
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

است « یجریانشناسی سلفی گری در عربستان سعود»تقریرات سلسله درسهای  ی پیش رو، جزوه

ه اند. شدارالمهدی )عج( مسجد سادات تدریس کانون و پایگاه انصدر 6931که در تیرماه سال 

تذکر این نکته الزم  خوانندگان محترم بتوانند از آن نهایت استفاده را ببرند. امید است که

است که این جزوه قابلیت تدریس در ضمن یک دوره ی فشرده در سایر مراکز فرهنگی را به 

پیشنهادات نتقادات و ا محترم تقاضا می شود تا و اساتید خوانندگان از همه ی آسانی دارد.

 نمایند. ع وپایگاه انصارالمهدی )عج( مسجد سادات ارجانسبت به مطالب آن را به کانون  خویش

 (61/1/6931و69/و چهارشنبه )سه شنبه و دوم جلسه ی اول

اهل »و مذهب « اهل حدیث»مذهب از دل  «سلفیت»است. جریان « سلفیت»یکی از جریانات  «وهابیت»مذهب 

 «وهابیت»برآمده است. سی الی چهل درصد عقاید  «عثمانیه»فرقه ی  و «اصحاب اثر» نیز از درون مکتب« حدیث

شروع « اصحاب اثر»باید از را « وهابیت»از است، لذا بحث  «اهل حدیث»از  ی آنها و باقی مانده «تیمیه ابن»از 

 .نمود

 اصحاب اثرمکتب 

صلی اهلل علیه وآله و  «پیامبرفعل  قول و» به معنای« اثر»تا قبل از ظهور احمد بن حنبل در مصطلحات اهل سنت  

و « حدیث»اعم از  این اصطالح، «اصحاب اثر»در نظر از این رو  است« صحابه و تابعین کردار بزرگانگفتار و»

« قول و فعل پیامبر»تنها شامل « سنت»همچنانکه « فعل»می شود نه « قول»بوده است زیرا حدیث تنها شامل « سنت»

 ردار صحابهکابعان گفتار ودر عصر اتباع تبنابراین . «قول و فعل صحابه و تابعین»صلی اهلل علیه وآله می شود نه 

باره ی تعالیم ت و درو فعل پیامبر صلی اهلل علیه وآله آیینه ی سنت نبوی موضوعیت یاف لیز همچون قون نیعتابو

 دینی به کار می رفت. 

بنابراین تا ابتدای سده ی سوم  اسالمی است. ی دوم سده «اصحاب آثار»یا « اصحاب اثر»اصطالح تاریخ پیدایش 

این مگر در موارد کمی که  به کار نمی رفته است ی اهل سنتی  طیف سنتگرا درباره« اهل حدیث»اصطالح 

 درباره ی افراد دیگری غیر از طیف سنتگرا به کار می رفت.اصطالح 



ه به مناطق تازه فتح شده باز اببعد از رحلت پیامبر و فتوحات صحابه راه برای کوچ کردن یک یا چند نفر از صح

)که بر اثر فتوحات بی حساب  ی جدیدنمایند. در این فضا شد و آنها بدین وسیله شروع به بیان تعالیم اسالمی می

 هرکاری که انجام می دادند بدل شدند از این رونماد اسالم به  «صحابه» و کتاب خلفای وقت صورت گرفت(

ای صحابه به راحتی میان مسلمانان رواج می یافت. این هبدعت برای مردم حجت شمرده می شد به همین جهت

روند تا سال هفتاد الی هشتاد هجری قمری ادامه یافت تا اینکه بعد از جریان یزید و قیام امام حسین علیه السالم 

)که خود  «اصحاب رای»، «اصحاب اثر»در برابر  اد و در کوفهرویکردهای فکری مختلفی میان مسلمانان اتفاق افت

 مدند.به وجود آاهل سنت بوده اند( 

در زمان امام « اهل رای»وقعی نمی نهادند و منتقد آراء صحابه بودند. ابوحنیفه که از بزرگان  «اثر»اصحاب رای به 

که عقل گرا ) «عتزلهم»ره هم ه حدیث صحیح نداریم. در بصکرد که ما بیش از هفدمی بود ادعا  صادق علیه السالم

 گشته بود. با ظهور اثرگرایینماد « مالک بن انس»با سردمداری کوفه، مدینه  در مقابلشکل گرفتند و  (بودند

نگاشتن کتاب موطا به درخواست منصور دوانیقی، جریان اثرگرایی وارد فاز جدیدی و لک در میان اثرگراها ما

منتهی می  «صحابه»نمی رسد بلکه به « قال رسول اهلل»ا وجود دارد که به . در این کتاب حدود نهصد فتومی شود

سان سنت پیامبر صلی اهلل علیه وآله نیز بوده و به « فتوای صحابه و تابعین»شامل « اثر»از این رو در نظر مالک  شود.

  ود.موضوعیت یافته ب

به این نتیجه می رسد که بیشتر احادیث مسلمانان  «موطا مالک»جوزف شاخت مسیحی اسالم شناس با بررسی 

نبوده و ساختگی نویسندگان کتب حدیثی است. ایشان ادعا نمود که هر صلی اهلل علیه وآله متصل به زمان پیامبر 

این نظریه شاخت آنقدر در جهان غرب بازتاب مهمی یافت که چقدر حدیثی صحیحتر باشد جعلتی تر است. 

 .زار صفحه در مورد این نظریه مطلب ارائه داده اندایشان حدود هجده ه بعد ازمتفکران غربی 

گذاشت این بود که ن بر روند تفکر اسالمی اثر میرسوال اساسی ای که درآن زمان وجود داشت و ابهام درآ

خلفاء به تدریج که روی کار می آمدند از کجاست؟  )رهبری(« امامت»و محدوده ی  «رسالت»محدوده ی 

قول و »به « سنت»از این رو دایره ی  ی رسالت کم گذاشته و بر دامنه ی خالفت و رهبری می افزودندمحدوده 

 .هم کشیده شد« فعل صحابه و تابعین



)زمان  که تاکنون «سنت»شافعی تحولی در فقه اهل سنت روی داد. او اصطالح احمد بن ادریس بعد از ظهور 

 پیامبرخصوص صحابه و تابعین اطالق می شد را محدود به  وه وآله صلی اهلل علیبه سنت پیامبر  (بن انس مالک

خارج نمود. با این اصطالح « سنت»از دایره ی نیز شیخین را قول و فعل نمود و حتی  ااکرم صلی اهلل علیه وآله

 .اری از اثرها تبدیل به حدیث شدندجدید شافعی بسی

« قول و فعل پیامبر»به « سنت»مثل محدود بودن با پذیرش برخی از آراء شافعی  «احمد بن حنبل» ،بعد از شافعی

ای به ج «اهل حدیث»مکتب زند که در نتیجه آنها دست می  مهم و تاثیر گذار به چند کارصلی اهلل علیه وآله 

قد شد و معت هتنوش )اهل سنت( «اصحاب اثر»اعتقادات  ی برایمنشور :اوالایشان د. شکل می گیر «اهل اثر»مکتب 

و طبیعتا  است «اهل سنت و جماعت»بوده و خارج از « اهل بدعت»را نپذیرد  یکی از مفاد این منشورکه هر کس 

خواهد بود. از این رو معتزله، « کل بدعه ضالله و کل ضالله فی النار»مشمول حدیث پیامبر صلی اهلل علیه وآله 

جماعت قرار اهل سنت و گر از فرقه ها خارج از دایره ی خوارج، نواصب، شیعه، جهمیه و برخی دی ،قدریه

عدم جواز خروج علیه » مطرح نمودند وآن« رهبریامامت و »نظریه ی سیاسی خاصی را در باب  :ثانیا گرفتند.

 .است (باشد و فاسق اگر چه ظالم)« حاکم

فرق « اصحاب اثر»البته با اصطالح ی نخست دهه ی سوم به وجود آمد و  در نیمه« اهل حدیث»بنابراین اصطالح  

می دانستد. البته کم کم زمینه ای  صلی اهلل علیه وآله« قول و فعل پیامبر»منبع دین را تنها  «اهل حدیث»داشت زیرا 

 را اطالق نمایند اما« اهل حدیث»اصطالح  اهل سنت، طیف سنتگرای متقدم و متاخر مایجاد شد تا برخی به تما

 تعبیر است. تسامح دراین  باید دانست که

 (61/1/6931و61وجمعه/ شنبه)پنج و چهارم جلسه ی سوم

 عثمانیهفرقه ی 

به اهل بیت  شاننوع نگاه به گونه ای که است ر عظیمی گذاشتهتاثی یکی از فرقه هایی که در تفکرات وهابیون

عثمانی ها، اهل سنتی . است« عثمانیه فرقه ی»ه است، بغض آلود نموده و آن را احیانا را عوض کردعلیهم السالم 

علیه السالم امام علی  اوال: عثمان مظلوم کشته شد، ثانیا: ،توسط انقالبیون در جریان قتل عثمان که معتقدندهستند 

خالفتش مردود و تمام سنتهای زمان  است، به اجماع امت خلیفه نشدهایشان چون  ، ثالثا:استدر این ماجرمقصر 



می اشاره  «فتنه ی کبری»با نام  ،این زماناز  اهل سنت درکتب خودشانست. نی مورد قبول خالفت آن حضرت

 ند.کن

عثمان شروع به به بعد از این سال  فت عثمان یعنی سال سی به بعد است.خالدوم نیمه ی  تاریخ پیدایش این فرقه

باعث عثمان  «داثاح»معروف است.  «احداث»به  این بدعتها در کتبهای اهل سنت  که هایی نمودگذاری بدعت

و عمار یاسر و عمرو عاص  محمد بن ابی بکر ابوذر در مدینه ومثل طلحه، زبیر، عایشه و  «صحابه»شد بسیاری از 

را  «احداث»عثمان این که . برخی معتقدند کوفه مخالف او گردنددرمالک اشتر و عمرو بن حمق و مصر  رد

  انجام داد. بن حکم بخاطر دامادش مروان

دلیل همین احداث و بدعتها به قتل می رسانند و تمام تالش آن حضرت عثمان را به مصری، چهار نفر  زماندر این 

و با اقبال مردم علیه السالم بعد از قتل عثمان . امام علی جهت سد باب خلیفه کشی در عالم اسالم بی نتیجه می ماند

با  ،صرفا بخاطر بغض امام علی علیه السالمو عایشه مثل طلحه در این زمان برخی از صحابه لیفه شد. آنان خاصرار

را بلند می نمایند. عایشه و عمرو عاص  اواز مظلومیت  یطرفدارعلم در ظاهر  ،اینکه از منتقدان جدی عثمان بودند

اصرار  برمی خیزند واو  ی ازخونخواه بهاست خاندان آنان از یعنی خاندان بنی مخزوم  ای این که عثمان ازعبا اد

مقاومت  اما حضرت در برابر آنان. ددهبه جهت قصاص تحویل به آنها باید قاتالن عثمان را حضرت  که می کنند

پس تو  :نها گفتند. آ، نمی توانم این کار را انجام دهمندمعلوم نیستتالن عثمان بعینه ا: چون قه و می گویدکرد

