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 چکیده  

هـا بعـد مهـد تمـدن و      شبه قاره هند پس از آنکه غزنویان آن را فتح کردند، تا قرن 

هـاي زیـادي کـه        سیر فکري شتابان آن، با وجود فـراز و نـشیب          .  اسالمی بود  فرهنگ

هاي فکري مختلف و ظهور       گیري جریان   داشت، باعث گسترش مدارس اسالمی، شکل     

در ایـن میـان شـاه    . هاي تأثیرگذار در سطح منطقـه و جهـان اسـالم گردیـد         شخصیت

ت شبه قاره است کـه در  سنّ هاي فکري اهل   ترین شخصیت   اهللا دهلوي یکی از مهم      ولی

 فکـري مهـم و    پایان همین دوران سـربرآورد و تحـت تـأثیر افکـار او چنـدین جریـان       

باعـث تقویـت   دهلـوي  تأثیرگذار در شبه قاره شـکل گرفـت؛ از جملـه نگـرش سـلفی          

در نوشـتار حاضـر     . حدیث و سلفیت و حتی تـرویج وهابیـت در شـبه قـاره گردیـد                 اهل

  .گردد و رابطه او با وهابیت نقد و بررسی میدهلوي ها و عقاید  ترین اندیشه مهم

  

  .اهللا دهلوي، اندیشه، عقاید، وهابیت  شبه قاره هند، شاه ولی:گان کلیدواژ
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  مقدمه  

و یکی از مراکـز مهـم   شد  میشبه قاره هند زمانی به دست زمامداران مسلمان اداره   

ان تـا مغـوالن بیـشتر از    سالطین حاکم بر هند از زمان غزنوی. رفت شمار می   اسالمی به 

کردند که این امر بـه تثبیـت و تـرویج            مکتب کالمی ماتریدي و فقه حنفی حمایت می       

هـاي فکـري     ها و جریان  در همین فرایند شخصیت  1.مذهب حنفی در شبه قاره انجامید     

  . مهم و تاثیرگذاري در این ناحیه رشد و نمو یافتند

 -1114(اهللا دهلـوي   حیم معروف به شاه ولیاهللا فرزند عبدالر   احمد ولی در این میان    

خصوص در شبه قاره هنـد بـود و او را    سنّت، به ترین اندیشمندان اهل    از بزرگ ) ق1176

 3 حکیم، نابغه و متفکر بزرگ مسلمانان  2متکلم، محدث، مفسر قرآن کریم، فقیه، عارف،      

ان در آغـاز قـرن   ایـش . اند سنّت در زمان خود، انقالبی و مصلح بزرگ هند یاد کرده         اهل

  .دوازدهم تحول فکري جدیدي را در تاریخ هند به وجود آورد

احمد ابتدا نزد پدرش در مدرسه رحیمیه بـه تحـصیل پرداخـت و حـدیث، هیئـت و              

در گرفـت و   زمان از شیخ محمد أفضل سیالکوتی، نیز بهـره   هم. غیره را از او فرا گرفت  

پـس از درگذشـت    .درآمـد  یهنقـشبند  یه صـوف یقـت  پدر بـه طر یه به توص یپانزده سالگ 

او در سـال  . پدرش ریاست مدرسه رحیمیه را به عهـده گرفـت و بـه تـدریس پرداخـت           

ق به زیارت حرمین شریفین رفت و در مدت دو سال اقامت در حجاز، نـزد شـیخ                 1143

ابوطاهر کردي مدنی در مدینه منوره، و نزد شیخ وفد اهللا مالکی مکی و شیخ تاج الدین              

اجازه نقل حـدیث را از ابوطـاهر گرفـت و در            .  در مکه مکرمه شاگردي کرد     قلعی مکی 

  4.ق به هند بازگشت1145سال 

                                            
 و در كـرد  مـیاند سلطان حممود غزنوی از فقه شافعی تبعيـت  برخی گفته. ١٢٣، ص تاريخ و عقايد ماتريديه. ١

 ).١١ ص ،يةاملدارس الدينية الباكستان: ک. ر(پذيرفتزمان او اهتامم بيشرت به نرش فقه شافعی صورت می

 .٨٥٩ ص ،٦، ج نزهةاخلواطر. ٢

 .٩١، ص من أعالم املسلمني و مشاهريهم. ٣

 .٨٥٩-٨٥٨، ص ٦، ج نزهة اخلواطر. ٤
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اهللا حدود صد اثر به زبان فارسی و عربی، در موضوعات گونـاگون فقـه،                 از شاه ولی  

از   که بیشتر آنها بـه چـاپ رسـیده اسـت؛          1تفسیر، کالم، حدیث و غیره نقل شده است       

املـصفی  بـه زبـان عربـی،    املسوی يف رشح املوطـأ،  يف أصول التفسريالفوز الكبري جمله  

 در اسـرار  حجـة اهللا البالغـة، إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفـاء به زبان فارسی،     رشح املوطأ

 دربـاره معـارف   اخلـري الكثـري در علـم سـلوك و   القول اجلميـلحدیث و احکام شریعت،     

  2.صوفیه

  مکتب فکري  

 .و در مدینه تحصیل کـرد ازمان با  بود و هم عبدالوهاب د بنمعاصر محم اهللا    شاه ولی 

و عبدالوهاب و نقش ایشان در ترویج وهابیت         درباره سفر وي به حجاز و رابطه او با ابن         

اي به دلیـل   عده. هایی مطرح است در شبه قاره دیدگاهعبدالوهاب  تأثیرپذیري وي از ابن 

عبـدالوهاب،   تیمیـه و ابـن   اهللا و ابن لیهاي شاه و هاي فکري میان اندیشه     برخی شباهت 

در این زمینه امـور ذیـل مـورد توجـه قـرار      . اند ارتباط میان او و وهابیت را بعید ندانسته     

  :گرفته است

 3عبدالوهاب؛ اهللا و محمد بن امکان مشترك بودن استادان شاه ولی

 4ک از اسالم؛تیمیه در دفاع تشکیالتی و ایدئولوژی اهللا از افکار ابن حمایت شاه ولی

 و  شـفاعت ، شـرك عبدالوهاب در تعریف توحیـد و    تیمیه و ابن    تشابه فکري او با ابن    

 ؛توسل به پیامبران و اولیاء اهللا

 5ایراد گرفتن هر سۀ آنها نسبت به برخی اعمال صوفیان؛

                                            
 .٨٦٧-٨٥٨ ص ،٦ ج،نزهة اخلواطر: ک.ر او آثار و اهللا برای اطالع از رشح حال شاه ولی. ١

 .١٦٠ -١٥٦مهان، ص : ک.ر . ٢

 .٩٩ و ١٦، ص هند تاريخ تفكر اسالمی در: ک.ر. ٣

 .٣١٢ ص ،دين و سياست. ٤

 .٦١، ص جنبش اسالمی پاكستان؛ ٦٦٨، ص فرق تسنن. ٥
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اهللا از اجتهـاد شخـصی و مبـارزه آنهـا بـا       دفاع سلفیت ترویج شده از سوي شاه ولی 

 1.تقلید

اهللا بـه عنـوان نـسخه هنـدي وهابیـت نـام            شواهد فوق، برخی از شـاه ولـی        بنا بر 

گـردد،   اهللا بـر مـی   حدیث شبه قاره نیز که منشأش به شاه ولـی   از جمعیت اهل   2.اند  برده

