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 الرحیم بسم الله الرحمن
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وِيلًا َذلَِك َخْير  

ْ
ْحَسنُّ تَأ

َ
 اطاعت و را الله کنید اطاعت! ایدآورده ایمان کهکسانی ای»«: وَأ

 باز پیامبر و الله به راآن کردید، اختالف چیزی در اگر و را امرتان صاحبان و پیامبر کنید

)نساء: « .است ترفرجام خوش و بهتر این دارید، ایمان قیامت روز و الله به اگر گردانید؛

95)
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 مقدمه چاپ چهارم:

الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال أن هدانا الله، والصالة والسالم علی 

 رسوله الذی ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله بشیرًا و نذیرًا.

 و بعد؛

به توفیق، فضل و کرم خداوند متعال چاپ چهارم این کتاب را به انجام رساندیم؛ این  

های ها و جنبشی بیداری اسالمی و در برابر حرکتکتاب، حرکتی در راستای توسعه

 غربی، مسیحی و مارکسیستی است.

کوشند تا جلوی حرکت ها پیوسته به طور هولناک میها، مقاالت و کتابپژوهش 

کنند؛ اینها در این راه را از فرهنگ، رسانه و سیاست دور میو آن 1ری اسالمی را بگیرندبیدا

 ترین آنها عبارت است از:دارند که مهمچندین گام برمی

آمیختن مفاهیم و جلب افکار عمومی و متنفر و دور نمودن آن از گرایش اسالمی  -1

باشد مانند جمود، قهقرایی، تعصب با به وجود آوردن الفاظی که دارای معانی تنفرزایی می

و ... و این جنگ اصطالحاتی است که از نزدیک شدن به آن بدون آمادگی نسبت به 

 ۀداریم خصوصًا اینکه ما در پی عالج عقیدمفاهیم، مدلوالت و مقصود آنها بر حذر می

های اسالم و تطبیق دستورات و ارزش دریافت در سلف ۀو بر پیروی از عقید هستیم سلفیت

 دهیم. آن دعوت می

کوشش در راستای حرکت بیداری برای شناخت مفاهیم دینی غربی که میان دین  -2

گذاران مطابق با امیال و و قوانین فاصله انداخته است و در این اواخر فیلسوفان و قانون

                                                           
 بنگر کتاب )الصحوة االسالمیة.. عودة الی التراث( طدارالدعوة، اسکندریة. - 1
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ی دینی چنین جای اند تا در غیاب عقیدهرا تغییر داده و تعدیل نمودههای خود آنخواسته

 را پر کنند. آن

دعوت به پیروی از تمدن جدید و ذوب شدن در آن با این پندار که این تمدن،  -3

 جدید و مطابق با نیازهای این زمان است. 

ی اسالمی و گنجاندن دار و در راستای برشمردن عقیدههای هدفدر برابر این تالش

کتاب به صورت مفصل ی این کتاب به صورت مختصر و در متن ها، در مقدمهآن در قلب

همچنان که در صفحات کتاب بیان  –ایم؛ مقصود از اصطالح سلف به پاسخ آن پرداخته

های ظهور اسالم بودند که شامل زمان پیامبر، کسانی است که در اولین قرن -ایمنموده

های ثابت که در کتب عقاید، فقه، باشد که بر طبق روشصحابه، تابعین و کسانی می

ی پیامبر، شناخت رجال و تاریخ و ... آمده از آنها پیروی یر، سنت، سیرهاصول، تفس

 اند. نموده

را برای برای اینکه تنها مدلول و مفهوم تاریخی آن به ذهن نفوذ نکند، معنای آن

های محکم و سر ها در  بلندی کوهها و قرنگوییم: گذشت سالخواننده بازگو نموده و می

ها را به اند و چشمگذارد بلکه همچنان سر به فلک کشیدهنمیبه فلک کشیده تأثیری 

-ها تأکید میدارند. به همین صورت، اولین مسلمانان بر بلند بودن تمدنشگفت وا می

ی ربانی و روحانی و معنوی را ی کامل جامعهکردند )چرا که اسالم برای بشریت نمونه

نمود که هیچ خلل و نقصی در آن راه  ارائه داد که رسول خدا با آن الگویی علمی محقق

  1ها مختل شود.(ی اساسی در قلبندارد مگر زمانی که قاعده

                                                           
. ط دار االعتصام، قاهره، 262اعادة النظر فی کتاب المصریین فی ضوء االسالم، انور الجندی، ص  - 1

 م.1599
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سلف،  -عقیده، ارزش و رفتار  -کنیم که تأکیدها به اقتدا و پیروی از باز نیز تأکید می

به معنای بازگشت به گذشته و کنار زدن تولیدات عصر حاضر نیست بلکه ما این تولیدات 

کار برده و برای آینده مطالعه و پژوهش نموده و برای آیندگان نیز تولیدات جدید آماده را به 

 کنیم.می

ی خود مستمسک بوده و مدت چهارده ی تمدن خویش، به عقیدهامت اسالم در سایه

ی شریعت اسالم قرار دارد، سپس استعمار خارجی و عوامل قرن است که در زیر سایه

نه کرد. و این تمدن و شریعت، اکنون نیاز به زنده کردن عقیده و انحراف داخلی در آن رخ

بازگشت به سوی شریعت برای درست کردن و اصالح اوضاع منحرف و بازگشت امت به 

را در معرض ها، وگرنه آنمسیر خود دارد بدون نیاز به ایجاد نظریات و وضع قانون گذاری

ی دستوراتی که بعد از قرار گرفتن در سایه ایم که اسالمهای ویرانگری قرار دادهدگرگونی

خواهیم در امکانات بشریت و توانایی علمای نیاز است. نمیدر آن فرض شده، از آنها بی

های آنها و نقش سیاسی که ممکن است اجرا شود، تردید کنیم؛ آنهم زمانی که آن و ثروت

های ترسیم اهداف و گام های عمومی وهای علمی تدریس شده باشد و میان گاممطابق گام

 1اجرایی، جمع کند.

ی او، قدم اول ی اینها، شروع نمودن از انسان و تصحیح عقیدهو با وجود اهمیت همه

ها شکل گیرد در راستای گام نهادن به مسیر صحیح است تا اینکه عقیده در نفوس و قلب

ر داشته و دارد و همچنان که در مراحل مختلف و در مواضع حساس از تاریخ امت استمرا

ها و رویارویی با دشمنان در طول تاریخ، سپس جهاد در اولین قرن مشهورترین آنها میادین

                                                           
المشکالت( دکتر عادل  -التعداد -السکان -الجغرافی –موقع  -نک: )العالم االسالمی الیوم، اقتصاد - 1

 م.1552چاپ مکتبة ابن سینا  -طه یونس
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های صلیبی تا جهاد افغانستان و جنگ دهم رمضان در تاریخ های مغوالن و جنگجنگ

 باشد.معاصر می

قاید، ی رسول الله در دعوت، تربیت و توجیهاتش نسبت به صحابه، توجه به عشیوه

 ی شروع بود. ها و تحقق الگوی شخصیتی یعنی توجه به انسان به عنوان نقطهارزش

ی او که متشکل از جسم و روح و وحِی پروردگار انسان و عوامل تشکیل دهنده

همچنین نقش و بازگشت آن است، معرفی نمود و تمدن اسالم در تمامی ادوار خود از این 

ها در نفس، برخی حقایق کند. شاید مطالعه اثر عبادتتوازن و هماهنگی دقیق حکایت می

در این زمینه را روشن کند و منجر بدان شود که قدر و ارزش این مزیت را بدانیم و به 

های پروردگار در خلقت انسان حریص باشیم همچنان که توازن میان پیروی از سنت

واهد داد که تنها راه تصور اسالمی برای انسان و تصورات فلسفی بشر، به ما نشان خ

درمان، پیروی از منهج پروردگار است و خداوند متعال خالق بزرگ و شارع حکیم است 

 که خلق و امر از آن اوست.

هایی که برای تمدن غرب آنهم به سبب دوری از وحی بدین سبب ما از آشوب

اجه معصوم پروردگار حاصل شده است، بی نیاز هستیم وگرنه با نظریات زودگذری مو

قابل تبدیل و تعویض  1شویم که به سبب تصورات بشری و نظزیات سیاسی و اجتماعیمی

دهند همچنان که یک شخص وقتی را تغییر میاست که هرگاه از یک نظام ناامید شوند، آن

                                                           
اکتفا کردیم. اما نظم و  -یعنی عقیده و فکر -کنیم خودمان که دنبال می تنها به مثال مربوط به بحث - 1

ها، بحث و مطالعه مقارن مخصوص به خود را دارد که برتری شریعت اسالمی را با گذاریقوانین و قانون

 کند. اندک تاملی، اثبات می

 م.1596نک: احکام اسالمیة ادانة للقوانین الوضعیة، محمدغراب، داراالعتصام، 
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 دهد.را تغییر میشود، آنشود و از آن خسته میلباسش کهنه می

ی میان ی و اجتماعی اکتفا کنیم تا به رابطههای سیاسکافی است تنها به برخی از نظریه

آن و میان تصور پیروان آن از انسان و تعریف نظری فلسفی آنها بر حسب اعتقادشان پی 

دهد اما با این رسد، ارائه میهایی که به حد یقین و جزم نمیببریم، تعریفی که تنها فرض

 همه در تمدن معاصر بسیار رونق و جایگاه دارد.

ی ربوط به طبیعت انسان، پایه و اساس هر فلسفه، نظام سیاسی و نظریهنظریات م

دهد؛ اعتقاد به فسوق انسان، عنصری اساسی در تفکر قرون اجتماعی را تشکیل می

وسطایی است. حرکت تنویری، انسان را موجودی عقالنی در ذات خود قرار داده و 

 دهد.اعتقادات او را مورد آزمون انتقادی قرار می

های ها در امور اقتصادی، داروینیی حکومتعصر دعوت به عدم مداخله در

جنگد و این دیدگاهی است که دانشمندان اجتماعی بر این باورند که انسان برای بقا می

ی اجتماع ما اکتسابی و شدیدًا اند و اینکه فلسفهرفتارشناسی حیوانات اکنون زنده کرده

ای از فیلسوفان اجتماعی در ر از بقیه سبقت گرفت عدهسالی که هیتل 92رقابتی است و از 

های )خون و خاک، بازگشت به سوی غریزه و کنار زدن عقل، نگاه به جوهر آلمان، نظریه

و ذات انسان به عنوان جانوری درنده و جنگ از بهترین اشکال زندگی انسان( را مطرح 

 نمودند.