 اینجاست که علیه حضرت اعالم جنگ کردند.  تی وخلیفه نیس

بود.  نماینگر دو جریان مدافع و مخالف عثمانبه روشنی که  مدجنگ جمل و صفین شعاری به وجود آ رد

و مخالفان عثمان شعارشان  علیه السالمعلی امام و طرفداران  «انا علی دین عثمان» :شعر می دادندطرفداران عثمان 

 بنابراین .«علوی» معروف شدند و گروه دوم به «عثمانی»گروه اول به کم کم از این رو  «انا علی دین علی:»این بود

 ی بالفصل به عنوان خلیفهابوبکر و عمر را این عنوان شامل اهل سنتی که زیرا  ندنیست «شیعیان»مرادف با  «انعلوی»

در یکی داشتند. نیز می شود اگرچه این اهل سنت در خالفت عثمان اشکال قبول داشتند پیامبر صلی اهلل علیه وآله 

فرمانده »این بود:  ؛بود «عبیداهلل بن عمر»آنها دارن عثمان که فرمانده علی در برابر طرفامام  گها شعار سپاهیاناز جن

فرمانده ی ما فرد خوبی :»که در برابر آنها، عثمانیان شعار می دادند« ی شما فرد بدی است اما پدرش خوب است

بنابراین عثمانیه در دوران  مطلب است.ن دهنده ی همین نشااین شعار به روشنی «. است و فرزند انسان خوبی است

 علی علیه السالم شکل گرفت. م خالفت اما



علیه امام علی خالفت به دوران  . گفته شد کهعلیه السالم بیشتر شدامام علی ، ضدیت با مدن معاویهآسرکار بعد از 

جا نیفتاد مثل جهر به بسم  نزد اهل سنتعلیه السالم کدام از سنتهای امام  گویند، لذا هیچ یم «فتنه»السالم دوران 

بوده اند مثل فرزدق شاعر مذهب عثمانی  خیلی از افراد موجه تاریخی،. غیرهو عدم جواز مسح بر خفین اهلل،

کتابت هم را برداشت و و سب امام علی علیه السالم لعن هم  به خالفت، رسیدن بعد ازعمر بن عبدالعزیز  .معروف

حرف او را از اهل سنت هیچ کس با این حال اما ؛ بوداز استادش البته در کار اول متاثر روع کرد که حدیث را ش

 قبول نکرد.

شروع شد. لعن هم  «بنویس یک چیزی»:گفتبن انس که به مالک دوانیقی در زمان منصور  عمالکتابت حدیث 

زیدیها شکل گرفت. قیام هشتاد قمری فضای جدیدی با  نجاه تا صد وزمان بنی عباس از بین رفت. بین سال صد وپ

اگر امام علی را خلیفه چهارم که می گفتند: پیدا شدند از علمای اهل سنت در این زمان در اصحاب اثر کسانی 

. عبداهلل شافعی و مالک هشتاد و شاگردان او همچون و سال صددر مثل عبداهلل بن مبارک ی ندارد، اشکال مبدانی

 داشت.را  علیه السالم حب امام علی بن مبارک

است. مامون دستور  معتزله بغداد او ازبود علی افضل صحابه است. د مد که معتقآکار سر ومامون  در همین فضا

را نقل هرکس فضایل معاویه در مقابل و  سکه داده شود را بگوید به اوعلیه السالم هرکس فضائل امام علی  داد تا

ن اوبه عنعلیه السالم م علی به اماتربیع او  بن حنبل و مساله یدر این دوران احمد  رد.گی کند مورد ضرب قرار

 کرد:قلمداد را خلیفه چهارم علیه السالم علی  امام ای در یک فرایند سه مرحلهاحمد ظهور کرد. خلیفه ی چهارم 

 .«خالف سنت عمل نکرده است امام علی را خلیفه ی چهارم بداند کسهر» :گفت 012تا  022از سال( 1

 .«مطابق سنت عمل کرده است امام علی را خلیفه ی چهارم بداندکس هر: »گفت 002تا  012از سال ( 0

 .«استعمل کرده چهارم نداند  خالف سنت ی را خلیفه علی کس امام هر» گفت:  041تا  002از سال  (3 

 ؛«فهو اصل من حمار اهله من لم یربع بعلی»جمله ی معروف احمد بن حنبل این است:

است که در صورت نپذیرش خالفت امام  «عدالت صحابه»نظریه گرایش احمد به مساله ی تربیع از طرفی  دلیل

و با او کرده زیرا بزرگان صحابه آن حضرت را امیر المومنین خطاب  ه السالم مورد اشکال قرار می گرفتعلی علی

و طبیعتا اگر امام  اجرا می نمودرا الهی حضور آنان حدود  ت درن حضرهمانگونه که آ حج به جا می آوردند



علی علسه السالم را به عنوان خلیفه قبول نداشتند نمی توانستند این کار را انجام دهند و از عدالت خارج می 

ت طبق آن حضر. از طرف دیگر روایتی به نام روایت سفینه از پیامبر صلی اهلل علیه وآله وارد شده است که گشتند

بعد از آن مدت خالفت به سلطنت و پادشاهی تبدیل خالفت بعد از خویش را سی سال معرفی نموده است و آن 

طبیعتا مدت خالفت هر چهار خلیفه این مقدار خواهد بود و اگر مدت زمان خالفت امام علی علیه می شود و 

 السالم به شمار نرود این حدیث خطا خواهد بود. این حدیث این است:

 «.خالفه النبوه ثالثون سنه ثم یوتی اهلل ملکه من یشاء»یا « الخالفه ثالثون سنه ثم یکون بعد ذلک الملک»

 در محاسبه ی این سی سال دو نظر وجود دارد:

.نظر احمد بن حنبل و سعید بن جهمان )راوی روایت(:خالفت ابوبکر دو سال و اندی، خالفت عمر ده سال، 1

 سال. 6خالفت امام علی سال و  10خالفت عثمان 

.نظرمسعودی: خالفت ابوبکر دو سال و سه ماه و هشت روز؛ خالفت عمر ده سال و شش ماه؛ خالفت عثمان 0

سال و هفت ماه چند روز کم و خالفت امام حسن هشت ماه  4روز و خالفت امام علی  13یازده سال و یازده ماه و 

 و ده روز.

تصحیح عدالت صحابه و نیز تفسیر معقول حدیث پیامبر صلی اهلل علیه وآله به این دو دلیل احمد بن حنبل جهت 

البته این کار برای او بی هزینه نبود بلکه برخی از اهل سنت به این کار او  خالفت امام علی علیه السالم را بپذیرد.

 :گوید یمخویش مقدسی در احسن التقاسیم  اعتراض نمودند از این رو

  .«به همین کار احمد اشکال داشتند را دیدم که از دست احمد ناراحتند وحنابله ای  اصفهانمن در سفرم به »

بنابراین احمد بن حنبل در واقع جهت جمع میان روایات متعارض از طرفی خالفت امام علی علیه السالم را مشروع 

خالفت امام  با این که بته این افرادال .از امام علی علیه السالم می شمرد عثمان را افضل اند و از طرف دیگرمی د

خالصه اینکه  را نپذیرفتند.برشمردند اما سنتهای آن حضرت جز سنت علیه السالم را مشروع دانستند وآن را علی 

عدیل برخی اصحاب اثر در ابتدای قرن سوم با تالشهای احمد بن حنبل و برخی دیگر علمای اهل سنت با ت

( و گرایشهای صلی اهلل علیه وآله« سنت پیامبر»خصوص به  «سنت»مفهوم مثل تحدید گرایشهای فکری )فقهی، 

مانی گری و مشروع روحیه ی عثرفض  اعتقادی ـ سیاسی خویش )مثل ترک دشمنی با امام علی علیه السالم و

 بدل شدند.« اهل حدیث»( به دانستن خالفت آن حضرت



 (61/1/6931جلسه ی پنجم )شنبه/

 حدیثاهل شاخصه های 

نص گرایی)در برابر عقل گرایی(، ظاهرگرایی ، استگذاشته تاثیر د اهل حدیثیرعقاکه دمهمترین شاخصه هایی 

اصحاب حدیث  به تعبیری علمی تر .)در مقابل مجاز گرایی( استحقیقت گرایی در معنا ( و باطن گراییبرابر در )

را منبع معرفت می دانند.  «نقل»تنها به عقل ارزش نداده و در آن که دارند  «معرفت شناسی»یک سری مبانی 

به شدت پایبند می « گراییظاهر»به  هاکه طبق آن برخوردارند« هستی شناسی» یک سری مبانیاز  همچنین آنها

 «حس»متکی بر ا نیز هآن «انسان شناسی»مبانی به همین جهت است که دارند. مجردات را قبول نوجود لذا  باشند

 «معنا شناسی»مبانی عالوه بر اینها به لحاظ زبانشناسی . می دانند« مادی بدن»محدود به را ان انسبوده و لذا وجود 

در شیعه نیز نوعی نص گرایی البته  است. «گراییمجاز ویل وتا»در برابر  «افراطی گراییرظاه» آنها نیز متکی بر

به معصوم شیعیان به دلیل اتصال  ق افتاد، اما این نص گراییتحقق داشته است مثل آنچه در جریان اخباریین اتفا

تفسیر »را محدود به  «تاویل»شیعیان منجر نشد گرچه مخرب نصص گرایی اهل حدیث لوازم  علیه السالم به

 ند.نمی دا «معصومقی یتطب

 عقاید اهل حدیث

 نواصب قرار دارند از این روو خوارج مرجئه،  ، جهمیه، معتزله، شیعه،قدریه مذاهب اهل حدیث در برابر

خودشان « گراییظاهر»تحت تاثیر  «خبری صفات الهی»در بحث آنها ت. عقایدشان ناظر به سخنان این فرق هس

عرش،  . مثالدر این نوع مباحث دنبال می کنندرا  )انسان وار(تشبیهی و تجسیمی  یرویکرد هستند به همین جهت

  .ی می کنندرا تفسیری کامال ماد قلم و میزان لوح،

 ی دیگران به آخر سخن خویشاشکالهااز را جهت دفع برخی کلمه چهاراندیشمندان آنها بعد از احمد بن حنبل 

در برابر معتزله که قائل به تاویل « وال تعطیل»عبارت  .«ال تکییفوالتجسیم والتعطیل بال تشبیه و»اضافه کردند:

غیر همدیگر می دانند. آنها را را غیر ذات الهی و الهی صفات طبق این سخن اهل حدیث  بودند به کار می رفت.

در بحث شدیدی بین اینها  این سالها نزاع . در میانمدند و اهل حدیث سال دویستو ده به وجود آ معتزله سال صد

فضای  در بحث صفات الهی از ه ماتریدیه و اشاعره به وجود آمد، کهدر این میان دو فرق گرفت.صفات الهی در

ال هی هو »:کردند و گفتنددر صفات الهی نه غیریت و نه عینیت را قبول ن شبیهی به تنزیه رفتند. اشاعره و ماتریدیهت



سیصد به بعد شکل  سال . این دو تفکر به نوعی جمع میان اهل حدیث و معتزله است. این فضا از«هو هی و ال

 .احناف ماتریدی عری اند و اکثراکثر شوافع و مالکیان اشباید دانست گرفت. 