عنوان طیفی از وهابیان یاد شده است که هرچند وهابی کامل نیستند، ولی تکیه آنان           به

را تحت حمایت کامل سعودیان و وهابیان قـرار  به حدیث و سنت، همانند وهابیت، آنان    

هـاي خـود بـه     حدیث نیز از نزدیکی اندیشه   که برخی نویسندگان اهل      چنان 3داده است؛ 

 از طرف دیگر، افرادي همانند شمس سـلفی وهـابی نیـز افکـار       4.اند  وهابیت دفاع کرده  

   5.اند اهللا را در مبارزه با شرك و بدعت و خرافات ستوده شاه ولی

عبـدالوهاب را     اهللا با ابـن      براساس دالیل و شواهدي، برخی دیگر ارتباط شاه ولی         اما

  :اند؛ از جمله این شواهد است بعید دانسته

  ؛ حنفی و ماتریدي استدهلويو است از اصحاب حدیث  و  حنبلیعبدالوهاب، ابن

ا ر آن اً شـدید عبـدالوهاب  که ابـن     توجه زیادي داشت؛ درحالی    اهللا به تصوف    شاه ولی 

 دانست؛ مردود می

 عبدالوهاب و حنابله؛ زیادي داشت، برخالف ابناهللا به کالم و بازسازي آن توجه  شاه ولی

که آنها با یکدیگر مالقات کرده یا از یکدیگر تأثیر پذیرفتـه          هیچ مدرکی دالّ بر این    

توانـد معلـول جـو عمـومی مکاتـب        مـی دو میان آنتشابهات  و 6باشند، در دست نیست   

 7.مدینه در آن زمان باشدشهر علمی 

                                            
 .٧٢ -٧٠، ص املدارس الدينية الباكستانية. ١

 .٢٢/٥/٨٧، ٦٤٩٩، ش ١٨، صفحه »نسخه هندي وهابيت«روزنامه رسالت، : ک.ر. ٢

 .١٨٧ -١٨٦ و ١٦٨، ص سفرنامه پاكستان. ٣

 .٢٠ -١٩، ص لقارة اهلندية شبه ااإلمام حممد بن عبدالوهاب بني مؤيدهيا و معارضيها يف. ٤

 .٣٩٧-٣٩٦، ص ١، ج األسامء و الصفات املاتريدية و موقفهم من توحيد. ٥

 .١٦، ص هند تفكر اسالمی در: ک.ر. ٦

 . ٦٦٨ -٦٦٧، ص فرق تسنن. ٧
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اش، مخالفـت    عبدالوهاب به سـبب رفتارهـاي وحـشیانه    آنچه مسلم است، اینکه ابن 

بسیاري از علما و اندیشمندان جهان اسالم و از جمله عربستان را بر انگیختـه بـود، تـا                 

که به گفته خلیل احمد سهارنپوري، نسبت دادن وهابیت به شخص، بیـشتر بـراي     جایی

عبدالوهاب امر ممکـن، و      اهللا با ابن     با این بیان، ارتباط نداشتن شاه ولی       1.گویی بود ناسزا

 دو امري ثابت و مـسلم اسـت، امـا نکتـه مهـم اینکـه شـاه         اختالف مبانی اعتقادي آن 

تیمیـه و امثـال آن، عامـل اصـلی      اهللا با سفر به حجاز و یا مطالعه برخـی آثـار ابـن          ولی

 تشکیل آن در شبه قـاره هنـد بـود کـه از نظـر فکـري       حدیث و یا اساساً     گسترش اهل 

ها و عقاید جریـان وهابیـت داشـت و شـاخه دیگـري از           هاي نزدیکی با اندیشه     شباهت

تـر از     هرچند سلفیه هنـد از نظـر اعتقـادي و رفتـاري معتـدل             . دادند  سلفیه را شکل می   

ود که شاگردان اهللا کافی ب  کرد، ولی ترویج آن از سوي شاه ولی         سلفیت وهابی عمل می   

هاي پیـاپی بـه حجـاز، بـه تعامـل اعتقـادي        و پیروان دهلوي، در دراز مدت با مسافرت  

  .حدیث شبه قاره با وهابیت بیندیشند بیشتر میان اهل

 بـا  برخـی مـوارد  اهللا بیانگر آن است که وي در    هاي کالمی شاه ولی     بررسی اندیشه 

 برخی مصطلحات صـوفیه و نیـز بـه    که او به    دارد، چنان  اي  عقاید سلفیت وهابی فاصله   

علوم یونان و اشارات و رموز آن هم توجه داشت که سلفیان شبه قاره، ایـن نکتـه را از                     

هـاي شـاه    به اعتقاد مسعود ندوي، اگر چنین مصطلحاتی در کتـاب . اند  معایب او شمرده  

 نـزد عمـوم   تیمیـه و امثـال او   ها و افکار او بـیش از ابـن      بود، مطمئناً نوشته    اهللا نمی   ولی

  2.شد پذیرفته می

 3کرد شریعت اسالمی را مطـابق بـا نیـاز زمـان عرضـه کنـد؛               اهللا سعی می    شاه ولی 

هـا و احکـام     که تفسیر فلـسفی و عرفـانی از آمـوزه    حجة اهللا البالغـةکه در کتاب      چنان

اسالمی است، به موضوعات مختلف دیگري چون متافیزیـک، سیاسـت و اقتـصاد نیـز                

 معتقد بود مشکل مسلمانان با هندوها، اجتماعی است، نه دینی، و حل             او. پرداخته است 

                                            
 .٣٣-٢٩، ص املهند. ١

 .١٥٩ -١٥٨، ص  اهلندتاريخ الدعوة اإلسالمية يف. ٢

 .٣٠، ص رشفعلی التهانوی حكيم األمةأ. ٣
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این مشکل را در گرو تشکیل نظام سیاسی مبتنی بـر مـساوات و عـدالت بـین تمـامی                    

  1.دانست طبقات اجتماعی می

 نـوعی وحـدت میـان    ،کرد در فقـه و کـالم      اهللا برخالف وهابیت، سعی می      شاه ولی 

جود آورد؛ زیـرا او اختالفـات فقهـی چهـار مکتـب      مذاهب فقهی، کالمی و تصوف به و  

. دانست که با رجوع به احادیث قابل رفع است  سنّت را سطحی و ظاهري می       بزرگ اهل 

بـه همـین   . سنّت جهان اسالم ارتباط برقـرار کنـد   رو درصدد بود با علماي اهل از همین 

ـ                   منظور اندیشه  ب خـود را  هاي خود را به دو زبان فارسـی و عربـی منتـشر کـرد و مکت

بر همین اساس، در مکتب    . اي از مکاتب فقهی مذاهب اربعه بوجود آورد         براساس گزیده 

تواند از هریک از چهار مکتب اصلی فقهی        مسائل می   فقهی او شخص مسلمان در همه     

 در تصوف و عرفان نیز او اختالف دو مکتـب  2.مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی تبعیت کند   

کوشـید وحـدت وجـود       رو می   دانست و از همین      را جزئی می   عربی و احمد سرهندي     ابن

  3.عربی و وحدت شهود شیخ احمد سرهندي را با هم تلفیق کند متأثر از فلسفۀ ابن

 دهلويهاي کالمی  نقد و بررسی اندیشه  

اهللا نیازمند بحـث مفـصلی اسـت کـه در ایـن       ها و اعتقادات شاه ولی   بررسی اندیشه 

