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چکیده
بریلویــه بــرای امامــان دوازدهگانــۀ شــیعه قائــل بــه خالفــت و والیــت باطنــی هســتند و
معتقدنــد کــه علــی؟ع؟ اولیــن امــام و خلیفــۀ باطنــی اســت و بعــد از آن حضــرت،
یکایــک امامــان تــا امــام مهــدی؟جع؟ خلفــای باطنــی میباشــند .از دیــدگاه بریلویــه،
تعییــن امامــت و خالفــت باطنــی ،انتصابــی اســت و مــردم در تعییــن امــام و خلیفــۀ
باطنــی ،نقشــی ندارنــد و انتخــاب ایشــان از ســوی خداونــد متعــال اســت؛ امــا در خالفت
ظاهــری ،قائــل بــه انتخابیبــودن خلیفــه و امــام هســتند و انتخــاب امــام را بــر عهــدۀ
م��ردم میداننـ�د .بریلوی��ه ب��رای ام�اـم باطنــی شاــخصههایی نظیــر :علــم ،علــم غیــب،
افضلیــت ،شــجاعت ،کرامــت ،تصــرف و غوثیــت ،بیــان کردهانــد .نگارنــده در ایــن
نوشــتار بــا بهرهگیــری از روش توصیفــی _ تحلیلــی مبتنــی بــر مطالعــات کتابخان ـهای،
بــه بررســی جایــگاه امامــت باطنــی از دیــدگاه بریلویــه پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده
اســت کــه آنــان در ایــن زمینــه ،دارای اشــتراکات فراوانــی بــا مذهــب شــیعه هســتند.
کلیدواژهها:بریلویه ،علی؟ع؟ ،والیت و امامت باطنی ،خالفت ظاهری ،سنی دوازدهامامی.
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مقدمه
یکــی از جریانــات صوفــی مطــرح در شــبهقاره 1و مخالف وهابیــت و جریانات تکفیری،
بریلویــه اســت .بریلویــه بــا اســتناد بــه حدیــث غدیــر ،بــرای امامــان شــیعه بــه خالفــت
و امامــت باطنــی قائلانــد و معتقدنــد کــه در ایــن مــورد ،امــام بایــد منصــوص از طــرف
خداونــد متعــال باشــد .آنــان از ایــن نــوع خالفــت ،بــه والیــت تعبیــر میکننــد 2.بریلویــه
معتقدنــد کــه طبــق حدیــث شــریف غدیــر ،رســول خــدا؟لص؟ حضــرت علــی؟ع؟
را از جانــب خداونــد متعــال بــه امامــت بعــد از خــود منصــوب کــردهاســت و خلیفــۀ
بالفص�لـ نب��ی ا ک��رم در والی��ت باطن��ی ،عل��ی؟ع؟ استــ .امامــت باطنــی از نــگاه بریلویــه
انتصابــی اســت و مــردم نقشــی در تعییــن امــام و خلیفــۀ باطنــی ندارنــد و انتخــاب
ایشــان از ســوی خداونــد متعــال اســت 3.در نــگاه بریلویــه ،بــر اســاس نــص نبــوی
در حدیــث غدیــر ،سلســلۀ والیــت بعــد از علــی؟ع؟ در امامــان بعــد از ایشــان ادامــه
یافتــه اســت ،کــه هــزاران نفــوس قدســیه در هــر زمــان از مرتبــۀ والیــت ایشــان ســیراب
شــدهاند 4.ایــن سلســله تــا قیامــت جــاری اســت و ادامــه خواهــد داشــت تــا آنکــه در
امــت محمــدی ،دوازدهمیــن امــام ظهــور کنــد کــه او هــم خاتــم والیــت خواهــد بــود و
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هــم آخریــن امــام و خلیفــه بــرای امــت.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و ششم _ پاییز و زمستان 1398

بریلویه

اصـل ایـن کلمـه«َ ،بریـل» بـوده کـه نـام شـهری نزدیـک دهلـی هندوسـتان اسـت .چـون
 .1در شبه قاره جریانات صوفی مختلفی وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود :چشتیه
(شـیخعطار ،علیرضـا ،دیـن و سیاسـت ،ص )190-189؛ سـهروردیه (رضویاطهـر ،عبـاس،
شیعه در هند ،ص  249و )304؛ نقشبندیه (آریا ،غالمعلی ،طریقۀ چشتیه در هند و پاکستان،
ص )63؛ قادریـه (همـان ،ص  56و 58؛ احمـد ،عزیـز ،تار یـخ تفکـر اسلامی در هند ،ص -61
)62؛ بریلویه (شرفقادری ،محمدعبدالحکیم ،البریلویه کاتحقیقی و تنقیدی جائزه ،ص 3؛
عارفی ،محمداکرم ،شیعیان پاکستان ،ص .)180
 .2شرفقادری ،محمدعبدالحکیم ،تلخیص بهار شریعت.60 /1 ،
 .3قادر یبدایونی ،فضلالرسول ،المعتقد المنتقد ،ص .191
 .4قادری ،محمدطاهر ،سیف الجلي ،ص .14
 .5همو ،غایة االجابة ،ص .50-47

احمدرضاخـانّ ،
مؤسـس مکتـب بریلویـه در ایـن شـهر بـه دنیـا آمـده و در آنجـا زندگـی
میکرده اسـت ،پیروان او را «بریلویه» مینامند .پیدایش بریلویه به اواخر قرن سـیزدهم
هجـری قمـری و دهـۀ اول قـرن چهاردهـم /دهـۀ  1880میلادی (اواخـر قـرن نوزدهـم
میلادی) برمیگـردد 1.بریلویـه یـک جریـان فکـری مهـم و اثرگـذار در هنـد ،پاکسـتان،
بنـگالدش و بخشهایـی از اسـتان سیستانوبلوچسـتان ایـران اسـت .اولیـای الهـی
و اهلبیـت پیامبـر گرامـی اسلام؟لص؟ نـزد آنـان از جایـگاه بلنـدی برخوردارنـد.
آنـان در مقابـل جریانـات تکفیـری ،وهابیـت 2و گروههـای تنـد در شـبهقاره ،از مقـام
اهلبیـت؟مهع؟ دفـاع میکننـد .ایـن جریـان صوفـی بیشـترین جمعیـت اهـل سـنت
پاکسـتان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت 3.در ایالـت پنجـاب کـه بیـش از نیمـی از
جمعیت پاکسـتان را شـامل میشـود ،مکتب بریلوی از نفوذ بیشـتری برخوردار اسـت.
ایـن مکتـب بـا ویژگیهـای قومـی و سـنتهای پنجابـی همخوانـی دارد.
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میتـوان گفـت کـه مکتـب بریلویـه در میـان مکاتـب فکـری و مذهبـی موجـود در
پاکستان ،به تفکر شیعی نزدیکتر است 5.عقائد آنان شباهت زیادی با عقائد شیعه
دارد و در حقیقـت ،آنـان در میـان مذاهـب اسلامی ،بـه تشـیع بسـیار نزدیکترنـد 6.از
شـخصیتهای مهـم بریلویـه بـه افـراد زیـر میتـوان اشـاره نمـود:
 .1احمدرضاخان بریلوی ،فرزند موالنا عالمه مفتی محمدنقیعلیخان :او در دهم شوال

 .2احمدرضاخـان بریلـوی تاریخچـۀ وهابیـت را از زمـان علـی؟ع؟ و آنـان را از خـوارج میدانـد کـه
بـا حضـرت علـی؟ع؟ جنگیدنـد (بریلـوی ،احمدرضاخـان ،الکوکـب الشـهابیة ،ص 59-58؛
همـو ،ملفوظـات ،ص  .)119وی کتابهـای فراوانـی نیز در رد وهابیت نگاشـت که در مجموع

بیـش از دویسـت اثـر عنوان کردهاند (علیزاده موسـوی ،سـیدمهدی ،مکتـب دیوبند و جنبش
جماعـت تبلیغ ،ص .)190

 .3جمعی از نویسندگان ،اردو دائرة المعارف اسالمیة485 /4 ،؛ جمعی از نویسندگان ،اطلس
رهبران ،ص 100؛ خسـروی ،عباس ،اشـتراکات و افتراقات اعتقادی بریلویه با شـیعه ،ص .10
 .4حافظنیا ،محمدرضا ،وضعیت ژئوپلیتیک پنجاب در پاکستان ،ص .166
 .5همان.
 .6جبرئیلی ،محمدصفر ،سیری در تفکر کالمی معاصر ،ص .319-313

 هيوليرب هاگديد زا ینطاب تماما هاگياج

 .1شرفقادری ،محمدعبدالحکیم ،البریلویه کا تحقیقی و تنقیدی جائزه ،ص .3
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 1272هجـری قمـری ،مطابـق بـا چهاردهـم ژوئـن  1856میالدی 1در شـهر بریلی ،ایالت
اتراپـرادش ،در محلـۀ جسـول ،در یـک خانـوادۀ مذهبـی بـه دنیـا آمـد .نقیعلیخـان در
علوم مختلف از جمله فقه ،تصوف 2و تفسیر مهارت کامل داشت 3.احمدرضاخان از
همـان کودکـی نـزد پـدرش کـه یـک عالـم برجسـته بـود ،درس را شـروع کـرد .او در همیـن
ایام ،از چند اسـتاد دیگر نیز اسـتفاده کرد؛ مثل میرزا قادر بیک ،موالنا سـید ابوالحسـن
احمد نورمارهروی 4.وی درسال  1295ق 5برابر با  1877م به دست عالم و خاتماال کابر،
سـید شـاه آل رسـول احمـد مارهـروی (متوفـای  1296ق) بـا سلسـلۀ قـادری بیعـت
کـرد 6و اجـازه و وظایـف را نیـز از ایشـان گرفـت 7.احمدرضاخـان از حیـث علمـی
آشـنایی بسـیاری بـا فقـه ،کالم و حکمت داشـت .بخـش اعظم مکتوبات فـراوان او در
ً
موضوعـات مختلـف ،حـدودا یکهزار عنوان تخمین زده میشـود 8که فتواهایی دربارۀ
جنبههایـی خـاص از احـکام در پاسـخ بـه سـؤاالت مسـلمانان در تمـام بخشهـای
مملکـت و حتـی خـارج از آن (ازجملـه مکـه و مدینـه در عربسـتان) را در بـردارد .وی
در ترویـج اندیشـه و مذهـب حنفـی ماتریـدی تلاش زیـادی نمـود 9.احمدرضاخـان
10