معتزله واهل حدیث در میان نزاع  در این مساله مساله ی دیگر مهم خلق افعال عباد توسط خدای متعال است که باز

در فعل انسان بودن مختار .1:گفته اندنام دارند که البته برای تفویض دو معنا « مفوضه». قائالن به اختیار گرفته است

 معنای اول ،در این بحث مراد از تفویض به اهل بیت علیهم السالم.جهت تدبیر آنها تفویض امور عالم .0خویش. 

خلق »همچنانکه اهل حدیث قائل به  شدند« فعلکسب »است. اشعری و ماتریدی هر دو در برابر معتزله قائل به 

جمله  ل حدیث است.هستی شناسی و معنا شناسی اه نیز نمودی از مبانی معرفت شناسی،. این مساله گشته اند« فعل

 .در این فضا وارد فرهنگ جامعه ی اسالمی شد «التوحید و العدل علویان و التشبیهه و الجبر امویان:»ی معروف

در برای همه ی پیامبران قائلند اما  عصمت رانیز اهل سنت  و معاد همه ی فرق اسالمی مشترکند زیرادر نبوت 

 .قرار گرفته اندبرابر شیعه  اهل سنت درهمه مساله ی  امامت 

 گرایشهای فکری اصحاب حدیث بعد از احمد بن حنبل

 :سه گرایش اصلی به وجود آمددر میان اهل سنت ابن تیمیه  بن حنبل تا زمانبعد از احمد 

را  ندگونه نشان می داد روایاتی که به شدت خدا را انسان وار و جسماین گروه : تجسیمیگرایش تشبیهی و(6

سوی آنها اسرائیلیات بود. این گروه به شدت از البته خیلی ازکه پذیرفتند و درکتبشان نقل می کردند  می

 به این گروه در طول تاریخ گرفتند.می ماتریدیه و اشاعره مورد نقد قرار  گروههای عقل گرا مثل معتزله، شیعه،

رویت  اهل سنت تهم به تجسیم بوده است. البتهمثال پدر ابن ابی یعلی م .می گفتند« مشبهه»و « مجسمه»، «حشویه»

مادی خدای اما رویت  که ظاهر کالم او این است؛ قبول ندارند برخالف ابن تیمیهی خدای متعال در دنیا را جسمان

تجسیمی داشته  یدر آخرت را همه ی اهل سنت قبول دارند. مقاتل بن سلیمان قبل از احمد نیز رویکرد متعال

 است.

دارد. ابن « تاویل مختلف الحدیث»ابن قتیبه در این راستا کتابی به نام  یهی )با کمی تاویل(:(گرایش تنز2

. اصحاب نیز همین رویکرد را دنبال می نماید جوزی صاحب تذکره الخواص که سبط ابن جوزی اول و دوم است

اثر غزالی در رد « ذم یزید الرد علی المتعصب العنید المانع من»را قبول ندارند. کتاب ابن جوزی حدیث هر سه 



« آفه اصحاب الحدیث»می باشد. کتاب دیگر ابن جوزی پدر  است، کتاب ابن جوزی که لعن یزید را جایز دانسته

 است.« الموضوعات». کتاب دیگر ابن جوزی نگاشتن آن از دید اصحاب حدیث افتاد خاطر است که به

و این لفظ سلف با لفظ سلف ابن  «بزرگان قبل خود»لغوی است یعنی  سلف در اینجا به معنای (گرایش سلفی:9

غالبا سکوت می کنند به ارد. سلفیان در مسائل مستحدثه فرق د است، تیمیه که در معنای اصطالحی به کار رفته

  این دلیل که سلف چیزی در این باره نگفته اند. بغوی، بیضاوی و بربهاری از این دسته اند.

از یا  سعی در جمع میان گرایش اول و سوم می کند لذا کتابهایی که تایید می نمایده ظهور کرد ابن تیمیه ک

هفتاد  کتبی که مورد نقد اوست غالبا کتب گرایش دوم است. از گرایش سوم؛ همچنینیا  استگرایش اول 

 از اصحاب حدیث است و سی درصد نظریات خاص اوست. صد عقاید ابن تیمیهرد

اهل حدیث از چهار مذهب فقهی معروف اهل سنت یافت می شود. مثال ماتن عقیده ی طحاویه  میان گرایشدر

حنفی مذهب است. یکی از شروح معروف عقیده طحاویه شرح البانی است که کم کم جای عقاید نسفیه را در 

 ن خزیمه،روانش اشعری شده اند. ابخود شافعی نیز اهل حدیث است اما اکثر پی مدارس اهل سنت می گیرد.

بیهقی و ابن حجر عسقالنی شوافع اهل حدیثی اند. اما ابوحنیفه و اکثر پیروانش اهل حدیث نبودند. مالک بن انس 

اما اصحاب حدیثی است.  ،هم اصحاب اثری بود اما اکثر پیروانش اشعری اند. مثال ابوبکر باقالنی مالکی مذهب

 .فعی اندمالکی مذهب اند و برخی شااکثر مردم شمال آفریقا 

، ابن جوزی پدر، ابن خزیمه در در الشرح و االبانه عکبری ، ابن بطهافرادی مانند ابن عربی در العواصم من القواصم

، بربهاری در شرح السنه، در شرح اصول و اعتقاد اهل سنت و جماعت ، بیهقی در اسماء و صفات، اللکائیحیدالتو

 . با این گرایش اهل حدیثی سیر نموده اند یشطبری در صریح السنه و اآلجری در الشریعه خو

 (61/1/6931/شنبهیک)م سه ی ششجل

 ابن تیمیه و ظهور مکتب سلفیه

زیاد به چشم نمی خورد در سخنان اهل حدیث  وداین مباحثی که امروز در مباحث سلفیت و وهابیت مطرح می ش

. دادمیان مشرک و موحد  جای خود را به نزاعنزاع بین شیعه و سنی از بین رفت و به بعد تیمیه  ابنزمان از  و

ماتریدیه و اشاعره فراوانند اما پایه ی فکری همه ی آنها  اصحاب حدیث مادر اهل سنت هستند. گرچه متصوفه،

اهل حدیثی و از لحاظ فقهی  ،اعتقادی از لحاظ 807سال و متوفای  664سالمتولد تیمیه اهل حدیث است. ابن 



ضد صوفیان  ابن تیمیه البته .قی به شدت ضد متصوفه و ابن عربی و طرفداران اوستیک حنبلی و از جهت اخال

 او فضیل بن عیاض و بشر حافی به نیکی یاد می کند چونمتصوفه ای همچون لذا از  است اما ضد تصوف نیست

اع که سردمدار دفاست  «وحدت وجود»مساله ی تصوف را همان زهدگرایی می داند پس مالکش در رد تصوف 

را قبول ندارد.  مثل حسن بصری و ابن جنید بغدادیهمین دلیل افرادی است و به به از آن محیی الدین بن عربی 

و در اجتهادی چهار کار جدید و  داند. ایشان آن را مستلزم حلول و اتحاد میابن تیمیه وحدت وجود را کفر و 

 .ه استبالی جان اسالم شد اکنون این تفاسیر جدید اواسالمی ارائه داد که از برخی مفاهیم واقع چهار تفسیر نو 

که به موجب آن متصوفه قائل به تاویل هستند که اهل حدیث  اهل سنت است غالب فکریتصوف ویژگی 

سه طاغوت داریم:  : مامی گوید شاگرد مشهور ابن تیمیه ابن قیم .خصوصا ابن تیمیه به شدت با آن مخالف است

(مجاز. 3عتگذرا شمرده می شوند(.و لذا بددانسته  اهل تاویلرا عرفا و صوفیها ، فالسفه، ل )متکلیمن(تاوی0(عقل. 1

د اما چون به خواب خیلی البته سلفی ها شهود را هم قبول ندار .از منظر ابن قیم این سه منشا همه ی بدعتها هستند

ول نزاعی ندارند. سلفی ها کرامات اولیا را قبن اعتقاد دارند و در طول تاریخ از آن زیاد استفاده نموده اند زیاد با آ

 .پردازندمی آنها رد است که به را تمثل شیطان می دانند و از این جهت  دارند اما غالبا آنها

 :عبارتنداز چهار اجتهاد ابن تیمیه

بسیار  مفهوم مبهمی است که «سلف»تا قبل از ابن تیمیه کلمه ی  :در مفهوم سلف و تاسیس مکتب سلفیه(تغییر 1 

ن می دهد و در نتیجه مکتب جدیدی با ظهورش تغییری بنیادین به آ اما ابن تیمیه ه استدتفاده می شن اسکم از آ

 قبل از او نبوده است. به نام سلف به وجود می آورد که

 .توسل و شفاعت است دو شرک شمردن ن: که نتیجه آو اقسام توحید (تغییر در مفهوم عبادت0

با هیچگاه باب اجتهاد متجزی در اهل سنت بسته نشد اما باب اجتهاد مطلق گرچه  :اجتهاد و تقلید (تغییر در مفهوم3

 . و با دست ابن تیمیه مفتوح گردید بسته شدچهار امام اهل سنت 

 .(احیای روح عثمانی گری4

 سلفی گری سلفیت و

شخص می توان از منظر اهل سنت گرچه بسیار مقدس است لذا واژه ای ی اهل سنت  کلمه ی سلف نزد همه 

در طول  «سلف»واژه . یستنقد ن حابه و تابعین است قابلچون به معنای صلفی یا سلفیه را نقد کرد اما سلف س



بلکه تنها معنای لغوی  نده بودنکرداصطالحی  یرا تعریف ها این واژهننزد اهل حدیث استفاده می شد اما آتاریخ 

ن را به معنای صحابه و آاهل حدیث گاهی اوقات  البته«. ابه و تابعانصح»نه  داشتندرا مد نظر « گذشتگان»یعنی آن 

د ابن تیمیه حی تبدیل نمورا از معنای لغوی به معنای اصطال «سلف»واژه ی کسی که ادند. اولین تابعین قرار می د

که تفکر اشاعره رایج  چون در دورانی قرار گرفته از این کار درهم کوبیدن اشاعره است،او  است. هدف اصلی

 «سلف»معنای اصطالحی اهل حدیث از در دفاع  . ایشانتوسط ایوبیان و ممالیک و پادشاهان ترویج می شدو بوده 

که ت اهل حدیث تفکرات خودشان نیست بلرا تئوری پردازی می کند و به نقد اشاعره می پردازد. او گفت تفکرا

از سلف بگیرید و در جهت اثبات صحت تفکرات خود را ید تفکرات سلف است و اگر سنی واقعی باشید با

کردند و تفکرشان به طور مفصل استدالل چینی نمود چون قبل از او، فخررازی و غزالی ظهورتفکرات سلف 

مراد رازی از . «است فهم سلف اسلم اما فهم خلف اعلم»: ادعا می نمود کهفخر رازی  بر اهل سنت بود.غالب 

دنبال اعلم در این میان جهت فهم دین به باید همان اهل حدیث است که  «سلف»از اشاعره و  به نوعی ،«خلف»

لذا بیشتر کتب  ؛بودن و هم اسلم بودن فهم سلف برآمددرصدد اثبات هم اعلم در برابر فخر رازی ابن تیمیه  باشیم.