  :پردازیم قد عقاید او میمقام به اجمال به بررسی و ن

  توحید، شرك، بدعت و سنت. 1

اصطالح بدعت و سنت در تبیین مرز توحیـد و شـرك و یـا ایمـان و کفـر کـاربرد                      

بـاره   حدیث قرار دارند، در ایـن     گرایان که در رأس آنان سلفیان و اهل         نص. فراوانی دارد 

کـه در قـرآن و سـنّت مطـرح     اي  از نگاه آنان نه تنها هر مـسئله . اند راه افراط را پیموده 

شود، بلکه برخی از امور مستحب و مباح نیز بنا بـه      نشده باشد، بدعت و شرك تلقی می      

                                            
 .٣٩٧، ص  اهلند و الصنيالفلسفة العملية و النظرية يف. ١

 .١٥، ص تاريخ تفكر اسالمی در هند. ٢

 .٦٠ و ١٦مهان، ص . ٣
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دالیلی که در ادامه بیان خواهـد شـد، از مـصادیق بـدعت حـرام شـمرده شـده اسـت؛                

که بسیاري از مسلمانان با چنین دیدگاهی مخالف بوده و بـدعت را داراي انـواع        درحالی

 .تواند حرام باشد اند که تنها برخی از آنها می گوناگونی دانستهو مصادیق 

انحصار وجوب وجود در ذات خداونـد؛  . 1: اهللا توحید چهار مرتبه دارد   از نظر شاه ولی   

. 4انحصار در تدبیر امـور؛  . 3انحصار آفریدگار زمین و آسمان و موجودات در خداوند؛    . 2

  : گونه تبیین کرد توان این به را میاین چهار مرت. انحصار عبادت در خداوند

  توحید در ذات، یعنی اعتقاد به انحصار وجوب وجود در ذات خداوند؛ .1

توحید در خالقیت، یعنی زمین و آسمان و تمام موجـودات آفریـده خداونـد یکتـا         .2

  است؛

  توحید در ربوبیت، یعنی تدبیر تمام امور عالم در دست خداوند است؛ .3

ه جز خداونـد تعـالی کـسی دیگـر مـستحق عبـادت       توحید در عبادت، یعنی آنک   .4

  .نیست

. اند و در آن اختالفـی نیـست   همگان به اعتقاد وي دو نوع اول توحید را قبول کرده  

  1.هاي سوم و چهارم توحید است آنچه محل بحث است، مرتبه

اثبات صفات مخصوص خداوند تعالی بـراي غیـر،    «شاه ولی اهللا با تعریف شرك به        

هرگونه اعتقاد بـه تـصرف   :  را از مصادیق شرك شمرده است، از جملهمسائل گوناگونی 

مطلق تکوینی براي غیر، علم لدنی بدون اسباب خاص مادي یا روحی، یاري خواسـتن                

از اولیاي الهی و نذر کردن براي آنان به انگیزه رفع حاجت و شفاي مریضان به واسطه              

تقاللی بـه احبـار و رهبـان و حتـی           آنها، سوگند خوردن به اسماي غیر خداوند، نگاه اس        

گذاري فرزندان به عبدالشمس، عبدالعزي و ماننـد آنهـا، لعـن و نفرینـی کـه باعـث              نام

مشکالت مادي یا معنوي براي دیگري شود و یا طلـب رحمتـی کـه منـافع مـادي یـا                

معنوي براي غیر در پی داشته باشد و در نتیجه تعظـیم و سـجده در برابـر غیـر بـراي                       

  2.اینها تماما از مصادیق شرك خواهد بود.  از اختیارات آنانگیري بهره

                                            
 .٦١، ص ١ج ، البالغة حجة اهللا. ١

 .٦٢-٦١، ص ١، ج ة اهللا البالغةحجّ ؛ ٣٧-٣٥، ص ١، ج صول التفسريأُ  الفوز الكبري يف. ٢
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داند، ولی توسـل   همچنین وي نسبت دادن مقام شفاعت را به غیر خداوند جایز نمی         

   1.داند به پیامبران را همانند سجده تعظیم بر غیر خداوند، جایز می

 نقد و بررسی  

ا خداونـد بـه بنـدگان     مشکل اصلی در این امور بحث والیت تکوینی است؛ یعنی آی          

اگر پاسخ این سؤال مثبت باشـد،  ! خود قدرت تصرف در عالم هستی را داده است یا نه؟        

  .دهد تمام این امور جایزند، ولی اگر پاسخ، منفی باشد، تمام این امور بوي شرك می

، معیـار توحیـد و      »نهایـت فروتنـی   «اهللا با تعریف عبادت به معناي         چنانکه شاه ولی  

 همانند سجدة تعظیم و همانند آن را مبتنی بر نیت سجده کننـده دانـسته       شرك اعمالی 

 او عبادت را به معناي نهایت فروتنی دانسته است که با سـجده کـردن در برابـر        2.است

شود و هنگامی که شخص در برابـر مـوالي حقیقـی سـجده            موالي حقیقی محقق می   

رو وي معتقـد   از ایـن . دانـد  یز مـی کند، خود را در برابر او هیچ و او را صاحب همه چ    می

است هرگونه فروتنی و سجده در برابر غیر به معنـاي عبـادت نیـست، و اال فرشـتگان                

بلکـه تـا    کردنـد،   در برابر آن حضرت سـجده نمـی        و برادران یوسف   براي آدم 

وقتی شخص به قصد عبادت این کار را انجام ندهد و نیت او صرفاً احترام و بزرگداشت          

  3. عبادت و پرستش، چنین عملی حرام نیستباشد، نه

روشن است که این معیار در بسیاري از امور دیگري که وي و دیگـران از آنهـا بـه                  

اند، وجود دارد؛ زیرا در بیـشتر قریـب بـه اتفـاق مـسائلی       عنوان شرك و بدعت نام برده 

ـ         همانند زیارت، بزرگداشت   اي الهـی و  ها و همانند آنها، مسلمانان تنها قصد تعظـیم اولی

اعتنـایی    تعطیل گردد، نه تنها باعث بـی   اگر این مراسم  پیشوایان دین را دارند و مطمئناً     

کامل به مقام بزرگـان دیـن خواهـد گردیـد، بلکـه در مـدت کوتـاهی سـیره و تـاریخ                   

                                            
 .٦٠-٥٩مهان، ص . ١

 .٦٠مهان، ص .  ٢

 .مهان.  ٣
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آموز آنان فراموش خواهد شد و حال آنکه حیات یک دین و مذهب به زنده بـودن        درس

  .ر آن استتاریخ دینی و حفظ شعائ

  األمرین  توجیه اختیار انسان از راه کسب و امر بین . 2

آیـد،   در بحث توحید افعالی و یا خالقی، از آنجا که شبهه اختیار و جبر به وجـود مـی      

گزینـد و عقیـده األمـر بـین      دهلوي، از راه کسب و همانند آن، از جبرگرایی دوري مـی     

بر این اسـاس، وي ضـمن آنکـه تمـام           . تکند که دیدگاه شیعه اس      األمرین را تأیید می   

. گیـرد   داند، براي انسان نیز اختیاري در نظر می         افعال را به نوعی منتسب به خداوند می       

گوید انسان در افعالش مختار اسـت، امـا در    می» األمر بني األمرين«او در تفسیر نظریۀ   