های ین افکار، تنها پیشگوییگوید: )اجون لویس در تعلیق بر این نظریات می

 1کند.(متفکرین بر بخشی از اصالت نیست، بلکه در تشکیل تمدن نقش مهمی بازی می

                                                           
الهیئة المصریة  –ترجمة د. صالح جواد الکاظم  -جون لوییس  -17االنسان ذلک الکائن الفرید، ص  - 1

 م.1596العامة للکتاب بالقاهرة 
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محافظت از ذات و  -همچون تمامی افراد  -ها و کشورها های امتیکی از خصلت

اصالت خود است مثالً در فرانسه رئیس یکی از احزاب محافظه کار، ندای خالصی و 

ترسید که بر خوی و سرشت مسیحیان داد چرا که از آنها میمانان را سر میرهایی از مسل

های اروپایی برای حفاظت از فرهنگ خود به طور خاص و فرانسه، تأثیر گذارند؛ و دولت

های اهالی اروپا از فرهنگ امریکایی، گردهم جمع شدند تا در این زمینه تصمیم حمایت

ها، اهدافی را در پیش روی از تورات و تلمود و پروتوکولبگیرند و اسرائیل نیز با استفاده 

ای برای حفظ را وسیلهی عبری خود را دوباره زنده کرد تا آنخود قرار داد و زبان مرده

هستی و کیان خود قرار دهد. پس از اوجب واجبات بر امت ما که امت رسالت است، این 

ی ا بدهد تا دوباره نقش خود در ادارهاست که هیبت خود را پس گرفته و حق الله متعال ر

 جهان را به عنوان برترین امت، باز یابد.

 عالمینوآخر دعوانا أن الحمدلله رب ال

 مکه مکرمة 

 م.1552فبریه 2 ،هـ1412رجب 25 
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  بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه چاپ سوم

انفسنا و من سیئات الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور 

اعمالنا، من یهده الله فال مضل له ومن یضلل فال هادی له و اشهد ان ال اله اال الله وحده 

 الشریک له و اشهد أن محمدًا عبده و رسوله؛

 اما بعد؛ 

های پروردگار را یاد کنیم و یکی از این کند نعمتشکر خداوند متعال اقتضا می

وم این کتاب در مدتی کوتاه است. از خداوند عزوجل شمار، توفیق چاپ دهای بینعمت

مند گرداند و از او یاری در اخالص نیت و عمل خواهم که خوانندگان این کتاب را بهرهمی

 کنم که چاپ جدید این کتاب را میسر ساخت. را تقاضا دارم. دوباره شکر پروردگار را می

حفظ شده است همچنین در این چاپ، مباحث اصلی کتاب در چاپ اول و دوم، 

های قبلی همراه با هایی از چاپبرخی تعدیالت به طور مختصر و حذف و اضافه در بخش

 برخی تقدم و تأخرهایی که مقتضای تسلسل تاریخی است، لحاظ شده است. 

مطالب این کتاب، با محوریت قضایای عقیدتی با تعدد و تکرار مباحث آن، اما از 

باشد. هایی که شامل منبع موضوعی، نقدی و تاریخی است، میزوایای مختلف و با منهج

ی اسالمی با آرزوی تثبیت افکار و رسوخ آنها خصوصاً اینکه موضوع اصلی ما، عقیده

ی است. ما بسیار حریصیم تا در هنگام سخن از عقیده، تأکید کنیم که نیازمند مطالعه

ی اسالمی را بسازیم تا جامعه ی اسالمی هستیم تا ساختار درست فرد مسلمان وعقیده

-الله میهای دیگر، در ما نقص به وجود نیاورند همچنان که مالک بن نبی رحمهاندیشه
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 1های علمی هستیم.گوید. ما نیاز به گردآوری و جمع کردن آن مطابق با گام

های تلخی ما چنین حکمی را از روی آسایش و فراغ خاطر ندادیم بلکه بعد از تجربه

ایم و اعتماد به نفس خود را از دست داده و فاقد های پی در پی به ارث بردهشکست که از

ایم، چنین حکمی کردیم؛ عالمی که جز به احساس نسبت به کیان خود در وسط عالم گشته

شنود و منظور ما از گذارد و صدایی جز صدای رگبار و تانک نمیقدرت و زور احترام نمی

ادی و معنوی آن است. برتری با عقیده و اعتماد به نفس و قوت و قدرت، دو مدلول م

تالش در جهت محافظت و نگهداری از عزت و کرامت، قوت و نیرو است و تولیدات 

باشند و اخالل در صنعتی، زراعی و نظامی نیز قوت و نیرو است و این دو در کنار هم می

 انجامد.یکی از آنها، به خلل در دیگری می

های قومی، شکالت اساسی ما بحث از )هویت( میان ایدئولوژیشاید یکی از م

مارکسیستی، میهنی و مذاهب فلسفی و اقتصادی باشد. اگر بخواهیم به صورت صحیح 

 ها بود پیروی کنیم؛ ما زمانی که در رأس امت را ببینیم، باید از نقش تمدنی امتآن

 تمدن اسالم بر دو رکن استوار است: 

ی دینی همراه با فهم صحیح از و صداقت یقین و رسوخ عقیدهیک( نیروی ایمان 

 اسالم به عنوان یک منبع برای یک زندگی مثبت و بارور.

ی توان، چه علوم دینی باشد دوم( توجه ویژه به علوم و معارف و اهتمام به آن به اندازه

که اولین و چه علوم هستی، طبیعت، ورزشی و ... که در واقع گردن نهادن بر دینی است 

 «.بخوان»فرامین آن این بود؛ )اقرأ( 

ها، یکی از خوانندگان را بر انگیخت؛ نزد من آمده و با سخن از آرای کالمی و فرقه

                                                           
 ی چاپ دوم.بنگر به دیدگاه او در مقدمه - 1
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تعجب پرسید: آیا توجه نکردن به آن و اهتمام و کوشش به چیزی که از آن بهتر و برتر 

 است، بهتر نیست؟ 

من خاموش بود، روشن نمود تا در  هایی را که درونسؤال بجا پرسیده شد و کنش

کنم که برابر خداوند متعال سپس در برابر مسلمانان مسئولیت من بری شود؛ اعتراف می

کنم اما در برابر تصمیمات رای و نظر خواننده، بجا و درست مطرح گشت و بدان اقرار می

 دانشگاهی که ما را به این قضایا مشغول نموده، چاره چیست؟ 

ها را کند که با صراحت صحبت کنم. هنگامی که عقاید فرقهاقتضا می انجام وظیفه

بیان نمودم این اضطرار بود که سبب شد چنین کنم و مطالعه و تدریس علم کالم آن هم 

ای دیگر، گشوده مطابق با منهج دانشگاهی مرا به چنین مبحثی واداشت و چه بسا از زاویه

که برای شما خیر است به این شکل که از درحالیباشد. چه بسا چیزی را ناپسند بدارید 

با منهجی نقد آمیز به عالج و درمان پرداختم و اگر به  1ی دیدگاه علمای اهل سنتزاویه

 ها مقید ماندم تنها به سبب امانت علمی است. اسامی این فرقه

ینان شود، اطمبا این منهج حاصل می ی عقیدهاما جوانب نیک و فوایدی که از مطالعه

کامل نسبت به سالمت موضع علمای اهل سنت همراه با توصیه به التزام به این دیدگاه در 

باشد؛ و اگر خواننده مالحظه نماید ی اولین مسلمانان میبرابر انحراف و خروج از عقیده

شود، این نگاه او ها با انقضای مراحل تاریخی که در آن ظهور نمود، منقضی میکه این فرقه

-درست است ولی این را ندانسته که برخی از عقاید آنها در عقل برخی، به ارث می نگاهی

آید یعنی: تحذیر از لغزش در برخی یا تمام ی دوم به دست میرسد و از این جهت، فایده

                                                           
لعقیدة های ما: منهج علمائ الحدیث والسنة فی اصول الدین. والسلفیة بین ارک به دو کتاب از کتاب - 1

 االسالمیة والفلسفة الغربیة، ط، دارالدعوة باالسکندریة.
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 ی مستقیم. های منحرف از جادههای فرقهبدعت

ین نکته توّجه نموده و و از باب انجام وظیفه و رفع مسئولیت نیاز داریم تا بیشتر به ا

ها بدون را روشن کنیم یعنی: شدت بر حذر داشتن از پذیرفتن برخی عقاید این فرقهآن

باشد که ی سلف میاینکه بدانیم؛ حقیقت این است که سبب انحراف آنها انحراف از عقیده

 کنیم: اکنون به صورت گذرا و قبل از ورود به مضمون کتاب، به آنها اشاره می

کنند که آنها در آتش ج، مرتکبین گناهان کبیره را تکفیر نموده و چنین حکم میخوار

 مانند.جاویدان می

کند و میان قول و و نواهی دینی اشاره می اوامر شمردن سبک به( هو مذهب )مرجئ 

نهند و در صفوف ما نیز بسیارند کسانی که در ادای نمازها، روزه و زکات عمل فاصله می

 ها است(. کنند به این پندار که )پروردگار، پروردگار قلبسستی میاهمال و 

ی سلف )و مذهب اشعری( با وجود اینکه در بسیاری از مواضع، نزدیک به عقیده

ی سلف و منهج علمای آن نیست و است مگر )تأویل( که به طور کامل مطابق با عقیده

ود امام اشعری در نهایت، سلفی بود شاید بتوانیم پیروان مذهب اشعری را قانع کنیم که خ

 و تمام خیر، در التزام به منهج آگاه و محکمی است که سلف صالح ما به آن بودند. 

-برترین چیزی که در باب )خالفت( یا )امامت( در بحث میان سنی و شیعه مطرح می

ر باشد؛ پس آیا اختیاشود، )نظام سیاسی اسالمی است( یا یکی از ارکان اساسی آن می

ساعده رخ تعیین خلیفه یا حاکم مسلمان از طریق بیعت و شوری همچنان که در سقیفه بنی

گیرد یا بر اساس وصیت رسول خدا به داد و ابوبکر را انتخاب کردند، صورت می

 گیرد؟ پندارد، صورت میامیرالمومنین و سپس به صورت ارثی همچنانکه شیعه می

ی و گرایش عقلی هستند و در برابر آنها، اهل همچنین مشهور شده که آنها پیرو رأ



 13  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

هایی آمدند که نص و یا سمع قرار دارند، آیا این درست است؟ و آیا پیامبران با روش

ها اهل نص و سمع ی آنپیروان طریقه چنانکهعاقالنه نیست و نقش آنها تنها ابالغ است 

 دند؟ ش

ی که این نظر، صحت و درست شودروشن می ما برایدر این کتاب با تحلیل و مناقشه 

آن  رآنچه را که شنیدن بعقلی  هاین و استداللیهاپیامبر )با بر چراکهرا کنار گذاشته است 

یان نموده است و پیامبران برای مردم عقلیاتی را که به آن نیاز دارند، بیان متوقف است، ب

  1اند همچنان که خداوند متعال در قرآن از هر مثالی زده است.(نموده

کند که هرکس با بی طرفی و نیت درست، بیندیشد، بعد از اطالع و مطالعه تأکید می

 کند. قرآن کریم بر تفکر و نظر و استدالل عقلی در آیات زیادی تشویق می

برند که علمای اهل کنیم که برخی گمان میگری، تعجب میما بعد از این روشن

 کنند. های عقل توجهی نمیسنت خود را در نصوص محصور نموده و به افق

دارد تا از لغزش به سوی همچنین آنچه در تاریخ ما روی داده است، ما را بر آن می

بدعت بترسیم و از آن برحذر باشیم؛ یعنی به وجود آوردن اصطالحات و اسامی و سپس 

به وجود آوردن بدعت در قالب آنها همچنان که معتزله در قدیم چنین کردند و برخی از 

اند: هایی تقسیم نمودهویسندگان معاصر دست به چنین عملی زده و مسلمانان را به گروهن

که گرا( و ... درحالی)اعتدال( و )جمود( و )افراطی( و )قهقرایی و خشک مغز و اصول

منهج صحیح علمی و میزان و معیار اعتدال حق اقتضا دارد که به کتاب الله و سنت 

مچون )اسالم( و )ایمان( و احسان یا )ظالم لنفسه(، پیامبرش حکم کنند اسامی ه

 )مقتصد( و  )سابق بالخیرات(. 

