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ه، یدیاز کالم ماتر یرویپ یه برخاسته و ادعایدیماتر یاست که از درون مذهب کالم یمکتب هیوبندید

 ییهاتزلزلدچار  یق مباحث کالمین مدعا در تطبیه است؛ اما ایوبندید یشاخصه کالم نیترمهم

ه ک دهدیمنشان « خلق افعال عباد» یکالمل مبحث ین دو مکتب در تحلیا ق آراییشده است. تطب

ان یوبندید یبه مبنا هارتیمغان یکه ا ،ده استکرار یاخت یدگاه متفاوتی، دسائلم یه در برخیوبندید

 زان تحولیاز م پرسش. در پاسخ به گرددیمشائبه شرک و بدعت باز  یدارا یدر مخالفت با هر معنا

ک ی، به تفکهایدیماتران همچون یوبندیحاصل شد که دجه ین نتیق، ایه در موضوع تحقیوبندید

 متفاوت« کسب»دگاه در باب یند؛ اما در نوع داقائل« افعال بندگان»ل یدر تحل« کسب»و « خلق»

د بر یضمن تأک هایوبندیداما  ند،اافعال به دو قادر قائل یقیان به انتساب حقیدیماتر .شندیاندیم

به  فقطبندگان را  یرگذاریز دارند و تأثیت بر بندگان پرهیفاعلت مطلق خداوند، از اطالق یفاعل

 .رندیپذیم یعنوان سبب ظاهر
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 مقدمه

ز ا یمیش از نی، بیت و پراکندگیلحاظ جمع ازمطرح در اهل سنت، که  یکالم یهانظاماز  یکی

 یاتریی. در دو قرن گذشته، تغاسته یدیوسعت جهان اسالم را به خود اختصاص داده، مکتب ماتر

دارد.  یه تعارضاتیدیداده که با کالم ماتر ین مکتب رویاز ا یه در بخشیوبندیبه نام د یاشهیاند

، یاراده الهشناسانه از رابطه افعال بندگان با قدرت و انسانل ین دو مذهب به نوع تحلینگاه ا

 یریگموضع، یدر فهم نظام کالم یاکنندهنییبندگان، نقش تع نزداستطاعت و مقدوربودن افعال 

وسعه ، با تین بحث کالمین ایینحوه خاص تب ،عالوه. بهآنها دارد یرونیو رفتار ب یاسی، سینید

 مستحکم دارد. یوندی، پهایوبندیدت، نزد یق شرک در ربوبیمفهوم و مصاد

در عالم به  یت انحصاری، فاعلید افعالیه بر توحیکه با تک ابدییم یشتریآنجا نمود ب موضوع

 .شودیمبه آنها نسبت داده  بندگان یاریگر، افعال اختید یاز سوو خداوند متعال تعلق دارد؛ 

ن یک فعل، دو فاعل داشته باشد؟ و توارد علتیا امکان دارد یآ :که شودیممطرح  پرسشن یگاه اآن

خالق و بنده، هر دو به  خصوصا نسبت فعل به فاعل، در یر؟ آیا خیز است یمعلول واحد جا بر

ه و یدی، ماترپرسشن یمجاز است؟ در پاسخ به ا یگریقت و دیحق یکیا یقت است؟ ینحو حق

فعال مقصود از ا ،نی. بنابرااندرا مطرح کرده «کسب»ه ینظرز( یمتما نسبتاً یه )به نحویوبندید

، شیاعمال خو در قبالت بنده یولئرش مسیاست که ضمن پذ یلیق، تحلین تحقیعباد در ا

 یلیو تحل یمفهوم یزهاین حال، تمای. با اشمردینم« دیتوح» یدانستن او را مانع از معنافاعل

 ن پژوهش است.یدر نگاه دو مکتب وجود دارد که موضوع ا

ل یحله در نوع تیدیه از ماتریوبندیا تحول دی، مشخص خواهد شد که آیقیتطب ین بررسیدر ا

نکه یا این است یادیبن یزان انتساب فعل به بندگان، به صورتیک معلول و میاز توارد دو علت بر 

 .پذیر استهیتوجبه نحو معقولی د صورت گرفته و ین جدییر مواضع از باب تبییتغ
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 هیوبندیه به دیدیر تطور ماتریس

ابومنصور محمد بن محمد »برگرفته از نام مؤسس،  بوده و نام آن 1ه از فِرَق اهل سنتیدیماتر

ازات یامت ین اهل سنت دارایخاص و در ب یتیشخص یدیماتراست.  ،(.ق.ه 333توفای )م« یدیماتر

از  یکی یدر علم کالم اعتراف دارند و او را در کنار اشعر یاز اهل سنت به امامت و یاریفراوان بود و بس

، از عقل یشناسمعرفت ین مکتب در مبانیا .(133 :2ج، 1993 زاده،یطاش کبر) دانندیم دو امام اهل سنت

 یث و حتیاهل حد یمدارک سو و نقلیمعتزله از  یمدارعقل؛ و نسبت به بردیمدو( بهره  و نقل، )هر

طه شه، در نقیلحاظ اند از یدیقت، ماتریانه را انتخاب کرده است. در حقیم یاهیروگر، ید یاشاعره از سو

 .(180-179: 1996؛ ابوزهره، 512-510 :1388 ،ی)جالل اشاعره و معتزله قرار دارد یانیم

 یاز علما یاست که جمع یو اجتماع ی، آموزشینید یدر واقع، محصول جنبش ،هیوبندید

به نام  ینید ایو منسوب به مدرسه وردندقاره هند به وجود آشبه سنت اهل( ی)حنف یدیماتر

 13، در قرن ین بر اساس مذهب حنفید یایاست که در بدو امر با هدف اح« وبندیدارالعلوم د»

 یقاسم نانوتو محمد یبه رهبر ،الت اوتارپرادش(یواقع در شمال هند )ا ییوبند، روستای، در د.ق.ه

 .(43 :1384 ،یالنی)احسن گ د آمدیپد .ق.ه 1283در 

 ، همراهیندبنقشی، تصوف چشتیاشعریدی، کالم ماتریفقه حنف از یبیترک ه،یوبندیدمکتب 

ل یو شاه اسماع یز دهلوی، شاه عبدالعزیاهلل دهلوی، شاه ولیسرهندخ احمد یشاز  یبا اصالحات

خود  یبندیپا ره بیوبندید .(678-676 :1388ان، ی؛ فرمان310 :1ج، 1418 ة،یالعالمة دارالندو) است یدهلو

 .(29 :1983، ی)سهارنپور د داردیه تأکیدیماتر یبه مذهب کالم

 هیدیاز نگاه ماتر« خلق افعال عباد»

توجه قرار  حلار میا جبر و اختید و شرک یموضوع توح کردنطرحم یکه در پ یاز مباحث یکی

د یپس از آنکه بر اثبات توح ،گریش است. به عبارت دیزان دخالت بنده در اعمال خویم ردیگیم

 پرسش نیفر اثبات شد، ایا انتساب افعال به انسان و نظام پاداش و کید شد، یشرک تأک یو نف