معروف فخر لدی در نقد جمله ی یک کتاب پنج ج ه به نوعی نقد کتب فخر رازی و اشاعره است. ایشان ابن تیمی

. ابن تیمیه اولین اهل حدیثی ای است که نگاشته است« مقدم استقطعی عقل قطعی بر نقل »رازی که می گفت:

به نقل حدیث بدون توضیح اکتفاء می او تنها از شروع می کند به استدالل چیدن برای دفاع از اهل حدیث و قبل 

 است. شده

 استدالل می کند:مشهور پیامبر صلی اهلل علیه وآله سلف بر خلف به این حدیث ایشان در تایید تقدم فهم 

 ؛«.ونهم ثم الذین یلونهم من بعدهمخیر القرون قرنی ثم الذین یل»

تایید اهل حدیث آورد ابن تیمیه بود و قبل از او علماء  حدیث خیر القرون را در  اولین کسی که این حدیث را در

حدیث مذکور را عام و مطلق ایشان  اند امادر باب عمل و ایمان دانسته آن را تنها بلکه بودند باب فهم نیاورده 

از دیگر مسلمانان در همه ی زمینه ها صلی اهلل علیه وآله پیامبر اول و دوم و سوم نسل  :ابن تیمیه می گوید. برشمرد

از این مان و عمل هم می شود. ای حدیث شامل دین است همچنانکه اینفهم  ،یکی از این زمینه هاالبته برترند که 

 اهل حدیثند.هم ادعا کرد که اهل سنت باید به فهم سلف برگردند و حامالن فهم سلف  رو

 این است که: پس خالصه ی مبنای ابن تیمیه 



اشاعره و  ،صوفیان ،عرفاء ،فالسفه ،هرکس معتقد باشد فهم سلف )اصحاب حدیث( بر فهم خلف )متکلمان»

 .«دیه( برتر است او یک سلفی است و مکتبش هم سلفیه استماتری

 کار می گیرد. الحمویه الکبری به فتویکتاب مشهورش الدر  را اولین بار «الطریقه السلفیه»تعبیر بار  34ابن تیمیه 

توسل را اینکه ایشان دیدگاه سلف می داند مثال همان تفاسیر خود در سه مساله ی دیگر را  ، ابن تیمیهبعد از این

 .بر می شمردند ته به این دلیل که سلف آن را شرکشرک دانس

 نقد مبنای ابن تیمیه

اما  حجت باشدبه عنوان یک صحابه چرا فهم عبداهلل بن عمر اگر فهم همه ی صحابه و تابعین حجت است اوال: 

  فهم خوارج و ذوالخویصره و سایر صحابه حجت نباشد؟

نضر اهلل عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم یسمعها فرب حامل فقه غیر »فرمود:صلی اهلل علیه وآله ثانیا: پیامبر 

همچنانکه قرآن کریم به مسلمانان دستور تدبر و تعقل در قرآن کریم را  «فقیه و رب حامل فقه الی من هو افقه منه

که این بیانگر امکان فهم غیر صحابه و تابعین و نیز  «افال یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها»صادر نموده است:

 .رد مبنای ابن تیمیه استدقیقا و این  حجت بودن فهم سایر مسلمانان است

 خدا واگذار می کردند بهمعنای آن را ثالثا: در بسیاری از موارد صحابه می گفتند ما معنای آیه را نمی فهمیم و 

 ؟در حالی که اساسا در برخی موارد آنها فهمی نداشته اند کردپس چطور می توان به فهم آنها اعتماد 

پس  وارج و معتزله، خشیعه ،جهمیه، رابعا: مهمترین فرق انحرافی در زمان قرن اول به وجود آمده است مثل قدریه

پس چرا ابن تمیه و اهل حدیث این  در صحت فهم  خود استناد کنند« خیرالقرون»نها هم می توانند به حدیث آ

 ؟فرق را خارج ا زاهل سنت دانسته و اهل بدعت شمرده اند

؟ فهم آنها برتر است یا فهم فردینسل اول مسلمانان خامسا:آیا این حدیث می خواهد بگوید که فهم جمعی 

 هر کسی می تواند بدان استناد کند؟ هم باشدمراد فردی فهم اگر  آنها که اساسا حاصل نشد.جمعی 

را ی آنها فهم همه می توان آیا  منشا این اختالفات فهمهای مختلف است چه می شود؟سادسا: اختالفات صحابه 

 ست؟نادحجت 

 



 (26/1/6931)چهارشنبه/ مهفت جلسه ی

 تغییر مفهوم عبادت و اقسام توحید

 :است تغییر در اقسام توحید و شرک تغییر در مفهوم عبادت ودومین ابتکار ابن تیمیه ایجاد 

 توحید:اقسام الف(تغییر در 

ه کردند کمی خاصی برای توحید مطرح ثالثی کتاب و سنت تقسیم بندی مضامین براساس از دیرباز علمای اسالم 

توحید ذاتی، توحید بر سه قسم است:  این بود که نو آ شدمی گرایان معتزله مطرح  غالبا از سوی عقلاین تقسیم 

و قائل به دو مبدا برای  نددارشرک  ذات خداوند نسبت بهبرخی از انسانها یعنی  توحید صفاتی و توحید افعالی،

شرک دیگر برخی . ندسته )اهریمن( و شر)یزدان( یان که قائل به دو خدای خیر مثل زردشت عالم آفرینش هستند

غالت و  مثل در عین قبول توحید ذاتی به دیگری نسبت می دهندقائلند یعنی صفات خدا را الهی را در صفات 

به یک  با غالتآنها یعنی  شرک صفاتی فرق دارد روش برخورد علمای ما با شرک ذاتی و البته. بیشتر مفوضه

فقهای ما  به شکل دیگری عمل می کردند.در برخورد با مشرکین به شرک ذاتی و  ندگونه برخورد می کنن

گر این تفکر مستلزم ا ا درباره ی مفوضه و غالت معتقدند کهنند امرا نجس و کافر می دابه شرک ذاتی مشرکین 

سانتر می گیرند. شرک نوع باره ی آنان یک درجه آدراست پس  موجب کفر قائل به آنانکار ضروری دین شود 

ال اختیاری ند که حتی افعه اتعمیم دادبه گونه ای را توحید افعالی بحث اهل سنت  البتهافعالی است. شرک سوم 

کسب هم نظریه ی و اشاعره توسط خدای متعال خلق افعال عباد قائل به اصحاب حدیث انسان را شامل شده مثال 

 نیز معتقد به نظریه ی امر بین امرین و اراده ی طولی بنده نسبت به اراده ی الهیند. شیعه ه اشد قائل در این باره را

ه خیلی تریدیکسب اشاعره و مخصوصا مانظریه ی امر بین امرین با نظریه ی تفسیر شیعه از است. ناگفته نماند  شده

 .نزدیک است

وجود ندارد. این تقسیم  ییه و روایتتقسیمی مفهومی و استنباطی است و در آ ،ثالثی برای توحیداین تقسیم بندی 

 ،ه اندرا مطرح کردثالثی این تقسیم که علما  ا تغییر داد. او ادعا نمودن رزمان ابن تیمیه مطرح بود اما او آبندی تا 

مثل  ادبرخی از صفات خآنها یعنی نه شرک ربوبی بوده  عبودی شرکتنها  ،کان مکهمشکل مشر ه اند کهگفت

آنها توحید ذاتی را اند بلکه تنها آنها را پرستش می کردند و در عین حال  کردهنمی رزق و خلق را به بتها واگذار 

 .قبول داشتند



 اسماء و صفات و توحید ربوبی.توحید  عبادی،توحید الوهی یا داریم:  گفت ما سه نوع توحیددر مقابل ابن تیمیه  

توحید  ،از دیدگاه علمای مسلمان گذشته. نیز مطرح استدر کتاب و سنت تقسیم بندی این  ایشان ادعا نمود

علمای اهل سنت و شیعه معتقد بودند توحید  ابن تیمیه زیر مجموعه توحید افعالی است همچنانکه اختراعی ربوبی

و صفات  . توحید اسماءرا مطرح کرده است توحید الوهی ربوبی است و لذا تنها ابن تیمیه، الوهی از لوازم توحید

ن مکه توحید الوهی مشکل مشرکاکه اساسا گفت  ابن تیمیه هم همان توحید صفاتی علمای قبلی است. ابن تیمیه

را « اله»ایشان  واژه ی و توحید الوهی مشکل دارند. در اله  گرچه در ربوبیت موحدند امانها است نه ربوبی، لذا آ

وجود دارد که البته به نظر ما آیاتی در قرآن کریم و ناظر به توحید عبودی می داند. « معبود»در صرفا به معنای 

ه در آن ک« اال اهلل لفسدتالوکان فیهما الهه »یه ی آ به کار برده است مثل «معبود»را در معنایی غیر از  «اله»کلمه ی 

را در همه  «اله» ،«لیقولن اهللمن خلقهن لئن سالتهم و». ابن تیمیه به استناد برخی آیات مثل به معنای رب است اله 

  ایشان در کتاب التوسل و الوسیله در این باره ی می نویسد: ت.گرف «معبود»به معنای  جا

/ دماءهم وأموالهم وسبى حریمهم وأوجب لهم  ل النبی الذین أخبر القرآن بشرکهم واستح -والمشرکون من قریش وغیرهم »

(: }وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ 02: 31کانوا مقرین بأن اهلل وحده خلق السماوات واألرض کما قال ) -النار 

(: }وََلئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ 61: 02)قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ الَ یَعْلَمُونَ{ وقال 

 تَذَکَّرُونَ* قُلْ مَنْ رَب  (: }قُلْ لِمَنْ األرْضُ وَمَنْ فِیهَا إِنْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ* سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفاَلَ 21 - 74: 03فَأَنَّا یُؤْفَکُونَ{ وقال )

وتُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ یُجِیرُ واَلَ یُجَارُ عَلَیْهِ إِنْ کُنتُمْ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَب  الْعَرْشِ الْعَظِیمِ* سَیَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَالَ تَتَّقُونَ* قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَکُ 

کَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ کُل  هِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ* بَلْ أَتَیْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَکَاذِبُونَ* مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا تَعْلَمُونَ* سَیَقُولُونَ لِلَّ 

ونَ{. وکان المشرکون الذی جعلوا معه آلهة أخرى مقرین بأن آلهتم إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعاَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُ 

(: }وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا الَ یَضُر هُمْ وَالَ یَنْفَعُهُمْ 17: 12مخلوقة، ولکنهم یتخذونهم شفعاء ویتقربون بعبادتهم إلیه کما قال تعالى )

کُونَ{، وقال تعالى للَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا الَ یَعْلَمُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالَ فِی األرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِوَیَقُولُونَ هَؤاُلَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ ا

الْحَقِّ فَاعْبُدْ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّینَ* أاَلَ لِلَّهِ الدِّینُ (: }تَنْزِیلُ الْکِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ* إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ ب3ِ - 1: 32)

فُونَ إِنَّ اللَّهَ الَ اللَّهَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فِی مَا هُمْ فِیهِ یَخْتَلِ الْخَالِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِالَ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ

وقال تعالى  یَهْدِی مَنْ هُوَ کَاذِبٌ کَفَّارٌ{. وکانوا یقولون فی تلبیتهم: لبیک ال شریک لک، إال شریکاً هو لک، تملکه وما ملک.