وي در پاسخ این   . ستناپذیر ا   اختیار خود مختار نیست، بلکه اختیار او معلول عللِ تخلف         

بـه همـان   : سؤال که چگونه واجبات و محرمات متوجه انسان شده اسـت، گفتـه اسـت    

انجـام   .طریقی که بر بهایم خوردن علف واجـب و خـوردن گوشـت حـرام شـده اسـت           

گونه امور از سوي آنها، نه از روي جبر است و نه بدون علـت، بلکـه تمـام آنهـا در                       این

ناپذیر است، با ایـن تفـاوت کـه      اختیار آنها معلول علل تخلف    کارهاي خود مختارند، اما     

انجام کارهاي آگاهانه در حیوانات فطري است، اما در انسان با کسب و نظر، یا وحی و                  

  1.آید یا تقلید به دست می

هرچند بخش اخیر سخنان وي به نظریه کسب اشـعري نیـز اشـاره دارد، ولـی او و          

ممکـن اسـت وجـه جمـع     . نیز تـصریح دارنـد  » ألمـرينا األمر بني «پیروانش به نظریه   

کند ضمن حفظ جایگاه توحید افعالی، اختیار انسان       دیدگاه او این باشد که وي سعی می       

اي اثبات کند و از آنجا که از کالم اشعري متأثر است، به دیـدگاه کـسب             را نیز به گونه   

 را نیـز  األمـرين األمر بنياه او نیز اشاره دارد، ولی چون این نظریه اشکاالتی دارد، دیدگ         

  . برگزیده است

                                            
 .٤٤٨، ص ١، ج فتح امللهم: ک.؛ ر٦٨، ص ١، جحجة اهللا البالغة. ١
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آیـد، بـه    شمار مـی  هاي مذهب شیعه به  که بیشتر از ویژگی األمرين األمر بني عقیده  

این معناست که جبر مطلق و تفویض مطلق هر دو باطل است و آنچه با مبـانی اسـالم     

ن اسـت؛ یعنـی     کنـد، األمـر بـین األمـری         سازگارتر است و ادله نقلی نیز آن را تأیید می         

گونه راه اختیاري بـراي   اینگونه نیست که خداوند تمام امور را از قبل معین کرده و هیچ           

انسان باقی نگذاشته باشد، بلکه در انجام بسیاري از امور اراده و تصمیم شخص مکلـف       

  1.نقش مستقیم دارد

  تأویل اسماء و صفات. 3

و اوصـافی  » رحمت«، »معیت«، »استواء«، »ید«درباره اسماء و صفات الهی همانند    

از این قبیل که در ظاهر با صفات موجودات مادي شباهت دارد، چنـد دیـدگاه در میـان       

  :سنّت مطرح است؛ از جمله اهل

حدیث قرار دارنـد، معتقدنـد مـا     گرایان که در رأس آنان سلفیان و برخی از اهل    نص

 آنچـه در ظـاهر آیـات و    نباید آیات و روایات را بر غیر ظاهرش حمل کنیم، بلکـه هـر             

پذیریم و فهم واقعی موارد مبهم و متـشابه را بـه         روایات مطرح شده است، همان را می      

البته روشن است کـه چنـین       . پردازیم  کنیم و به تفسیر آنها نمی       خداوند تعالی واگذار می   

نگرشی به آیات و روایات، زمینه ورود افکـار انحرافـی را در اعتقـادات اسـالمی بیـشتر           

  .کند راهم میف

گرایند و درصددند اسـماء   دهند، تأویل اي دیگر که بیشتر متکلمان را تشکیل می    عده

سو، باعث نقـص در خداونـد    اي تفسیر و تأویل کنند که از یک و صفات الهی را به گونه   

تر گـردد و از گرفتـار شـدن         نگردد و از سویی فهم حقیقت آن اوصاف براي عوام آسان          

اهللا دهلوي نیز به تأویل اسماء و       شاه ولی  2.ت منحرفین جلوگیري شود   آنان در دام شبها   

 و قابل قبول گرایش دارد و با حمل آنها بر معانی ظاهري آنهـا     صفات به معناي معقول   

  :نویسد باره می وي در این. مخالف است

                                            
 .٤١٤، ص ٢، ج االحتجاج؛ ٢٠٦، ص التوحيد ؛٢٩، ص االعتقادات: ک.ر. ١

 .٣٨٠-٣٧٩ص  ،٥، ج تكملة فتح امللهم: ک.ر. ٢
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شأن حق تعـالی بـاالتر از آن اسـت کـه بـا موجـود معقـول یـا               

او به معنـاي حلـول وصـفی در او    محسوسی مقایسه شود، یا صفات      

همانند حلول اعراض در محلشان باشد، بلکه اوصاف الهی را ما بایـد   

مـثالً رحمـت خداونـد    . به لحاظ نتایج آنها معنا کنیم نـه مبـادي آن       

ها است نه رقت و انعطاف قلبی، یـد در            معناي سرازیر شدن نعمت     به

  1.طور اوصاف دیگر رود و همین جود به کار می

    ین وي آیه مبارکه   چن  هم
 را به مشاهده قلبی خداونـد  2

، نـه   )علـم حـضوري   (تفسیر کرده است؛ یعنی چنین رؤیتی در قلب پیامبر آفریـده شـد              

 پیوسـته بـه خداونـد    بوده باشد؛ زیرا پیامبر) علم حصولی(اینکه تنها حصول علم   

   3.عالم بود

  ممقام پیامبر اسال. 4

معتقد است، اما معیار او درباره عـصمت ایـن          به عصمت پیامبر اسالم   دهلوي  

 یا مستند به وحی و گفتار شارع مقدس و اجتهاد خـودش  است که سخنان پیامبر   

بود که در چنین مواردي هیچ خطایی نداشت و معصوم بود، و یا مربوط به امـور عرفـی      

 چنین مـوردي خـود آن حـضرت فرمـوده         در. بود؛ همانند لقاح درخت خرما و امثال آن       

  4.اگرخطایی کردم، مرا ببخشید. است من هم مثل شما هستم

 با دومـین بـاري کـه    وي در توجیه این امر که چرا بین اولین وحی بر پیامبر      

بر آن حضرت وحی شد مدتی فاصله افتاد، معتقد است سرّ فاصله شدن وحی بـراي آن                

رو  از ایـن . ان داراي دو بعـد بـشري و ملکـی هـستند      بود که هر انسانی، از جمله پیامبر      

                                            
 .٦٣، ص ١، ج ة اهللا البالغةحجّ . ١

 .١١سوره نجم، آيه .  ٢

 .٢٩٧، ص ٢، ج فتح امللهم؛ ٦٥ ص ، ١، جةة اهللا البالغحجّ : ک.ر. ٣

 .، چاپ بريلی١٣٤-١٣٣، مبحث هفتم، ص ة اهللا البالغةحجّ . ٤
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شـود و رفـع آنهـا زمـان       هنگام خروج از ظلمات به سوي نور با موانع زیادي مواجه می           

  1.برد، تا امر الهی تمام گردد می

 نیـز تردیـد   اهللا در جایی دیگر درباره ارائه کامل دین از سوي پیـامبر   شاه ولی 

فـات میـان مـسلمانان بـه کمبـود نـصوص بـر        کرده است و معتقد اسـت بیـشتر اختال   