ر؟ و اگر پاسخ یا خیار دارد یاعمال خود قدرت و اخت دادنا بنده در انجامیآ :که شودیممطرح 

                                                             
: 6ج، 1434، یه است )کردعلیدیه و ماتریمراد اشعر شودیماستعمال  «جماعتاهل سنت و »گاه اصطالح  هر .1

 (.8 :2ج، 1409 ،یدیزب) ه استیدیگفته شود، مقصود اشاعره و ماتر «اهل سنت»هر گاه  دیگویم یدیزب (.240
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نکه خداوند متعال، فاعل مطلق در عالم است، ین ایا قدرت بنده بر افعال، در عیمثبت است، آ

ر؟ یا خیفعل را هم به خدا و هم به بنده نسبت داد  توانیما یر؟ آیا خی( دارد یشرک )افعالشائبه 

؛ 163 :تایب، یدیالماتر)« خلق أفعال عباد»ل عنوان ین بحث، ذیان، ایدیماتر یمکتوب کالمات یدر ادب

 مطرح شده است. (138 :1434البرکات، ی، ابی؛ النسف93 :1385، همو؛ 594 :2ج، 1990ن، ی، ابومعیالنسف

ن است که بنا به سمع و عقل، همه افعال عالوه بر انتساب یابومنصور و اتباع او ا نظر مختارِ

، ی؛ النسف188 :تایب، یدیالماتر) دشویمقت به بندگان هم منتسب یبه خداوند متعال، به حق یقیحق

چ یخداوند است و ه یقیتنها فاعل حق ین است که از طرفیل او ایدل 1.(137 :1434البرکات، یاب

 یاله یامر و نه ،گرید یافعال به خداوند وجود ندارد. از سو یبر اطالق مَجاز یدر نقل مبن یگواه

د ی. وعشدینم یانجام دهد؛ وگرنه به او امر و نه قتاًیحقرا  یفعل تواندیمگواه آن است که بنده 

، ی؛ السبحان168 :تای، بیدی)الماتر استقت انتساب فعل به بنده یان بر حقیدیگر ماتریل دیدل یاله

. ابدییمقت انتساب یان، فعل به هر دو فاعل به حقیدیکه از نگاه ماترجه آنینت .(50-47 :3ج، 1411

ده ان شیب« کسب»و « خَلق»ن دو مفهوم یق تفاوت بی، از طریقین انتساب حقیمقصود آنها از ا

 :معتقدند آنها .است

 نه خَلق! شودیمده ینام« کسب»فعل بنده  .1

 نه کسب؛ شودیمده ینام« خَلق» یتعالفعل حق .2

، 175، 172، 166، 38 :تای، بیدی)الماتر ابدییمقت، به هر دو فاعل انتساب ی، فعل به حقگونهنیاو 

 .جاد فعل و کسب فعل تفاوت وجود داردیان ایان، میدیاز منظر ماتر .(74 :1432کمال باشا، ؛ ابن319

دگاه، خداوند خالق اعمال ین دید. طبق اید آیپد یو کسب یجادیاز دو قدرت ا تواندیمک فعل ی

، بدون اطالع از یدیشه ماترین نظر، اندیاز ا .(23 :1432، ی)قار ز کاسب استیما است و انسان ن

 ک شده است.ینزد یدگاه اشعریبه د ینگاه اشاعره، به وجه

 کننده آنمخلوق خدا است و بندگان کسبباد، ( آن است که افعال عیدی)ماتر ینظر المش

و بنده به  شودیمده یجاد و احداث، خالق آن افعال نامیهستند. خداوند متعال به جهت خلق، ا

 .(97 :1995، ی)الالمش گرددیم یا عاصیع یو مط شودیمده یسبب کسب و مباشرت، فاعل آن نام

                                                             
 .گرددیمن از قدرت و استطاعت عبد باز ییله به نوع تبئن مسیا .1
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 ستقالً ماست که فاعل  ییخلق در جا اندگفتهان خلق و کسب یان در تفاوت میدیاز ماتر یبرخ

ود از خ یاستقالل ،است که فاعل ییر، فعل را انجام دهد و کسب در جایغ یرویو بدون اتکا به ن

 یکی، اگر دو قدرت که ین صورتیدر چن .(114 :1417، ی)قار است یر متکیغ یرویبلکه به ن ،ندارد

، یاضی)ب شودینمجاد یا یاشکالرمستقل است، در محل واحد جمع شوند، یغ یگریمستقل و د

1368: 254). 

ل و رمستقیرا رابطه مستقل با غ «ر انسانیقدرت و تأث»با  «ر خدایقدرت و تأث»آنان رابطه 

 شودیمت حفظ ید در خالقین صورت، هم توحی. در ادانندیم یو صاحب ظلّ یرابطه ظلّ یریبه تعب

 .(565 :1388، ی)جالل گیردمحل تردید قرار نمیار انسان یو اخت یو هم آزاد

دا، خ یو برا اندگرفتهار در نظر یبندگان به منزله کسب و اخت ین لحاظ، افعال را برایبد

ک عمل است تحت یل و مقدورات، یک عمل با مجموع دالیرا یز .دانکردهجاد لحاظ یخلقت و ا

جاد و قدرت کسب یک از دو قادر، قدرت اختراع و این محال است که هر یقدرت دو قادر؛ و ا

قدرت مباشرت و اکتساب  یگریو د ،جادیاز آن دو قدرت اختراع و ا یکیاما اگر  .داشته باشد

 قدرته توارد دو یدیکه ماترنجه آینت .(101 :1995، ی)الالمش دهدینم یرو یااستحالهداشته باشد، 

دخالت  یبه نحو یگریخالق باشد و د هاعلتاز  یکیکه  دندانیمز یجا یواحد را زمان مقدوربر 

 .دنریپذینمز توارد دو علت بر معلول واحد را یه نیدی، ماتریدر فعل داشته باشد؛ وگرنه به نحو کل

 :دیگویمدگاه فوق است. او ید دیز مؤین یان کوثریب

ا زشت، یک ی، نبیشا یوانات، کم یپس همه موجودات از اشخاص بندگان و افعال آنها و حرکات ح

ه خداوند، خلق و از یاز ناح ،پس .آنها وجود ندارد یبرا یگریعالم بوده و خالق د خلقت پروردگار

 .(190 :2009، یالکوثر) شودیمه بندگان، کسب واقع یناح

، به نظر اهل سنت و جماعت )که مقصود او نیاصول الداز کتاب  26له ئدر مس یبزدو

قدرت  یل معنایک فعل ذیافعال عباد پرداخته و به امکان توارد دو فاعل بر  بارهه است( دریدیماتر

جاد، احداث و انشاء ین است که افعال عباد، مخلوق خداوند هستند و او ای. نظر او اکندیماشاره 

 جاد و احداث از خداوند استیار از عبد و ایکه اخت گونهآناست؛  یقی؛ و عبد هم فاعل حقکندیم