سـرانجام در روز جمعـه 25 ،صفـر ( 1340ق 1921 ،م) در شـهر بریلـی وفـات یافـت.
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مهمتریـن آثـار احمدرضاخـان عبارتانـد از :کنـز اإلیمـان فـي ترجمـة القـرآن ،العطایـا
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 .1احمد ،محمدمسعود ،الشیخ احمدرضاخان البریلوی ،ص .17
 .2رضـوی ،محمدشـهابالدین ،اعلـی حضـرت فاضـل بریلـوی کـی والـد گرامـی موالنـا نقـی علـی
خـان ،ص .29-28
 .3همان ،ص .87
 .4بهاری ،ظفرالدین ،حیات اعلی حضرت.114 /1 ،
 .5اسلمرضا ،محمد ،حیاة االمام احمدرضا ،ص .10
 .6بهاری ،ظفرالدین ،همان.121 /1 ،
 .7همان.
 .8منظـور از هـزار عنـوان مکتوبـات احمدرضاخـان ایـن اسـت کـه ایشـان به هر کتابی که حاشـیه
مـیزده یـا حتـی رسـالهای مینگاشـته ،در زمـرۀ آثـار تألیفـی او قلمـداد میشـده اسـت (گهمـن،
محمدالیـاس ،فرقـه بریلو یـت پـاک و هنـد کا تحقیقی جائـزه ،ص .)103
 .9جاللی ،لطفاهلل ،تاریخ و عقائد ماتریدیه ،ص .133
 .10بهاری ،ظفرالدین ،همان.582 /2 ،

النبو یـة فـي الفتـاوی الرضویة ( 30جلد) ،األحکام الشـرعیة ،خالص اإلعتقاد ،سـبحان
السـبوح ،حسـام الحرمیـن علـی منحـر الکفـر و المیـن ،دوام العیـش مـن االئمـة مـن
1

قر یـش ،ملفوظـات ،حدائـق بخشـش ،و الدولـة المکیـة بالمـادة الغیبیـة.

 .2نعیمالدیــن مرادآبــادی (متوفــای  1948م) :وی معاصــر بــا احمدرضاخــان بریلــوی
بــوده و صاحــب اثــر معــروف اطیــب البیــان در رد کتــاب تقو یــة االیمــان شــاه اســماعیل
دهلــوی اســت 2.وی هماننــد اســتاد خویــش احمدرضاخــان ،ابنتیمیــه را بــه خاطــر
3

تفکــرات انحرافــی فاســد میدانســت.

 .3امجدعلـی اعظمـی ( 1948م) :او نی�ز معاص�ر احمدرضاخ�ان ب�ود و احمدرضاخـان
بریلـوی از وی دعـوت کـرد تـا در مدرسـۀ «دار العلـوم منظـر االسلام» تدریـس کنـد 4.از
آنجـا کـه وی در فقـه مهـارت خوبـی داشـت ،احمدرضاخـان بـه او «صـدر الشـریعه»
ّ
لقـب داد .پـس از مدتـی احمدرضاخـان «دار القضـا» را جهـت تعلیـم قضات سـاخت
و امجدعلـی را بـ ه ریاسـت دار القضـا منصـوب کـرد .وی توانسـت در ایـن مـکان،
شـاگردان بسـیاری را تربیـت کنـد؛ همچـون موالنـا محمدحشـمتعلیخان ،محدث
اعظـم پاکسـتان سـردار احمـد ،عبدالعزیـز مبارکپـوری و موالنـا سـید اظهراحمـد
ّ
زیـدی 5.امجدعلـی در زمینههـای مختلـف ،کتابهـای متعددی نوشـت که از میان
6

آنها بهار شـریعت به عنوان یکی از منابع مشـهور و مورد اسـتناد بریلویه مطرح اسـت.

برگــزاری جشــن میــاد امــام حســین؟ع؟ اســت کــه هنــوز هــم بــا احتــرام خاصــی برگــزار
میشــود.

7

 .1همو ،حیات اعلی حضرت ،ص .1031
 .2گهمن ،محمدالیاس ،همان ،ص .101
 .3صالحالدین ،مقبول احمد ،دعوة شیخ االسالم ابن تیمیه.611 /2 ،
 .4شرفقادری ،محمدعبدالحکیم ،تذکره اکابر اهل سنت ،ص .36
 .5همان.
 .6همان ،ص .41
 .7غاز یآبادی ،بشیر احمد ،گلدستۀ عقیدت ،ص .35
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 .4عبدالحامــد بدایونــی (متوفــای  1970م) :از مهمتریــن اقدامــات اثرگــذار بدایونــی،
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 .5دکتـر محمدطاهـر قـادری :وی از علمـای برجسـته و شناختهشـدۀ بریلـوی در عصـر
حاضـر بـه شـمار میآیـد کـه مـردم پاکسـتان بـه دلیـل چهـرۀ میانـهرو ایشـان ،احترامـی
خـاص بـرای وی قائلانـد 1.او در سـال  1980م ،جنبـش «منهـاج القـرآن» را تشـکیل
داد و بـه عنـوان رهبـر و رئیـس آن ،خدمـات خـود را آغـاز نمـود .وی در سـال  1995م
پـروژۀ آمـوزش عمومـی را آغـاز کـرد و در حـال حاضـر  572مرکـز آموزشـی دارد کـه بـه
ّ
تعلیـم و تعلـم مشـغولاند 2.ایشـان علاوه بـر پاکسـتان در بیـش از هشـتاد کشـور جهـان
ّ
فعالیـت دارد و مأموریـت اصلـی خـود را احیـای امـت مسـلمان و اتحـاد جهـان اسلام
میداند .وی بیش از سـیصد کتاب به زبانهای اردو ،انگلیسـی و عربی تألیف کرده
3

کـه خیلـی از آنهـا بـه دیگرزبانهـا ترجمـهشـده اسـت.

مفهوم امامت باطنی از نگاه بریلویه
امامــت باطنــی یعنــی نیابــت مطلقــه از طــرف (خداونــد و) پیامبــر بــرای تمــام امــور
دینــی و دنیــوی مــردم کــه ب ـ ه حســب شــرع ،امــام در تمــام ایــن امــور تصــرف عــام دارد و
صاحباختیــار اســت .اطاعــت از ایشــان در تمــامکارهــا غیــر از انجــام گنــاه و معاصــی،
بــر همــۀ مســلمانان جهــان واجــب اســت 4.بریلویــه امامــت و خالفــت را در اینجــا
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بــه معنــای والیــت و سرپرســتی باطنــی میداننــد و معتقدنــد کــه اولیــا (و امامــان)،
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جانشــینان حقیقــی پیامبــر؟لص؟ هســتند 5.دکتــر طاهــر قــادری نوشــته اســت« :خالفت
و امامــت باطنــی همــان اســت کــه امامیــه میگوینــد» 6.بریلویــه امــام شــیعه ،از امــام
علــی؟ع؟ تــا امــام مهــدی؟جع؟ را ب ـ ه عنــوان خلیفــۀ باطنــی پذیرفتهانــد 7و معتقدنــد
 .1جمعی از نویسندگان ،اطلس رهبران ،ص .98
 .2آصف ،حسین« ،تحلیل و بررسی آرای کالمی بریلوی» ،پایاننامۀ سطح دو ،جامعة المصطفی
العالمیة ،قم 1391 ،ش ،ص .44
 .3رئیسالسادات ،سیدعبدالحسین ،عقیدۀ شفاع ،ص .12
 .4شرفقادری ،محمدعبدالحکیم ،تلخیص بهار شریعت.57 /1 ،
 .5اعظمی ،امجدعلی ،بهار شریعت ،ص .60
 .6قادری ،محمدطاهر ،سیف الجلي ،ص .16-15
 .7بریلویــه در مــورد والدت امــام مهــدی؟جع؟ دو دســتهاند :عــدهای همچــون احمدرضاخــان

کــه ائمــۀ دوازدهگانــه ،مصــداق بــارز خالفــت باطنــی یــا همــان والیــت هســتند 1.آنــان
ّ
بــر ایــن باورنــد کــه در هــر دورهای ،یــک انســان کامــل کــه حامــل معنویــت کلــی انســان
2

اســت وجــود دارد و هیــچ عصــر و زمانــی ،از یــک ولــی کامــل ،خالــی نیســت.

تفاوت خالفت ظاهری و باطنی
قبــل از اینکــه بــه تفــاوت خالفــت ظاهــری و باطنــی از دیــدگاه بریلویــه بپردازیــم ،پیشــینۀ
تفکی��ک خالف��ت ظاه�رـی و باطنـ�ی و ای��ن ن�وـع از تقس��یمبندی آن��ان بیــان میگــردد.
امجدعلــی اعظمــی و نعیمالدیــن مرادآبــادی از معاصریــن احمدرضاخــان ،اولیــن
کســانی بودنــد کــه ایــن نــوع از تقســیمبندی را مطــرح کردنــد و قائــل بــه تفکیــک خالفــت
ظاهــری و باطنــی شــدند 3.بریلویــه تفاوتهــای بین خالفــت ظاهری و باطنــی را اینگونه
بیان کردهاند:
خالفــت ظاهــری ،شــامل خدمــات اجتماعــی و فعالیتهــای سیاســی کــه جنبــۀ عملی
4

دارنــد ،میباشــد؛ ماننــد حفــظ نظــم و امنیــت جامعــه و مبــارزه بــا مفاســد اجتماعــی.

امــا خالفــت باطنــی بســیار گســتردهتر اســت و نیابــت مطلقــه از طــرف خداونــد و پیامبــر،
5

بــرای تمــام امــور دینــی و دنیــوی مــردم میباشــد.