                                                           
 127ص  3منهاج السنة ج  - 1
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به عبارت دیگر معتزله کسانی هستند که این قضیه را ایجاد نمودند یعنی: به وجود 

گذاری مسلمانان بر طبق تصوراتش؛ با کمال آوردن اصطالحات و اسامی و سپس ارزش

مچنان در آرای برخی نویسندگان و پژوهشگران تأسف تأثیرات منهجی معکوس آنان ه

 معاصر موجود است!! 

کنم و بعد: از تمامی کسانی که در امر چاپ و نشر این کتاب یاری رساندند، تشکر می

 خواهم که به آنان پاداش نیکو دهد.و از خداوند می

 وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین

 مصطفی بن محمد حلمی

 هـ 1429القعدة ذی  21اسکندریه، 

 م. 1599آگوست  7 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ی چاپ دوممقدمه 

ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من 

یهده الله فال مضل له و من یضلل فال هادی له و اشهد أن ال اله اال الله وحده ال شریک له و 

 اشهد ان محمدًا عبده و رسوله؛ 

 اما بعد؛

کنم که او است، شکر می شمارش که فراتر از وصفهای بیالله را به خاطر نعمت 

وَها»گوید: تعالی خود می واْ نِْعَمَت اهللِ لاَ تُّْحصُّ د ُّ و اگر )بخواهید( «: »َوإِن َتعُّ

 «را بشمارید.توانید آننعمت)های( الله را بشمارید، نمی

زبان من همیشه مشغول ستایش او تعالی است که نعمتی به من داد و مرا توفیق داد تا 

زیور چاپ بیارایم و برخی قواعد بسیار مهم منهج سلفی را توضیح دهم و این کتاب را به 

های موجود در سالهاست که مشغول آن هستم و رنج بسیار کشیدم تا مناهج و گرایش

 کتب مربوط به علم کالم و اصول دین را از دید دشمنان سلف بررسی کنم.

تند که سعی دارند در یکی از دشمنان اسالم، مستشرقان و دانش آموختگان آنها هس

ی اسالمی را درنوردیده و بر آن زمین فساد به راه انداخته و سنگرها و دژهای عقیده

هایی را که استعمار در برابر آنها قرار داده است دچار حکمرانی و قضاوت کنند و نسل

ی اسالمی و امت اسالم، شک و تردید کنند. ولی هیهات؛ اسالم و قرآن و عقیده

کند و علمای بسیاری را برای دفاع از آن برانگیخته تا ی دارد که از آن حمایت میپروردگار

ها و الطاف خداوند متعال بر من این است که به من توفیق از آن دفاع کنند و یکی از بخشش
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ی علوم آنها نوشیدم تا به فهم کامل شاگردی برخی از این علما را داد و آن قدر از چشمه

یافتم و قلبم اطمینان یافته و دلم آرام گرفت. و خداوند متعال با فضل عقاید درست دست 

و کرم خویش، مرا به راه محکم و راه درست راهنمایی کرد و همیشه از پروردگار خود 

خواهم که من و تمامی مسلمانان را به راه مستقیم استوار بدارد تا زمانی که او تعالی را می

 مالقات کنیم. 

دارد، تمام شدن چاپ اول این که مرا به حمد و سپاس پروردگار وامی از دیگر مسائلی

خواستم که این کتاب برای نوبت دوم نیز چاپ شود کتاب در زمانی کوتاه است و من می

های زندگی و کار و سفرهای زیاد و آماده نمودن ها، بارها و مسئولیتولی مشغولیت

مانع شد. تا اینکه خداوند  من و این انگیزه تألیفات دیگر که برای تدریس الزم است میان

متعال بر چاپ دوم این کتاب، مرا یاری نمود و در چاپ دوم چهارچوب اساسی کتاب در 

هایی که بعد از چاپ اول این نوبت اول را حفظ نمودم اما برخی اضافات را از کتاب

 اپ جدید آن بود.کتاب، منتشر نمودم در این کتاب لحاظ نمودم که متناسب با مباحث چ

به این خاطر، عالوه بر قواعد منهج سلفی، برخی چیزها را بدان اضافه کردم و 

ها حفظ کرده و از نسق و ترتیب همچنین موضع شیخ سلفی )ابن تیمیه( را در رابطه با فرقه

ای به نام )معجم اعالم الفکر اسالمی در باب الوهیت، انسان و عالم که در موسوعه

نتشر شده، دوری نمودم و به ترتیب اسالمی در باب انسان نزد شیخ االسالم که االنسانی( م

های سلوک عملی همچنان از کتاب و سنت خالصه نموده، اکتفا کردم و با تشریح روش

 را کامل کردم. ی انسان مسلمان است، آنکه شایسته

از دو قسم همچنین در این چاپ، بحث کوتاهی از امام احمد حنبل اضافه نمودم که 

کند و برای تطبیق بین آن دو و نقش بارز آنها در علمی و عملی منهج سلف، حکایت می
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 گیرد، محکم نمودم.را با دالیلی که در برابر منحرفین قرار میی صحیح، آنشناخت عقیده

های ما در این کتاب، پیرامون اجتهادهای ابن تیمیه و شروح وی در مورد محور بحث

-باشد تا افکار و فلسفهشرعی برای دفاع از آن می می و اصول وی در منهجی اسالعقیده

 شناختند، مهار کند.هایی که در زمان او بوده و علمای سلف قبل از او آنان را نمی

های ترین فرقهبه همین خاطر به بیان دیدگاه شیخ االسالم ابن تیمیه در مورد مهم

ی اسالمی مطابق با منهج ابن تیمیه و شرح عقیدهاسالمی پرداختم. و هدف و غرض از آن، 

های مخالف است؛ پس از این منهج مقارن، فهم صحیح عقیده مقایسه آن با عقاید فرقه

های منشعب از سلف در آن دهد و از وقوع در انحرافاتی که فرقهشود و بانگ میروشن می

ر نشویم چراکه علمای سلف از دارد تا باری دیگر در دام آن گرفتاگرفتار شدند بر حذر می

 این اختالفات دست شسته و بریدند. 

باشد تا اینکه باری دیگر مجذوب و ای مسلمانان معاصر، این هشدار برای ما نیز می

نیرنگ و زرنگی و فریب آنها نشویم و اگر چنین شد، در واقع بدون اینکه خواسته باشیم و 

ایم، دشمنانی که سعی دارند تا محقق ساختهقصد داشته باشیم، امیال دشمنان اسالم را 

ی تفرقه و دشمنی را میان مسلمانان ایجاد کنند. اما بحث خاصی را که به مناسبت ترجمه

بودم، حذف  کتاب الووست به نام )نظرات شیخ االسالم فی السیاسة و االسالم( نوشته

ای از ه به عنوان نمونهکردم چرا که هدف از بیان آن دیگر مطرح نبود و بیان آن در گذشت

دانم که نقدی بود که به طور کلی متوجه مباحث مستشرقان بود و اکنون ضروری می

ی اسالم و شریعت و مسلمانان غیور را تشویق کنم تا تالش خود را متوجه شناخت عقیده

هایی هستند که قابل قیمت عبادات و نظام آن از مصادر آن کنند. میراث اسالمی ما، گنج

اری نیست. و ما را در برابر بزرگداشت تمام آنچه غرب دارد، کافی است؛ بعد از گذ
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توانیم جلوی نفوذ فرهنگ می –مطالعه، مناقشه و اطالع کامل  –های بسیار گرانبها تجربه

های استشراقی را به صورت بسیار عالی و برتر نقد کنیم و به غرب را بگیریم و نظریه

هیم و به سوی الله متعال و تربیت و بر پایی شریعت خداوند دوری از آن افکار دعوت د

متعال در محیط اسالمی دعوت دهیم به جای تلف کردن توانایی و استعداد تنها در محیط 

کند که در قانون فعل و انفعال در مجال فرهنگی که به سرعت برخی را به خود مشغول می

له غربی در هدایت ما به مراد خود این صورت و مشغول شدن به این مساله گویا که حم

 پیروز شده است!!

ی تمدن اروپا و برپایی تمدن جدید اسالمی این شروع مقاومت حقیقی در برابر سیطره

 باشد. ما و توجیه تمام توان ما در راستای این هدف می

توجیه این است: دوری از اسراف در تالش و »گوید: تعالی میاللهمالک بن نبی رحمه

های اسالمی های متفکر مناسب در سرزمینها نیروی کار و عقلوقت؛ در اینجا میلیوندر 

ای باشد تا از وجود دارد تا در هر زمان به کار گرفته شوند؛ اما مهم این است که بیم دهنده

ها عامل و عقل در بهترین ظروف این تجهیزات هولناک بیم دهد؛ تجهیزاتی که از میلیون

و مناسب هر عضو از اعضای آن تشکیل شده است و این تجهیزات  زمانی و تولیدی

کند و در هنگامی که به حرکت درآید مجرای تاریخ را به سوی هدف مقصود تجدید می

ماند و ی دینی او را به حرکت وا داشته، مخفی میی توجیهی انسانی که انگیزهاینجا اندیشه

شود، معنی )جماعت( و )دفاع( کسب می ی دینی ویبه زبان جامعه: کسی که از اندیشه

 1ماند.پنهان می

                                                           
ی: عمر کامل مکاوی و عبدالصبور شاهین. ترجمه 119-117مالک بن نبی: شروط النهضة ص  - 1

 .1565دارالفکر 
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توانم از کسانی که در چاپ این کتاب و رسیدن آن به دست خواننده مرا یاری تنها می

 های آنان بسیار تشکر کنم.ها و کمکها، سختینمودند، بابت تمامی تالش

خواهم که میپروردگارا از جانب من به آنان خیر و پاداش عطا کن. و از خداوند 

محتویات این کتاب را علمی نافع برای مسلمانان بگرداند و گناهان مرا بیامرزد و مرا به 

اخالص نیت، موفق دارد تا که عمل خالص تنها برای رضای خداوند و کسب رضایت او 

 گردد؛ که فضل و بخشش از سوی خداوند عزوجل است. 