تنها چند مـسئله معـدود پرسـیده شـد، کـه پاسـخ آنهـا را        گردد؛ زیرا از پیامبر  می

رو بعدها در بسیاري از مسائل از جملـه در حـج           از این . خداوند در قرآن بیان کرده است     

چون .  یا تحلیل و تحریم متعه و غیره، میان اصحاب اختالف به وجود آمد            پیامبر

واقعیت و حقیقت آنچه را از پیامبر شنیده بودند، نپرسیدند و پس از رحلـت آن حـضرت                 

  2.اختالف کردند

  :وي درباره بیان فضایل صحابه گفته است

 ندیدم کـه تـا زمـان    من قومی بهتر از اصحاب رسول اهللا  

رحلت او سیزده مسئله بیشتر از آن حضرت نپرسیدند که پاسخ تمـام          

ن بیان شده است؛ همانند جنگ در ماه حرام و امثـال            آنها نیز در قرآ   

  3.آن

شمار آمده که آنان معتقد بودند به دستور قـرآن،      رو فضیلت صحابه به     این امر از این   

ما نباید از پیامبر فراتر از آنچه در قرآن و سنت بیان شده اسـت، بپرسـیم؛ زیـرا ممکـن            

  4.سر و حرج گرددتر کند و باعث ع هاي زیاد احکام را مشکل است پرسش

                                            
 .٢٣٩، ص ٢، ج فتح امللهم: ک.ر. ١

 .٧٠-١، ص  بيان اسباب االختالفاالنصاف يف: ک.ر. ٢

 .٤مهان، ص : ک. ر. ٣

باب النهی عن كثرة الـسؤال «قضاء، ، كتاب ال٥٨٧، ص ٢؛ مهان، ج ٥٠٨، ص ٤، ج تكملة فتح امللهم: ک.ر. ٤

 .»و كتاب اللعان
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  نقد و بررسی  

 در امور عادي، با برتـري  اهللا درباره الزم نبودن عصمت پیامبر  اعتقاد شاه ولی  

 بر سایر مردم که نزد تمام مسلمانان بـه خـصوص     مطلق علمی و اخالقی پیامبر    

اهللا امري مسلم است، سازگاري ندارد؛ از جملـه از برخـی بزرگـان شـبه      پیروان شاه ولی 

 از تمـام    پیـامبر :  اسـت   از پیروان مکتب فکري دهلوي نقل شده که گفته        قاره و   

وقایع گذشته و حال و آیندة عالم با خبر بود و در علم به احکام و شـرایع، علـوم ذات و                

صفات و افعال باري تعالی و اسرار عالم تکوین و غیره، هیچ بشر یا فرشته مقربی با آن             

  1.کند حضرت برابري نمی

 عصمت کامل داشته حتی از سـهو        قیده درست آن است که پیامبر     بنابراین ع 

  2.و نسیان و خطاهاي رفتاري در امور عادي غیر مرتبط به وحی نیز مصون بوده است

همچنین این سخن که فاصله شدن وحی براي رفع موانع ظلمانی بوده است، قابـل   

یستگی دریافـت اولـین    ابتدا این موانع را از بین برد تا شاخدشه است؛ زیرا پیامبر 

  .پس فترت دلیل دیگري داشته است. وحی را دریافت کرد

گرفـت،   اهللا که نپرسیدن مسائل، که با دستور قـرآن انجـام مـی          این سخن شاه ولی   

باعث مبهم ماندن احکام شرعی براي مسلمانان و حتی خلفا گردیده بود، ناتمام اسـت؛                

، وگرنـه تحقیـق و تعمـق در مـسائل       مورد است   هاي بی   زیرا آنچه مذموم است، پرسش    

مبهم، نه تنها مورد نهی شارع نیست، بلکه براي جامعیـت و مانـدگاري دیـن اسـالم و                

کـه قـرآن کـریم نیـز در         گویی به نیازهاي زمان و مکان امر ضروري است؛ چنان           پاسخ

آیات گوناگون به تفکر و فراگیري علم تشویق کرده و دانش توأم با طهـارت بـاطنی را       

  .امتیازات اصلی انسان دانسته استاز 

منافـات دارد؛ زیـرا کتـاب    » حسبنا كتـاب اهللا«بنابراین جامعیت اسالم قطعاً با شعار      

خواهد که خداوند او را معرفی کرده است و اگر کسی متن و تفـسیر را      خداوند مفسر می  

                                            
 .١٦٦، ص الديوبندية به نقل از ،٦٧، ص الشهاب الثاقب. ١

 .٤٠، ص ٤، ج دالئل الصدق: ک.ر. ٢
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ه آن جامـه  تواند از جامعیت اسالم دفاع کند و ب  حق می   کنارهم داشته باشد، آن زمان به     

  .عمل بپوشاند

 دهلوي و مسئله خالفت. 5

    دهلوي موضوع اقامه دین را که در آیه سیزده سوره شوري             

 
دانـست و      آمده است، مترادف با تالش در راه تأسیس حکومت الهی می           1

احیاي علوم دین، اقامه ارکان اسالم ودفع کفـار     معتقد بود که اقامه فریضه جهاد، قضا،        

رو، نصب امام از بـاب مقدمـه          از این . پذیر نیست   از حوزه اسالم بدون نصب امام، امکان      

 2.واجب، واجب است

وي در مسئلۀ خالفت، معتقد به ضـرورت و لـزوم خالفـت جهـانی بـود و مطـابق                    

ا به اعتقاد وي، آنها برترین    دانست؛ زیر   دیدگاه پیشنیان، آن را حق انحصاري قریش می       

ترین آنان به دین هستند، ولی به دو دلیل شـرط هاشـمی بـودن خلیفـه را              افراد و عالم  

کـرد، خطـر      هاشـم مـی     یکی آنکه اگر پیامبر خالفت را منحصر بـه بنـی          : قبول نداشت 

وراثتی شدن و در نتیجه مرتد شدن مردم وجود داشت؛ دیگر آنکه معیار رضـایت مـردم              

از نظـر وي خالفـت     3.ین رضایت در مورد خلفاي اولیه به ترتیب وجود داشـت   است و ا  

ریاست عامه و حاکمیت به منظور استقرار دین، از طریـق احیـاي علـوم    : عبارت است از 

؛ ...دینی و اقامه ارکان اسالم و برافراشتن پرچم جهاد و اموري که وابسته بـه آن اسـت        

مظالم و امر به معروف و نهی از منکـر، و همـه     همانند اجراي نظام قضا و حدود و رفع         

  4. انجام شوداین امور به نیابت از رسول اهللا

                                            
 .١٣سوره شوری، آيه . ١

 .١٤٠، ص تفسري سياسی از اسالم: ک.؛ ر٦، ص ١، ج إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء  .٢

   .١٤٩، ص ٢ ، جحجة اهللا البالغة. ٣

التفــسري الــسياسی ؛ ١٤٨، ص ٢، ج حجــة اهللا البالغــة: ک.؛ ر٥، ص ١، ج  إزالــة اخلفــاء عــن خالفــة اخللفــاء. ٤

 .١٤٠-١٣٩، ص لإلسالم
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هاي دیـن را بـا تمـام     تواند آموزه او تأکید داشت که انتخاب خلیفۀ منجی اسالم می        

 و احمد شاه ابدالی افغان را که در همان زمان به هنـد حملـه کـرده    1.ابعادش اقامه کند 