کَاءَ فِی مَا رَزَقْنَاکُمْ فَأَنْتُمْ فِیهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ (: }ضَرَبَ لَکُمْ مَثَالً مِنْ أَنْفُسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ مِنْ شُر30َ - 07: 32)

مِنْ  غَیْرِ عِلْمٍ فَمَنْ یَهْدِی مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ کَخِیفَتِکُمْ أَنفُسَکُمْ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ األیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ* بَلْ اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِ

الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ  فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا الَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ *نَاصِرِینَ 

 الَةَ واَلَ تَکُونُوا مِنْ الْمُشْرِکِینَ* مِنْ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا کُل  حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ یَعْلَمُونَ* مُنِیبِینَ إِلَیْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِیمُوا الصَّ



بین سبحانه بالمثل الذی ضربه لهم أنه ال ینبغی أن یجعل مملوکه شریکه فقال: هل لکم مما ملکت أیمانکم من شرکاء  فَرِحُونَ{.

م، فأنتم فیه سواء یخاف أحدکم مملوکه کما یخاف بعضکم بعضاً، فإذا کان أحدکم ال یرضى أن یکون مملوکه فیما رزقناک

(: }وَیَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا یَکْرَهُونَ 60: 16وهذا کما کانوا یقولون: له بنات. فقال تعالى )ف ترضون لی ماال ترضونه ألنفسکم؟شریکه فکی

(: }وَإِذَا ُبشِّرَ أَحَدُهُمْ 62 - 27: 16ذِبَ أَنَّ لَهُمْ الْحُسْنَى الَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمْ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ{. وقد قال تعالى )وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ الْکَ

مْسِکُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُس هُ فِی الت رَابِ أَالَ سَاءَ مَا بِاألنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ* یَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَیُ

 )التوسل و الوسیله(..«{یَحْکُمُونَ* لِلَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ بِاألخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ األعْلَى وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

 ب(تغییر در مفهوم عبادت:

بین ایشان و سایر نیز در این بخش  که تغییر داد را نیزمفهوم عبادت جدید توحید، بر اساس همین تقسیم ابن تیمیه 

که ) است «نهایت محبت و نهایت ذلت»به معنای عبادت  :. او گفتنظر وجود دارد اختالف ی مسلمانعلما

 هرگاه این دو (؛ از این رونه سایر تعاریفی که به ایشان نسبت داده اند استاز عیادت همین تعریف دقیق ابن تیمیه 

اعمال  ،. ابن تیمیه طبق این سخن به ظاهر منطقیعبادت رخ می دهد در یک موردی یافت شوندبا هم صفت 

 ،چون از طرفی عبادت مخصوص خداست، و از طرف دیگر معنای عبادت ه و گفت:مسلمین را شرک دانست

غیر و نهایت ذلت را برای غیر خدا انجام دهد در واقع هر کس نهایت محبت و نهایت محبت است، نهایت ذلت 

می دانست، و نهایت ذلت محبت  نهایت ین اساس تعظیم قبور را چون مصداقبر هم. او را عبادت کرده استخدا 

که دارای این دو صفت  هللپس هر عمل مسلمان نسبت به قبور اولیاء ا شرک دانست. آن را عبادت غیر خدا و 

  . از مصادیق شرک است باشد،

خالصه هر عمل شبیه تبرک و  ،سفر برای زیارت ،نذر ،استغاثه ،شفاعت ،توسلایشان طبق همین مبنای خویش 

ایشان دید عبادت است. پس از این تقریر مفهوم . این تقریر اولیه او از برشمرداز مصادیق عبادت غیر خدا را آنها 

که  که حاوی دو شاخصه ی مندرج در مفهوم عبادت )نهایت ذلت و نهایت محبت( هستندافعال هستندبرخی از 

بر آنها صحه گذاشته است از این رو برای حل این تناقض و دفاع از مبنای سابقشان در تعریف عبادت ن کریم قرآ

نها به این دلیل که قرآن کریم این تنمود آن هم و استثناء نمودن این موارد از مفهوم عبادت به خارج کردن  شروع

حقیقتا داخل در تعریف سابقشان از عبادت به مقتضای عقل این موارد موارد را عبادت نشمرده است با اینکه 

 صلی اهلل علیه وآله اکرمپیامبر  بهمسلمانان ، توسل فرزندان حضرت یعقوب به ایشانتوسل  ایشان قضیه ی. هستند

 که توسط برخی از سلف انجام پذیرفتهرت قبور یا بوسیدن حجر االسود )زیا ،(همطرح شدن کریم )که در قرآ

خود زیارت عبادت غیر خدا و شرک نیست  :گفتواستثناء نموده در تعریف عبادت را از مبنای سابقشان بود( 



من نیست حرف مبنای من در باب عبادت کرد این ا ادعبر این او عالوه  .سفر برای زیارت حرام استبلکه تنها 

  .لکه حرف سلف استب

 به استناداز سلف مویدی ندارد بلکه صرفا ابن تیمیه در بیشتر دعاوی خود  نقدها به ایشان این است که یکی از

موده می نترک ن عمل متروک را حرام می دانستند و گرنه آن را اینکه آنها  :گفتمی  عملی توسط آنهاترک 

را بدعت  زیارت یا تبرکدر جای دیگر  ایشان به همین جهتند. هست من هم عقیده ی سلف اند و از این جهت

نه به مناط شرک بودن زیرا می دید که برخی از سلف صالح نیز ن را حرام کرد ه نه شرک و به این مناط آدانست

 .ندستزیارت یا تبرک می کردند. از این رو اینگونه مسائل در کتبش بسیار متناقض ه

همچنین  این سخنان را مطرح نمود که متصوفه اطرافش را احاطه نموده بودند. یین تیمیه در فضااباز یاد نبریم که 

را به کل شیعه سرایت  اما او اعمال نصیریهدر آنجا ساکن بودند نصیریه بودند نه امامیه که عیان نزدیک ابن تیمیه شی

نها حسن و قبح توان داد نه با عقل زیرا اساسا آ یه و روایت میابن تیمیه و وهابیها را تنها با آجواب  داده است.

نقد دقیق ابن تیمیه این است «. الحسن ما حسنه الشارعالقبیح ما قبحه الشارع و»عقلی را قبول ندارند بلکه می گویند:

 آیه وایشان از او پرسید آیا  باید .از بین ببریم زیرا مشکل اصلی او این تعریف است عبادت رکه تعریف او را د

مفهوم  زا مراد ابن تیمیهاگر  است؟ را بیان نمودهجدیدشان در باب مفهوم عبادت تعریف )نصی( دارد که  روایتی

. پس این زیرا تنها قول سلف را حجت می داند دیقول لغوی را حجت نمی دان باشد که اولغوی معنای  ،عبادت

 .دو هیچ حجیتی ندار تعریف عبادت نیز برداشت شخصی ابن تیمیه است

نقدر جلو رود که دیگران را کافر به شرک جلی تواند آ عالمی بر اساس برداشت شخصی خود میبه راستی یا آ

حق این است که در مساله ی تکفیر ما نیاز به نص  ؟نیاز به نص داریمدیگران در باب تکفیر اینکه ما بداند یا 

ابن قیم و  سمعانی ،سید قطب ،رشید رضا ،شوکانی ، افرادی مثلبرخالف ابن تیمیه به همین جهت خاص داریم،

مثل زیارت و  که اعمالی یمسلمانان اریمندخاص در باب تکفیر دیگران معتقدند که چون نصی  جوزی همگی

مشرک نیز هستند. دلیل مسلمان دانستن آنها این به لحاظ شرک عبودی آنها مسلمانند گرچه  توسل انجام می دهند

ادعا دارند این اعمال واقعا اعمال طول تاریخ این اعمال را شرک ندانسته اند لذا از طرفی اکثر علما در  است که

افرادی . اما دانستتوان آنها را کافر  نمی وجود ندارددر باب تکفیر مسلمانان نصی چون د و از طرفی شرک آمیزن

از . کفیر کرده اندتاین باب در سریع دیگران را بدون لحاظ این نکته  حمد بن عبدالوهابمبی سوادی همچون 

 سیاسی است ،سنتاهل  اریخ در جهان اسالم از طرف شیعه یااکثر فتاوی تکفیر در طول تاینجا روشن می شودکه 



را صرفا به غازان خان حاکم بر ابن تیمیه، او در فضای سیاسی  نه اینکه واقعا مبنای علمی منطقی داشته باشد مثال

مطلق  ما تنها تکفیرقائل است که در عین حال اما  ال خوارج است تکفیر می کنددلیل اینکه اعمالش شبیه اعم

  و ما تکفیر معین نداریم. داریم

خلط میان  ی گوید: تعریف ابن تیمیه بخاطرم« نستعینایاک نعبد و ایاک »ی یه تفسیر المنار ذیل آ رمحمد عبده د

یک وقت به است و  «اطاعت پذیری»یک وقت به معنای « تداعب»است.  «عبد» با مفهوم دیگر «عبد»مفهوم یک 

عبد به معنای مطیع را برای مفهوم عبد به ست که ابن تیمیه شاخصه های مفهوم . ایشان معتقد ا«پرستش»معنای 

نهایت محبت و » آورده و میان این دو مفهوم و لوازم هر یک خلط نموده است. از این رو گفت: عنای پرستندهم

مطاع خویش دارد منطبق  را در برابرعبدی که نهایت اطاعت پذیری  شاخصه هایی است که بر از «ذلتنهایت 

است  «اطاعت»در واقع تعریف این تعریف پس  .باشد و چه شاگرد و چه عبد مالکسرباز  ،این عبد مطیع است چه

  «.پرستش»تعریف نه 

 حضرت آیت اهلل سبحانی در تعریف عبادت اینگونه می نگارد:

مفهوم العبادة من المفاهیم الواضحة کالماء واالَرض لکن مع وضوح مفهومهما ربما یصعب التعبیر عن حقیقتهما فی قالب إنّ »

وهکذا مفهوم العبادة من المفاهیم الواضحة مفهوماً ومصداقاً، ولکن ربما یصعب تحدیدها تحدیداً منطقیاً یکون جامعاً  االَلفاظ.

فخضوع العاشق الولهان للمعشوق، أو الجندیّ لرئیسه، وشد  الرحال إلى زیارة کبار وضوح مصادیقها غالباً. غیار مع لالَفراد ومانعاً لالَ

والرجوع إلى اللغة ال یسمن وال یغنی من جوع، الَنّ أصحاب المعاجم لم یکونوا ع وخشوع ولیست بعبادة. الشخصیات کلّها خضو

 مقیاساً وتعریفاً جامعاً ومانعاً. فانّهم فسروه بالخضوع والتذلّل وما شابههما.بصدد تحدید مفهوم العبادة حتى یُتخذ ما ذکروه 

أبلغ منها ویقول الراغب فی المفردات: العبودیّة: التذلّل، والعبادة ة الخضوع والتذلّل. یقول ابن منظور فی لسان العرب: أصل العبودی

 غیر ذلک من التعاریف المتقاربة. إلىعة. لقاموس المحیط: العبادة: الطاوفی االَنّها غایة التذلّل. 