 و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

 م 1594اکتبر  19هـ، 1429رم سال مح 22
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 ی چاپ اولمقدمه

إن الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله شرور انفسنا و من سیئات 

هادی له و اشهد ان محمدًا عبده و  اعمالنا، من یهده الله فال مضل له، و من یضلل فال

 رسوله؛

ونَ »  ْسلِمُّ نتُّم م ُّ
َ
وتُّن َ إِل َا وَأ وا الل َـَه َحق َ تَُّقاتِِه َولَا َتمُّ ي َُّها ال َِذيَن آَمنُّوا ات َقُّ

َ
ای : »«يا أ

! از الله آنگونه که شایسته ترسیدن از او است، بترسید. و نمیرید ایدایمان آورده کهکسانی

  (122آل عمران: ) «مسلمان باشید.مگر اینکه 

وا رَ » ي َُّها الن َاسُّ ات َقُّ
َ
مُّ يَا أ ن ن َْفٍس وَاِحَدٍة وََخلََق ِمْنَها  ب َكُّ م ِم  ال َِذي َخلََقكُّ

َما رِ  رْ  اَكثِيرً  َجالًاَزوَْجَها َوَبث َ ِمْنهُّ
َ
ُّوَن بِِه وَالْأ وا الل َـَه ال َِذي تََساَءل  إِن َ  َحامَ َونَِساًء وَات َقُّ

ْم رَ  ای مردم از پروردگارتان بترسید، آن ذاتی که شما را از یک : »«قِيًباالل َـَه َكاَن َعلَْيكُّ

تن آفرید و همسرش را )نیز( از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد و از 

پیوند  کنید و )همچنین( از )گسستن(پروردگاری که به )نام( او از همدیگر درخواست می

  (1نساء: ) «الله همواره بر شما مراقب )و نگهبان( است. گمانخویشاوندی بپرهیزید. بی

ْم » ْعَمالَكُّ
َ
ْم أ ُّوا قَْولًا َسِديًدا * يُّْصلِْح لَكُّ وا الل َـَه َوقُّول ي َُّها ال َِذيَن آَمنُّوا ات َقُّ

َ
يا أ

ْم َوَمن يُِّطِع الل َـَه َورَ  َويَْغِفرْ  ْم ذُّنُّوَبكُّ که ای کسانی: »«َفَقْد فَاَز فَْوزًا َعِظيًما ولَهُّ سُّ لَكُّ

ن را تا! از الله بترسید و سخن درست )و حق( بگویید. تا )الله( کارهایایدایمان آورده

تان را بیامرزد، و هرکس از الله و پیامبرش اطاعت کند، یقینًا تان اصالح کند و گناهانبرای

 (72،71احزاب: « )به کامیابی عظیمی نائل شده است.

 اما بعد؛
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نظریات شیخ »این کتاب مضمون کتاب مستشرق فرانسوی: هنری الووست به نام 

باشد. قضایایی که در اثنای این مقدمه مطرح می« االسالم ابن تیمیه فی السیاسة واالجتماع

را در این کتاب کوچک مشاهده شود، یک موضوع دارد و به خواست خدا بیان آنمی

و دلیل کوچک بودن این کتاب، این است که کتاب کوچک، خوانندگان  خواهیم کرد

بیشتری داشته و وسعت انتشار آن بیشتر است و بدین صورت هدفی که ما به دنبال آن 

های پر که کتابآید درحالیای که امید داشتیم، بدست میبودیم، محقق گشته و فایده

کنند و اینگونه افراد فراخ، مطالعه نمیحجم و قطور را جز متخصصان و افرادی با فرهنگ 

 ی ما اندک هستند. در جامعه

مسائل مورد بحث، مسائلی است که همیشه و در عصر معاصر، سواالتی را در ذهن 

افراد شکل داده است از جمله: تفاوت و تمییز میان سلف و دیگران یا رأی و نظر صحیح و 

گیرند. در این و گروه: عقل و نقل قرار میهایی که به طور اجمالی در ددرست میان فرقه

اند و کنند اهل ذوق و ارادهمیان، نباید از تصوف غافل شد، تصوفی که پیروان آن ادعا می

توانیم مذاهب فلسفی معاصر را کنار زده و ارباب حاالت و مقاالت. همچنین نباید و نمی

ود ماهی بگیرند و اختالفات آلکوشند از این آب گلاز آنان غافل شویم؛ مذاهبی که می

ای ی مسائل کالمی و فقهی را افزایش داده و از این طریق مفاهیم بیگانهمسلمانان در دایره

های را بتوانیم در یکی از تالشترین آنرا وارد قاموس اسالم کنند. چه بسا خطرناک

ا دعوت به ی 2با دمیدن روح جدید در کتاب )االسالم و اصول الحکم( 1مارکسیستی اخیر

                                                           
و االشتراکیین العرب.  برای مطالعه بیشتر: د. صالح الدین منجر: بلشقة االسالم عند المارکسیین - 1

 .1567دارالکتاب الجدید

باشد چرا که چاپ شد و کتابی نادر است که مخالف اعتقادات مسلمانان می 1529این کتاب در سال  - 2
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را در مقدم داشتن عقل بر شرع یا توان نمود آنمشاهده کنیم. همچنین می 1سوی الئیسم

کند هایی که تالش میجدایی میان عقیده، شریعت و اخالق و ... و دیگر برنامه و روش

ای را که غرب در تعالیم، تشریع، تفکرات و سلوک، سیاست و اقتصاد ما، بر ما تجزیه

ت و نیز جدایی انداختن میان اسالم و حکم حکومت و اسالم را از ورود در واجب کرده اس

را مختص به مسجد معرفی کردن و جلوه دادن ی زندگی عمومی دور کردن و تنها آندایره

 2آن به عنوان اعتقادی در قلوب مردم که بسیار اندک به تطبیق آن بپردازند، مثال زد.

 ایم.درمان این مسائل پرداختهما در این کتاب و در چهار بخش به 

طرفی و اخالص علمی در مطالعات بخش اول: مستشرق فرانسوی )الووست( به بی

فکری و کژاندیشی است چرا که تمامی مستشرقین بر اسالمی، نزد مستشرقین منتسب به بی

ها و تمدن آن، اجماع و اتفاق دارند و اهداف زشت جلوه دادن حقایق اسالم، عقاید، ارزش

                                                                                                                                                    

مولف این کتاب، فرض بودن خالفت، جهاد و قضاوت و تمامی جوانب سیاسی اجتماعی اسالم را منکر 

ل الحکم( شخصی غیر مسلمان و به احتمال زیاد یکی از شده است. و مؤلف کتاب )االسالم و اصو

ی مستشرقین انگلیسی است نه شیخ علی عبدالرزاق؛ برای تفصیل بیشتر در مورد حقیقت این کتاب و کینه

سیاه آن نسبت به اسالم و بزرگان آن، مراجعه شود به )االسالم والخالفة فی العصر الحدیث( دکتر محمد 

 م. 1572شورات دار السعودیة، ضیاءالدین الریس از من

)علمانیة( و یا الئیسم: یعنی جدایی میان دین و سیاست؛ این اصطالح در اثر نزاع میان دولت و کلیسا  - 1

های آن به وجود آمد که تاریخ اسالمی ی اروپایی و اوضاع و ارزشدر ظروف تاریخی خاصی در جامعه

شناسد و حکومت جزئی از آن است و پیروی از منهج و میبندی را نشناخت؛ اسالم این تقسیمآن را نمی

 باشد.شریعت آن در سیاست و اجتماع یکی از واجبات آن می

        9دکتر محمد البهی )العلمانیة واالسالم( )مطبوعات جمع البحوث االسالمیة، االزهر، ص  - 2
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مستشرقین علی رغم تنوع آن بر ایجاد احساسات کاذب در مسلمانان و از این طریق تسلیم 

نمودن آنان در برابر تمدن مادی غرب، تمرکز دارد. الووست، تسلیم این شیوه و نگرش 

راهه رفته های شخصیتی شیخ االسالم به بینشد اما در برخی ادراکاتش نسبت به ویژگی

ده در این بخش به درک و فهم او در این موارد اعتراض کرده و است. امری که سبب شد بن

 ی تحلیل و تفسیر علمی بکشانم.  را به بوتهآن

بخش دوم: اگر مسلمانان به دنبال راهی برای بلند شدن باشند تنها راه آن اسالم 

-ی گرایش سلفی میصحیح است، اسالمی که مصدر آن قرآن و سنت است و این خالصه

گشت به اسالم ناب از طریق چنگ زدن به کتاب الله و سنت رسول الله. به همین باشد. باز

به توفیق الله متعال در این بخش، شرح برخی از قواعد گرایش سلفی  –سبب موضوع ما 

 باشد.  ها چه در گذشته و چه عصر حاضر متمایز میباشد که از دیگر گرایشمی

امام مسلمانی است که قصد او بخش سوم: چنانچه دانستیم شیخ االسالم، 

های اسالمی و بدون اضافات بیگانه است و بر پایه 1ی اسالمیبازگرداندن بنای جامعه

چنانچه خواستیم که یک مسلمان، مسلمان باشد نه پیرو بدعت و یا مذهبی خاص در 

های اسالمی همچون ترین فرقهاسالم، ناچار باید موضع شیخ االسالم را در مورد مهم

تزله، اشاعره و شیعه و متصوفه آشکار و روشن گردانیم. به همین سبب این هدف را مع

برای این بخش در نظر گرفتیم تا حقایق بر خواننده روشن گشته و سپس، شناخت 

ها که به زعم خویش در پی درمان اشتباهات الووست و دیگر مستشرقان و غربی

ا باید حدودی را برای قبول افکار و آیند، آسان گردد. به نظر ما، مموضوعات بر می

ها، معین کنیم و این بخشی از هستی و کیان عقیدتی، تاریخی و تمدنی ما های غربیدیدگاه

                                                           
 74م  ص:1571چاپ اول سال  -دارالفکر -دکتر محمد البهی: الفکر االسالمی فی تطوره  - 1
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است و اگر نتوانستیم جلوی این موج خروشان در میدان فرهنگ اسالمی را بگیریم حداقل 

 وان آنها، دوری کنیم.باید حقایق را بشناسیم تا از گرفتار شدن در افکار مستشرقین و پیر

بخش چهارم: این بخش، گفتگویی سریع و گذرا برای وضع شکل اسالمی در 

ی اجتهادات امام مسائلی همچون الوهیت، عالَم و انسان نزد شیخ االسالم است؛ با مطالعه