 .1قادری ،محمدطاهر ،سیف الجلي ،ص .17
 .2شرفقادری ،محمدعبدالحکیم ،تلخیص بهار شریعت.30 /1 ،
 .3اعظمی ،امجدعلی ،همان130 /1 ،؛ مرادآبادی ،نعیمالدین ،کتاب العقائد ،ص .28
 .4همان ،ص .8
 .5شرفقادری ،محمدعبدالحکیم ،همان.57 /1 ،
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بریلــوی ،غاز یقــادری و مفتیهاشــم ،معتقدنــد کــه آن حضــرت متولــد شــده اســت و مــا
بایــد منتظــر ظهــور ایشــان باشــیم (بریلــوی ،احمدرضاخــان ،حدائــق بخشــش72-70 /2 ،؛
غاز یقــادری ،غالمرســول ،خالفــت بــا فصــل ،ص  )8و عــدهای دیگــر ماننــد امجدعلــی
اعظمــی ،جمعــی از محققیــن بریلویــه و طاهــرقــادری معتقدنــد کــه آن حضــرت هنــوز متولــد
نشــدهاند (اعظمــی ،امجدعلــی ،بهــار شــریعت ،ص 126؛ جمعــی از نویســندگان ،گلدســتۀ
عقائــد و اعمــال ،ص 283؛ قــادری ،محمدطاهــر ،حیــات و نــزول مســیح آور والدت امــام
مهــدی ،ص .)8
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احمدرضاخــان در کتــاب ملفوظــات از خالفــت باطنــی بــه امامــت کبــری تعبیــر کــرده
اســت 1.امجدعلــی در کتــاب بهــار شــریعت تصریــح کــرده کــه مقصــود از امامــت

کبــری 2،امامــت باطنــی یــا همــان والیــت اســت 3.دکتــر طاهرقــادری در کتــاب ســیف
الجلــي علــی منکــر والیــت علــي؟ع؟ دوازده فــرق بیــن خالفــت ظاهــری و باطنــی بیــان
کــرده و از خالفــت باطنــی ،بــه والیــت تعبیــر کــرده اســت .وی تفــاوت ایــن دو نــوع از
خالفــت را اینطــور بیــان میکنــد:
خالفــت ظاهــری منصبــی سیاســی ،و خالفــت باطنــی منصبــی روحانــی
اســت.
خالفــت ظاهــری انتخابــی اســت (بــر عهــدۀ مــردم اســت کــه امــام را خــود
انتخــاب نماینــد) ،ولــی خالفــت باطنــی انتصابــی اســت (انتخــاب امــام
توســط مــردم نیســت و بــر اســاس نــص ،خلیفــه تعییــن میشــود).
خالف��ت ظاه�رـی ب��ه ّام��ت سـ�پرده ش��ده اسـ�ت ،ولــی (خالفــت باطنــی)
والیــت ،بــه عتــرت پیامبــر؟لص؟ ســپرده شــده اســت.
یشــود ،ولــی خالفــت باطنــی امور
خالفــت ظاهــری امــور دنیــوی را شــامل م 
اخ��روی را؛ دایــرۀ خالفــت ظاهــری تــا فــرش اســت ،ولــی دایــرۀ خالفــت
138

باطنــی تــا عــرش اســت.
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شیوۀ تعیین و انتخاب امام و خلیفۀ باطنی
بریلویـه معتقدنـد کـه شـیوۀ تعییـن امامـت و خالفـت باطنـی ،انتصابـی اسـت؛ یعنـی
ّ
بایـد نـص وجـود داشـته باشـد و بـا ریاضـت و اعمـال شـاقه بـه دسـت نمیآیـد و از
ط�رف خداون�د عط�ا میش�ود 5.آناـن نصـب و تعییـن امـام باطنـی را از جانـب خداونـد
ّ
میداننـد و امامـت را تـداوم راه ّ
نبـوت و رسـالت و مسـئلهای الهـی تلقـی میکننـد.
 .1بریلوی ،احمدرضاخان ،ملفوظات ،ص .178
 .2اعظمی ،امجدعلی ،همان.120 /1 ،
 .3همان ،ص .129
 .4قادری ،محمدطاهر ،سیف الجلي ،ص .16-5
 .5همان ،ص .17

امـام همچـون پیامبـر از جانـب خداونـد تعییـن میگـردد و امامـت غیـر از دریافـت و
ابلاغ وحـی کـه بـه پیامبـر اختصـاص دارد و بـا خاتمیـت پایانیافتـه اسـت ،بـا ّ
نبـوت
تفاوت�ی ن�دارد .ل�ذا امامـت و والیـت باطنـی را امـری اجتبایی میداننـد؛ یعنی منتخب
و برگزیدهشـده از طـرف خـدای متعـال بـرای امامـت و والیـت 1.بریلویـه بـر ایـن باورنـد
کـه در بیـن مسـلمانان ،بـهصـورت متواتـر نقـلشـدهاسـت کـه پیامبـر اسلام؟لص؟ در
غدیرخـم دربـارۀ علـی؟ع؟ فرمودهانـد:
م ــن کن ــت م ــواله فعل ـ ّـي م ــواله؛ هرک ــس م ــن م ــوالی او هس ــتم ،عل ــی نی ــز
م ــوالی او اس ــت.
2

سپس مسلمانان با علی؟ع؟ بیعت کردند .بریلویه این اعالن را معرفی ولی میدانند.

شاخصههای امام باطنی از دیدگاه بریلویه
بریلویـه بـرای خلیفـه و امـام باطنـی ،شـاخصههایی بیـان میکننـد کـه در بسـیاری از
م�وارد باـ نظ�ر ش�یعه همخوانیـ دارد .در ادام�ه ب�ه برخی از ای�ن ویژگیها اشـاره میکنیم:
عالمبودن
بریلویه معتقدند که خلیفۀ باطنی باید عالم باشـد و بدون علم ،کسـی ّ
ولی نمیشـود؛
خـواه ایـن علـم را از کسـی گرفتـه باشـد و خـواه از جانـب خـدا باشـد؛ یعنـی ایـن ّ
ولـی به
آن حد رسـیده باشـد که خداوند بر او ،علوم را منکشـفکند.

بریلویــه علــی؟ع؟ را اعلــم النــاس علــی االطــاق میداننــد و بــا اســتناد بــه روایــت «انــا
مدینــة العلــم و علــي بابهــا» بــر عالمبــودن ایشــان اتفاقنظــر دارنــد 4.عقیــل احمــد در
کتــاب مناقــب علــی؟ع؟ شــهادت بــزرگان صحابــه بــر عالمبــودن آن حضــرت را ذکــر
 .1همان ،ص .10
 .2همان ،ص .25

 .3اعظمـی ،امجدعلـی ،بهـار شـریعت128 /1 ،؛ شـرفقادری ،محمدعبدالحکیـم ،تلخیـص
بهـار شـریعت.61 /1 ،
یسـیالوی ،سیدخضرحسـین،
 .4بریلـوی ،احمدرضاخـان ،حدائـق بخشـش ،ص 598؛ چشت 
خلفائـی رسـول ،ص 175؛ قـادری ،محمدطاهـر ،کنـز المطالـب ،ص .138
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نمــوده اســت؛ ازجملــه شــهادت عمــر بــن خطــاب بــه علــم و قضــا و تفســیر و غیــر آن
ً
در وجوــد عل��ی؟ع؟ (ع��ن ابیهریــرة قــال :قــال عمــر بــن خطــاب« :علـ ٌـي أقضانــا») ،و
شــهادت عبــداهلل بــن مســعود ،ابنعبــاس ،عائشــه ،خزیمــة بــن ثابــت و معاویــة بــن
ابوســفیان بــر اینکــه فقــط علــی؟ع؟ ســزاوار بابعلمنبیبــودن اســت 1.بریلویــه
معتقدن�دـ ک��ه امـ�ام باطن��ی بای��د اعل��م عص��ر و زم��ان خوــد باشــد و بــا اســتناد بــه روایاتــی
در ایــن خصــوص علــی؟ع؟ را اعلــم زمــان و عصــر خــود میداننــد .در ذیــل بــه برخــی از
ایــن روایــات اشــاره میکنیــم:
سـلمان فارسـی از رسـول خـدا؟لص؟ روایـت کـرده اسـت« :أعلـم امتـي مـن بعـدي علـي
بـن ابـي طالـب» 2.روايتـى دیگـر از ابنعبـاس در حـق علـى؟ع؟ وجود دارد كـه طبق آن،
پيامبـر؟لص؟ فرمود:
َ
َ
َ
ُ َ
ْ
َ
َ ُ
َمـ ْـن أ َر َاد أ ْن َي ْنظـ َـر ِإلــى َآد َم ِفــي ِعل ِمـ ِـه َو ِإلــى نــوح ِفــي ف ْه ِمـ ِـه َو ِإلــى ِإ ْب َر ِاهيـ َـم
ٍ
َْ ُ َ
ِفــي ِح ْل ِمـ ِـه َو إ َلــى ُم َوســى ِفــي َه ْي َب ِتـ ِـه َو إ َلــى ِع َ
يســى ِفــي ُز ْهـ ِـد ِه فل َي ْنظـ ْـر ِإلــى
ِ
ِ
َ
َ
3
َع ِلـ ّـي ْبـ ِـن أ ِبــي طا ِلــب.
ِ
هركــه مىخواهــد بــه علــم آدم ،فهــم نــوح ،حلــم و بردبــارى ابراهيــم،
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هيبــت موســى و زهــد عيســى بنگــرد ،بــه علــىبــن ابىطالــب نــگاه كنــد.

یکـی دیگـر از روایاتـی کـه بریلویـه در بـاب عالمبـودن علـی؟ع؟ بـه آن اسـتناد نمودهانـد،
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ایـن روایـت اسـت کـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ آن را از رسـول خـدا؟لص؟ نقـل نموده اسـت:
ً
ً
ً
زوجتــک یــا بنیــة اعظمهــم حلمــا و اقدمهــم ســلما و اکثرهــم علمــا؛ 4ت��و را
بــه اوليــن مســلمان و عالمتر يــن و بردبارتريــن اشــخاص تزويــج نمــودهام.

محلرجوعب�ودن علـی؟ع؟ بهقـدری واضحـ استـ کهـ هم�ۀ ي�اران پيامب�ر اسلام؟لص؟
در احـكام شـرعى بـه اميرمؤمنـان؟ع؟ رجـوع مىكردنـد و از ايشـان بهـره مىبردنـد و
 .1عقیـل ،احمـد ،مناقـب علـی ،ص 20-16؛ قـادری ،ملکمحبوبالرسـول ،مولـود کعبـه ،ص
.84
 .2چشتیسیالوی ،سیدخضرحسین ،خلفائی رسول ،ص .71
 .3همان ،ص .70
 .4همان ،ص .76