 و من المعلوم انّ هذه تعاریف بالمعنى االَعم، إذ لیس مجرّد الخضوع والتذلّل وال غایتهما حداً للعبادة، فانّ حبّ العاشق للمعشوق ال

دم، کقوله سبحانه: )فَسَجَدَ یعد عبادة له، کما انّتقبیل المصحف الکریم لیس عبادة للکتاب، وأوضح من ذلک انّ سجود المالئکة آل

( وسجود النبی یعقوب )علیه السالم( وزوجه وأوالده لیوسف )علیه السالم(، کما فی قوله 1المَالئِکَةُ کُلّهُمْ أَجْمَعُونَ* إِالّإِبْلیسَ أَبى()

 «.علیه السالم»د له، أعنی آدم أبا البشر وال النبی یوسف ( لم یک عبادة للمسجو0سبحانه: )وَرَفَعَ أَبَوْیهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَر وا لَهُ سُجَّداً()
وقد بلغ خضوع الصحابة للنبی )صلى اهلل علیه وآله وسلم( بمکان انّهم کانوا یتبرکون بفضل وضوئه وشعر رأسه، واالِناء الذی یشرب 

« صلى اهلل علیه وآله وسلم»الخضوع منهم للنبی منه الماء، والمنبر الذی کان یجلس علیه، ومن الواضح انّ هذا النوع من التبرّک غایة 

یألِّهون النبی )صلى اهلل علیه وآله وسلم( ویعبدونه کلّذلک یجرّنا إلى أن حد بأنّهم کانوا ومع ذلک لم یبلغ حدَّ العبادة ولم یصفهم أ

 «.المصادیق ویمنع عن دخول غیرها عنقوم بتعریفها حتى یعم جمی



 سپس در ادامه می گوید:

الجامع بین جمیع أقسام العبادات صحیحها وباطلها هو الخضوع للمعبود سواء أکان مستحقاً له کاللّه سبحانه أو غیر ال شکّ انّ »

مستحق له کاالَصنام واالَوثان أو االَجرام السماویة من النجم والقمر والشمس واالَرواح والمثل النوریة المجردة، فالعبادة فی جمیع 

ام وهو عمل قائم بالجوارح کالرأس والید وغیرهما، فالعابد یخضع بجلّ جوارحه أو بشیء منها أمتلک المراحل تتمتع بالخضوع 

ساس قائم بالضمیر و القلب ولعلّه االَأُخرى موجودة فی الجمیع وهو أمر  ولکن هناک خصوصیة المعبود وهذا أمر السترة فیه.

 الذی یکون مبدأً للخضوع الظاهری.اص بالمعبود الجارحی، وهی عبارة عن اعتقاد خالِضفاء العبادة على العمل 

أمّا الموحدون الذین یعبدون اللّه تبارک و  فی جمیع االَقسام وإلیک التوضیح:فالواجب علینا بیان تلک الخصوصیة الموجودة 

دنیا واآلخرة، ولیس هناک تعالى، فخضوعهم نابع عن اعتقادهم بأنّه خالق للکون واالِنسان، والمدبر للعالم الذی بیده کلّ شیء فی ال

أمّا العاجل فیعتقدون أنّ الخلق والتدبیر واالحیاء واالماتة ومصائرهم فی العاجل واآلجل سواه. أی خالق ومدبر ومالک لمصالح العباد 

مصیر  و انزال المطر والخصب و الجدب وکلّما یعدّظاهرة طبیعیة من فعله سبحانه ال من فعل غیره الذی ال یملک أی تأثیر فی

وعلى ضوء ذلک فالعبادة هو  خرویة بیده تعالى.مور االَاالُأمّا اآلجل فیعتقدون أنّ الشفاعة ومغفرة الذنوب وغیرهما من  االِنسان.

هذا حال الموحدین وأمّا الِنسان فی الدنیا واآلخرة بیده. مور ومصیر االقیته ومدبریته وکون أزمَّة االُ الخضوع النابع عن االعتقاد بخ

فالالزم هو تحصیل ذلک  ذلک،کان نابعاً عن اعتقاد خاص یضاد  المشرکون فی عصر الرسالة وقبله وبعده فخضوعهم لمعبوداتهم 

 «.االعتقاد

 می نویسد:این چنین از همان کتاب  و در ادامه

الثانی: یرجع إلى عقیدة  نسان المشعرة بالتعظیم والخضوع.االَوّل: یرجع إلى جوارح االِ عبادة قائمة بأمرین:انّ حقیقة الإلى هنا تبین »

قق مفهوم العبادة الخاضع فی حقّ المخضوع له بنحو من االَنحاء من کونه خالقاً أو رباً أو من بیده مصیر االِنسان کالً أوجزءاً فال تتح

لالَغیار بأحد ذا وقفت على مقوّمات العبادة، فیکون من السهل تعریف العبادة تعریفاً منطقیاً جامعاً لالَفراد ومانعاً إ ..إالّ بتحققهما.

 التعاریف التالیة:

 التعریف االَوّل

لوهیة، ال یکون الخضوع والتعظیم ناشئین من االعتقاد باالَ العبادة هی الخضوع عن اعتقاد بأُلوهیة المعبود، فمالم یکن القول والعمل

 والتکریم عبادة.

وهیة لیست المعبودیة کما هو الرائج فی االَلسن، بل المراد منها االعتقاد ىَ إلیه، هو انّ المراد من االَلوالذی یجب أن نلفت نظر القار

لوهیة، فلفظ االِله کلی و)اللّه( لفظ فهذا هو المراد من االِله، واالَا أو بعضها بیده، مور کلّهلم وخالقه ومدبره وانّ أزمة االَبکونه إله العا

لوهیّة( انّ بعض اآلیات )الخضوع النابع عن االعتقاد باالُوالذی یدل على ذلک لکلیة والجزئیة.الجاللة علم، فلیس بینهما فرق إالّ با

 ومعنى ذلک أنّ الذی (1ما لَکُمْ إِلهٍ غَیْرُهُ( .) أنّه ال إله غیره، یقول: )یا قَومِ اعْبُدُوا اللّهَ تأمر بعبادة اللّه وتنهى عن عبادة غیره مدلالً ب

لوهیة؟ وکیف تنبذون إله حقیقة و إنّما تدّعون له االُیستحق العبادة من کان إلهاً ولیس هو إالّ اللّه، عندئذٍ کیف تعبدون ما لیس ب

فهذه التعابیر  .(0مضمونها فی کثیر من اآلیات.) ویجب أن یعبد دون سواه؟ وقد وردت هذه اآلیة بنصها أعبادة اللّه وهو االِله الذی 



تفید انّ العبادة هی ذلک الخضوع والتذلّل النابعین من االعتقاد بأُلوهیة المعبود، إذ نالحظ ـ بجالء ـ کیف استنکر القرآن على 

لوهیة.وحیث إنّ هذا الوصف ال یوجد إالّ فی اللّه آلهة وانّ العبادة من شوَون االُ ت لیستالمشرکین عبادة غیر اللّه بأنّ هذه المعبودا

 عبادته دون سواه.سبحانه لذلک تجب 

 التعریف الثانی

سواء کان أمراً مادّیاً  العبادة هی الخضوع أمام من یعتقد انّه ربّ یملک شأناً من شوَون وجوده وحیاته وشوَونه فی آجله وعاجله.

کون والمقصود من الربّ، هو المالک لشوَون الشیء، المتکفّل لتدبیره وتربیته، ولذلک ت نصر، أم معنویّاً کمغفرة الذنوب.کالعزّة و ال

ویدل على ذلک طائفة من اآلیات التی تعلل االَمر بحصر العبادة فی اللّه وحده بأنّه الربّ ال غیر، وإلیک العبودیة فی مقابل الربوبیة. 

)إنَّ هذِهِ أُمَّتکُمْ أُمّةً واحِدَةً وَأَنَا رَب کُمْ  .80ـ المائدة/ 1 (1)وَقالَ الْمَسیحُ یا بَنی إِسْرائیلَ اعْبُدُوا اللّهَ رَبّی وَربَّکُمْ( .)ذه اآلیات: بعض ه

وقد ورد مضمون هذه  .21ـ آل عمران/ 3 (3تَقِیم( .))إِنَّ اللّهَ رَبِّی وَربّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْ .20ـ االَنبیاء/ 0 (0فَاعْبُدُونَ( .)

وعلى کلّحال فانّ أوضح دلیل على هذا التفسیر للفظ  .64؛ الزخرف:62، 36؛ مریم 22حجر:؛ ال3اآلیات فی آیات أُخرى هی:یونس: 

 عبادة هو اآلیات التی سبق ذکرها.ال

 التعریف الثالث

عالم، أو من فوض إلیه أعماله کالخلق والرزق واالِحیاء واالِماتة التی تعد من االَفعال العبادة هی الخضوع أمام من نعتقد انّه إله ال

إنّ الموحد یعبد اللّه سبحانه بما انّه قائم بهذه  االَفعال التشریعیة.لمغفرة التی تعد من الکونیة أو التقنین والتشریع وحقّ الشفاعة وا

خلوقاته، ولکنّ المشرکین مع اعتقادهم بأنّآلهتهم وأربابهم مخلوقون للّه تبارک و تعالى، االَفعال، من دون أن یفوِّض شیئاً منها إلى م

لکن کانوا على اعتقاد انّه فُوض إلى اآللهة أُمور التکوین والتشریع کلّها أو بعضها، فلذلک کانوا یستمطرون باالَنواء واالَصنام 

االَمر بیدهم وانّه فوض  عة، ویطلبون منهم النصرة والعزة فی الحرب بزعم انّویطلبون الشفاعة منهم بتصور انّهم مالکون لحقّ الشفا

وعلى ضوء هذه التعاریف الثالثة یظهر الفرق الجوهری بین التوحید فی العبادة والشرک فیها، فکلّ خضوع نابع عن اعتقاد إلیهم. 

وع له سواء کان ذلک االعتقاد الخاص فی حقّ المعبود خاص بإلهیة المخضوع له وربوبیته أو تفویض االَمر إلیه فهو عبادة للمخض

من االعتقاد، عبادة  حقاً ـ کما فی اللّه سبحانه ـ أو باطالً کما فی حقّ االَصنام. وعلى کلّ تقدیر فالخضوع الناجم عن هذا النوع

وال یکون الخاضع مشرکاً، وال عمله وأمّا لو کان الخضوع مجرداً عن هذه العقیدة فهو تعظیم وتکریم، ولیس بعبادة، للمخضوع له. 