ما، یک نظم و ترتیب و یگانگی خاصی بر خالف گمان الووست و دیگر مستشرقین در آن 

 شود ...دیده می

و جدایی « انسانیت انسان»و این بدان سبب است که شیخ االسالم بر تحقق معنای 

میان خالق و مخلوق یا عابد و معبود حریص بود؛ همچنین بر جدایی میان تعالیم اسالم که 

زند و میان عناصر دینی و فرهنگی که با تعالیم اسالم آمیخته است،  حول این مبادی دور می

دانست که به قرآن کریم و سنت صحیح نبوی همانند یگر را این میحریص بود. و دلیل د

مسلمانان عصر اول، پایبند نبودند؛ و با بینش عمیق خویش درک کرد که علت ضعف و 

ی سلف در فهم اسالم و عمل برای سستی مسلمانان عصر وی، دوری از اسلوب و شیوه

هب و گرایشات و التزام به نظریات آن و به آن است و همچنین دوری از آن با پیروی از مذا

آنها بدون اینکه این نظریات را در میزان قرآن و فهم سلف قرار دهند؛ و این دلیل مصیبتی 

های حزبی، دشمنی قومی و مذهبی و است که امروزه مسلمانان بدان مبتال هستند. اندیشه

ن میان آنان تقلید و پیروی از غرب صلیبی یا شرق مارکسی سبب شده تا جنگ و بحرا

اند و خداوند متعال خودشان را از شدت بگیرد چرا که آنها الله و منهج او را فراموش کرده

باشد. و من این راه های زندگی مییاد خودشان برد و این شکست سخت در تمامی بخش

های مخلص رفته و برای خود و درمان را بر گروه مؤمنان و کسانی که به دنبال راه انسان

دهم. امیدوارم که خداوند خواهند و عزت تنها در اسالم است، ارائه میخود عزت میامت 
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 ی راضیین و مرضیین قرار دهد. بخشنده و بلند مرتبه به ما توفیق دهد و ما را از زمره

مصطفی حلمی. و ما توفیقی اال بالله علیه توکلت و الیه انیب.
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 تمهید:

 پردازیم.سخنی کوتاه از علت مجذوب شدن به شیخ االسالم ابن تیمیه میدر اینجا به 

ی افراد بشر محکوم به فنا منظور ما در اینجا، شخص ابن تیمیه نیست چرا که همه

باشد که با امکانات و تالش مستمر تغذیه شده است و هستند بلکه شعاع فکری و عقلی می

کند آورد که راه هر مسلمانی را روشن میمی شعاع فکری، دید روشن اسالمی  را به وجود

همچنان که ما اکنون در آن زمان  -کند که در زمان ضعف و یورش دشمن زندگی می

های متفاوت و اختالفات مذهبی، ما را به سوی دیدگاه صحیح و در میان گرایش -هستیم.

اس توحید کند از جمله: شناخت عقیده مطابق با منهج سلف و بیان اسراهنمایی می

 اسالمی و مسائل فقهی با وجود اختالف در فروع آن.

 چنانکه باید بینیم که ابن تیمیه از عنایت و توجه و بحث و بررسی خود همچنین ما می

-نبرد با وجود نیاز شدید ما به اجتهادات و نظرات ایشان، چرا که اندیشهبهره در زمان خود 

که به طور یکنواخت  یمشابه شرایطی اندازهزیست به های او با عصری که در آن می

  و منظور ما از این غربت اسالم است. مرتبط نبودشود، تکرار می

ها است شکل گرفته و افکار ابن تیمیه در عصر کنونی که عصر انشقاقات و فرقه

گرایش غالب دیدگاه سلفی در میان تراکم فکر فلسفی و تأویالت کالمی و شطحیات 

اند، اسالم یعنی این گرفته است به طوری که اکثر مسلمانان گمان کردهها قرار صوفی

امور؛ همچنین مشکالت دیگری نیز از گذشته تا به امروز با وجود اختالف مظاهر، شکل 

گرفته است و با وجود این تنوع و تعدد، تمام تالش شیخ تنها بیان این منهج است. پس 

چیز دیگر منهجی است امین در دعوت به راه سلف دیدگاه و منهج شیخ االسالم قبل از هر 



 27  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

-از نظر علمی و عملی که تفصیل آن بعدًا خواهد آمد و ما به طور خالصه در ذیل ذکر کرده

 ایم:

الف( اتفاق دالیل شرعی با دالیل عقلی؛ و حق آن چیزی است که در کتاب الله و 

فالسفه و متکلمان را بیان سنت پیامبرش آمده است و اشتباه پیروان منهج عقلی از جمله 

دانستند؛ و هرکس با نقل نموده است زمانی که نظر عقلی را بر دلیل شرعی مقدم می

صحیح مخالفت کند در واقع با امر صریع المعقول، مخالفت کرده است و مصداق این 

ْو َنْعِقُل مَ »فرماید: قول خداوند متعال است که می
َ
ا ُكن َا ِفي َوقَالُوا لَْو ُكن َا نَْسَمُع أ

ِعيرِ  ْصَحاِب الس َ
َ
 دوزخیان( ۀکردیم، در )زمرشنیدیم یا تعقل میو گویند: اگر ما می»«: أ

 ( 12)ملک:.« نبودیم

ها رسول خدا، اصول و فروع دین را به صورت شافی و کافی بیان نمود اما بدعت

ای، گروه و فرقههایی که ایشان آورده، منحرف کند و هر ظاهر شد تا مردم را از آموزه

اصولی را برای دین در نظر گرفت که توصیف امام احمد بن حنبل نسبت به آنان صدق 

هستند، بر جدایی از کتاب  در کتاب اختالف دارند، مخالف کتاب»فرماید: کند که میمی

 1«گویند.اجماع دارند و بر الله و در کتاب الله، بدون علم چیزهایی می

نبوی، کلیت اصول دین آمده و مسائل و دالیلی که استحقاق  ب( در قرآن و احادیث

دارد اصول دین باشد، وارد شده است )مانند مسائل توحید، صفات، تقدیر، نبوت، معاد و 

 یا دالیل این مسائل( و آیات سمعی، عقلی و آشکار پروردگار همگی با هم توافق دارند.

یافت آن، بر معنای حدیثی که ی صحیح منهجی در فهم اسالم و درتامل در قاعده

کند چرا که آنها از همه بیشتر حق و باطل را سابقین را برتر و افضل دانسته است، تأکید می

                                                           
 .129ابن تیمیة: النبوات، ص  - 1
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شناختند و نسبت به حقی که به سوی محمد فرستاده شده بود، محبت بیشتری داشتند و می

و الفت بیشتری  بر پیروی از حق و تحمل اذیت و آزارها، صبر بیشتری داشتند و نیز اتحاد

آیند، داشتند. اما در قرون بعدی، اختالف و تفرقه به نسبت به کسانی که بعد از آنها می

-وجود آمد که تفضیل آن در متن کتاب خواهد آمد اما قبل از ورود به مبحث اصلی می

خواهیم تا خواننده را با اساس اجتهادات امام خود آشنا کنیم و هر چه موارد بحث ایشان 

د باشد، خواننده برای خالصه نمودن محور اساسی آن، باید تالش بیشتری به خرج زیا

 دهد.

گیری او، منهج واحد و هماهنگی میان تفسیرات متافیزیکی های موضعاز ویژگی

 باشد.طبیعی، اخالقی، سیاسی و منطقی او می

و  خداوند متعال خالق، پروردگار و مالک هر چیزی است و او تنها محبوب است -

 نیاز از مخلوقاِت فقیِر خود است که بدو نیازمند هستند.ذاتا بی

هر چیزی جز خداوند، باطل است و حرکت عالم، خضوع و سجود در برابر خالق  -

 است.

در میدان اخالق، تعریف وی از انسان این است که انسان موجودی دارای احساس  -

لم و عمل یا عقیده و عبادت یا و متحرک با اراده است یعنی انسان عبارت است از ع

شناخت و سلوک؛ و نفس دارای نیروی اراده همراه با احساس است و این دو مالزم 

یابد و این مراد، خداوند معبود ی خود ارزش مییکدیگرند و انسان به نسبت مراد و خواسته

ردگار است نه فقط احساس آن؛ و برای اینکه انسان به سعادت برسد، ناچار باید از پرو

خویش بخواهد و بهترین چیز در دنیا، شناخت خداوند عزوجل و بهترین آن در آخرت، 

 دیدن خداوند در بهشت است.
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و در سیاست و جامعه باید هدف چوپان )فرمانروا( و رعیت، اصالح امور دین  -

 شوند.باشد وگرنه هر دو فاسد می

ی عقلی سمعی شرعی ای به نام طریق فطردر استدالالت منطقی خویش قاعده -

کند که او را از گرایش به روش و طریق قیاس کالمی، ایمانی وضع نموده و بدان تکیه می

 کند.نیاز میبی

فَات َُقوا الل َـَه َما »فرماید: آورد که میی اینها را در قول خداوند متعال میو همه
( 16)تغابن: .« بترسید الله از توانیدپس تا )جایی که( می»«: اْستََطْعتُمْ 
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 ی اسلامی در عصر رسول الله و صحابه مبحث اول: عقیده

ی اسالمی در زمان رسول الله و صحابه ایشان بحث خواهیم کرد اکنون در باب عقیده

ی شروع بیدرای و شروع بحث ما در این مورد به این سبب است که یقین داریم باید نقطه

 اسالمی حقیقی، تأسی و پیروی از رسول خدا و خلفای راشدین پس از ایشان باشد. 

کردند، افرادی هایی که در اولین قرن )ظهور اسالم( زندگی میتردیدی نیست انسان

الله متعال صاحب این رسالت با »گوید: که محب الدین خطیب مینمونه بودند؛ چنان

سوه و الگویی نیکو برای ما باشد و راه و روشی را برای ما مقرر نمود ارزش را فرستاد تا ا

نیاز نموده است از روش مسکو، واشنگتون و پاریس؛ های دیگر بیو روش که ما را از راه

اینچنین الله متعال کفایت و حفاظت نصوص اسالم را برعهده گرفت به این صورت که ما 

که اگر اگر بر فهم سالم آن حریص باشیم چنان»دهد را از زمره یاران رسول خدا قرار می

 « بودیم.بودیم چنین میدر زمان او و مالزم و همراهش بوده و در رکاب او می

اصحاب رسول الله به بهترین شکل و استوارترین شیوه در راستای تنفیذ و اجرای 

-جغرافیای سرزمین های رسول الله در شریعت و عقیده به پا خواستند؛ در زمان آنهاتوصیه

که های اسالمی به اطراف و اکناف جهان در راستای تبلیغ دین اسالم امتداد یافت چنان

ابوبکر چندین سپاه برای ابالغ این رسالت به فارس و حکومت بیزانس در روم فرستاد و در 

 زمان عمر ابزار دولت کامل گشت، دولتی منظم با تقسیم وظایف و دیگر امور اداری مانند

وظایف کارگران و کارگزاران و امور مالی و قواعد توزیع خراج که همگی به صورت 

عنه مردی عادل و قانونمند بود و با حکومت خود اللهمرتب و منظم درآمد. عمر رضی

 مند ساخت. مسلمانان را از عدالت مطلق و امنیت همه جانبه بهره
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النهر امتداد آذربایجان و ماوراء در زمان عمر شام و ایران فتح شد و این فتوحات تا

یافت؛ از سمت غرب نیز عالم اسالمی امتداد یافته و مصر فتح شد و در عهد عثمان آفریقا 

 نیز فتح شد. 