 .(110-99 :1383، یالبَزدَوِ)
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 ثواب و» از «یامر و نه» ییه به جدایدیان آن است که ماتریدیل ماترین نوع تحلیل ایدل

 یاز سو ین معنا، امر و نهیند. به ااقائل یرا آنان به حسن و قبح ذاتیز .اندکردهتمسک  «عقاب

 .(117 :1392، سمرقندی ینسف) ردیگیمخالق صورت گرفته و ثواب و عقاب به فعل بنده تعلق 

ت و سیان نوع عمل نیم یبه خداوند، تفاوت« خلق»دادن ه، در نسبتیدین ماترااز نگاه متکلم

داده به خداوند نسبت « خلق»قت و با صفت ی، به حق«انیمان، طاعت و عصیکفر، ا»همه انواع 

: 2ج، 1418، ی؛ السمرقند143: 1434، البرکاتیاب ،یالنسف ؛135: 1407 ،ی؛ التفتازان99: 1383، یالَبزدَوِ) شودیم

 .(103 :1408ن، یالد، نجمی؛ النسف114: 1392 ،ی؛ نسف204: 2009 ،ی؛ الکوثر124 :1385ن، ی، ابومعی؛ النسف222

ع از به او، مان یقین نسبت حقیفر و پاداش است، ایلذا گرچه بنده به سبب اعمال فوق، مشمول ک

 یصابوننمونه، از باب . کرده باشد ینه را آن افعالشرع اگر  یست؛ حتیت مطلق خداوند نیفاعل

د یت خداوند تأکیر اراده انسان بر افعالش، بر شمول خالقیو تأث یرش آزادی(، ضمن پذیدی)ماتر

 یحت ین نسفیابومع .(111 :1348، ی)الصابون داندیمرا منحصراً از آنِ خدا « خلق»و اساسًا  کندیم

با  ،(611 :2ج، 1990ن، ی، ابومعیالنسف) مَجاز بالمانع است یبه بنده از رو« خالق»قائل است اطالق لفظ 

ن، ی، ابومعی؛ النسف638، 613 :همان) شمردیمخدا را محال ریغ یبرا« قیتخل»ن حال اثبات قدرت یا

1426: 77). 

ه است. شه معتزلینقد اند گر،یله، همچون اکثر موضوعات دئن مسیه در ایدیماتر یزه اصلیانگ

 انددهکرد یفعل به بنده )کسب( تأک یقین نسبت حقیت مطلق خداوند )خلق( در عیان بر فاعلیدیماتر

 .(106 -93 :1385، همو)د کننن باب را باطل یمعتزله در ا« یضیتفو»د یتا عقا

 ه در باب خلق و کسبیوبندیموضع د

د ی؛ و بااستن مبحث یناظر به ا (114 :1417، یالقار)« خلق و کسب»ل عنوان یان ذیوبندیعبارات د

د در نگاه یاز لوازم قول به توح اند.کردهد ییز تأیه نیوبندی، دی، به نحو کلرا هیدیموضع ماتر گفت

 یلباس هست کندت نیو آنچه مش شودیمد، یت فرمایه آن است که خداوند هر آنچه مشیوبندید

از  ین ناشید؛ و اکنت او عمل یخالف مش تواندینمدر قدرت  یچ هماوردی؛ چراکه هپوشدینم

چند ؛ هرردیگیمز به خلق و اراده او انجام ین ین وصف، کفر و معاصیاو است. با ا ییکتایوحدت و 

 .(2: 1373، ی)الجسر الطرابلس از استینیب یزیت ندارد؛ و او در ذات و صفاتش از هر چیبه آن رضا
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ق االطالیو عل یبودن انحصاره، قائل به خالقیدیه، همچون ماتریوبندیکه د شدپس معلوم 

ت، به خداوند متعال نسبت یرضا نداشتنرغم یان را هم علیکفر و عص یو حت هستندخداوند 

ه یدین ماترینقاط مشترک ب عت(، ازیت او )شریت خداوند با رضایان فاعلیز میجاد تمای. ادندهیم

 ه است.یوبندیو د( 627-527 :1390، ی)جالل

، خداوند متعال یت انواع اعمال از سوین فاعلیه بیدیان، برخالف ماتریوبندی، دنیا با وجود

« دورص»م یق مفاهین تفاوت را از طریه(، ایوبندی)مؤسس د یند. محمد قاسم نانوتواتفاوت قائل

ور به نوقتی  دیگویمو  زندیمد مثال یبه نور خورش نیین تبیا ی. او براکندیمان یب «خلق»و 

که نور از  ی؛ در حالشودیمان ین نمای، به همان شکل در زمکندیموار برخورد ید یبرجستگ

شکل هم از صفات  آمدیمست؛ وگرنه الزم یگونه ننیجادشده ایشکل ا ی، ولهد صادر شدیخورش

د ن مخلوقات نباشیء در بیآن است که آن ش یمقتض «ءیخلق ش»د باشد. او قائل است که یخورش

خداوند  و شوندیم« صادر»خداوند  یکه حسنات از سو ردیگیمجه ینت آنگاه)سابقه عدم داشته باشد(. 

 .(47-46 :1432، ی)نانوتو دکنیم« خلق»را  هایزشتئات و یس

گر، ید یست؛ و از سویمسبوق به سابقه نان یدیدر آثار ماتر ییه، از سویوبندین نگاه دیا

ان یب« خلق»ت خداوند را با صفت یاوج فاعل که آنهاه است؛ چرایدیماتر عموم بزرگان یمخالف مش

ئات یس نشیان خلق را به آفریوبندیز اجتناب کردند؛ اما دیبه بندگان ن یدند و از اطالق آن حتکر

بودن به مسبوق»ف یتعر کردنمطرحو « صدور»جعل واژه  ،عالوه. بهدهندیمنسبت  هایزشتو 

 ل و استناد دارد.یاز به دالیآن، ن یبرا« عدم

جاد هر یرکردن، نفع و ضرر رساندن و ایکردن، فقی، غنی، تندرستیماریب ،هیوبندینگاه د در

ک و همکار یشر ینش با ویدر نظام آفر یاحد .ار خداوند استیر و تحوّل فقط در اختیینوع تغ

ل ین دلیرا ندارد. به هم یو یار دخالت و تصرّف در احکام و کارهایتوان و اخت یست و کسین

 .(25-24 :1387، ی)نعمان است یسته عبادت و بندگیاست که شا یگانه ذاتیفقط خداوند متعال 

ه یندوبیخاص د یاست که به واسطه تلق یدیله جدئمس« هر نوع تصرف در عالم ینف»ان یب

 یرگذاریباور به تأث یاگر مقصود از آن، نف .طرح شده استم ل افعال عبادید و تحلیاز توح

 یأمخالف ر اًیثانح است؛ و یناصح اوالًبه صورت اسباب و وسائط در عالم باشد،  یرخداوند، حتیغ

 .استه یدیماتر
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( یژه شرک صفاتیو)به ه در باب شرکیوبندیده خاص دیاسباب، به عق یاحتمال قول به نف