حضـرت هیـچگاه در مسـئلهاى بـه شـخصى رجـوع نكـرد .عمـر بن خطاب در بسـيارى
از مواقـع مىگفـت« :لـوال علـي لهلـک عمـر»؛ زيـرا اميرالمؤمنيـن؟ع؟ او را از خطاهـاى
فراوانـى بازمیداشـت 1.روایتـی از علـی؟ع؟ نقـل کردهانـد کـه ایشـان فرمودنـد:
ّ
اهلل مــا نزلــت آیــة ال و قــد علمــت فیمــا نزلــت و ایــن نزلت و علــی من نزلت
ً
ً
ً
ً 2
ان ربي وهب لي قلبا عقوال و لسانا ناطقا.
علم غیب
بریلویـه معتقدنـد کـه اولیـای الهـی و امامـان باطنـی ،نایـب پیامبـر خدا؟لص؟ هسـتند؛
لـذا بایـد تمـام اختیـارات و تصرفـات وی را نیـز دارا باشـند و در تمـام علـوم مـا کان و
مـا یکـون ،عالـم باشـند 3.بریلویـه علـی؟ع؟ را عالـم بـه غیـب میداننـد و بـا اسـتناد بـه
روایـات زیـادی در ایـن بـاب ،بـه علـم غیـب ایشـان اشـاره نمودهانـد 4.یکـی از دالیـل
بریلویـه ،اسـتفاده از پیشـگوییهای آن حضـرت اسـت .آنـان یکـی از پیشـگوییهای
آن امـام را اینطـور بیـان نمودهانـد:
روزی علـی؟ع؟ در مسـجد کوفـه بـر بـاالی منبـر بودنـد کـه یکـی از حاضـران پرسـید :آیـۀ
َ َ ُ َّ َ َ َ
نَ ْ ُ �ؤْ ن نَ َ ٌ َ ُ
َْ
َ َ نَ ُ
ال َصد ق�وا َما عاهدوا الل َه عل يْ� ِه ف� ِم نْ� ُه ْم َم نْ� ق� ض�ى � ْح بَ�ه َو ِم نْ� ُه ْم َم نْ� يَ� ن� ت��ظ ِ ُر
<م� الم ِم ِ� ي�� ِر ج�
ِ
ُ
َ
ً
َ
ّ
َو َما َب�دلوا ت� ْب� ِد ي�لا> 5دربـارۀ چـه کسـانی و در فضیلـت کدامیـک از مسـلمانان نازل شـده
و پسـرعمویم (عبیـدة بـن حـارث بـن عبدالمطلـب) نـازل شـده اسـت« .عبیـده» و
«حمـزه» بـه ترتیـب در جنـگ بـدر و احد به شـهادت نائل آمدند و بـه حضور حقتعالی
رسـیدند» .علـی؟ع؟ در ادامـه فرمودنـد« :و امـا انا فانتظر اشـقاها یخضب هذه من هذه
 .1همان ،ص .72
 .2همان ،ص .77

 .3بریلـوی ،احمدرضاخـان ،خالـص االعتقـاد ،ص 453-450؛ اعظمـی ،امجدعلـی ،بهـار
شـریعت.130 /1 ،
 .4بریلوی ،احمدرضاخان ،جامع االحادیث.19 /7 ،
 .5احزاب.23 :
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است؟ حضرت علی؟ع؟ در پاسخ او فرمودند« :این آیه در شأن من و عمویم (حمزه)
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1

و اشـار بیـده الـی لحیته و رأسـه».

یکی دیگر از دالیل بریلویه بر علم غیب علی؟ع؟ این روایت میباشد:
عــن ابــيالطفیــل قــال :شــهدت علــيبــن ابــيطالــب و هــو یخطــب و
ـيء یکــون إلــی یــوم القیامــة إال
یقــول« :ســلوني فــواهلل ال تســألوني عــن شـ ٍ
اخبرتکــم بــه و ســلوني عــن کتــاب اهلل فــواهلل مــا منــه آیــة اال و انــا اعلــم ایــن
2

نزلــت بلیــل او بنهــار او بســهل نزلــت او فــي جبــل».

هرچــه میخواهیــد از مــن بپرســید! قســم بــه خــدا اگــر راجعبــه هرچــه تــا
قیامــت بــه وقــوع خواهــد پیوســت بپرســید ،شــما را از آن خبــر میدهــم.
از مــن در بــارۀ قــرآن بپرســید! بــه خــدا قســم احاطــۀ کامــل دارم؛ تکتــک
آیــات قــرآن را میدانــم کــه شــب نــازل شــده یــا روز؛ در زمیــن همــوار نــازل
شــده یــا در کــوه.

افضلیت
بریلویـــه بـــا اســـتناد بـــه حدیـــث غدیـــر ،یکـــی دیگـــر از ویژگیهـــای امـــام باطنـــی را
افضلب ــودن ایش ــان میدانن ــد .آن ــان عل ــی؟ع؟ را افضلالن ــاس بع ــد از رس ــول خ ــدا
142

میدانن ــد .احمدرضاخ ــان بریل ــوی از ابنعب ــاس نق ــل میکن ــد ک ــه ب ــرای حض ــرت
علــی؟ع؟ هجــده منقبــت وجــود دارد کــه بــرای احــدی از امــت ،غیــر از علــی؟ع؟ وارد
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نش ــده اس ــت؛ ازجمل ــه:
 ...تزویجــه ابنتــه ،و ســکناه فــي المســجد ال یحــل فیــه مــا یحــل لــه ،و الرایــة
4
یــوم خیبــرّ 3،اول مــن اســلم علــي؟ع؟.

بــا توجــه بــه اینکــه والیــت در نــگاه آنــان از قــرب خاصــی برخــوردار اســت و خداونــد آن
را بــرای بعضــی از بنــدگان خــود برگزیــده اســت 5،معتقدنــد کــه علــی؟ع؟ نهتنهــا دارای
 .1چشتیسیالوی ،سیدخضرحسین ،خلفائی رسول ،ص .197
 .2بریلوی ،احمدرضاخان ،خالص االعتقاد ،ص 466؛ همو ،جامع االحادیث.19 /7 ،
 .3همو ،افضلیت ابوبکر و عمر ،ص .88
 .4قادری ،محمدطاهر ،کنز المطالب ،ص .9
 .5شرفقادری ،محمدعبدالحکیم ،تلخیص بهار شریعت.62 /1 ،

مقــام والیــت اســت ،بلکــه قطبیــت ،غوثیــت و ابدالیــت و هرچــه به پادشــاهان و امیران
و حتــی عرفــا رســیده ،از والیــت آن حضــرت اســت 1.در نــگاه ایــن گــروه ،حضــرت
علــی؟ع؟ سرمنشــأ و سرچشــمۀ فیــض والیــت محمــدی میباشــد و بعــد از حیــدر
کــرار ،افضــل در امامــت باطنــی امــام حســن؟ع؟ و پــس از ایشــان ،امــام حســین؟ع؟ تــا
امــام مهــدی؟جع؟ اســت .بریلویــه آن حضــرت را بــه عنــوان آخریــن ولــی و امــام باطنــی
2

شناختهشــده میداننــد و معتقدنــد والیــت بــه ایشــان ختــم میشــود.
شجاعت

بریلویـه یکـی از صفـات و ویژگیهـای امـام باطنـی را شـجاعبودن وی میداننـد و
3
معتقدند که شـجاعترین شـخص بعد از نبی ّ
مکرم اسلام؟لص؟ علی؟ع؟ میباشـد.
فقـط علـی؟ع؟ بـود کـه در سـختترین شـرایط بـا رشـادت و شـجاعت خـود ،اسلام و
مسـلمین را یـاری نمـود .احمدرضاخـان بریلوی در مورد شـجاعت و دالوری علی؟ع؟
در جنـگ خیبـر و کنـدن دروازۀ آن مینویسـد:
در نبـ�رد خیب���ر ،پیامبـ�ر خدـــا فرموـــد« :بــه خــدا ســوگند هرآینــه پرچــم را فــردا
بــه دســت کســی خواهــم داد کــه خــدا و رســولش را دوســت دارد و خــدا و
رس���ول خ���دا نی�زــ او را دوس���ت دارن���د و .»...کســی کــه بــا زور و بــازوی خــود
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باعــث پیــروزی ســپاه اســام شــد و دروازۀ خیبــر را از جــا کنــد ،علــی؟ع؟
بــود.

احمدرضاخـان بریلـوی در حدائـق بخشـش ،شـجاعتهای علـی؟ع؟ در جنگ خیبر
را در قالب شعر سروده و «ال فتی اال علي» را در وصف ایشان بیان کرده و آن حضرت
5

را یداهلل ،زور و بازوی رسـول خدا خطاب کرده اسـت.
 .1بریلوی ،احمدرضاخان ،خالص االعتقاد ،ص .383
 .2قادری ،محمدطاهر ،سیف الجلي ،ص .12-11

 .3بریلوی ،احمدرضاخان ،افضلیت ابوبکر و عمر ،ص 85-84؛ شـرفقادری ،محمد عبدالحکیم،

همان.58 /1 ،
 .4همان ،ص .86-85
 .5همو ،حدائق بخشش ،ص .323
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4

بریلویـه فداکار یهـای حضـرت در لیلةالمبیـت 1،جنـگ بدر 2،غـزوۀ خندق 3و جنگ
خیبـر 4را بـه صـورت مفصـل بیـان نمودهاند که تفصیل آن در ایـن مجال نمیگنجد.
کرامت
از نگاه بریلویه کرامت عبارت اسـت از انجامدادن کارهای خار قالعاده توسـط اولیای
الهـی .کرامـت را بریلویـه در حـق ّ
ولـی (امـام باطنـی) قبـول دارنـد و هرکـس منکـر کرامت
شـود ،او را گمـراه میداننـد 5.کرامـت از نـگاه آنـان هماننـد زندهکـردن مـرده یـا شـفایافتن
6

کـور مـادرزاد اسـت کـه در قـرآن بـه آن اشـاره شـده و از آن تعبیـر بـه معجـزه شـده اسـت.

بریلویـه معتقدنـد کـه کارهـای خار قالعـاده ،اگر توسـط اولیای الهی انجام شـود ،نامش
7

کرامـت و اگـر بـه وسـیلۀ پیامبـران الهـی صورت گیـرد ،نام آن معجزه اسـت.

