازي، زاهدان: صدیقی، چاپ سوم. 

مکتبـۀ نـا]، از جا]: [بـیتا). فیض الباري فی شرح صحیح البخاري. [بیکشمیري، انورشاه (بی

  www.almeshkat.net/books، نشانی وبگاه: 1، جمشکاة الاسلامیۀ

تعلیق:  تقدیم و .علی صفحات العدوانصفعات البرهان  ).م2007ق/1428محمدزاهد ( کوثري،

  .دار الامام النووي، چاپ دوم جا]:[بی علی السقاف،بنحسن

ها و مدارس علمیـه خـارج از ). شناخت مذاهب اسلامی. قم: سازمان حوزه1380گروه مولفان (

  کشور.

   برگرفته از اینترنت.». طالبان و سپاه صحابه فرزندان وهابیت«م. ح. 

محمدکاظم رحمتی، مجلـه کتـاب مترجم  ».ماتریدیه در یک نگاه). «1380( ردویلف مادلونگ،

  .75-72، ص دي و بهمن، 52و51شماره ماه دین، 

هاي اسلامی در سده میانه. جـواد قاسـمی، مشـهد: ها و فرقه). مکتب1375مادلونگ، ویلفرد (
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  هاي اسلامی آستان قدس رضوي.بنیاد پژوهش

الموسـوعۀ المیسـرة فـی الادیـان والمـذاهب والـأحزاب ). ق1418حماد الجهنی (بنمانع

  .1، چاپ سوم، جالمعاصرة. ریاض: دارالندوة العالمیۀ

). تاریخ فلسفه اسلام. مترجم نصرالله پورجوادي، تهران: مرکـز نشـر 1370محمدشریف، میان (

 .دانشگاهی

  http://www.hanein.infoوبگاه: ». العقیدة الدیوبندیۀالمنظار السلفی؛ «

جلـدي، تهـران: مرکـز 22. دائرة المعارف بزرگ اسلامی). 1367موسوي بجنوردي، کاظم (

  .15دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج

لمحـۀ عـن الجامعـۀ م). 2015ق/1437نعمانی ابوالقاسم و محمد عـارف جمیـل القاسـمی (

قبـول و التسـجیل الاسلامیۀ: دارالعلوم دیوبند و مناهجها و مقرراتها الدراسـیۀ. الهنـد: ادارة ال

  .الجامعۀ الاسلامیۀ دارالعلوم دیوبند

هـا و مـدارس علمیـه ). شناخت مذاهب اسلامی. قـم: سـازمان حوزه1380واحد کتب درسی (

 خارج از کشور.

حوزه علمیه مجددیـه نعیمیـه عـورکی، ». سنّت و جماعت احناف بریلوياعتقادات اهل«وبگاه 

15/12/1390. 