ردن آن کخداوند ثابت است، ثابت یکه برا یصفت: »معتقدند هیوبندید یاسالف فکر .گرددیمباز 

بودن به قدرت تصرف ا قائلی« حکم»و  (75 :5ج، 1378، ی)دهلو« ز شرک استیگران نید یبرا

از شرک است  یدیجد ین معنایاست. ا آلودشرکد یق عقاین مصادیاز ا یکیرخدا در عالم، یغ

ره شمول صفات مختص یه، دایوبندین است که دی؛ و علت آن امطرح شده یوبندیکه در کالم د

 اندتهدانس د و موجب شرکیتوح یر را نافیده و اطالق آنها به غیار گسترده دیبه حضرت حق را بس

 .(1 :1373، ی)الجسر الطرابلس

وجود  ییلوازم آن، اضطراب وجود دارد. از سو بارهده فوق و قضاوت دریبه عق یبندیدر پا

ه به یوبندین اضطراب، دیه ای. در توجشودیم ینف گرید یو از سو ،دییتأ ،نظام اسباب در عالم

عل مستقل ف»با « یب ظاهریتسب»ن یان تفاوت بیه( در بیدی)نسبت به ماتر یاسابقهیبل یتعل

سته دان یتعالعبادت را مختص حق یر و استحقاق براین مکتب، خلق، تدبیا .انددست زده« یاله

و  یب ظاهریر و ... را تسبیسرباز به واسطه امدادن ب و رزقیض به واسطه طبیافتن مریو شفا

ه ک کندیمان ی. سپس بداندیمخداوند  دست بهدادن به بنده ض و رزقیمتفاوت با شفادادن مر

 .)همان(گرند یکدیه یدر لفظ شب فقطن دو یا

ر بر شتیان بیوبندیکه به دست آمد، از دو جنبه انتساب فعل به خالق و بنده، د گونههمان

ها از ان آنیلذا در ب .ندکند دفاع یاز جنبه توح کوشندمیو  رندد دایت خداوند تأکیفاعلانحصار 

ه ظاهر کرغم آنیست. علین یاثر «فعل به بنده یقینسبت حق»ا ی« ن بر معلول واحدیتوارد علت»

اگر  :است که یهمچنان به قوت خود باق پرسشن یاست، اما ا یدیشه کسب ماتریکالم مشابه اند

، مخلوقات و ایبودن اشند، چرا واسطهپذیرهیتوج یب ظاهریاز باب تسب هاانسان یافعال ظاهر

به ، شائین تسرینباشد؟ و چگونه در ا گونههمانز به ی، نیا رزق، به نحو کلیدر شفا  هاانسان

به جنبه  فقطنداشته و  پرسشن یا برای یپاسخ قاطعان یوبندی؟! ددیآیمشرک به وجود 

 اطالق یان حتیدیکه ماتر ی؛ در حالاندکردهاشاره  افعال مذکوردر « اختصاص افعال به خداوند»
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ر یو تدب 1ات، خلق را به انسانیآ یکه برخ گونهآن؛ رفتندیپذیمبه بنده را از باب مَجاز « خالق»

 نسبت داده است. 2را به فرشتگان

 مراتب افعال عباد

در باب  یبندمیتقس یافعال عباد، قول به نوع زمینهه در یدیه با ماتریوبندینگاه د یهاتفاوتاز 

 بارهه دریدیه با ماتریوبندیهماهنگ د نسبتاً یگر آرایاز د .است یو ول ی، صحابیاختالف مقام نب

در باب مراتب مختلف افعال عباد و قدرت تصرف بندگان  یبندمیتقسنوعی افعال عباد، قول به 

 است. یو ول ی، صحابیبر اساس اختالف مقام نب

، ی؛ النسف135 :1434البرکات، ی، ابی)النسف دانندیما را حق و راست یان صدور کرامات از اولیدیماتر

مواظبت بر  یو اگر کس، عارف به خدا و صفات او است؛ ی، ولنظر آنهابه  .(118-116 :1426ن، یابومع

و از فرورفتن در لذات و شهوات اعراض کند، قادر به صدور باشد ز از گناهان داشته یطاعات و پره

خارق عادت از عارف است که همراه با  یه، کرامت، ظهور کاریدیماتر از نظرکرامت خواهد بود. 

ق کرامت که مقدور یز مصادا .(82 :1385ن، ی، ابومعی؛ النسف180 :1392، ی)نسفنبوت نباشد  یدعو

آب، رفتن در هوا،  یاالرض(، رفتن بر رویاندک )ط یمسافت دور در زمان یاست ط یاله یایاول

 .(181-180 :1392، ی؛ نسف538-536 :2ج، 1990ن، ی، ابومعی)النسف استگفتن جماد و گنگ و ... سخن

ننده رکیتدب ،ای؛ و ارواح اولزندیم سر یآثار ن عالمیدر احوال ا یاله یایاز ارواح اول دیگویم یکوثر

 .(380 :1430، یالکوثر) ن عالم هستندیا یبرا

طالب الرحمن،  دی)س رندیپذیمرا  یاله اییصدور کرامات از اول هایدیماتران همچون یوبندید

ز از گناهان، یمسلمان در اثر عبادت خداوند، پره گویدمی( یوبندی)د یتهانو .(101-105 :1415

ی صن شخیو چن ردیگیمامبر، دوست و محبوب خدا قرار یا و اطاعت کامل از پیمحبت به دن نداشتن

 .دیآیرنمبگران یکه از دست د ونددیپیمله آنها به وقوع یبه وس یکه گاه امور ،شودیمده ینام« یول»

                                                             
ُِ نُُُُ فِیِِإِلَی بَنِی ِإسْرَائِیلَ أَنِّی قَدْ جِئْتُکم بِآیةٍ مِّن رَّبِّکمْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکم مِّنَ الطِّینِ کهَیئَةِ الطَّیرِ َفأَ وَرَسُوالً. 1  فَیکوُُ ََیرًا بِِِْْ

 ِِ  .(49 :)آل عمران اللّ

 .(5 :)نازعات فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. 2
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 و مقامگونه رتبه  هر« یول»قائل است که  ین حال، وی. با اندیگویم« کرامات»امور  گونهنیابه 

 .(73-53 :1ج، 1386، ی)تهانو رسدینم« ینب»داشته باشد باز هم مقامش به مقام که  یبزرگ

جز از خداوند متعال، از ، یبیغ یاطالع از خبرها گویدمی یاو پس از اشاره به مقام صحاب

م از یالع او عموم مردم ب ،کشف و الهام اا بیاول ،یوح اا بی، انبیست؛ گرچه به اذن الهیممکن ن یکس

 .(37 :)همانند شوطلع م یبیاز اخبار غ توانندیم هاحرف یبعض

بزرگان، در ضمن نگاه به بحث  به دستخلق اعمال  بارهه دریوبندیدگاه دین وصف، دیبا ا

ل، از توس ییزان قادر به خلق افعال است و چه معنای، چه میکه ولنی. اامکان بررسی دارد« توسل»