یکی از كرامات ويژۀ امام علی؟ع؟ «رد الشمس» است كه پس از رحلت پيامبر؟لص؟
هنگامــی واقــع شــد كــه حضــرت علــی؟ع؟ در بابــل حضــور داشــت و میخواســت از
فــرات عبــور كنــد .در ايــن هنــگام ،وقــت نمــاز عصــر فــرا رســيد و آن حضــرت بالفاصلــه
بــه همــراه گروهــی از اصحــاب خــود نمــاز عصــر را بــه جماعــت خوانــد .ولــی از آنجــا
144

كــه بســياری از يــاران حضــرت مشــغول عبــوردادن مركبهــا و توشــۀ خــود از رود
فــرات بودنــد ،نمــاز عصرشــان قضــا شــد و از خوانــدن نمــاز جماعــت بــا آن حضــرت
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محــروم ماندنــد .اصحــاب در ايــن خصــوص بــا آن حضــرت گفتگــو كردنــد .حضــرت
علــی؟ع؟ كــه اصحــاب خــود را آنگونــه نگــران ديــد ،از خداونــد متعــال درخواســت كــرد
 .1همـو ،شـرح حدائـق بخشـش ،ص 1068؛ چشتیسـیالوی ،سیدخضرحسـین ،خلفائـی رسـول،
ص .186
 .2عقیل ،احمد ،مناقب علی ،ص .13
 .3چشتیسیالوی ،سیدخضرحسین ،همان.
 .4قادری ،محمدطاهر ،کنز المطالب ،ص .125-118
 .5اعظمی ،امجدعلی ،بهار شریعت.130 /1 ،
 .6همان.
 .7همان؛ جمعی از نویسندگان ،گلدستۀ عقائد و اعمال ،ص .55

تــا خورشــيد را بــه محــل پيشــين خــود برگردانــد تــا همــۀ اصحــاب بتواننــد نمازشــان را
در وقــت خــود بخواننــد .خداونــد متعــال دعــای او را اجابــت كــرد و خورشــيد را در افــق
وقــت عصــر ظاهــر گردانيــد .آن هنــگام كــه مــردم از ســام نمــاز فــارغ شــدند ،خورشــيد
1

غــروب كــرد.
تصرف

2

بریلوی ــه معتقدن ــد ک ــه اولی ــای اله ــی پ ــس از م ــرگ در عال ــم م ــادی تص ــرف دارن ــد.
احمدرضاخـــان در ایـــن مـــورد مینویســـد:

ارواح اولیــا بعــد از فوتشــان در عالــم بــاال بــه یــک مقام مخصوص ســکونت
برمیگزیننــد و اســم آن مقــام مخصــوص «خطائــر القــدس» اســت و در
3

یشــوند.
نجــا بــا نیــروی روحانـیای کــه دارنــد از تدبیرکننــدگان عالــم م 
آ

از نـگاه بریلویـه تصـرف بـه معنـای قـدرت دیـدن و شـنیدن بـرای اولیـای الهـی پـس از
مـرگ اسـت کـه بـه اذن الهـی ،هـم صدای دور و نزدیک را میشـنوند و هـم قادر بر دیدن
همـۀ اشـیای دور و نزدیـک هسـتند 4.خداونـد متعـال قدرتـی را کـه خـارج از فهـم عموم
مـردم باشـد ،بـه عنـوان پـاداش بـه آنـان عطـا میکنـد و اینـان از عمـوم مـردم در دنیـا و
آخـرت متمایـز هسـتند .بـه بـاور بریلویـه قدرتـی کـه خداونـد در دنیـا بـه اولیا عطـا کرده،
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بعـد از مرگشـان نیـز بـه آنـان داده اسـت و تنهـا مخصـوص زندگـی دنیایـی اینان نیسـت
(و امامـان) اینطـور بیـان داشـته اسـت:
اولیــای الهــی از دار فنــا بــه دار بقــا منتقــل میشــوند و زنــده هســتند و نــزد
 .1چشتیسـیالوی ،سیدخضرحسـین ،همـان ،ص 193؛ مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،ارشـاد/1 ،
.347-345
 .2بریلوی ،احمدرضاخان ،االمن و العلی ،ص .62
 .3همان.
 .4شرفقادری ،محمدعبدالحکیم ،عقائد اهل سنت و جماعت ،ص .15
 .5بریلـوی ،احمدرضاخـان ،جامـع االحادیـث306 /10 ،؛ شـرفقادری ،محمدعبدالحکیـم،
همـان ،ص .16-15

 هيوليرب هاگديد زا ینطاب تماما هاگياج

و والیتشـان باقـی اسـت 5.احمدرضاخـان بریلـوی در مـورد حیـات برزخـی اولیای الهی

پــروردگار خــود روزی میخورنــد؛ در قبــور خــود نمــاز میخواننــد و ذکــر
1

میگوینــد و قــرآن تــاوت میکننــد.

آنـان بـه همیـن دلیـل زیـارت ایشـان را جایـز و حتـی مسـافرت بـه ایـن جهـت را سـبب
2

تقـرب و مسـتحب میداننـد.
غوثیت

غ ــوث در لغ ــت ب ــه معن ــای فری ــادرس اس ــت و در اصط ــاح ب ــه کس ــی گفت ــه میش ــود
ک ــه ب ــهوس ــیلۀ نی ــروی روحان ــی ،میتوان ــد در عال ــم تدبی ــر کن ــد و تقدی ــر ه ــر ش ــخص را
مشــخص کنــد 3.بریلویــه اعتقــاد دارنــد کــه زمیــن ،هیچوقــت از غــوث خالــی نیســت
و آس ــمان و زمی ــن ب ــدون غ ــوث قائ ــم نمیمان ــد 4.بریلوی ــه غوثی ــت را در وج ــود ام ــام
ح ـ ّـی و حاض ــر ض ــروری میدانن ــد و والی ــت تکوین ــی را در خ ــور کس ــانی میش ــمارند
ک ــه حکوم ــت ظاه ــری را در اختی ــار نداش ــتهاند و منظ ــور آنه ــا اهلبی ــت و امام ــان؟مهع؟
ش ــیعه اس ــت 5.از ن ــگاه آن ــان ،در ه ــر دورهای ی ــک انس ــان کام ــل ک ــه حام ــل معنوی ــت
ّ
کل ــی انس ــان اس ــت وج ــود دارد .هی ــچ عص ــر و زمان ــی از ی ــک ول ــی کام ــل ک ــه دارای
مق ــام غوثی ــت اس ــت ،خال ــی نمیباش ــد 6.از دی ــدگاه آن ــان عل ــی؟ع؟ و بع ــد از ایش ــان،
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ام ــام حس ــن و ام ــام حس ــین؟امهع؟ ت ــا ام ــام حس ــن عس ــکری؟ع؟ دارای مق ــام غوثی ــت
7
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هس ــتند.

بررسی دالیل اثبات والیت باطنی علی؟ع؟ و امامان پس از ایشان
بریلویـه معتقدنـد کـه بـر اسـاس نـص حدیـث غدیـر ،علـی؟ع؟ در والیـت ،بـر شـیخین
 .1بریلوی ،احمدرضاخان ،اهالک الوهابیین ،ص .14-13
 .2قادر یبریلوی ،محمدعبدالقیوم ،عقائد اهل سنت و جماعت ،ص .20
 .3اویسی ،محمدفیضاحمد ،سؤاالت و جوابات ،ص .36
 .4بریلوی ،احمدرضاخان ،خالص االعتقاد ،ص .178
 .5همان.
 .6شرفقادری ،محمدعبدالحکیم ،تلخیص بهار شریعت.30 /1 ،
 .7قادری ،محمدطاهر ،سیف الجلي ،ص .12-11

و تمامـی صحابـه افضلیـت دارد و همـه بایـد از ایشـان اطاعـت نماینـد 1.دکتـر طاهـر
قـادری بـا اسـتناد بـه حدیـث غدیـر نوشـته اسـت:
رســول خــدا در روز عیــد غدیــر فرمودنــد« :مــن کنــت مــواله فهــذا علــي
مــواله»؛ «علـ ٌـي ولیکــم مــنبعــدي» .ب ـ ه واســطۀ ایــن اعــان حضــرت در
غدیــر خــم ،علــی؟ع؟ بــهعنــوان فاتــح اول از طــرف رســول خــدا قــرار داده
2

شــده اســت.

وی در ادامـه تأ کیـد میکنـد کـه غوثیـت و ابدالیـت و هرچـه بـه پادشـاهان و امیـران و
حتی عرفا رسیده ،از والیت آن حضرت است .حضرت علی؟ع؟ سرمنشأ و سرچشمۀ
فیض والیت محمدی است 3.در نگاه بریلویه ،بر اساس نص نبوی در حدیث غدیر،
روز غدیـر خـم ،سلسـلۀ والیـت بعـد از علـی؟ع؟ در امامـان بعـد از ایشـان اجـرا شـد ،که
هـزاران نفـوس قدسـیه در هـر زمـان از مرتبـۀ والیـت ایشـان سـیراب شـدهاند .اهلبیـت،
جهانیان را از انوار والیت خود روشـن میکردند و میلیونها انسـان را در هر صدهای ،از
ظلمـت و ضاللـت و گمراهـی نجـات میدادنـد و آنهـا را با نور باطنی ،آشـنا مینمودند
کـه فیـض همـۀ اینهـا از علـی؟ع؟ اسـت 4.ایـن سلسـله تـا قیامـت جـاری اسـت و ادامه
خواهـد داشـت تـا آنکـه در امـت محمـدی ،دوازدهمیـن امـام ظهـور کنـد کـه او ،هـم
خاتـم والیـت خواهـد بـود و هـم آخریـن امـام و خلیفـه بـرای امـت .بریلویـه بـرای اثبـات
 ...إنــي قــد تركــت فيكــم الثقليــن أحدهمــا أ كبــر مــن اآلخــر كتــاب اهلل و
عترتــي أهــل بيتــي فأنظــروا كيــف تخلفونــي فيهمــا فإنهمــا لــن يتفرقــا حتــى
يــردا علـ ّـي الحــوض. ...

5

 .1بریل ــوی ،احمدرضاخ ــان ،افضلی ــت ابوبک ــر و عم ــر ،ص 88؛ ق ــادری ،محمدطاه ــر ،هم ــان،
ص .7
 .2همان ،ص .10
 .3همان ،ص .12-11
 .4همان ،ص .14
 .5همو ،غایة االجابة ،ص .50-47
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ادعای خود به این قسـمت از سـخنان رسـول خدا؟لص؟ در روز غدیر اسـتناد کردهاند:
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بـر همیـن اسـاس بریلویـه ،بـرای آن بزرگـواران مناقبی به صـورت جداگانه نقـل نمودهاند
و احتـرام خاصـی بـرای ایشـان قائلانـد تـا جایـی کـه احسـان الهـی ظهیـر (از مخالفیـن
شـیعه و بریلویـه) آنهـا را شـیعه میدانـد 1.بریلویـه بـا اسـتناد بـه حدیـث غدیـر ،شـأن و
جایـگاه واالیـی بـرای امامـان شـیعه قائلانـد؛ بـه همیـن خاطـر در مقابـل نواصـب کـه
بـه اهلبیـت؟مهع؟ ناسـزا میگوینـد ،موضعگیـری نمودهانـد .احمدرضاخـان بریلـوی در
ای�ن م�ورد مینویس�د:
نواصــب کــه در ســینۀ خــود بغــض و کینــه نســبت بــه اهلبیــت دارنــد،
ُ
ّ َ
در مقابــل ایــن آیــۀ شــریفه کــه خداونــد میفرمایــدَ :
<ر ِ ض� َی الل ُه ع نْ� ُه ْم َو َر�ض وا
َْ ُ
ع ن�ه> چــه جوابــی دارنــد؟

2

احمدرضاخـان کتابـی در مناقـب اهلبیت تألیف کرده و منظومهای در سـتایش آنان
شَ َ َ ة َ ّ َ �ة أ ْ ُ َ ث َ تٌ َ فَ ْ ُ َ ف َّ
3
الس َم ِاء> سروده است.
موسوم به <� ج�ر ٍ� ط ِي� ب� ٍ �صلها �ا ِب�� و�رعها ِ�ى
بریلویـه بـرای اثبـات والیـت علـی؟ع؟ بـا اسـتناد بـه روایاتـی در ایـن بـاب ،دالیلـی بیـان
نمودهانـد کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره میکنیـم:
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 .1حدیث غدیر
پیامبـر اسلام در روز غدیـر خـم علـی؟ع؟ را بـه عنـوان ولـی و جانشـین خـود در میـان
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امـت اسلامی معرفـی نمودنـد 4.برخـی از روایـات ایـن مطلـب در ذیـل بیـان میشـود:
5

قال رسولاهلل؟لص؟« :من کنت مواله فعلي مواله».
ً
6
قال رسول اهلل؟لص؟« :إن علیا مني و أنا منه و هو ولي کل مؤمن من بعدي».
 .1الهیظهیر ،احسان ،البریلویة عقائد و تاریخ ،ص .24-21
 .2بریلوی ،احمدرضاخان ،شرح حدائق بخشش ،ص .19
 .3همو ،حدائق بخشش 36-32 /2 ،و .42

 .4واحدرضـوی ،صاحبـزاده ابوالحسـن ،رسـول کائنـات کا تاریخـی خطبـه حجـة الـوداع اردو
ترجمـه ،ص .22-18
 .5قادری ،محمدطاهر ،سیف الجلي ،ص .17
 .6همان ،ص .20

قال رسول اهلل؟لص؟« :من کنت ولیه ّ
فعلي ولیه».