آورترین صفحات تاریخ آمده چنان که در زیباترین و شگفتفتوحات به پایان رسید آن

ه حرکت درآمدند، رسالت خود را شان بود ب، در قلوبای که در نهاناست چرا که با عقیده

 گونه که شایسته است نقش خود را فهمیدند و شناختند. دانستند و آن

دادند، مسلمانان با عقاید آسان و اخالق نیکوی خود بهترین تعبیر از اسالم را ارائه می

گونه که مستشرقین و شان جنگیدن و تحمیل اسالم با زور و شدت نبود آنآنها تنها هدف

 اند. وان آنها شایع کردهپیر

های عمیق خود در تاریخ مسلمانان دکتر حسین مونس در بحث و بررسی و درس

چه در مصر و چه در شام، چه ایران یا مغرب، »گوید: بهترین شاهد را آورده است و می

خواندند و کرد و مردم را به داخل شدن در اسالم فرامیعرب شهرها و کشورها را فتح می

کردند تا خود به شان میکردند و بعد از آن ترکهای اسالم را برای آنها بیان میزیبایی

آرامی درباره اسالم تصمیم بگیرند. به همین سبب دیدیم که اسالم وارد سرزمینی نشد که 

سپس متالشی و متواری شود جز در اندلس و صقلیه که آن هم عوامل و اسباب خاصی 

 داشت. 

-لمانان بهترین قرون در دین و دنیای آنها بود، اسالم را در قلبها برای مساولین قرن

ارزش گشت. بهترین تمدن را برپا کردند های خود جای دادند و در مقابل دنیا نزدشان بی

باشد. پس زیرا که بر حق و عدل استوار است و استوار به امر به معروف و نهی از منکر می

دهیم، هدف ما رسیدن به جایگاه بلندی است که سر میاگر ندای اقتدا و پیروی از آنها را 
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 را به آرامی محقق کردند و اسالم را چون یک دین و تمدن دانستند. آن

ی اسالم و عمل به آن، به نوک و ی دید ما، خواهیم دید که آنها در فهم عقیدهاز زاویه

به جایی که آنها رسیدند، بلندای قله رسیدند و اقتدا و پیروی از آنها، رسیدن به آنها را و 

ی آنها با همان اسباب و ادواتی که داشتند؛ بنابراین طلبد نه بازگشت به عصر و زمانهمی

هایی است که محقق نمودند و به خاطر آن زندگی کردند نه پیروی پیروی، پیروی از ارزش

 بردند. از اسباب و وسایل زندگی که به کار می

 ی بحث شیوه

های متکلمین و غالبًا معتزله و اسالمی پیرامون عقیده، متکی به کتاباغلب مباحث 

اشاعره است و در استدالل به اصول دین توجهی به اولین مسلمانان و منهج شرعی و عقلی 

 شود. آنان نمی

های امروزی اعتماد خود را به آرای مستشرقانی شود که اغلب بحثمشاهده می

پردازند های میی اعتقاد و باور صحیح اسالمی به فرقهمعطوف دارد که معموال در بررس

شان به ایجاد روابط میان اند. مستشرقانی که توجهکه از اهل سنت و جماعت جدا شده

های یونان و فارس و ... ها و فلسفهها و مصادر خارجی و عقاید و دیانتمعتقدات فرقه

 باشد. می

های ط به مسائل اختالفی و توجه به فرقهی این گروه مربوبسیاری از مباحث برجسته

گرا و غالی است؛ همچنین نمایاندن تاریخ اسالم از خالل اختالفات و انشقاق و افراط

های جدل و خالف پنهان مانده است ها است چنانکه در این بین حقیقت زیر چکمهجدایی

مشکل و  به طوری که جدا کردن حق و باطل و تشخیص هریک از آنها برای خواننده

 گردد. دشوار می
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ای که به دنبال آن است، نوعی گول زدن خود و این منهج سوای از نتایج مغرضانه

 نوعی سرپوش نهادن برحقیقت آشکاری است که پنهان نمودن آن ممکن نیست. 

های جداشده، از همان زمان ظهور خود توسط ها و گروهآرا و نظرات این فرقه

شدند و این آرا غالبًا از اهل سنت و جماعت به دور است؛  علمای حدیث و سنت محاصره

ی صحیح، اهل سنت و جماعتی که از زمان پیامبر و صحابه با فهمیدن و قبول کردن عقیده

 اند. بدان چنگ زده

ی به یاری خداوند شاهد بلندی و درخشش منهج اهل سنت و جماعت به واسطه

باشد های ما پرداختن به عصر صحابه میولین گامایم؛ و اهای فقیهان و محدثان بودهتالش

های گوناگون عقلی قبل از ظهور اهل کالم و پیش از آنکه تا اینکه به این روش به برداشت

ها و مذاهب مختلف پراکنده گردد، پرداخته باشیم تا تالشی صف یکپارچه اسالمی به فرقه

آیات قرانی و احادیث نبوی وارد باشد در جهت دستیابی به تفسیرات اولین مسلمانان از 

در کالم  پرداختن به آنچههمچنین نامند. را اصول دین میعی که متکلمان آنشده در موضو

های مختلف از آن صحبت شده است خالل زماندر گنجد اما فلسفه نمی اهل کالم و

فرادی برای شود و یا یک جدایی و انشقاق نو پدید می آید، اای باز میکه هرگاه مسالهچنان

دعی نهی شده باشد، به پا ور بماز آن، اگر از او دست کشیدن آن و یا نهی  تفسیر و توضیح

 خیزند.می

پس از این متکلمان و مذاهب مختلف آنها ظهور کردند و همگی این کالم را در 

اند و ابواب و فصولی که از مصادر آنها برای ما نقل شده است، شرح و بسط داده

ای تقلیدی به تفحص و بررسی در آن پرداختند و برای آن در گونهآمدند که به پژوهشگرانی

را نشناخته و گامی به زمان صحابه اثری نیافتند به همین سبب گمان کردند که صحابه آن
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را شناختند بلکه نکات دقیق سوی آن برنداشتند؛ و این در حالی است که صحابه نه تنها آن

 ی شناخت و فهم است، فهمیدند. ایستهرا چنانکه شو باریک آن

ی شروع و توجه ما را نسبت به عصر صحابه به عنوان نقطه بدون شک دالیل، گرایش

کند زیرا بحث تاریخ اسالم ما را به شناخت کسانی که در علم و عمل تقویت و محکم می

 کند. و عقیده و سلوک سبقت گرفته و پیشی جستند، رهنمون می

ای که امثال جولد تسهیر بدان وش را در بحث نتایج به هم آمیختههمین منهج و ر

 -ی نوگرایی را در اسالم اند اتخاذ خواهیم نمود، مستشرقانی که فکر و اندیشهرسیده

دهند و بر این باورند که فکر اسالم بسیار ساده شروع شد و در تطبیق می -عقائد و عبادات 

شت و این از بزرگترین اشتباهات آنها است. و از ادامه به دست مسلمانان نو و جدید گ

-آنجا که غیر مسلمانان با دلیل قطعی و ثابت همراه ما هستند چنانکه خداوند متعال می

ْتَمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِتي َورَِضيُت لَُكُم »فرماید: 
َ
ْكَملُْت لَُكْم ِدينَُكْم َوأ

َ
الْيَْوَم أ

ا را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم امروز دین شم: »«الإِْسلاََم ِدينًا

دهد ( پس بررسی و بازبینی آنچه رخ می3)مائدة:  «را )بعنوان( دین برای شما برگزیدم.

نیاز به صبر و درنگ و تالِش همراه صدق و نیت و باطنی نیکو دارد تا اینکه ثابت کند، 

امش، در زمان رسول الله کامل گشت و اسالم در عقاید، عبادات، اخالق، نصوص و احک

رسول الله به رفیق اعلی پیوست و اسالم را به همین شکل ترک نمود و مسلمانان از همان 

اند که باید با آن جنگید و از هر ای در دین را بدعتی برشمردهقرن اول تاکنون هرگونه افزوده

، برائت جسته و دوری شخص و یا جماعت و گروهی که چیز جدیدی به این دین بیفزاید

  1کردند.

                                                           

 «.دفاع عن العقیدة والشریعة ضد مطاعن المستشرقین» 79محمد غزالی ص  -1 
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دهد در مورد عصر صحابه و ی توان و به قدری که این بحث به ما اجازه میبه اندازه

 تابعین گفتگو خواهیم کرد تا به فهم آنها از عقیده پی ببریم و رسالت آنها را محقق سازیم. 

 اصول دین در عصر پیامبر و صحابه:

گیری و رای و نظر صحابه در مورد آیات جهت موارد متعددی وجود دارد که بیانگر

-ای استقرائی و کوتاه با بیان این موارد شروع کنیم میقرآن است. اگر بحث را به شیوه

های آنها در باب نصوص شرعی یعنی کتاب و سنت دست یابیم و توانیم به استنباط

ها از یها و جدایچگونگی شروع اختالف و کشمکش و اسباب به وجود آمدن تفاوت

هایی که گیری فرقهگردد و چگونگی موضعقواعد اسالمی پس از آنها، برایمان روشن می

گردد. اند مانند خوارج، شیعه، مرجئه، قدریه و ... مشخص میاز صف جماعت جدا شده

علمای سلف از اهل حدیث و سنت، این مهم را بر دوش گرفتند و پندارهای باطل اینها را 

ردند، اسباب انحراف ایشان را توضیح داده و قواعد صحیح اسالمی را که برمال و نابود ک

 برگرفته از عصر صحابه است تبیین نمودند.  

عناصر و اصول بحث ما مشتمل بر قواعد عمومی است که برگرفته از مواضع صحابه 

گونه نیز منهج کردند همانباشد از جمله: همگی آنها در باب اصول دین صحبت میمی

ی کردند و این شیوهان و برابری داشتند به این صورت که قرآن را با قرآن تفسیر مییکس

-ای بود که بدان اشاره شد و بسیار از آن بهره میتفسیر، مستند و مبتنی بر استدالالت عقلی

 بردند. 