رفع حاجات، مؤثر خواهد بود.  یبودن توسل برادهیست، در پسندین د و سبب شرکیمخالف توح

خدا!  یا»ت باشد که ین نیبزرگان، اگر به ا یجستن در دعا به شرافت و دوسته، توسلیوبندید نزد

که  یبر محبتن شخص نزد شما محبوب است و بنا ینکه این شخص و به ایت ایبه فضل و صالح

ده را ین عقیا مثالًز است. اما اگر یله جاین نوع وسی، ا«خواهمیم، من رحمت تو را یبه او دار

بخواهم، بر خدا واجب است  یزیگاه من به شرف و جاه فالن بزرگ از خدا چ هر»داشته باشد که 

اما چون دعا به شرافت و ، دعاخواستن به شرافت و جاه، حرام است؛ «کندکه خواسته مرا برآورده 

 .(289-288 :3ج، 1385، ی)قنبرزه انددانستهاسد را دارد، فقها آن را مکروه جاه بزرگان، احتمال اغراض ف

 د ترک شود.یبا حاًیترجل احتمال فساد )شرک(، یبه دل فقطا، ی، توسل به اولان معنیبه ا

 ه است:گوننیبیان کرده ا« ایتوجه به کرامات اول»بودن شرک یبرا یاهلل دهلویشاه ول ی کهمالک

از  یبیب و غریاز بزرگان که آثار عج یکه انسان نسبت به بعضنیاست از ا قت شرک عبارتیحق

 ین آثار از آنجا است که آنها به چنان صفت کمالیده داشته باشد که صدور ایبزند عق آنها سر

ر یاست که در غ یتعالواجب یهایژگیوست؛ بلکه از یان جنس بشر معهود نیمتصف هستند که در م

فنا  یر در ذات او تعالیا آنکه غیت کند یعنا یت را به کسینکه او خلعت الوهیمگر ا؛ شودینمافته یاو 

 .(179-178 :1ج، 1381، یدهلو) گریا خرافات دیوابسته بشود  یاو تعال یش به بقایده بقایگرد

ه مقام قائل ب یکس عموماًست؛ و ین پذیرمیل فوق تعمید اشاره کرد تحلیان باین بیدر نقد ا

دون لحاظ ( بیاتیش حیان )گرایوبندیاز د یل است که بعضین دلیبه هم .ستیا نیاول یبرا ییخدا

محمد مثاًل . دانندیمز یجا ،اندمردهکه را  یکسان یا، حتی، صدور کرامت از اولیمقام فوق بشر

 ا، حق ویکرامت اول: »دیگویمده را دارد. او یعق نیهم منبع العلوم یفتاوادر کتاب  یعمر سرباز

عد ا بیله مورد اجماع اهل سنت است. کرامت اولن مسئیقابل انکار است. منکر آن مبتدع و ا ریغ
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ان، قائل به یوبندیاز د یبرخ یحت .(223 :1ج، 1385، یسرباز ی)مالزه« ز، حق و ثابت استیاز مرگ ن

را از قول خواجه  ییایطالب الرحمن، قضا دی. ساندشده اهللاذنات، البته به یت موت و حیمالک

خ یو ش ی، محمد قاسم نانوتویرتیخ بدر عالم می، شیریخ انورشاه کشمیز حسن مجذوب، شیعز

چ یالبته ه .(112-107 :1415طالب الرحمن،  دی)س کندیمن خصوص، نقل ی، در ایر احمد عثمانیشب

راندن در بنده را مستقل ندانسته و به درخواست بنده و یکردن و من افراد، قدرت زندهیک از ای

 به دستضان و رفع مشکالت یمر ی. قول به امکان شفاانددانستهاجابت خداوند متعال مربوط 

ب یجخ نی، شیخ محمد قاسم نانوتویمانند ش یطالب الرحمن و از قول کسان دیخدا، که س یایاول

ده، ان شیب بیو محمد ط یالنیمناظر احسن گ عقوب،یخ محمد ی، شیخ عاشق الهی، شیوبندید

 .(119-115 :)همان ه شده استین باب نقل و توجیاز هم

با  هیوبندی، نظر دیاله یایاول یگفت در خصوص اصل اثبات کرامات برا توانیم ،در مجموع

موافقت  صادیق. از مدارند ییهاتفاوتل یاما در تحل ،(106-102 :1432، ی)قاره موافق است یدیماتر

است  یاز ول یو نب یرسول از نب یه در برتریدیه و ماتریوبندید یدگاه در مراتب افعال، هماهنگید

 نیابومع .است هامرتبهن بحث، تفاوت ین دو مکتب در ایاختالف ب صادیقاز م .(106-105 :)همان

اء و کرامات یاألنب و هاهنا ثالث مراتب: معجزات»افعال اشاره کرده است:  بارهبه سه مرتبه در ینسف

 یهاکرامت .2امبران؛ یپ یهامعجزه .1ن بحث سه مرتبه وجود دارد: یدر ا ؛اء و مخادعات األعداءیاألول

به برتربودن  ه،یدین در ماتریهمچن .(116 :1426ن، ی، ابومعی)النسف« دشمنان یهابیفر .3 ا؛یاول

توجه داده است  یبلکه به مراتب صحاب (610-510 :1432، ی)القار نشده است یااشاره یاز ول یصحاب

ا یولصحابه از ا یاست که به برتر یالبرکات نسفیاب فقطدر حد کاوش نگارنده،  .(119-107 :)همان

 چندانین قسمت تفاوت یگفت در ا توانیملذا  .(159 :1434البرکات، ی، ابی)النسفده است کراشاره 

 ن دو مکتب وجود ندارد.یب

 ت(یوساطت در فعل )سبب

رش کرامت، به یپذ .(163 :تایب، یدی)الماتر رندیپذیمت را یان امکان وساطت در فعل و سببیدیماتر

 ن وساطت است.یق ای، از مصادیول تطاوس بهو  خدااز ناحیه  العادهفوق یعنوان عمل
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خذ ان ایم یتعارض گونهچیهآنان،  ظر. به نپذیرندمیت در عالم را یه اصل وجود سببیوبندید

ت شفا دارو یبه قصد و ن یماریکه فرد ب یاسباب و توکل به خداوند متعال وجود ندارد. هنگام

 قطفنکه معتقد نباشد یندارد؛ به شرط ا یبه خداوند متعال تعارض یکردن و، با توکلخوردیم

خداوند متعال است؛ و دارو  فقط یقیدهنده حقشفاد معتقد باشد یبلکه با دهنده است،دارو شفا

فقط دارو اگر فرد معتقد باشد که  یاست که خداوند در آن شفا قرار داده است. ول یالهیوس

 یعضب یست و حتین یمتوکل کامل یو ین حالتین اعتقاد غلط است و در چنیدهنده است، اشفا

 .(12 :1388)عبدالقادر،  شودیمده یبه شرک کش ین اعتقادیمعتقدند چن

ت همه ام یما و برا ین بود که برای( اامبر خدا )صیاز اهداف پ یکیه، یوبندیل دیتحل طبق