1
2

عن عمر انه قال« :علي مولی من کان رسول اهلل مواله».

در روایتـی دیگـر از عمـر نقـل شـده اسـت :دو تـن اعرابـى جهـت مخاصمـه و دعـوا نـزد
ن خطـاب) آمدنـد .پـس عمـر بـه علـى؟ع؟ عـرض كـرد :بيـن آنهـا
او (يعنـى نـزد عمـر بـ 
قضـاوت كـن .يك�ى از آن دو اعراب�ى گفـت :آيـا ايـن مـرد ميـان مـا قضـاوت كنـد؟ پـس
عمـر بـه طـرف آن مـرد پريـد و يقـۀ او را گرفـت و گفـت :واى بـر تـو! چـه مىدانـى كـه ايـن
3

كيسـت؟! او مـوالى مـن اسـت و هركـس كـه او مواليـش نباشـد ،پـس مؤمـن نيسـت.

در روایـت دیگـری از سـعد نقـل شـده اسـت کـه گفـت« :لمـا سـمع ابوبکـر و عمـر ذلـک
4

(حدیـث الوالیـة) قـاال :امسـیت یـا بـن ابـيطالـب مولـی کل مؤمـن و مؤمنـة».
 .2حدیث منزلت

ایـن روایـت در کتـب بریلویـه بـه تواتـر نقل شـده اسـت کـه پیامبـر؟لص؟ فرمودنـد« :علي
منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـی ،إال أنـه ال نبـي بعدي».

5

هنگامــیکــه پيامبــر؟لص؟ بــه جنــگ تبــوک مىرفــت ،علــى؟ع؟ را جانشــين خــود و
پاســدار اهــل خويــش در مدينــه قــرارداد .علــى؟ع؟ گفــت :مىخواهــم بــه هــر ســوى كــه

7

بریلویــه نقــل شــده اســت.

 .1بریلوی ،احمدرضاخان ،االمن و العلی ،ص .214
 .2قادری ،محمدطاهر ،کنز المطالب ،ص .71
 .3همان ،ص .69
 .4همان ،ص .76

یقـادری ،غالمرسـول ،خالفـت
 .5بریلـوی ،احمدرضاخـان ،جامـع االحادیـث95 /5 ،؛ غاز 
بالفصـل ،ص .290
 .6عقیل ،احمد ،مناقب علی ،ص .11
 .7قادری ،محمدطاهر ،همان ،ص .82-78
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مــىروى بــا تــو باشــم .رســول خــدا؟لص؟ فرمودنــد« :امــا ترضــی أن تکــون منــي بمنزلــة
ّ
هــارون مــن موســی؟ إال أنــه ال نبــي بعــدي» 6.ایــن روایــت بــه طــرق مختلــف در کتــب

149

 .3حضرت علی؟ع؟ جانشین نبی؟لص؟
ابنعباس از رسول خدا؟لص؟ روایت میکند:
قــال رســولاهلل ألم ســلمة« :هــذا علــيبــن ابــيطالــب لحمــه لحمــي و
ّ
1
دمــه دمــي ،فهــو ّمنــي بمنزلــة هــارون مــن موســی إال انــه ال نبـ ّـي بعــدي».

 .4حدیث ثقلین
ل اهلل؟لص؟« :إنــي قــد ترکــت فیکــم الثقلیــن ،احدهمــا أ کبــر مــن
قــال رســو 
2

اآلخــر :کتــاب اهلل و عترتــی.»...

طاهـر قـادری بـا اسـتناد بـه  51روایـت و ذکـر اسـامی صحابـی و تابعینـی کـه واقعۀ غدیر
را بیـان نمودهانـد ،والیـت و امامـت باطنـی را بـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و امامـان بعـد از
3

ایشـان قائـل میشـود.

امام حسن؟ع؟ دومین خلیفۀ باطنی
بریلویــه امــام حســن مجتبــی؟ع؟ را دومیــن امــام باطنــی میداننــد و معتقدنــد کــه بعد از
علی؟ع؟ ایشان امام و جانشین آن حضرت هستند .بعد از شهادت حضرت علی؟ع؟
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در مــاه مبــارک رمضــان ،امــام مجتبــی؟ع؟ بــه عنــوان خلیفــه و جانشــین آن حضــرت
انتخــاب شــدند 4.بریلویــه برخــی از مناقــب امــام حســن؟ع؟ را اینطــور بیــان نمودهانــد:
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 .1نامگذاری ایشان توسط خداوند متعال:
وقتــی حســن بــه دنیــا آمــد ... ،جبرئیــل بــر رســول خــدا نــازل شــد و فرمــود:
نــام ایــن فرزنــدت را بــه نــام هــارون ،بــرادر موســی نامگــذاری کــن ...ســمه
5

الحســن.

 .2زهد و عبادت ایشان؛
 .1همان ،ص .157
 .2همان ،ص .27-26
 .3همو ،سیف الجلي ،ص .100-80
 .4مصطفایی ،محمدنجم ،نجات کا راسته ،ص .46
 .5همان ،ص .44

 .3علم؛
 .4حلم؛
 .5جود و سخاوت و کریمبودن؛
1

 .6جهاد آن حضرت.

امام حسین؟ع؟ سومین خلیفۀ باطنی
2

بعد از شـهادت امام حسـن؟ع؟ با زهر توسـط جعده (دختر اشـعث بن قیس کندی)

به سـال پنجاهم قمری در شـهر مدینه ،امام حسـین؟ع؟ به عنوان سـومین امام باطنی
منصـوب شـدند 3.لذـا بریلویـه امـام حسـین؟ع؟ را بـه عنـوان سـومین خلیفـۀ باطنـی
میداننـد و نسـبت بـه آن حضـرت ،محبـت و ارادت خاصـی دارنـد .از دیـدگاه آنـان،
حسـین؟ع؟ سیدالشـهدا اسـت 4.بریلویـه بـرای امـام سـوم شـیعیان ،مناقـب زیـادی را
بیـان نمودهانـد کـه در ذیـل ،برخـی از آنهـا بـه اختصـار بیـان میشـود:
 .1نامگذاری توسط پیامبر؟لص؟؛

5

 .2خب�ر از ش�هادت پی�ش از تولـد :یکـی از ویژگیهای امـام حسـین؟ع؟ ایـن اسـت
که جبرئیل ،مـژدۀ والدت و خبـر شـهادت آن حضـرت را پیـش از تولـدش بـرای پیامبـر
6

گرامـی اسلام آورده اسـت.

قــال رســولاهلل؟لص؟« :حســین ّمنــي و أنــا مــن حســین ،أحـ ّ
ـب اهلل مــن
ً 7
أحـ ّ
ـب حســینا».
 .1ملطاوی ،حسنکامل ،خامس الخلفاء الراشدین ،ص .50-39
 .2چشتیسیالوی ،سیدخضرحسین ،خلفائی رسول ،ص .231
 .3مصطفایی ،محمدنجم ،نجات کا راسته ،ص .48
 .4مفتیغالم ،رسول ،تذکرۀ امام حسین؟ع؟ ،ص .106
 .5قادری ،محمدطاهر ،مرج البحرین ،ص .13
 .6نقشبندیقادری ،سیدضیاءالدین ،حقانیت امام حسین آور حدیث قسطنطنیه کی تحقیق،
ص .38-36
 .7اویسی ،محمدفیضاحمد ،یزید کی غازی ،ص .4
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 .3دوستی حسین؟ع؟ دوستی خدای تعالی:
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دکتر طاهر قادری در این مورد مینویسد:
ا گــر مــا دم از نوکــری رســول خــدا؟لص؟ میزنیــم ،اگــر ّ
محبــت و دوســتی
نســبت بــه رســول خــدا؟لص؟ را ســرلوحۀ زندگــی خویــش قــرار دادهایــم،
ّ
ا گــر عشــق بــه رســول؟لص؟ را مایــۀ تشــخص خو یــش قــرار دادهایــم ،پــس
آن کســی را کــه حضــرت دوســت داشــته و بــه بــارگاه الهــی عــرض نمــوده:
خدایــا ،مــن حســین را دوســت دارم تــو هــم او را دوســت داشــته بــاش،
اندیشــۀ دشــمنی و کینــه بــه ایــن محبــوب رســول خــدا؟لص؟ هــم نبایــد در
ذهــن مــا بیایــد؛ بلکــه باید عاشــقانه نســبت بــه محبوب رســول خدا؟لص؟
اظهــار ّ
محبــت کنیــم و بــه ایــن ترتیــب ،بیــش از پیــش وابســتگی عمیــق
خو یــش را نســبت بــه رســول خــدا؟لص؟ اســتحکام بخشــیم؛ زیــرا
وســیلهای مؤثــر اســت کــه بــا آن میتوانیــم پای ههــای قصــر ایمــان خویــش
را محکــم نماییــم .نبــی ا کــرم؟لص؟ محبــت بــه حســین؟ع؟ را ّ
محبــت
ً
بــه خو یــش میدانــد؛ یعنــی دشــمنی و نفــرت بــه حســین؟ع؟ عمــا نفــی
ّ
محبــت بــه حضــرت و دوســتی بــا ایشــان اســت و هیــچ مســلمانی تصـ ّـور
1

آن را هــم نمیتوانــد بکنــد.
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 .4شباهت با رسول خدا؟لص؟:
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عــن علــی؟ع؟ قــال« :الحســن اشــبه برســولاهلل؟لص؟ مــا بیــن الصــدر إلــی
2
الـ ّـرأس و الحســین اشــبه برســولاهلل؟لص؟ مــا کان اســفل مــن ذلــک».