دانست و معتقد بود انتخـاب خلیفـۀ جـامع الـشرائط بـر عمـوم                 اي می  بود، چنین خلیفه  

  2 .مسلمانان تا روز قیامت واجب کفایی است

هاي برقراري نظام خالفت و مشروعیت نظام دینـی، چهـار        درباره شیوه اهللا   شاه ولى 

بیعـت،  : اند از سنت را پذیرفته بود که عبارت      تیمیه و دیگر بزرگان اهل      روش معروف ابن  

شرافت نـسبى   هاى خلیفه را یکى از ویژگی همچنین وي 3.، شورا و سلطۀ بالغلبه  وصیت

طالبان که خود را منتسب بـه یـک گـروه         این امر با تفکر امروزى     4.انستد  می  و قومى 

 در افغانـستان انتخابـات  «به وضوح اعالم کرده است که     و   داند مى) پشتون(قومى برتر   

  . سازگارى دارد کامالً،»تقلید غیر اسالمى است ،برگزار نخواهد شد؛ چون انتخابات 

تقسیم دیگري که ایشان براي خالفت ارائه داد، خالفت ظاهري و باطنی است کـه   

خالفت ظاهري شامل  . بندي را از سیرة پیامبر اسالم استفاده کرده است          وي این تقسیم  

د جهاد، دفـاع  اي است که جنبۀ عملی دارند؛ مانن هاي سیاسی خدمات اجتماعی و فعالیت 

سـازي مـساجد و       آوري مالیات، تقسیم مالیات، آمـاده       از مرزهاي سرزمین اسالمی، جمع    

سرپرستی یتیمان و فقراء، اما خالفت باطنی مربوط به تعلیم و آموزش احکام، معارف و                

هـاي ارائـه      ایشان گسترة خالفت باطنی یا به عبارت دیگـر، روش         . شود  افکار دینی می  

به اعتقاد او فعالیت و خدمات علمی و مـذهبی متکلمـان،   . داند ترده میدین را بسیار گس   

  5.گردد خطبا، مشایخ صوفیه و دیگر مبلغان دینی، عموماً شامل خالفت باطنی می

                                            
 .١٤٨، ص ٢ج، ة اهللا البالغةحجّ . ١

 .١٦٤، ص تفسري سياسی از اسالم؛ ١٤٣، ص التفسري السياسی لإلسالم: ک.؛ ر٧، ص ١، ج  إزالة اخلفاء. ٢

 .١٥٠ -١٤٩، ص ٢، ج ة اهللا البالغةحجّ . ٣

 .١٤٩مهان، ص . ٤

   . ٢٣٥-٢٣٤، ص ٢، ج  عن خالفة اخللفاءإزالة اخلفاء.  ٥
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رو ارائـه تفـسیر       از ایـن  . از نظر وي جهان آینده دنیاي تفکر و استدالل خواهد بـود           

 1.دانست ا ضروري میعقالنی از نظام خالفت اسالمی براي آینده جهان ر

 اعتقاد به والیت تکوینی امامان شیعه. 6

اهللا از نظر نور تکوینی و علـم بـاطنی، پـس از پیـامبر                 که شاه ولی  : گفته شده است  

کـه او سلـسله    دانـست؛ همچنـان   ، هیچ کسی را برتر از ائمه اثناعشر نمـی   اسالم

 بـه حـضرت علـی   عرفا و تصوف را نیز از طریق حسن بصري یا کمیل یا دیگران،  

 2.کرد منتسب می

اهللا بر خالف کسانی که احادیـث عقـد          همچنین به گفته ابوالحسن ندوي، شاه ولی      

انـد، ایـن احادیـث را         را قابل اعتماد ندانسته    اخوت پیامبر گرامی اسالم با امام علی      

  3.پذیرفته است

عی احمد همه، دهلوي با شیعیان مخالف بود و ضمن برگرداندن کتاب ضد شی            با این 

بر ضد شیعه نوشت کـه پـس از   » ازلة اجلفاء«سرهندي به عربی، کتاب دیگري به نام        

 بـر ضـد شـیعه، سیاسـت     حتفة اثنا عرشيهاو فرزندش شاه عبدالعزیز نیز با نوشتن کتاب         

سـنت را بـه کمـال        میان شیعه و اهـل      هراسی و ایجاد اختالف و تفرقه       استعماري شیعه 

  .رساند

 نقد و بررسی  

اهللا، با چند اشکال مهم مواجـه     خالفت به ظاهري و باطنی از سوي شاه ولی         تقسیم

یکی آنکه این دیدگاه در حقیقت ترویج نظریه جدایی دین از سیاست است که بـا      : است

از سـوي دیگــر بــا اعتقــاد بـه ایــن دیــدگاه بیــشتر   . اشـکاالت فراوانــی مواجــه اســت 

براسـاس ایـن   . یابد  مشروعیت می عنوان حکومت اسالمی   هاي تاریخ اسالم، به     حکومت

                                            
 .٩١، ص من أعالم املسلمني و مشاهريهم. ١

 .١٦٨-١٦٧فيلسوف شريازی در هند، ص . ٢

 .٤٣، ص تفسري سياسی از اسالم. ٣
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شـود، امـا     نیز انکار نمـی اي همانند خاندان پیامبر     نظریه شایستگی افراد برجسته   

 را بیـت  شود؛ زیرا مقام اهل   کنار گذاشته شدن آنان از حکومت موجه جلوه داده می         

ترین  ترین و اصلی    داند که در امور دنیوي و اداري دخالت کنند، بلکه مهم            برتر از آن می   

وظیفه آنان را آموزش دینی و هدایت معنوي مسلمانان است؛ حال آنکـه عـدم دخالـت                

افراد آگاه به مسائل دینی در مسایل سیاسی و سپردن حکومت به جـاهالن و فاسـقان،        

با اسالمیت حکومت ناسازگار است؛ زیرا اجراي احکام اسالمی، نیازمند آگاهی گـسترده             

  . در تمام ابعاد اسالمی است

اهللا و امثال وي نیـز بایـد گفـت کـه بـسیاري از       در باره تألیفات ضد شیعی شاه ولی   

اموري که به عنوان عقاید شیعه در این آثار مورد نقد قرار گرفتـه اسـت، خـالف واقـع                    

هـاي موجـود    سنّت به خصوص جریـان  است و  بر فرض پذیرش این عقاید، بیشتر اهل   

نـسبت دادن  .  اختصاص به شیعه نخواهد داشـت   و. در شبه قاره نیز به آن ملتزم هستند       

هاي بسیاري به شیعیان شـبه قـاره و    چنین اموري به شیعیان، باعث شده که امروز ظلم  

  .جاهاي دیگر شود

  دفاع از زیارت مشروع. 7

بار سفر بستن  «: ترین ادله مخالفان زیارت، روایتی است با این مضمون          یکی از مهم  

جـایز  ) الحرام، مسجد األقصی و مسجد النبی  مسجد  (به جز به سوي سه مسجد       

اند زیارت حرم پیامبر و همچنـین مطلـق زیـارت      بر همین اساس، برخی گفته   1.»نیست

قبور بزرگان دین و اقارب، بر خالف سنت و از مصادیق بدعت است و باید از آن پرهیز                 

مـردم دوران  اهللا دهلوي نیز با استناد به روایت فوق، مدعی اسـت چـون       شاه ولی . گردد