 رسول الله اخبار گذشته و آینده را برای یارانش بیان کرد: 

احادیث تاریخی از آن جایی آسان است که رسول  استدالل به احادیث رسول الله و

الله برای یارانش تمام اصول اسالمی یا همان اصول نزد متکلمان را تشریح نمود. از ابوزید 
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َصل َى بِنَا رَُسوُل اهلِل َصل َى اهلُل »گوید: عمرو بن أخطب انصاری روایت است که می
ْهُر، َفنََزَل فََصل َى، ُثم َ  َعلَيِْه وََسل ََم الَْفْجَر، وََصِعَد الِْمنْبََر فََخَطَبنَا َحت َى َحَضَرِت الظ ُ

بََر، فََخَطبَنَا َصِعَد الِْمنْبََر، فََخَطبََنا َحت َى َحَضَرِت الَْعْصُر، ُثم َ نََزَل َفَصل َى، ُثم َ َصِعَد الِْمنْ 
ْخَبَرنَا بَِما َكاَن َوبَِما ُهَو َكائِن  

َ
ْمُس، فَأ ْحَفُظنَا« َحت َى َغَرَبِت الش َ

َ
ْعلَُمنَا أ

َ
)به روایت « فَأ

پیامبر برای ما نماز صبح خواند و بر منبر رفت و تا وقت ظهر برای ما ( »2952مسلم

ا به جای آورد و دوباره بر منبر رفت سخنرانی فرمود، سپس از منبر پایین آمد و نماز ظهر ر

و به سخنرانی ادامه داد تا نماز عصر فرا رسید. باز پایین آمد و نماز خواند و باالی منبر 

ها، مار را از گذشته و حال آگاه نمود. رفت و تا غروب آفتاب موعظه کرد. و طی آن خطبه

بیایید این جمع « اشد.اش بیشتر بترین ما به فرمایش او کسی است که حافظهو عالم

هوشیار و آگاه صحابه را تصور کنیم، همگی آنها با اهتمام و کوشش و توجه فراوان به 

 دادند. گفت، گوش فرا میتمامی کلماتی که از گذشته و آینده می

گفت، او وحی ای به آنها نمیرسول الله معلومات و معارف عادی و پیش پا افتاده

-گفت؛ رویدادهایی که عقلکرد و از رویدادهای عالِم غیب میمی الهی را برای آنها ابالغ

 های باهوش و با زکاوت از درک آنها عاجزند. 

-اسباب تعلیم همگی مهیا و آماده بود. از یک طرف رسولی مبلغ و از طرف دیگر جان

ی دریافت ابالغ رسول بودند. این آخرین فرصت برای آنها و برای تمامی هایی که تشنه

 های پیامبر خاتم. مندی از توصیهها بود. فرصت رویارویی و بهرهانانس

پس از وفات رسول الله، ابوبکر خطاب به »عنه روایت کرده است: اللهانس رضی

رفت، به مالقات عمر گفت: بیا با هم نزد ام أیمن رفته و چنانکه رسول الله به مالقاتش می

-. به او گفتم چه چیز تو را به گریه آورد، آیا نمیاو برویم؛ وقتی نزد او رسیدیم گریه کرد
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گریم؛ من باشد. ام ایمن گفت: من نمیدانی آنچه نزد الله است برای رسول الله بهتر می

من به این خاطر است که  باشد، گریهدانم آنچه نزد الله است برای رسول الله بهتر میمی

مر را نیز به گریه آورد و هر دو وحی از آسمان قطع شده است. این سخن ابوبکر و ع

 )به روایت مسلم.( « گریستند.

ی پیامبر این اصول دین وحی معصوم و پاک همان مصدری است که صحابه به واسطه

را از آن فرا گرفتند. رسول الله یارانش را بر محافظت این منهج دستور دادند و از مخالفت 

ها از صف اسالم، مخالفت با نواهی رسول هکرد و تنها دلیل جدایی این گروبا آن نهی می

 الله بود. این نواهی را ابن وزیر یمانی در نصوص و موارد زیر خالصه نموده است: 

 نهی از بدعت.  .1

 نهی از مراء )کشمکش( به جز مجادله به روش نیکو که استثنا شده است.  .2

 نهی از کشمکش و بگو مگو در قرآن.  .3

 در باب تقدیر. نهی از بگو مگو و کشمکش خصوصا  .4

  1نهی از تفکر در ذات الله متعال. .9

ها، بلکه حتی در صفحات پیش رو برای ما روشن خواهد شد که اختالف و فرقه

جزئی یا کلی آنان با  شان به سبب مخالفتهای مسلمانان در برابر کفار و دشمنانشکست

 این نواهی است. 

ترین خواهیم در مورد مهمم، میهای عصر نوبت را عرضه کنیخواهیم نشانهحال می

مسائل اصول دین که متصل به اشرف و باالترین علوم است بحث کنیم و آن علم به الله 

                                                           

بیروت  –العلمیة  ط دارالکتب 46ص « ترجیح اسالیب القرآن علی اسالیب الیونان»ابن وزیر یمانی،   -1 

 م.1594 -هـ 1424
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متعال است؛ و بدانیم که چگونه رسول الله به طور خاص صحابه و به صورت عام تمام 

رشاد و ی او اها برای سد نفوذ شیطان و وسوسهترین و برترین راهمسلمانان را به محکم

 کرد. راهنمایی می

 توضیح و ارشاد رسول الله در مورد بهترین منهج در مورد علم الهی: 

امام مسلم در صحیح خود در باب ایمان از ابوهریره روایت کرده است که رسول الله 

لُونَُكْم َعِن الِْعلِْم َحت َى َيُقولُوا: َهَذا اهلُل َخلَ »فرمود: 
َ
َقنَا، َفَمْن لَا يََزاُل الن َاُس يَْسأ

ها کنند و این سوالمردم پیوسته در باب علم و مسائل علمی از تو سوال می«: »َخلََق اهلَل؟

گویند: این الله است که ما را خلق کرده است پس چه کسی الله را رسد که میبدان جا می

ره، ای از اعراب نزد من آمده و گفتند: ای ابوهریگوید: عدهابوهریره می« خلق کرد؟

هایی خداوند ما را خلق نموده، پس چه کسی خداوند را خلق کرده است؟ ابوهریره ریگ

 « برداشت و به سوی آنان پرت کرد، سپس گفت: برخیزید، دوست من راست گفت.

امام مسلم در این مورد و به این معنی چندین روایت ذکر کرده است که در یکی از آنها 

هرکس چنین » «:َجَد ِمْن َذلَِك َشيًْئا، فَلْيَُقْل: آَمنُْت بِاهللِ َفَمْن وَ »رسول الله فرمودند: 

فَإَِذا بَلََغ »و همچنین در روایتی آمده است: « سخنانی دریافت، بگوید: به الله ایمان آوردم
پس چون )وسوسه شیطان( به این حد رسید، باید به الله پناه »«:َذلَِك، فَلْيَْستَِعْذ بِاهللِ 

بینید که رسول الله فرمان ی شیطان فرمودند. میرسول الله به خاطر وسوسه این را« ببرد.

 نداد که برای اثبات الله عزوجل دست به دامان ادله و براهین شویم. 

هـ( به جواب این سوال که چرا رسول الله  626برخی متکلمین از جمله امام رازی )

ل نکرد بلکه به استعاذه امر نمود، هنگام این وسواس به برهاِن فساد دور و تسلسل استدال

شود تا او را از اذیت گوید: مثال این مانند سگی است که سد راه شخصی میپرداخته و می
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توان انجام داد: یا سگ را با عصا زد و یا اینکه از صاحب سگ کند. حال دو کار می

اول است که دارای همان روش  1بخواهیم تا او را دور کند. امام رازی بیان نمود که برهان

                                                           

کند غیر قابل براهین دال بر اثبات الله متعال و اسما و صفات او چنانکه عالمه مقدسی ذکر می -1 

گنجد زیرا به عدد هر بخش ایمان موجوداتی از حیوان و گیاه و اند و در فهم خلق نمیشمارش و ناتمام

ا را ندارد زیرا هرچیزی هرچند بسیار کوچک باشد در آن جاندارانی هستند که چشم توانایی دیدن آنه

ای به الوهیت او دارد و به صراحت و بدون کمترین شبههدالیلی است که از ربوبیت الله متعال پرده برمی

 ایم: ترین این ادله و براهین را به صورت خالصه در موارد زیر آوردهتعالی تصریح دارد. اما مهم

شود زیرا هیچ مضطری ها به سوی او تعالی متوجه مینزول حوادث و مصیبت ها، قلباینکه به هنگام  -1

ای او را گزیده و این مساله او را به سوی سنگ، یابی مگر اینکه به مصیبتی گرفتار آمده و یا گزندهرا نمی

 دهد. درخت یا هر چیز دیگری سوق می

ده مگر اینکه خداوند را با اسامی مخصوصی نام ها نبودر تمام نقاط زمین زبان هیچ امتی از امت -2

اند و وجود اسم بدون مسمی محال است همان طور که وجود دلیل بر غیر مدلول محال گذاری نموده

 است بلکه مدلول موجب دلیل است. 

از جمله دالیل اثبات وجود باری تعالی در این عالم، نظم و ترتیب بسیار دقیق و صنع و تدبیر محکم و  -3

 لطیف و استوار است. 

های الله متعال خصوصًا  قرآن کریم مملو از دالیل اثبات وجود الله متعال و توحید است و کتاب -4

توحید و یگانگی موضوع فطرت نفس است؛ الله متعال در جواب سوال از وجود او تعالی و آنچه بر او 

َماَواِت »فرماید: کند میداللت می ْیِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّتِي َتْجِري فِي إِنَّ فِي َخْلِق السَّ َواألَْرِض َواْختاِلَِف اللَّ

اء َفَأْحَیا بِِه األْرَض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ  َماِء ِمن مَّ ة  اْلَبْحِر بَِما َینَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل الّلُه ِمَن السَّ  فِیَها ِمن ُکلد َدآبَّ

َیاِح  َماء َواألَْرِض آلَیات  لدَقْوم  َیْعِقُلونَ َوَتْصِریِف الرد ِر َبْیَن السَّ َحاِب اْلُمَسخد همانا در آفرینش : »«َوالسَّ

و  رساندکه در دریا روانند با آنچه به مردم سود می هاییو زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هاآسمان

آبی که الله از آسمان نازل کرده که با آن زمین را پس از مردنش زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن 

 هایینشانه گمانمسخرند؛ بی هاپراکنده کرده و )در( تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان زمین و آسمان
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 باشد. تر میسختی و مشکالت است اما پناه بردن به الله روش دوم است که آسان

                                                                                                                                                    

 ( 164)بقرة: .« اندیشندو می کنداست برای مردمی که تعقل می

های گذشتگان آورده است که به صورت سوال و جواب میان پادشاه مقدسی دالیل دیگری از کتاب عالمه

 باشد. و فردی حکیم می

 کند؟ پادشاه از حکیم پرسید: ای حکیم چه اموری بر وجود الله داللت می

یزی که نیست واقع حکیم گفت: دالیل بسیاری؛ و اولین دلیل همین سوال تو از آن است زیرا سوال بر چ

 شود. نمی

 پادشاه گفت: سپس چه؟ 

 شود نه در چیز معدوم.گفت: شِک شک کنندگان در مورد او؛ زیرا در آنچه موجود است تردید می

 توانست دست کشد.کرد و از آن نمیکه در مورد ذات الهی فکر میپادشاه گفت: سپس چه؟ درحالی 

 پادشاه گفت: بیشتر بگو؛ 

 نقل و انتقال اشیا بدون خواست خودشان؛گفت: وجود و 

 گفت: بیشتر بگو.  