ا همراه با توکل به خدا در همه یاسباب و اش یریکارگکند که بهامت مشخص یتا روز ق یاسالم

 .(13 :)همان ل را کنار بگذاردید ابزار و وسایاست و انسان مسلمان نبا یکارها ضرور

ده یامبران در دعوت به استفاده از اسباب است. به عقیبر رسالت پ یوجود فرشتگان گواه

 .(28-27 :1378، یدهلو) ر امور عالم گمارده استیده و بر نظم و تدبیان، خداوند فرشتگان را آفریوبندید

او نظم و انضباط همه جهان را به فرشتگان سپرده و آنان موافق دستور و امر خداوند، به کارها و 

 .(58 :)همانبردارند مشغول و فرمان کامالًکه به آنان سپرده شده،  ییهابرنامه

 ه و مردهزند یایآن است که توسل به اول هیوبندیت نزد دیاعتقاد به سبب یهانشانهگر یاز د

. دانندینمد یتوح یو آن را ناف (37 :1983، یسهارنپور) پذیرندمی( یاتیش حیان )گرایوبندیاکثر د را

ک خود و باالبردن مقام یاحترام و اعزاز بندگان خاص و ن ین است که خداوند برایاستدالل آنها ا

ر ایو بس استکه خالف عادت  کندیمظاهر  ییزهایبه واسطه آنان کارها و چ یو مرتبه آنان، گاه

ت شدن کرامت به دس، ظاهرچنان بکنند. به نظر آنان توانندینمگران یو د رسدیممشکل به نظر 

 ظرن، از نیبنابرا .(75 :1378، یدهلو)ک خداوند، ثابت و حق است یو بندگان صالح و ن اهللاءیاول

قدند ته معیوبندید ن گروه از علماییست. اید در صفت قدرت نیتوح یمناف« کرامت»ه، یوبندید

مکن را م کارن یاز قدرت تصرف آنها است که ا ین ناشیضان قادرند و ایمر ی، بر شفاشانبزرگان
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د نل را قبول ندارین تحلیکه ا یه مماتیوبندیخالف دبر ؛(119-115 :1415طالب الرحمن،  دیس) دکنیم

 :دیگویم یدیاهلل توحنعمت 1.(53-43 :1394، یبدیم یموسمال؛ 39 :3ج، 1390، یدیتوح یوسفیربلوچ یم)

 مثالً؛ شوندینم، شرک محسوب میدهیمگر انجام یکدی یبرا« ما تحت االسباب»که  یاعمال

گر آب، نان و ... بدهند؛ یکدیتا به دست  خواهندیمگر کمک یکدیاز « ما تحت االسباب» هاانسان

وجود ندارد، آنجا ما  یله ظاهریچ سبب و وسیکه ه یی؛ اما جاشوندینمشرک محسوب  نهایا

 .(38 :3ج، 1390، یدیتوح یوسفیربلوچ ی)م میاستمداد کن یتعال یم تا فقط از خدایموظف هست

، یمظهر یاهلل عثمان. ثناءانددهکرن« تیسبب»به  یات، توجه چندانیر آی، در تفسنیا وجودبا 

 یعنی: »دیگویمو  کندمیمعنا « درجه»را به  (35 مائده:)« لةیالوسه یو ابتغوا ال»ه یدر آ« لةیالوس»

س ست؛ پین یادرجهنزد خداوند است که باالتر از آن  یادرجهله، یت؛ وسیفیبدون ک یتقرب ذات

 .(331 :2ج، تایب، یالمظهر یالعثمان)« دیله کنیاز خداوند درخواست وس

 یاپس معن: »دیگویمر کرده و یتفس« قربت»را ابتدا به « لةیوس»، یر احمد عثمانیشب

 دای« سبب»به « لهیوس»گاه از آن .«دین است که قربت و وصول او را بخواهیخواستن الهیوس

، ی)عثمان« دیده حاصل کنیله طاعت و عمل پسندیو قرب خدا را به وس» :دهدیمو ادامه  ندکمی

ز یکه از همه چ داندیماز منازل بهشت  یکیرا « لهیوس»ن یهمچن یو .(435 :1ج، 1389ر احمد، یشب

 ریاو در تفس .)همان( ه استبلندتر واقع شد یاست و از همه مقامات قرب اله ترکینزدبه عرش 

 :دیگویمو  کندیمح یتصر تیرش واسطه و سببیبه پذ 2سوره حمد 5ه یآ

 یست؛ اما اگر کسیز نیجا یگریت از دیکه استمداد جز از حضرت احد دیآیبرممه یه کرین آیاز ا

پندارد خاص به  یرمستقل داند و محض واسطه رحمت الهیرا غ یاز بندگان مقرب اله یکیکه 

ز در یاستمداد ن گونهنیارا یست؛ زین یاستعانت کند باک ی( از ویقیرحقی)غ یصورت ظاهر

 .(5 :1ج، همان) باشدیمت یقت همان استعانت از بارگاه احدیحق

: دیگویمب ی. محمد طاندکرده ینهاز آن ه وجود دارد که یوبندیت در کالم دیاز سبب یگرینوع د

و  هاینابسامانست که صالحان )چه زنده و چه مرده( قادر بر دفع بال و ین نیوبند اید یگمان علما»

به عبارت  .(179 :2009ب، ی)ط« باشند یو جلب شادمان یماران و دادن روزیب یبرآوردن حاجات و شفا

                                                             
 .پندارندیممردگان را شرک  یرگذاریت هستند؛ و تأثیات در قبر و مدافع تفکر وهابیآنان مخالف امکان وجود ح .1

 .«إِیاک نَعْبُدُ وإِیاک نَسْتَعِینُ» .2
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ن یدادن انسبت یبرا یگاهیچ جاینه از آنِ خداوند دانسته و هین زمیت مطلق را در ایگر، فاعلید

 رفته بود.یت بنده را پذیگر، سببیچند در افعال دست؛ هریافعال به بندگان قائل ن

قائل « یفعل مستقل اله»و « یب ظاهریتسب»ک اسباب به یه به تفکیوبندید ،کهآن خالصه

رفته و مافوق آن )شفا، یپذ یرا از باب سبب ظاهر هاانسان یدر زندگ یامور جار یبرخ .شده است

خود از ف خاص یحوائج، رزق و ...( را فعل مستقل خداوند دانسته و بر اساس تعر یدفع بال، قضا

ر و یبه، خلق، تدیوبندی. دداندیمر از افعال به بندگان را، شرک یدادن قسم اخ، نسبتیشرک صفات

دادن ب و رزقیض به واسطه طبیافتن مریدانسته و شفا یتعالعبادت را مختص حق یاستحقاق برا

 دست بهدن داض و رزقیمر شفادادنو متفاوت با « یب ظاهریتسب»ر و ... را یسرباز به واسطه ام

 .(1 :1373، ی)الجسر الطرابلسگرند یکدیه یدر لفظ شب فقطن دو یاگوید می. سپس داندیمخداوند 

 جهینت

که  دیآیمه در باب افعال عباد به دست یوبندیه و دیدیدگاه دو مکتب ماترید یقیتطب یاز بررس