رفتند و اعمال مشرکانه انجام       شان می جاهلیت به قصد تبرك و زیارت به اماکن مقدسه        

دادند، براي جلوگیري از خلط شدن شعائر اسالمی با رفتار مشرکانه جاهلی، هرگونه               می

                                            
ـــی؛ ١٥٩ و ١٥٨، ص ٧ج ، صـــحيح بخـــاری؛ ٣٧٦، ص ٤، ج صـــحيح مـــسلم: ک.ر. ١ ، ٥، ج داودســـنن أب

 .٤٨، ص٢، ج سنن ترمذی؛ ٤٠٨ص
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 در عین حال ایشان با توجه بـه        1.سفر زیارتی جز در سه مورد، در اسالم منع شده است          

، اظهار کرده است که نهـی از زیـارت قبـور      »عن زيارة القبور فزوروهاهنيتكم «حدیث  

هاي اسـالمی در اذهـان مـردم          مربوط به صدر اسالم و تا زمانی بود که اصول و آموزه           

تثبیت نشده بود و در نتیجه احتمـال انحـراف و انجـام دادن اعمـال مـشرکانه و خلـط             

ایی مردم بـا دسـتورهاي اسـالمی    موازین شرعی با غیر آن وجود داشت، اما پس از آشن       

این نهی برداشته شد و حتی بر زیارت قبور تاکید گردید؛ زیـرا رفـتن بـه زیـارت مایـه                      

 2.یادآوري مرگ و در نتیجه اصالح حال افراد است

 خلیل احمد سهارنپوري حـدیثی از عایـشه نقـل کـرده اسـت کـه از پیـامبر                  

الـسالم علـی أهـل «: بگـو : فرمـود چگونه اهل قبور را زیارت کنم؟ حضرت   : پرسیده شد 

الديار، من املؤمنني و املسلمني، و يرحم اهللا املـستقدمني و املـستأخرين، و إنـا إن شـاء اهللا 

 شـاه  3.ها گرفتـه اسـت    سهارنپوري این روایت را دلیل جواز زیارت زن     .»بكم لالحقـون

  4.ه استگونه زیارت را براي تمام زائران اهل قبور سفارش کرد اهللا نیز این ولی

اهللا نتیجه گرفته شـود کـه حرمـت و جـواز و حتـی       ممکن است از سخنان شاه ولی     

وجوب زیارت بسته به آن است که نوع مردم به خرافات گرفتار شـوند و ممکـن اسـت                  

آمیز و مشرکانه از آنان سربزند، اما اگر چنین احتمـالی درنـوع مـردم وجـود           رفتار بدعت 

 .نداشته باشد، زیارت جایز است

کاري و ساختن بنـا روي قبرهـا، نشـستن       از گچاهللا، پیامبر ه اعتقاد شاه ولی   ب

هـا نهـی کـرده     روي آنها، افراط در تعظیم اهل قبور و نماز خواندن به سوي آن مکـان        

است؛ زیرا چنین کارهایی انسان را به رفتار مشرکانه و در نتیجه معبود قـرار دادن اهـل      

                                            
 .٥٤، ص املصفی؛ ١٩٢ و ٦٣، ص ٢، ج ة اهللا البالغةحجّ . ١

 .٢٧٣، ص ٣، ج املاتريدية و موقفهم من توحيد األسامء و الصفات: ک.؛ ر٣٨  ص،٢، ج ة اهللا البالغةحجّ . ٢

 .٢٠٥مهان، ص . ٣

 .٣٨ ص ،٢، ج ة اهللا البالغةحجّ . ٤
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گونه بود که هر تمثالی را نابود         این ضرت به علی  دستور آن ح  . کند  قبور نزدیک می  

   1.و هر قبر مرتفع را تسویه کند

  نقد و بررسی  

اهللا با استناد به احادیث فوق سفر زیارتی را مقرون به شرك دانـسته   هرچند شاه ولی 

آمیـز و نـرفتن       ، معتقد است کـه زیـارت شـرك        است، اما با توجه به سیره پیامبر      

روي در بزرگداشـت اهـل قبـور        یز نیست؛ یعنی اگر زیارت به زیـاده       آمیز هردو جا    اهانت

انجامد و در نتیجه شخص را به شرك نزدیک کند، چنین زیارتی صحیح نیـست، ولـی                 

ترك زیارت، چنانچه خالی از شائبه شرك و بدعت باشد نیز باعث اهانت به اهـل قبـور          

آمیـز و   رگونه گفتار شركگردد و مطلوب نیست، بلکه حتی گریستنی که به دور از ه        می

  2.یا بر سر و صورت زدن باشد، جایز است و اشکالی ندارد

تأکیـد آنهـا   . قائالن به جواز زیارت و توسل و عزاداري نیز دیدگاهی جز این ندارنـد    

ها به دلیل لزوم تعظیم بزرگان دین اسـت؛ زیـرا خداونـد احتـرام           بر زیارت و بزرگداشت   

احترامی به پیـشوایان و بزرگـان دیـن را حـرام      رده و بیآنها را بر هر مسلمانی واجب ک   

هـا حـدود      داشـت   هـا و گرامـی      آنها نیز تأکید دارند که نباید در بزرگداشت       . دانسته است 

شرعی را نادیده گرفت، اما این سخن بدان معنا نیست که اگر در برخی موارد، افـرادي                  

ت و توسـل و عـزاداري بـه کلـی     داشت و زیـار  ناآگاه رفتار نادرستی انجام دادند، گرامی  

  .تعطیل گردد و جان و مال آنان را به اتهام شرك و بدعت، حالل دانست

 اهللا عقاید دیگر شاه ولی  

  :هاي او امور زیر است برخی دیگر از اندیشه

                                            
 .٣٧، ص ٢، جحّجة اهللا البالغة. ١

 .٣٨مهان، ص . ٢
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تفکیک تاریخ اسالم با تاریخ مسلمانان، به این معنـا کـه مـشترکات و افتراقـات        . 1

ررسی گردد، تا آنچه ناشی از جهل و خودخواهی مسلمانان     مسلمانان با اسالم جداگانه ب    

  .بوده است، به نام اسالم ثبت نگردد

بـه  . تفاوت گذاشتن میان عصر خالفت اسـالمی بـا دوران پادشـاهی مـسلمانان         . 2

اعتقاد او عملکرد حاکمان با خلفا متفاوت است و نباید این دو دوران را با یکدیگر خلـط          

  .اي دیگري نوشتکرد و حساب یکی را به پ

 1.ترویج اجتهاد با مالحظه شرایط زمانی و مکانی و مبارزه با تقلیدکورکورانه. 3

 بندي  جمع  

اهللا شخصیت مهم و تاثیرگذار در تاریخ هزاره دوم قمري شبه قاره هنـد بـه    شاه ولی 

  . آید شمار می

او اهمیت وي تنها در نقش تأثیرگذار او در سیر فکري زمان خـودش نیـست، بلکـه      

سنّت شبه قاره بـه وجـود آورد کـه هنـوز             توانست تحول جدیدي را در سیر فکري اهل       

هاي فکري مهم آنها، به پیروي از مکتب فکـري او             بیشتر مسلمانان شبه قاره و جریان     