موصوفاً بالشرک، غایة االَمر ربما یکون حالالً کما فی الخضوع أمام االَنبیاء واالَولیاء ومن وجب له حقّ بالتعلیم والتربیة، وربما 

ادة للمسجود له، بل النّه ال وغیرهما ال الَنّه عب« علیه السالم»یکون حراماً کالسجود أمام النبی )صلى اهلل علیه وآله وسلم( والولی 

وبمثل هذا البیان تتمیز العبادة عن التعظیم، فتقبیل المصحف وضرائح وانّ السجود خضوع ال یلیق بغیره. یجوز السجود لغیره سبحانه 

)التوحید و «.لهوهیة والربوبیة والتفویض فهو لیس عبادة للمخضوع لصلة إذا کان فارغاً عن اعتقاد االَاالَنبیاء وما یمتّ إلیهم ب

 الشرک(.

نهایت »نه  «به همراه اعتقاد به الوهیت اوقدرت الیزال خضوع در برابر » :این استمهمترین تعریف عبادت پس 

ان به این معنا عابد خدایند با اینکه نه نعموم مسلما. از این رو که ابن تیمیه بدان معتقد بود «محبتنهایت ذلت و 

، ندخدای متعال ا عبداین حال آنه چه بسا در برابر ذات الهی نداشته باشند اما بانهایت محبت و نه نهایت ذلت را 



در آنها وجود « محبتنهایت ذلت و  نهایت»که دو قید مواردی داریم ما ن طرف این از یک طرف قضیه. از آ

نهایت محبت و ذلت لیلی فرزند و   محبت و ذلت مادر در مقابلمثال ندعبادت نیستآنها مصداق با اینکه قطعا  دارد

 نه جامع است و نه مانع. ن تیمیهدر برابر مجنون. پس تعریف اب

کس فهم سلف را بر خلف مقدم هر»گفته شد دیوبندیه طبق این مبنای ابن تیمیه سلفی اند اما طبق مبنای سابق که 

 :رده باشدک لرا قبوزیر هر سه مبنای ابن تیمیه  کسی است کهسلفی  سلفی نیستند.، «او یک سلفی استمی داند 

 مبنای ابن تیمیه. اساسبر تقسیم توحید و شرک (1

 .حرمت تقلید از مذاهب اربعه (0 

 .سلف بر خلفتقدم فهم  (3 

است از این رو سلفی های واقعی  وهابیت به هر سه مطلب مذکور معتقد و پایبند سلمان تنها فرقه یاز میان فرق م

 وهابیون هستند.

 (22/1/6931)پنجشنبه/هشتم جلسه ی 

 6احیای روح عثمانی گری

                                                           
  ابن تیمیه می گوید:  ی بودنصبااستاد آل مجدد شیرازی در باره ن .1

در باب اثر خراشی  «شیخ االسالم ابن تیمیه لم یکن ناصبیا»دیگری به نام کتاب است.نوشته ت اهل بیت علیهم االسالم محبباب تجلیل و  در «حقوق آل البیت»ابن تیمیه کتابی به نام »

 ضاللتند گر چه مسلماناهل نواصب از هم مذمومند زیرا از نظر آنان  از نظر اهل سنتنه تنها از منظر ما شیعیان مذموم هستند بلکه است. نواصب  درآمدهاثبات همین مطلب به نگارش 

و خوارج عثمانیه  بیت علیهم السالم است. اهل سنت محبت اهل بیت علیهم السالم را از اصول سنت و ایمان خود می شمرند لذا ناصبی از نظر اهل سنت دشمن اهل ند.شمرده می شو

 .که محکوم به نجاست استاست فقه مبحث از ناصبی در  در این مبحث اعممعنای ناصبی «. طالبابی ینصبون العداوه لعلی ابن »کسانی اند که نزد اهل سنت هم جز نواصبند. نواصب 

الناصب هو الذی یتظاهر بعداوه اهل البیت علیهم السالم او موالیهم الجل متابعتهم » ر تعریف ناصبی می گوید:. طریحی داست ن نصبنجاست ناصبی در فقه به شرط تدین به آالبته 

 مام صادق علیه السالم است:این تعریف طریحی طبق فرمایش ا .« لهم

 .«و تتبرئون من اعدائنانصب لکم وهو یعلم انکم تتولوننا  نالناصب مل محمد و لکن وآ انا ابغض محمدا :لولیس الناصب لنا من نصب لنا اهل البیت النک التجد احدا یق»

مدعای ما این است  (.07/ص مستطرفات السرائر)است.شمرده شده هم ناصبی  داشته باشد کسی که تولی شیخین را مالک نصب فراتر از آن بیان شده است ودر حدیث دیگری  البته

 هر دو مالک نصب در ابن تیمیه وجود دارد. که 

طبق تعریف اهل سنت و هم طبق تعریف شیعه از نصب، ابن تیمیه هم پس  این انتقاص عالمت بغض است. .امام علی علیه السالم را انتقاص کندصب کسی است که ان از نظر اهل سنت

  هر دو مالک نصب را داراست.ت است و هم منتقص شیعیان، پس او منتقص اهل بیناصبی است زیرا هم 

 



                                                                                                                                                                                                                 
و  مومناال الیحبک »این که در حدیث وارد شده محبت حضرت خصوصیتی ندارد. از دیدگاه او رکنار محبت سایرین قرار می دهد یعنی ه همیشه محبت امیر المومنین را دابن تیمی

مقابل تمامی ویژگیهای ابوبکر را جوری نشان می دهد که پیامبر برای محبت امیر المومنین علیه السالم خصوصیتی قائل شده اند که ابن تیمیه منکر آن است. او در« الیبغضک اال منافق

و  بهره می گیردروش چند از فضایل اهل بیت علیهم السالم  او جهت نفی است. خاصی را برای او اثبات نموده و او را در آن صفت بی رقیب دانستهتفسیر می کند که خصوصیت 

قرار گرفته اند و لحاظ آنها را نیز می کند. از این رو جهت نفی یک مطلب آن را به گروه دیگری چون اهل سنت در مقابلش  نفی نکندقت یک مطلب را صریح سعی می کند هیچ و

چهره  .نمی داند بلکه از نظر او این لفظ شامل عایشه هم هستاهل بیت را مختص به پنج تن ناگفته نماند که او  اینگونه می گویند.ج یا خوار نواصب می گوید:نسبت می دهد و مثال 

 واقعی ابن تیمیه در منهاج السنه است.

 :ابن تیمیه را منافق می داند ،1ج ابن حجر در الدررالکامنه 

به عنوان «. کم من مبالغه لتوهین کالم الرافضی ادته احیانا الی تنقیص علی رضی اهلل عنه»همچنین در جای دیگر می نویسد:«. و من الناس من ینسبه الی النفاق لقوله علی قاتل للریاسه»

 «.منها اعتداد المتوفی عنها زوجهاان علیا اخطا فی سبعه عشر شیئا خالف نص الکتاب »منهاج السنه می نویسد:نمونه ابن تیمیه در 

رد الشمس علی رغم قبول آن از  روش اولی که ابن تیمیه در نفی فضایل اهل بیت در پیش گرفته است ادعای اجماع دروغین در نفی یک مساله است. مثال او در نقد حدیث مشهور( 1

آن را نفی می کند و ادعا می کند که در این زمینه علماء اجماع دارند. این در حالی است که ابن طرف بزرگان حدیثی اهل سنت مثل سیوطی، ابن حجر، ابوجرعه ی مصری وغیره 

علی  ومن العجیب حقا ان یتجرا شیخ االسالم»البانی نیز در این باره ی نویسد: «.لصحته و ثقه نقلته هذا اسناد ال مطمع فیه الحد فیه»عبدالبر در االستیعاب درباره ی این حدیث می نویسد:

 «.انکار هذا الحدیث وتکذیبه فی منهاج السنه

این در حالی که ذهبی که «. تنازع الناس فی صحته الخ»روش دوم او تضعیف راویان روایات فضایل است، مثال درباره ی حدیث غدیر که از منظر اهل سنت متواتر است می گوید:( 0

 «.الحدیث متواتر اتیقن ان رسول اهلل قاله صدر»از متعصبین است در باره ی صدر این حدیث می نویسد: 

ی را برای آن حضرت نقل روش سوم او منحصر کردن فضایل امام علی علیه السالم در چند فضیلت است این در حالی است که کتب اهل سنت با اسناد صحیحه فضایل بی شمار( 3

 ی آن حضرت چند فضیلت بیشتر نقل نشده است.نموده اند اما ابن تیمیه به گونه ای برخورد می کند که گویا در باره 

 است. دن واقعیتهای تاریخی است مثال می گوید: احادیث صحیح در باب فضایل ابوبکر بیش از احادیث صحیح در باره ی فضایل امام علی علیه السالموروش چهارم واژگون نم( 4

خوارج و زنادقه و غالت همگی از لشکر علی علیه السالم خارج شده اند. پس نمی توان مواجهه ی او را  ابن تیمیه می گوید که منهاج السنه باید دید.شخصیت واقعی ابن تیمیه را در 

از آشکار شدن شخصیت واقعی او بود اما بعد از  صرفا با شیعه دانست بلکه او مستقیم اهل بیت علیهم السالم را هدف قرار داده است. دانشمندانی که ابن تیمیه را مدح نموده اند قبل

 از سال هفتصد به بعد شخصیت واقعی ابن تیمیه آشکار شد. آن او را مورد انتقاد قرار داده اند مثل ذهبی و سبکی.

اهایی که در جلسه ی محاکمه ی خویش در باب شافعی بودن ابن تیمیه هم در میدان فقه و هم در میدان اعتقادات مخالفینی داشت و لذا ایشان به شدت به تقیه عمل می کرد مثل ادع

 را در رد او نگاشت.« دفع التشبیه»خود نمود با اینکه ایشان قطعا حنبلی بود. حتی حنباله هم بر ابن تیمیه ردیه نوشته اند مثل ابن جوزی پدرکه کتاب 

البته این افراد به معنای خاصی شیعه نامیده شده اند نه به معنای شیعه  .مثل سفیان ثوری و غیره اندبوده  بر عثمان به تقدیم امیرالمومنین علیه السالمبرخی قائل  ،در بین خود سلف صالح

 به تبری از شیخین نیز می پردازند. ،م امام علی علیه السالم بر عثمانیدمنظر اهل سنت کسی که عالوه بر تقاصطالحی که بدان رافضی گفته می شود. رافضی از 

 ته طبری در صریح السنه مالک تشیع و رفض را چیز دیگری می شمرد و می نویسد:الب 

ومن قدم علیا على عثمان فهو رافضی قد رفض أمر أصحاب رسول اهلل  قال طعمة بن ]عمرو[ ، وسفیان بن عیینة: من وقف عند عثمان وعلی فهو شیعی ال یعدل، وال یکلم، وال یجالس.» 

 .«ومن قدم ]األربعة[ على جماعتهم، وترحم على الباقین، وکف عن زللهم فهو على طریق ]االستقامة و[ الهدى فی هذا ]الباب[  صلى اهلل علیه وسلم.