 به« کسب»جهت به خداوند و از « خلق»ک انتساب افعال از جهت یهر دو مکتب قائل به تفک

ده استفاده کر« خلق أفعال عباد»ان از اصطالح یدیاما در مبحث افعال عباد، ماتر ندگان هستند.ب

اضافه )نسبت( فعل به خداوند  آنها. انددادهت خداوند توجه یده مسلمانان در انحصار خالقیو به عق

اضافه )نسبت( فعل به  ،نیهمچن .نامندیمو نه کسب « خلق»قت دانسته و آن را یرا از باب حق

دادن نسبت نیز. اندکرده یو نه خلق معرف« کسب»قت دانسته و آن را یز از باب حقیبندگان را ن

و خداوند را « فاعل»بنده را  اند وح دانستهیرا به خداوند صح« انیمان، طاعت و عصیکفر، ا»

ل آنها ی. تحلانددانستهبه بنده را از باب مَجاز، بالمانع « خالق»ان اطالق یدی. ماتردانندیم« خالق»

ر اراده انسان، بر شمول یو تأث یرش آزادیضمن پذ اندخواستهاست که  یاز افعال عباد به نحو

 نداندمیرا ممکن  یو کسب یجادیدآمدن فعل از دو قدرت ایپد آنها. کنندد یت خداوند تأکیخالق

 نظر که به کنند،ذکر میاستقالل )در کسب( نداشتن جاد( و یاستقالل )در ااشتن دو شرط آن را 

 خواهد بود. فتنیریذپک فعل ین شروط، توارد دو علت بر ین ایا با تأمهآن

 قطعاً ت او را بدون وجود معارض و یو مش نددانمیت مطلق را از آنِ خداوند یفاعل هایوبندید

 یااشارهفعل به عبد، کمتر  یقیا نسبت حقیبودن بنده فاعل، به ن حالی. با ادانندیممحقق 
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ار یو اخت ن توانینش دخالت و تصرف کند و ایکه بنده بتواند در نظام آفرآنند منکر  آنها .اندداشته

 ییل شرافت آنها، دعایکه خداوند به دل دانندیمز یجا تاً ینها؛ و دانندیماز آن خداوند  منحصراًرا 

 ست.یچ نحو به قدرت بنده مربوط نین اجابت از نگاه آنان، به هیرا مستجاب کند؛ اما ا

با « ر و خلقیتدب»ن یرا مطرح کرده و ب« یب ظاهریتسب»، یان در اسباب عادیوبندید

، «دورص»و « خلق»ن یب یرت مفهومیق مغایاز طر اندکوشیده آنهاند. اقائل یز ماهوی، تما«بیتسب»

افعال  که صدورنیان با ایوبندیند. دکنه یخداوند و بندگان را توج از ناحیهن خلق افعال ینسبت ب

، یاز قول به شرک صفات یریجلوگ یا را قبول دارند، همچنان برایخارق عادت )کرامات( از اول

نظر  را مد« شفاعت» یه از توسل، معنایوبندی. دانددهکر یاهلل را نفیاز ماسو یمقدوربودن افعال اله

و در هر صورت،  دانندیمز یع قرار دهد، دعا را جایخدا را شف یکه بنده ول یدر صورت فقطقرار داده و 

، دکنمستجاب  یبنده را به حق ول ین معنا که بر خداوند الزم باشد دعای، به ا«اهلل یوجوب عل»

ا در عالم و یمراتب تصرف اول خصوص. در شمرندیمرا حرام  ینیچننیا یو دعا رندیپذینم

 .انددهکرن مطرح یزیمتما کامالًه، سخن یدیه، نسبت به ماتریوبندی، دیبر ول یبرتردانستن صحاب

 فهرست منابع

 .میقرآن کر -

ف ید عبداللطیسع :، شرحةیدیالماترن االشاعرة ویمسائل االختالف ب (،1432باشا ) کمال ابن -

 ة.یوالنشر، الطبعة الثانالُتح للدراسات  : دارجابیفودة، 

ُ المذاهب یاسة والعقائد و تاریالس یة فیُ المذاهب االسالمیتار(، 1996ابوزهره، محمد ) -

 .یالفکر العرب ، قاهره: دارةیالُقه

محمد قاسم  یحضرت امام مولو یدر زندگ یریس(، 1384مناظر ) دی، سیالنیاحسن گ -

ان: ، زاهد«(یسوانح قاسم» جلدیسهص کتاب ی)ترجمه و تلخ شهنوازی الدینصالح: ترجمه، ینانوتو

 .یقیصد

: هقاهر س،یترلنی، حققه و قدم له هانز بنیاصول الد(، 1383، محمد بن محمد )یالبَزدَوِ -

 .ةیالعرباء الکتب یدار اح
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وسف عبدالرزاق، ی :قی، تحقإشارات المرام من عبارات اإلمام(، 1368ن )ی، کمال الدیاضیالب -

 .یالحلب یالبان یشرکة مکتبة مصطُ، مصر: یالکوثرم یتقد

محمد عرفان  :هی، حققه و علقه علةیالنسُشرح العقائد (، 1407، مسعود بن عمر )یالتفتازان -

 .ةیاألزهر الکلیاتمکتبة ش، قاهره: یدرو

 .1ج: احمدجام، جامتربت، بُرحسینن یمحمدام ه:ترجم، ور بهشتیز(، 1386) ی، اشرفعلیتهانو -

 ةیدیالحممختصر من کتاب الحصون (، 1373ن بن محمد )ی، حسیالطرابلس الجسر -

 .یقی، زاهدان: صدین محمد الدرکانیب من نجم الدیتهذ ،ةیالعقائد االسالم یللمحافظة عل

مجموعه ، یان، مهدیفرماندر: ، «انیدیماتر یکالم یباورها»(، 1388اهلل )لطف دی، سیجالل -

 سوم. اپان، چینشر اد :، قممقاالت فرق تسنن

 ان و مذاهب.یدانشگاه اد ، قم:هیدید ماتریخ و عقایتار(، 1390) ـــــــــــــــــــ -

ان والمذاهب یاالد یف رةیالموسوعة المس(، 1418ع )یالنشر والتوزو ة للطباعةیالندوة العالم دار -

ة یالندوة العالماض: ی، رید. مانع بن الحمّاد الجهن :هط و مراجعی، اشراف و تخطالمعاصرةواالحزاب 

 .1ج، ، الطبعة الثالثةیللشباب االسالم

محمد  دیس ی، ترجمه: مولوحجة اهلل البالغة(، 1381م )یاهلل عبدالرح ی، احمد شاه ولیدهلو -

 .1جخ االسالم احمد جام، یپور، تربت جام: شنیوسف حسی

 ،یخاش ید مرادزهین عبدالمجیابوالحس :، ترجمهم االسالمیتعل(، 1378اهلل )تی، کفایدهلو -

 سوم. اپ، چیقیزاهدان: صد

 روت: داری، بنیاء علوم الدین بشرح اسرار احیالمتق السادةاتحاف  (،1409) ی، مرتضیدیزب -