 .کنند افتخار می

ترین ویژگی وي در تفکر اصالحی او براي مبارزه با بیگانگان و احیـاي اسـالم      مهم

 سیاسـی شـد و در نهایـت بـه      گیري چندین جنبش شه او باعث شکلاصیل است و اندی  

 .هاي فکري فعال و پایداري تبدیل گردیدند جریان

حدیث و سلفیت در شـبه قـاره داشـت؛            اهللا نقش تأثیرگذاري در ترویج اهل       شاه ولی 

هـا بـه    تأثیر در نزدیک شـدن برخـی جریـان    گرایی، بی زیرا توجه او به سلفیت و حدیث   

 .ودوهابیت نب

او سعی کرد در فقه و کالم نوعی وحدت میان مذاهب فقهی و کالمی تـصوف بـه                

 . وجود آورد

                                            
 .١٤٤ -١٤٢، ص تاريخ الدعوة اإلسالمية فی اهلند. ١
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انـد و اعتقـادات اسـالمی     به اعتقاد او بسیاري از مردم از حقیقت توحید دور گردیـده  

رو وي بر ضرورت پیراسـتن عقایـد          از همین . مردم با خرافات جاهلی مخلوط شده است      

 . داشتها تأکید  اسالمی از بدعت

دهلوي موضوع اقامـه دیـن را متـرادف بـا تـالش در راه تأسـیس حکومـت الهـی               

بـدون نـصب   ... دانست و معتقد بود اقامه فریضه جهاد و قضا و احیاي علوم دیـن و             می

 .پذیر نیست امام امکان

آیـد،   در بحث توحید افعالی و یا خالقی، از آنجا که شبهه اختیار و جبر به وجـود مـی      

گزینـد و عقیـدة     دهلوي از راه کسب و همانند آن، از جبرگرایـی دوري مـی    اهللا شاه ولی 

 . االمر بین االمرین را تایید کنند

ید، اسـتواء، معیـت، رحمـت و اوصـافی از ایـن             : درباره اسماء و صفات الهی همانند     

 و قابل قبـول گـرایش رد و بـا     قبیل، دهلوي به تأویل اسماء و صفات به معناي معقول       

 . بر معانی ظاهري آنها مخالف استحمل آنها

، یا مـستند  اهللا در باره عصمت این است که سخنان پیامبر معیار کلی شاه ولی 

به وحی و گفتار شارع مقدس و اجتهاد خودش بـود کـه در ایـن مـوارد هـیچ خطـایی                      

نداشت و معصوم بود، و یا مربوط به امور عرفی بود که در چنـین مـوردي آن حـضرت               

 .عصمت نداشت

 هـیچ  به اعتقاد دهلوي از نظر نور تکوینی و علم باطنی، پس از پیامبر اسالم         

کـه او سلـسله عرفـاء و تـصوف را نیـز بـه        چنـان  کسی برتر از ائمه اثناعشر نیست؛ هم    

 .کرد  منتسب میحضرت علی

آمیز هـردو نـاروا و غیـر         آمیز و زیارت نکردن اهانت      از نظر وي، زیارت کردن شرك     

 .جایز است
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 بنامهکتا  

 . تا نرش املرتضی، بی: مشهد أمحد بن عّىل بن أبى طالب طربسی،:حتجاج عىل أهل الّلجاجاإل .١

 .تا جا، بی  بی،شاه ولی اهللا امحد بن عبدالرحيم دهلوی: زالة اخلفاء عن خالفة اخللفاءإ .٢

چاپ دارالقلم،  :ندوی، دمشقحممد رمحت اهللا  : اهلندرشفعلی التهانوی حكيم األمة و شيخ مشايخ العرص يفأ .٣

 .ق١٤٢٧اول، 

 .تا ، بی  انتشارات اسالميه:هترانصدوق، حممد بن بابويه  :االعتقادات .٤

حـسنی، عبـداحلی : املسمی نزهة اخلـواطر و هبجـة املـسامع و النـواظر ـعالم تاريخ اهلند من األاالعالم بمن يف .٥

 .ق١٤٢٠چاپ اول،دار ابن حزم، : بريوت

 .تا  مهاكاشی، بی:شاه ولی اهللا امحد بن عبدالرحيم دهلوی ، هند:  بيان اسباب االختالفنصاف يفاإل .٦

 .تادار القلم، بی: تقی الدين ندوی، دمشق: حممد زكريا الكاندهلوی، حتقيق :لی موطا مالکإاوجز املسالک  .٧

ول، چـاپ ا املؤسسة اجلامعية للدراسات و النـرش و التوزيـع، :نمر، بريوتعبداملنعم  : اهلندسالم يفتاريخ اإل .٨

 .ق١٤٠١

 .تادار العربية، بی: مسعود الندوی، بريوت : اهلندة يفسالميّ تاريخ الدعوة اإل .٩

 انتـشارات كيهـان بـا : نقی لطفی و حممد جعفر ياحقی، هتـران: عزيز امحد، ترمجة:تاريخ تفكر اسالمی درهند .١٠

 .ش١٣٦٦چاپ اول، مهكاری رشكت انتشارات علمی و فرهنگی، 

أبـو احلـسن علـی :  و الشهيد سيد قطبياألعلی املودود   مرآة كتابات األستاذ أيبم يف لالسالالتفسري السيايس .١١

 . تا  دار آفاق الغد، بی: مرصندوی حسنی، 

 :ه ترمجــأبواحلــسن علــی نــدوی حــسنی، : تتفــسريی سياســی از اســالم براســاس منــابع و ديــدگاه اهــل ســن .١٢

 .ش١٣٨٨چاپ سوم، احسان، : عبدالقادر دهقان، هتران

چـاپ اول،  دار احيـاء الـرتاث العربـی، :عثامنـی، بـريوتحممـد تقـی  :فتح امللهم رشح صحيح املسلمتكملة  .١٣

 .ق١٤٢٦

 .تا  مؤسسه نرش اسالمی، بی:قم حممد بن بابويه صدوق،: التوحيد .١٤

 ه مؤسـس:عـارفی، قـمحممـد اكـرم  :جنبش اسالمی پاكـستان بررسـی عوامـل ناكـامی در اجيـاد نظـام اسـالمی .١٥

 .ش١٣٨٢بوستان كتاب، 

 .ق١٣٥٥اول، چاپ دارالرتاث، : شاه ولی اهللا امحد بن عبدالرحيم دهلوی، قاهره: ة اهللا البالغةحّج  .١٦

 .تا مهان، هند، بريلی، بی:ة اهللا البالغةحّج  .١٧
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 .ش١٣٦٦

 .تادار الكتاب العربی، بی: ابو داوود سليامن بن االشعث السجستانی، بريوت :داودنن أبیس .٢٥

دار احيـاء : امحـد حممـد شـاكر و ديگـران، بـريوت: عيسی ابـو عيـسی الرتمـذی، حتقيـقحممد بن :سنن ترمذی .٢٦

 .تاالرتاث العربی، بی

دار ابـن كثـري، : فی ديـب البغـا، بـريوتمصط: اسامعيل ابو عبداهللا البخاری، حتقيقحممد بن :صحيح بخاری .٢٧

 .ق١٤٠٧چاپ سوم، 
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 مكتبـة ):طـائف(سـلفی افغـانی، عربـستانشـمس الـدين  :املاتريدية و موقفهم من توحيد األسامء و الصفات .٣٤
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 مكتبـة :مـصباح اهللا عبـدالباقی، قـاهره: املدارس الدينية الباكـستانية مـن اجلامعـة احلقانيـة إلـی املـسجد األمحـر .٣٦
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