 .5ذبـح عظیـم :بریلویـه شـهادت امـام حسـین؟ع؟ را مصـداق ذبـح عظیـم میداننـد و
َْ
َََ ٰ
<و ف�د یْ� ن� ُاه ِب��ذِ بْ� ٍح ع�ظ ی� ْم> این است که به جای ذبح اسماعیل؟ع؟،
معتقدند منظور از آیۀ:
خداونـد ذبحـی عظیـم فدیـه داد کـه آن ،شـهادت پـارۀ جگـر مصطفـی؟لص؟ ،امـام
حسـین؟ع؟ اسـت 3.طاهـر قـادری در ایـن مـورد مینویسـد:
امــام حســین؟ع؟ بــرای عـ ّـزت و حفــظ اســام ،تمامــی اهلبیــت خویــش را
 .1قادری ،محمدطاهر ،ذبح عظیم ،ص .97
 .2عطار یالمدنی ،محمدهاشمخان ،محرم الحرام آور عقائد و نظریات ،ص .237
 .3قادری ،محمدطاهر ،همان ،ص .۳۲-۳۱

قربانــی نمــود .حتــی علـی اصغــر؟ع؟ ،آن فرزنــد معصــوم را هــم قربانــی کرد.
جــان خو یــش را هدیــه نمــود تــا بــر یکتایــی خداونــد گواهــی داده باشــد .آن
ً
حضــرت تــا آخریــن حــد جایــگاه صبــر و اســتقامت بــاال رفــت .واقعــا ایــن
خانــدان ســزاوار ذبــح عظیــم هســتند کــه حتــی ابراهیــم؟ع؟ هــم افتخــار
میکنــد کــه ایــن شــرافت ،نصیــب فــردی فر یــد از نســل ایشــان گردیــد.
حســین؟ع؟ جــان خو یــش را در راه خــدا چــون هدیـهای تقدیــم نمــود و در
میــان ســتمگران نظا مهــای شاهنشــاهی و اســتبدادی ،از خــون خو یــش
چراغــی برافروخــت کــه نشــانی بــر نگهبانــی از ّذر یــۀ ابراهیمــی باشــد و
بــا شــهادت عظمــی ،در ّذر یــۀ ابراهیــم بنایــی از والیــت مصطفــی؟لص؟
بنــا کــرد .حســین؟ع؟ تــا بــه قیامــت ســتونی بــرای حفاظــت از اســام برپــا
کــرد.

1

امامان دیگر از دیدگاه بریلویه
بریلویـه امـام سـجاد؟ع؟ را بـه عنـوان چهارمیـن امـام باطنـی پذیرفتهانـد و آن حضـرت
را یکـی از عابدتریـن افـراد در دوران خـود میداننـد کـه وقتـی بـه عبـادت میایسـتاد،
چهـرۀ ایشـان زرد میشـد و تمـام بـدن حضـرت میلرزیـد؛ وقتـی از امـام در رابطـه بـا این
2

کیفیـت سـؤال میشـد ،میفرمـود :مگـر نمیدانـی در برابـر چـه کسـی ایسـتادهایم؟!

سـجاد؟ع؟ نوشـته اسـت .در ایـن کتـاب 26 ،فـراز از مناجاتهـای امـام؟ع؟ را بـ ه طـور
ّ
مفصـل بیـان نمـوده اسـت و در پایـان ،ایـن مناجـات علـی؟ع؟ را آوردهاسـت:
 ...و اســمع دعایــی إذا دعوتــک ،إذا نادیتــک و أقبــل علـ ّـي إذا ناجیتــک،
3

فقــد هربــت إلیــک و وقفــت بیــن یدیــک. ...

امـام پنجـم شـیعیان از دیـدگاه بریلویـه بـه عنـوان پنجمیـن امـام باطنـی اسـت .در
 .1همان ،ص .124-123
 .2مصطفایی ،محمدنجم ،نجات کا راسته ،ص .73
 .3قادری ،محمدطاهر ،مناجات امام زین العابدین؟ع؟ ،ص .71-69
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دکتـر طاهـر قـادری شـرحی بـه نـام مناجـات امـام ز یـن العابدیـن؟ع؟ بـر مناجـات امـام
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رابطـه بـا امـام محمـد باقـر؟ع؟ بريلويـه اعتقـاد دارنـد کـه پيامبر اسلام؟لص؟ در مـورد آن
حضـرت فرمودهانـد« :شـکافندۀ علـوم» 1و از جابـر خواسـتهاند کـه سالمشـان را بـه وی
برسـاند 2.احمدرضاخـان بریلـوی آن امـام را بحرالعلـوم خطـاب کـرده و از آن حضـرت
3

(در علـم) طلـب امـداد میکنـد.

امـام جعفـر صـادق؟ع؟ بـه عنـوان ششـمین امـام باطنـی نـزد بریلويـه از اعتبـار خاصـی
برخـوردار اسـت؛ چـون آنهـا اعتقـاد دارند که امام جعفر صـادق؟ع؟ صاحب کتاب جفر
است و در آن کتاب ،تمام علوم ما کان و يکون وجود دارد .امام ابوحنيفه ،امام مالک،
شـاگردان امـام جعفـر صـادق؟ع؟ بودنـد 4.بریلویـه مراسـمی نیـز بـه نـام «کـوں دے امـام
صـادق؟ع؟» دارنـد و در ایـن روز ،غذاهـای متنـوع و فراوانـی درسـت میکننـد و بـا هدیـه
نثـار امـام صـادق؟ع؟ حاجـت خـود را میطلبنـد و معتقدنـد ایـن عمـل در برآوردهشـدن
حاجاتشـان تجربـه شـده اسـت 5.احمدرضاخـان بریلـوی امـام صـادق؟ع؟ را ناطـق بـه
6

حـق میدانـد و از آن حضـرت میخواهـد کـه ایشـان را در راه حـق امـداد نمایـد.

هفتمیـن امـام باطنـی از نـگاه بریلویـه امـام هفتـم شـیعیان ،یعنـی امـام کاظـم؟ع؟
اسـت .بریلویه معتقدند ،آن حضرت صاحب کرامت و کشـف میباشـد که به خاطر
154

دفـاع از دیـن اسلام ،اکثـر عمـر خويـش را در زنـدان خلیفـۀ ظالـم بنیعبـاس گذرانـد و
7

حضـرت را بـه وسـیلۀ زهـر بـه شـهادت رسـاندند.
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بریلویـه امـام رضـا؟ع؟ را امـام ضامـن 8و امـام باطنـی هشـتم میداننـد کـه دارای
ویژگیهـای خاصـی بـوده و در آن زمـان بـه تمـام زبانهـای دنیـا مسـلط بـوده اسـت کـه
 .1مصطفایی ،محمدنجم ،همان ،ص .74
 .2بریلوی ،احمدرضاخان ،جامع االحادیث.400 /5 ،
 .3همو ،حدائق بخشش ،حصۀ دوم ،ص .327
 .4همو ،خالص االعتقاد ،ص 466؛ جیالنیقادری ،ریاضالحسن ،فیضان جعفر انام ،ص .5
 .5قادر یترابی ،محمدشهزاد ،صراط األبرار ،ص .57
 .6بریلوی ،احمدرضاخان ،حدائق بخشش ،ص .424
 .7مصطفایی ،محمدنجم ،همان ،ص .75
 .8بریلوی ،احمدرضاخان ،ملفوظات ،ص .382

اگـر کسـی بـا زبـان خـودش از امـام سـؤال میکـرد ،امـام بـا زبـان همـان شـخص جـواب
1

وی را مـیداد.

نهمیـن امـام باطنـی نـزد بریلویـه ،امـام محمـد تقـی؟ع؟ اسـت و بـر ایـن باورنـد کـه آن
حضـرت از همـان کودکـی ،دارای مقـام امامـت بودهانـد و دارای جرئـت و شـجاعت
2

بودنـد و بـه غيـر از خـدا از هیچکـس نمیترسـيدند.

بریلوی ــه ام ــام ه ــادی را ب ــه عن ــوان دهمی ــن ام ــام باطن ــی پذیرفتهان ــد و آن حض ــرت
را مســـتجابالدعوه میداننـــد کـــه از نظـــر اخـــاص و اخـــاق در آن زمـــان ،نظيـــری
نداشـــتند.

3

یازدهمیـن امـام باطنـی نـزد بریلویـه ،امام حسـن عسـکری؟ع؟ میباشـد که ایشـان را در
ّ
4
پرهيـزکاری و تقـوا ،در قلـه میدانند.
بریلویـه امـام مهـدی؟جع؟ را وارث دو نـوع از خالفت و امامت میدانند و معتقدند آن
حضـرت ،هـم حامـل والیـت و امامـت باطنـی اسـت ،هـم ظاهـری .از دیـدگاه بریلویـه،
خالفـت و امامـت بـه مهـدی؟جع؟ ختـم خواهد شـد .از نـگاه آنان ،اطاعـت از مهدی
واجـب اسـت و تکذیـب ایشـان منجـر بـه کفـر خواهـد شـد 5.امـام مهـدی؟جع؟ هـم
خلیف�ۀ ظاه�ری اس�ت و ه�م باطن�ی و ه�ر دو خالف�ت در ایشـان جمـع شـده اسـت.
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بریلویـه معتقدنـد کـه قیـام مهـدی؟جع؟ و خـروج آن حضـرت ،از لـوازم ایمـان اسـت؛
ادعـای خـود بـه ایـن روایـت اسـتناد کردهانـد:
عن جابر بن عبد اهلل قال :قال رســول اهلل؟لص؟« :من أنکر خروج المهدي
6

فقد کفر بما انزل علی محمد.»...

 .1مصطفایی ،محمدنجم ،نجات کا راسته ،ص .77
 .2همان ،ص .78
 .3همان ،ص .79
 .4همان ،ص .80
 .5قادری ،محمدطاهر ،القول المعتبر ،ص .56
 .6مفتیهاشم ،محمد ،معرفت امام مهدی.110 /1 ،
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لـذا اگـر کسـی قیـام ایشـان را انـکار نمایـد ،کافـر گردیـده اسـت .بریلویه بـرای اثبات این

بنابرایـن هـر کسـی منکـر امـام مهـدی؟جع؟ شـود ،در واقـع هـر دو نـوع خالفـت را منکـر
شـده اسـت .امـام مهـدی؟جع؟ انتهـای مظهریـت محمـدی اسـت؛ بـه همیـن دلیـل
ُ
نـام ایشـان هـم محمـد و خلـق او هـم محمـدی اسـت .همانطـور که رسـول خدا؟لص؟
امامـت ظاهـری و باطنـی را داشـت ،امـام مهـدی؟جع؟ نیـز وارث هـر دو و امیـن
خالفـت ظاهـری و باطنـی محمـد؟لص؟ اسـت .آن امـام مرجـع تمـام اولیـا خواهـد بـود
و اولیـای الهـی در سراسـر جهـان بـه ایشـان اقتـدا مینماینـد .در موقـع ظهـور حضـرت،
1

عیسـی؟ع؟ بـه آن حضـرت اقتـدا مینمایـد و امامـت ایشـان را نیـز اعلام میکنـد.