 .2ج، ةیالعلمالکتب 

ة مقارنة للمذاهب یدراسة موضوعالملل والنحل،  یبحوث ف(، 1411، جعفر )یالسبحان -

 .3ج ة،یالطبعة الثانة، یروت: الدار االسالمی، بةیاالسالم

، بحر العلوم ی: المسمیر السمرقندیتفس(، 1418/1997بن محمد ) ، نصریالسمرقند -

 .2جالفکر،  روت: داریب
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وبند، یعقائد علماء اهل سنت د یعنیالمفند  یالمهند عل(، 1983ل احمد )ی، خلیسهارنپور -

 .ةیالمطبعة العرب، الهور: ید عبدالشکور ترندی، از سباضافة عقائد اهل السنة والجماعة

، هذّبه و زاد عقائدها-فهایه تعریوبندی، الدأسامة یأب(، 1415/1995طالب الرحمن ) دیس -

 .السنّةوالکتاب  ، پاکستان: داریه: أبوحسّان األنصاریف

 ف، قاهره: داریفتح اهلل خل :، حققه و قدم لهةیالکُا منة یالبدا(، 1348ن )ی، نورالدیصابون -

 بمصر.المعارف 

موضوعات  یف ةادیو مصباح الس ةمُتاح السعاد(، 1993) یاحمد بن مصطف ،زادهکبری طاش -

 .2ج، یقاهره: العرب، العلوم

و  ینیوبند: اتجاهم الدی)علماء د و منهجا دةیعقوبند، یعلماء د(، 2009ب، محمد )یط -

 .الطبعة الثانیة، ةیجامعة االسالمالعلوم ـ  ، هند: دارینیل االمیب نور عالم خلی(، تعریمزاجهم المذهب

، یفاروق( احمد) فیروز :، ترجمهمانیت و ایدرخشش هدا(، 1388م )یخ ابراهیعبدالقادر، ش -

 .یقیتهران: صد

مس م شیه: إبراهی، وضع حواشیر المظهریتفس(، تابی، محمد ثناء اهلل )یالمظهر یالعثمان -

 .2ج، ةیدیمکتبة فرشاور: یپ ین، پاکستان ـ محله جنگیالد

ر: محمود ی، ترجمه و تفسدگاه اهل سنتی: از دیر کابلیتفس(، 1389ر أحمد )ی، شبیعثمان -

 .1ج ة،یالمکتبة الحقانشاور: یپ-، پاکستانیوبندیحسن د

فرق تسنن: در: ، «تیه و رابطه آنها با وهابیلویه، بریوبندید»(، 1388) یان، مهدیفرمان -

 ان.ی، قم: ادمجموعه مقاالت

خلدون  :قیق و تعلی، تحقیشرح بدء األمال یالمعال ضوء(، 1432بن محمد ) ی، علیالقار -

 .یروتیالب جا: دار ین، بین الدیز یعل

 النفائس. روت: داری. الشعار، بم :تحقیق، شرح الفقه االکبر(، 1417) ی، مالعلیقار -

خدانظر، ف ی، تألیمحمود الفتاو یعنی، العلوم زاهدان دار یفتاو(، 1385، خدانظر )یقنبرزه -

 .3ج، اپ پنجم، چیقید، زاهدان: صدیر نظر عبدالحمیز

 .6جالنوادر،  ، دمشق: دارخطط الشام(، 1434، محمد )یکردعل -
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ع یللطباعة والنشر والتوزالسالم  ، القاهره: داریمقاالت الکوثر(، 1430زاهد ) ، محمدیالکوثر -

 .، الطبعة الثالثةةالترجمو

و علم الکالم من أعمال اإلمام زاهد  دةیالعق(، 2009واآلخرون ) ؛، محمد زاهدیالکوثر -

 .ةیالعلمالکتب  روت: داری، بیالکوثر

 :، حققهدید القواعد التوحیالتمه(، 1995) محمود بن زید ،یدیالماتر یالحنف یالالمش -

 .یالقرب االسالم روت: داری، بید ترکیعبدالمج

ه: دار یف، اسکندریفتح اهلل خل :حققه و قدم له، دیالتوح(، تابی) منصور ابی، یدیالماتر -

 .ةیالمحمد، دار الجامعات ةیالمصرالجامعات 

 لمدرسةان، قم: داراإلعالم یفرمان یمهد: نظر ریز ،هیوبندید (،1394) یعل ،میبدی مالموسی -

 ع(.) البیت اهل

منبع  ینیسرباز: مدرسه د ،منبع العلوم یفتاوا(، 1385عمر ) محمد (،یسرباز) مالزهی -

 ون.العلوم کوه

انات ارزشمند و یاز ب یدیتوح هاینغمه(، 1390اهلل )، نعمتیدیتوح یوسفیربلوچ یم -

 .3جران آزاد، ی، مشهد: ایزاهد ییل براهویعبدالجل یم: مولویه و تنظی، تهح سودمندینصا

 محمد :بی، تعراالسالم یال ةموجّهاعتراضات  یردود عل(، 1432، محمد قاسم )ینانوتو -

 وبند.یالعلوم، د دار ةیاالسالم الجامعةخ الهند، یش ةیمیاکاد، الهند: یساجد قاسم

ن یسعدالد :، شرحهید نَسفیعقا(، 1392ن عمر بن محمد )ی، نجم الدیسمرقند ینسف -

 ، تهران: زوّار.یاصغر حلبیعل :حی، ترجمه و توضیمسعود بن عمر تفتازان

 یبحث فیبحر الکالم: (، 1426/2005)مون بن محمد بن مکحول ین می، ابومعیالنسف -

 .ةیالعلمالکتب  روت: داریب ،السُنةها من الکتاب یوالرد عل ةیاإلسالمبعض الفرق 

 :قی، تحقد(ید لقواعد التوحین )التمهیاصول الد ید فیتمه(، 1385) ـــــــــــــــــــ -

 للتراث. ةیاالزهر، قاهره: یاالشعر یمحمد عبدالرحمن الشاغول الشافع

منصور  یق االمام ابیطر ین علیاصول الد یف تبصرة االدلة(، 1990) ـــــــــــــــــــ -

 .2-1، جنابی: جابی، محقق: کلود سالمه، یدیالماتر
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و  دراسة، العقائد عمدة(، 1434/2013البرکات عبداهلل بن احمد بن محمود ) ی، ابیالنسف -

 ع.یوزللنشر والت رةیالجزللتراث ـ  ةیاألزهر المکتبة: القاهرةل، یعبداهلل محمد عبداهلل اسماع :قیتحق

، عبدالملک الرحمن ةیاالسالم دةیالعق یف ةیالنسُشرح (، 1408/1988ن )ی، نجم الدیالنسف -

 األنبار. مکتبة، بغداد: دار یالسعد

 ید مرادزهین عبدالمجیابوالحس :، ترجمه؟ستیاسالم چ(، 1387، محمد منظور )ینعمان -

 فاروق اعظم.، زاهدان: یخاش

 