فنخیر ابابکر ثم عمر بن بین الناس فی زمن النبی نا نخیر ک: »جهت درست کردن خالفت عثمان نبود زیرا طبق روایت عبداهلل بن عمر به تربیع احمد بن حنبل به امام علی علیه السالم

هل سنت مالزمه ی بین . انمی پذیرفتندرا امام علی علیه السالم معتقد بودند اما خالفت خلیفه ی خود جمهور اهل سنت به سه نفر  ،(16:8؛)صحیح البخاری/«الخطاب ثم عثمان بن عفان

ثرت فضایل می دانند از این رو قائل به تقدیم مفضول بر فاضل هستند و ریشه ی این مطلب مخالفت کثرت فضایل نمی بینند در حالی که شیعیان یکی از ادله ی خالفت را کخالفت و

  حسن و قبح عقلی است بخالف ما که حسن و قبح عقلی را قبول داریم و تقدیم مفضول بر افضل را طبق آن جایز نمی دانیم.قاعده ی آنها با 



نمونه ی واضح آن رد فضایل  هروح عثمانی گری را می توان مشاهده نمود کدر افکار ابن تیمیه به وضوح تاثیر 

ف ابن سبب مشکالتی در جهان اسالم شده است. مع االس همین مساله اهل بیت علیهم السالم است و امروزه نیز

 گی شاخص دارد:تیمیه در این مساله چند ویژ

 رد می نماید. در منهاج السنه هم السالم رابسیاری از فضایل اهل بیت علی به موجب آن .حب امویان که1

در این زمینه هر فضیلتی که باعث برتری  عثمان بر امام علی علیه السالم. ایشان.برتری بخشیدن خلفاء خصوصا 0 

 بخشیدن اهل بیت بر خلفا شود را به شدت رد می کند.

روایتی خواسته اند جهت اثبات عقیده یا  یه یاکه طبق آن هرکجا دیده شیعیان از آ شیعه شدید نسبت به .کینه ی3 

 فضیلتی برای اهل بیت علیهم السالم استفاده نمایند به رد آن پرداخته است.

 ابن تیمیه در رد فضایل اهل بیت علیهم السالم روشهایی زیر را به کار می گیرد:

 .تضعیف سندی و در نتیجه رد آن فضیلت و روایت.1

ن حدیث را به شکلی تفسیر نماید که آن فضیلت از حالت فضیلت ین گونه که آت وارده در حدیث به ا.رد فضیل0

برای یات سوره ی دهر را به گونه ای تفسیر می نماید که فضیلتی را ن خارج شود مثال ایشان آیه ی مباهله و آبود

 اثبات نکنند.اهل بیت علیهم السالم 

الحسن و الحسین سیدا شباب »السالم. مثال در مقابل روایت .هم تراز تراشی برای روایات فضایل اهل بیت علیهم 3

 را نقل می نماید.« ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه»روایت « اهل الجنه

                                                                                                                                                                                                                 
 بر عثمان یا ابوبکر و یا عمر دهد، تاویل شود زیرا اجماع قطعی بر افضلیت ابوبکر بر علی داریم. که بوی تفضیل علیر روایتی غماری در کتابش می گوید: بنا بر این است که ه

  یکی از روشهای ابن تیمیه در نفی فضایل اهل بیت علیهم السالم نقل عقیده ی خود از قول نواصب و تایید آن سخن ناصبی است..2

 می گوید:« سیر اعالم النبالء»درکتاب مشهورش ذهبی 

اگر شیخین  ؛د )یعنی بر او رحمت نفرستد( شیعه است و هر کس بغض او را داشته باشد و مطاعن او را بگوید شیعه خبیث است و باید ادب شودترحم بر عثمان سکوت کن زهرکس ا»

 (.071/ص8اگر علی را تکفیر کند خارجی است(.)سیراعالم النبالء/جر شود،باید تعزیست وا را ذم کند رافضی خبیث است. هر کس امام علی را ذم کند ناصبی

اثبات تنقیض آن معرفی نمود زیرا حداقل چیزی که در آثار ابن تیمیه به روشنی مشهود است ذم امام علی علیه السالم است گرچه  «ناصبی»طبق این بیان ذهبی باید ابن تیمیه را 

 تیمیه نیز امر سختی نیست.آثار ابن حضرت در

 
 



.تفسیر روایت فضیلت به گونه ای که برتری ای برای اهل بیت علیهم السالم را اثبات ننماید مثل بحث اولین 4

ابوبکر اولین نفر بود چون بالغ بوده و امام علی اسالمش مقبول  :آله که می گویدمسلمان به پیامبر صلی اهلل علیه و 

 نیست چون طفل بوده است.

ابن تیمیه در موضوعاتی که به شیعه مربوط نشود چه بسا به صورت صریح و محکم فضایلی را در حق اهل بیت 

که تا مرز تنقیص امام علی علیه السالم نیز پیش  ن قدر به شیعه تند می تازدالسالم نقل و قبول نماید و گرنه آعلیهم 

ن قدر تند روی کرده که حتی در حق امام علی به حد د شیعه آابن تیمیه در نق»رود از این رو ابن حجر گفته: می

اختالف نظر  ؟به همین جهت اندیشمندان در اینکه آیا واقعا ابن تیمیه ناصبی است یا نه«. تنقیص او رسیده است

رخی مثل آیت اهلل سبحانی و شاگردان ایشان او را ناصبی می دانند چون واقعا برخی عبارات او بوی نصب دارند. ب

عبارات تجلیل او در حق اهل بیت علیهم السالم او را از نصب مبرا  هد. البته برخی به استناد به پاره ای ازمی د

 دانسته اند.

اند. ل نموده است لذا مصداق تام سلفیه ابن تیمیه را قبووهابیت هر چهار مساله ی شاخص  ،در میان فرق سلفی

غیره. دیوبیندیها برخالف  انصار السنه المحمدیه ی مصر، اهل حدیث عربستان، البانی و :وهابیون چند دسته اند

وهابیت بیشتر در مفهوم عبادت تحت تاثیر ابن تیمیه اند اما مالک اول یعنی تقدم فهم سلف بر خلف را نپذیرفته 

اهل تقلیدند. آنها بیشتر ماتریدی و اشعری بوده و فضایل اهل بیت علیهم السالم را هم آنها اند، عالوه بر اینکه 

توان این فرقه را سلفی دانست مگر تسامحا آن هم به مالک دوم ابن تیمیه یعنی  قبول دارند. طبق این مالکها نمی

را نمی پذیرند و بیشتر تحت تاثیر  «فهم سلف بر خلفتقدم »مفهوم خاص عبادت. اخوان المسلمین هم تقریبا 

شمرد. سلفیه ی جهادی نیز دو بربحث اجتهاد ابن تیمیه قرار گرفته اند. عالوه بر اینکه نمی توان آنها را عثمانی 

 قسمند:

 الف(سلفی های قبل از اسامه بن الدن که بیشتر تحت تاثیر اجتهاد ابن تیمیه قرار گرفته اند.

در مفهوم خاص عبادت او در بحث اجتهاد، ابن تیمیه  ه بن الدن که عالوه بر پیروی ازی بعد از اسامب(سلفی ها 

 نیز همان راه را می روند. 

 تغییر در مفهوم اجتهاد



ی به جهان اهل سنت جواب مثبت امروز است که باعث شد« اجتهاد» مفهوم ن کار ابتکاری ابن تیمیه تغییر دادنسومی

به وجود آورده است. اهل سنت جهان اسالم  ت زیادی برایمشکالاین مساله، بدهد و در عین حال  این کار او

لذا باید از یکی از این  ،متجزی اندتنها مجتهدین  بلکه بن حنبل مجتهد مطلق وجود ندارد بعد از احمد معتقدند که

سد باب به  قائل سنت منکر اجتهاد واهل برخالف نظر مشهور میان ما پس  .کنیمتقلیدچهارگانه مجتهدین مطلق 

فقه نیست که اعتقادات اهل سنت را می سازد بلکه اعتقادات  این اجتهاد نیستند. فقه در اهل سنت خنثی است یعنی

سلفی با حفظ عقیده ی خود از جهت فقهی  ی، از این رو چه بسا شخصیدسنت از اعتقادنامه ها به دست می آاهل 

 .شود از مکتبی به مکتب دیگری منتقل

 که سلف از فرداین دلیل  آن هم به ؛دانست بدعتن را را نقد و احیانا آاز ائمه ی چهاگانه ی مطلق تقلید  ابن تیمیه

طبق  ابن تیمیهمی بینیم . پس باز از کتاب و سنت اجتهاد می نمودند ایممستقآنها خاصی تقلید نمی کردند بلکه 

نه  استمردم نیز مطرح نموده عموم این سخن را برای  اوالبته  این مساله را به سلف نسبت می دهد. مبنای خویش

جهت دوری از اصطالح ابن تیمیه  .رح کرده انداخباریهای ما نیز مط شبیه این حرف را خواص.تنها برای علما و 

این  ه این دلیل کهبنمود استفاده  «اتباع»از کلمه ی در این زمینه و نزدیکی به اصطالح سلف و قرآن کریم  «دتقلی»

 .می شمردمذموم  را« تقلید»ه ی مده از این رو ایشان واژآ ندر قرآ واژه

ش این اگر مرادهستیم، حنبلی مذهب ما  :دبه ما می گوی آن کسی کهگفت  و بن تیمیه ادعای اجتهاد مطلق نمودها 

از احمد بن من  ش این باشد کهدرست است و اگر مراد ، سخنشاحمد استفتاوای که فتاوای من مطابق  باشد

بحث سه طالقه  ی اهل سنت، با ائمه اربعهابن تیمیه نمونه ی نظر مخالف خطا است. می کنم این سخن تقلید حنبل 

اما بقیه ی اهل  است که او آن را جایز نمی داند همانگونه که شیعه اینگونه معتقد استدر یک مجلس نمودن زن 

نوعی در واقع طلق است و این عقاید مقلد مسلفیه در فقه مجتهد مطلق و در  بنابراین سنت آن را جایز می دانند.

 .در فقهحتی باشد ه جا مه ون اگر فهم سلف حجت باشد باید درتعارض است چ

به این  اهل سنت نخبگانو شکست خالفت اسالمی در چند قرن گذشته، اتفاقات دنیای اسالم مجموع امروزه از 

این مساله را  و غیرهمحمد عبده  مثل رشیدرضا،اشخاصی  اند که باید باب اجتهاد باز شود از این رو نتیجه رسیده

ی باز بودن  مساله .مطرح شدابن تیمیه اولین بار در جهان اهل سنت از سوی این حرف البته که  مطرح نمودند،

جریانهای سلفی، وهابیت، میان از  هامروز. است ابن تیمیهنظریات جهان اهل سنت به اقبال یکی از علل  باب اجتهاد

تاثیر  ابن تیمیهاز در این مساله دیوبندیها  اهل حدیث به غیر ازجهادی، داعش، القاعده، و  اخوان المسلمین، سلفیه



وجود ساختار آن ا سیستم شیعیان فرق اساسی دارد وسیستم جهان اهل تسنن بکه ناگفته نماند اند.  پذیرفته

 است.در جهان شیعه تقلید  یتمرجع
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است که هر چهار ابتکار ابن تیمیه را به صورت کامل می پذیرد اما  «وهابیت»سلفی واقعی تنها »
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