نتیجهگیری

ً
نـگاه بریلو یـه بـه امامـت باطنـی ،دقیقـا همـان نگاهـی اسـت کـه شـیعه بـه امامـت دارد و بر
همیـن اسـاس ،تعر یـف امـام باطنـی را همـان تعر یـف شـیعه از امام میدانند کـه به معنای
والیت و سرپرسـتی اسـت.
بریلو یـه شـیوۀ تعییـن امـام و خلیفـۀ باطنـی را بر اسـاس نص ،و نصب و تعییـن امام باطنی
را از جان�ب خ�دای متع�ال میدانن�د .آن�ان امامـت را تـداوم راه نب ّـوت و رسـالت ،و آن را
ّ
مسـئلهای الهـی تلقـی میکننـد .از نـگاه آنان ،امـام باطنی همچون پیامبـر؟لص؟ از جانب
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یگـردد و امامـت غیـر از دریافـت و ابلاغ وحـی کـه بـه پیامبـر اختصـاص
خداونـد تعییـن م 
دارد و ب�ا خاتمیـت پایانیافتهـ اس�ت ،ب�ا نب ّ�وت تفاوتـی ن�دارد .لذـا امامـت و والیـت باطنـی
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را امـری اجتبایـی میداننـد؛ یعنـی منتخـب و برگزید هشـده از طـرف خـدای متعـال بـرای
امامـت و والیـت.
البتـه آنـان بـرای شـیخین قائـل به خالفت ظاهری هسـتند و در این نوع خالفت ،شـیخین
را بـر علی؟ع؟ مقدم دانسـتهاند.
بریلویه معتقدند که غوثیت و ابدالیت و هرچه به پادشاهان و امیران و حتی عرفا رسیده،
از والیت علی؟ع؟ است .حضرت علی؟ع؟ سرمنشأ و سرچشمۀ فیض والیت محمدی
است که از فیض والیت ایشان ،فاطمه؟اهع؟ نیز بهرهمند شده است.
در نگاه بریلویه ،بر اسـاس نص نبوی در حدیث غدیر ،روز غدیر خم ،سلسـلۀ والیت بعد
 .1قادری ،محمدطاهر ،حیات و نزول مسیح آور والدت امام مهدی ،ص .56-49

از علی؟ع؟ در امامان بعد از ایشان اجرا شد ،که هزاران نفوس قدسیه در هر زمان ،از مرتبۀ
والیـت ایشـان سـیراب شـدهاند .بریلو یـه بـا اسـتناد به حدیـث غدیر ،امامـت آن حضرت و
امامان دوازدهگانۀ شیعه را تا روز قیامت پذیرفتهاند و معتقدند والیت باطنی علی؟ع؟ پس
از یکایـک امامـان ،بـه امـام مهدی؟جع؟ رسـیده اسـت .بر همین اسـاس بریلو یـه ،برای آن
بزرگواران مناقبی به صورت جداگانه نقل نمودهاند و احترام خاصی برای ایشـان قائلاند؛
تا جایی که احسان الهی ظهیر (از مخالفین شیعه و بریلویه) آنها را شیعه میداند.
امام مهدی؟جع؟ از نگاه بریلویه وارث هر دو نوع خالفت (ظاهری و باطنی) است .آنان
معتقدنــد آن حضــرت ،هــم حامــل والیــت و امامــت باطنــی اســت ،هــم ظاهــری .از دیــدگاه
بریلو یــه ،خالفــت و امامــت بــه مهــدی؟جع؟ ختــم خواهــد شــد .از نــگاه آنــان ،اطاعــت از
مهدی؟جع؟ واجب است و تکذیب ایشان منجر به کفر خواهد شد .امام مهدی؟جع؟،
ه��م خلیف��ۀ ظاه��ری استــ و همــ باطن��ی و ه��ر دو خالفــت در ایشــان جمــع شــده اســت کــه
والیــت علــی؟ع؟ بــه ایشــان ختــم خواهــد شــد .بریلو یــه آن حضــرت را آخر یــن امــام و خلیفۀ

الهی میدانند.
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چـاپ نهـم :منهـاج القـرآن ،الهـور 2009 ،م.
 ،-----------حیات و نزول مسـیح آور والدت امام مهدی ،چاپ اول :منهاج القرآن،الهور 2008 ،م.

 هيوليرب هاگديد زا ینطاب تماما هاگياج

غاز یقـادری ،غالمرسـول ،خالفـت بلا فصـل ،چ�اپ اول :مدینـة بکدپـو چـوک فاروقـی
حسـین ظفـر وال رود نـاروال ،الهـور 1981 ،م.
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 ،-----------ذبح عظیم ،ترجمه :عبدالحسـین رییسالسـادات ،چاپ اول :مجمعجهانی تقریب مذاهب اسلامی ،تهـران 1389 ،ش.
 ،-----------سـیف الجلـي علـی منکـر والیـت علـي ،چـاپ هشـتم :منهـاج القـرآن،الهـور 2005 ،م.
 ،-----------غایة االجابة في مناقب القرابة ،چاپ اول :منهاج القرآن ،الهور 2006 ،م. ،------------فلسفۀ شهادت امام حسین ،چاپ پنجم :منهاج القرآن ،الهور 2001 ،م.

 ،-----------کنز المطالب في مناقب علي بن ابيطالب ،چاپ اول :منهاج القرآن،الهور 2005 ،م.
 ،-----------مـرج البحر یـن فـي مناقب الحسـنین ،چـاپ دوم :منهاج القـرآن ،الهور، 2003م.
 ،-----------مناجات امام زینالعابدین ،چاپ اول :منهاج القرآن ،الهور 2004 ،م.گهمـن ،محمدالیـاس ،فرقـه بریلو یـت پـاک و هنـد کا تحقیقـی جائـزه ،مکتبـة اهـل سـنت و
جماعـت ،الهـور.
مرادآبادی ،نعیمالدین ،کتاب العقائد ،اعلی حضرت نت ورک.
مصطفایی ،محمدنجم ،نجات کاراسته ،ادارۀ تحقیقات اسالمیۀ حنفیه ،الهور.
مفتیغالم ،رسول ،تذکرۀ امام حسین ،دار العلوم قادریة جیالنیة.

160

مفتیهاشـم ،محمـد ،معرفـت امـام مهـدی (امـام مهـدی متعلـق شـعور و آ گاهـی کا ایـک
عظیـم شـاهکار) ،چـاپ اول :دی اسلامیک ریسـرچ سـینڑ  ،dhaکراچـی 2018 ،م.

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و ششم _ پاییز و زمستان 1398

مفید ،محمد بن محمد ،االرشـاد في معرفة حجج اهلل علی العباد ،چاپ اول :کنگرۀ شـیخ
مفیـد ،قم 1413 ،ق.
ملطاوی ،حسنکامل ،خامس الخلفاء الراشدین االمام الحسن بن علي ،نفس اسالم.
نقشبندیقادری،سیدضیاءالدین،حقانیتامامحسینآور حدیثقسطنطنیه کیتحقیق،
چاپ اول :ابوالحسنات اسالمک ریسرچ ،حیدرآباد ،دکن 1429 ،ق.

واحدرضـوی ،صاحبـزاده ابوالحسـن ،رسـول کائنـات کا تاریخـی خطبـه حجـة الـوداع اردو
ترجمـه ،طالـب دعـا 2007 ،م.
پایاننامهها
آصفحسین« ،تحلیل و بررسی آرای کالمی بریلوی» ،پایاننامۀ سطح دو ،جامعة المصطفی
العالمیة ،قم 1391 ،ش.

نظرية اإلمامة الباطنية عند فرقة بريلويه
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الخالصة:
ّ
تقول فرقة بريلويه باإلمامة الباطنية لألئمة االثني عشر؟مهع؟ ،فإنهم يعتقدون باإلمام أمير
ًّ
ً
باطنيـا ،ومـن بعـده سـائر األئمـة؟مهع؟ أئمة باطنية،
المؤمنيـن؟ع؟ أنـه الخليفـة األول وإمامـا
وتـرى هـذه الفرقـة أن تعييـن اإلمامـة الباطنيـة ليـس بيد الناس وأنها ٌ
نصب مـن قبل اهلل؟زع؟،
وأمـا الخالفـة الظاهرية فاختيـار الخليفة بيد الناس.
وتقـول فرقـة بريلويـه عـدة خصائـص لإلمـام الباطنـي ،منهـا :العلـم ،علـم الغيـب ،األفضلية،
الشجاعة ،الكرامة ،التصرف ،والغوثية .وهذا المقال يروم من خالل المنهج الوصفي _ التحليلي
علـى أسـاس مطالعـة المكتبـات إلـى دراسـة منزلـة اإلمامـة الباطنيـة عنـد هـذه الفرقـة ،وأنهـا
ّ
اإلماميـة.
تشـترك فـي كثيـر مـن األمـور مـع الشـيعة
المفردات األساسية :بريلويه ،اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟ ،اإلمامة الباطنية ،الخالفة الظاهرية،
السنة االثني عشرية.

 .1أستاذ مساعد وعضو لجنة الكالم في جامعة األديان (الكاتب المسؤول).
 .2ماجستير في المذاهب اإلسالمية ،والسطح الرابع في الحوزة العلمية .
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by the Followers of Berilwiyah Sect
Mahdi Farmaniyan 1 / Abbas Khosravi 2
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Berilwiyah believe in the esoteric caliphate and lordship for the
Shiite Infallible Imams. As such, they believe in Imam Ali as
the first esoteric caliph and imam, followed by the rest of eleven
Infallible Imams. According to them, nomination of the esoteric
caliph and imam is done by Allah, hence no role is assigned to
people, while apparent leaders and caliphs can be chosen by people.
They believe in a number of characteristics for the esoteric caliphs
and imams, e.g., knowledge, knowledge of the unseen, priority,
courage, sublimeness. Focusing on the status of imamate before
the Berilwiyahs, the present descriptive-analytical paper shows that
they have many points in common with Shiism.
Keywords: Berilwiyah, Imam Ali, esoteric imamate, apparent
caliphate, Twelver Sunnis.
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