کس را نیافتم که خود، خویشتن را زنده گفت: مرگ و زندگی که فالسفه آن را نشو و بلی نامند. من هیچ

 دانست ولی از آن نجات نخواهد یافت.ای را نیافتم مگر اینکه مرگ را ناپسند میکرده باشد و هیچ زنده

 و؛گفت: بازهم بگ

 های مردم جاری است. شود و بر زبانگفت: پاداش و مجازاتی که بر اعمال خوب و بد مترتب می

 مکتبه المثنی در بغداد و موسسه الخانجی در مصر.(  97/71، ص 1)المقدسی: کتاب البدء و التاریخ، ج

 این در اندازد،می شک به و نموده وسوسه را او و آمده انسان نزد شیطان روشن، براهین و دالیل این از بعد

 بکند؟ باید چه انسان حالت

 در و مخلوقات در خداوند هاینشانه و آورد روی فطری و عقلی دالیل به مرتبه هر و دفعه هر شودمی آیا

 که نیست شکی برگزیند؟ دیگری راه شیطان دفع و طرد برای یا کند؟ مرور و شود یادآور را خودش

 . گذشت آن بیان چنانکه است نموده ارشاد و امر بدان الله رسول که است همان حل راه بهترین
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اما برخی بر این جواب اعتراض کردند زیرا راه برهان و دلیل را از استعاذه بهتر و برتر 

تر است و اینکه الله متعال وسواس را از تر و قویکه استعاذه کاملدانسته است درحالی

  1تر است تا اینکه انسان خود این کار را بکند.بیرون کند، کامل قلب

از چندین جهت و به چند سبب اشتباه  پاسخ دودیدگاه ابن تیمیه این است که هر 

 2است.

اول: انسان حادث است یعنی زمانی نبوده و بعد به وجود آمده است و الله متعال  

است و هدف برهان و دلیل نیز رسیدن به آن علوم بدیهی و ابتدایی را در قلب وی جا داده 

 است. 

های برهان، این حالت انسانی است که از نظر جسمی و ذهنی سالم است و راه

های جسمی و روانی گیرد اما انسانی که دچار مریضیاستدالل و رای و نظر را به کار می

اید با دارو: دعا و شده است و از فهم و دانش علوم بدیهی ابتدایی عاجز و ناتوان است، ب

 مانند آن درمان شود. 

-بنا بر نظر ابن تیمیه، وسوسه و شبهه در علوم ضروری، با دلیل و برهان برطرف نمی

بندد و گاه شود بلکه بالعکس هرقدر انسان فکر کند، شبهات بیشتر در قلب او نقش می

بردن به الله متعال برطرف شود. و این با پناه کند که دفع آن ناتوان میچنان بر وی غلبه می

کننده و شهوات شود. زیرا الله متعال کسی است که بنده خود را از شبهات گمراهمی

 .دهدک کننده پناه داده و نجات میتحری

                                                           

تحقیق دکتر محمد رشاد سالم توسط دانشگاه  329، ص 3ج « درء تعارض العقل و النقل»ابن تیمیه  -1 

 م  1591هـ 1421اسالمی امام محمد بن سعود به چاپ رسید 

 319تا  226و همچنین  119 -117رک: منبع سابق، ص  -2 



 42  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

اش را امر کرده تا در هر نماز از پروردگار خود هدایت بخواهـد و به همین سبب بنده

سَتِقيمَ »بگوید:  رَاَط المُّ ـوِ   * اهِدنَا الص ِ ُِّ نَعمـَت َعلَـيِهْم َريـِر الَمغ
َ
ِصرَاَط ال َـِذيَن أ

ال ِينَ  َ ِ بر آنان نعمت دادی؛  کهراه کسانی ما را به راه راست هدایت کن. : »«َعلَيِهْم َولاَ ال

 ( 6و7)فاتحه: .« و نه گمراهان هانه خشم گرفتگان بر آن

اند که ویش روایت کردهدر حدیثی قدسی از پیامبر اسالم آمده است که از پروردگار خ

مْ »فرماید: می ْهِدكُّ
َ
وِِن أ ، فَاْسَتْهدُّ ْم َضال   إِل َا َمْن َهَدْيتُّهُّ ل ُّكُّ ای بندگان «: »يَا ِعَباِدي كُّ

من، همگی شما گمراهید جز آن کس که من هدایتش کنم. پس از من هدایت بخواهید تا 

ْيَطاِن فَإَِذا »فرماید: و الله متعال می« تان کنمهدایت ِ ِمَن الش َ ْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاّلل  َت الْقُّ
ْ
قَرَأ

 «خوانی، از )شر( شیطان رانده شده، به الله پناه ببر.قرآن می کهپس هنگامی: »«الر َِجيمِ 

 ( 59)نحل: 

ْيَطاِن نَْزغ  فَاْسَتِعْذ بِاهللِ إِن َهُّ »فرماید: در جایی دیگر می ا يَنزََغن ََك ِمَن الش َ َوإِم َ
او  گمانای به تو رسد، به الله پناه ببر، بیو اگر از سوی شیطان وسوسه: »«َسِميع  َعلِيم  

 (222)اعراف:  «شنوای داناست.

)نه قسم به ذاتی که « ال و مقلب القلوب»های پیامبر به این صورت بود: و یکی از قسم

ٍد بَِيِدهِ وَال َِذي َنْفسُّ مُّ »گفت: و بسیار می« کند.ها را دگرگون میقلب قسم به » «:َحم َ

 « ذاتی که جان محمد در دست اوست.

کند را بررسی میشود و تمام ابعاد آنابن تیمیه بعد از این شواهد وارد نفس بشری می

گذرد و از جنس اعتقاد یا اراده است و برخی ای که بر افکاری که بر خاطر انسان میگونهبه

کند و اینکه الله متعال تنها قادر بر دفع این امور از میپسندیده و برخی ناپسند است، گذر 
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انسان است پس پناه بردن به الله متعال راه رسیدن به مقصود است راهی که با نظر و 

  1شود.استدالل حاصل نمی

کرد بلکه همراه با استعاذه به دوری از آنها نیز امر دوم: پیامبر تنها به استعاذه اکتفا نمی

صورت که بنده با خود بگوید این سوال نهایت وسواس است پس دوری از آن کرد. به این 

رود. شود و پایانی دارد و از بین میواجب است و این از آن چیزهایی نیست که شروع می

نفس بشر به دنبال سبب هر موجودی است و این که اول و آخر همه چیز چیست. و الله 

ِ »فرماید: متعال می
ن َ إِلَى َرب 

َ
نَتَهىوَأ  سوی به( امور ۀو یقیناً بازگشت )هم: »«َك الْمُّ

 ( 42)نجم:  .«توست پروردگار

بعد از این شیخ االسالم به بیان شرح معنای علم ضروری فطری برای هرکس که 

فطرت سالمی دارد، بازگشت چرا که ناگزیر تمامی مخلوقات دارای خالقی هستند و 

  2است.وجود مخلوقات بدون خالق، امری ممتنع 

آمنت بالله »و در روایتی: « آمنت بالله»سوم: پیامبر بندگان را دستور داد تا بگویند: 

وسواس فاسد را « آمنت بالله»این از باب دفع ضد مضر با ضد نافع است و قول « ورسوله

رود و کند، به همین سبب شیطان هنگام ذکر و یاد الله متعال به پشت میاز قلب او دفع می

«: َوْسَواِس الَْخنَّاسِ »کند. به همین دلیل فلت از ذکر او تعالی، شروع به وسوسه میهنگام غ

زند اما نامیده شد زیرا که بر قلب فرزند آدم چنبره می« رودگري که واپس ميوسوسه»

 شود. رود و پنهان میهنگام ذکر و یاد  الله متعال به پشت می

کند به افتد نیز اشاره میم در عبادات اتفاق میابن تیمیه به وسواسی که برای بیشتر مرد

                                                           

 .313همان، ص  -1 
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کند آیا تکبیر را گفته یا نگفته است؟ و آیا فاتحه را خونده است این صورت که فرد شک می

یا نه؟ آیا نیت عبادت کرده یا نه؟ وضو دارد یا ندارد؟ و سبب تشکیک وی در علوم حسی 

نسان بدان، علم ضروری یقینی شود و علوم حسی، اموری حسی و مادی است که علم امی

است و منوط به نظر و استدالل نیست. شیخ االسالم ما را متوجه عالج و درمان این حالت 

کند. وقتی شیطان نیروی بنده و ثبات او به حق با ثبات و پایداری بر حق و دفع وسواس می

ی بت کنندهها و شبهات و اجاکند اما اگر او را پذیرای شکرا ببیند از او دوری می

شود کند طوری که از دفع آن و دور کردن آن، عاجز میوسواس ببیند، اینها را به او القا می

هایی گردد. القا و وسوسهو قلب او تبدیل به محلی برای القاهای شیاطین انسی و جنی می

 دهد تا اینکه او را بهاساس است و به همین شکل ادامه میکه ظاهری زیبا دارد اما بی

 1هالکت و نابودی بکشاند.

لَُّماِت »فرماید: الله متعال می َِن الظ ُّ م م  هُّ ُّ َوِِل ُّ ال َِذيَن آَمنُّواْ يُّْخرِجُّ الله یاور و : »«اّلل 

ها به سوی نور بیرون را از تاریکی ها، آناند)سرپرست( کسانی است که ایمان آورده

 ( 297)بقره:  «برد.می

وسواسی که صحابه « درء تعارض العقل و النقل»کتابش ابن تیمیه در جایی دیگر از 

در مورد آن پرسیدند و از این نوع وسوسه است بیان کرده است آنجا که صحابه گفتند: ای 

یابد که اگر آتش گرفته و تبدیل به رسول خدا، یکی از ما حالت و چیزی در نفسش می

است که از آن سخن گوید. رسول اخگر شود یا از آسمان به زمین بیفتد برایش بهتر از آن 

 الله فرمود: این ایمان صریح است. 

ابن تیمیه تحلیل و شرح خود در مورد این رهنمود رسول الله را خالصه نموده و حمل 
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گونه است که کراهت فرد از این وسواس و نفی بر اطمینان نموده است زیرا که نظر او این

 1.آن، ایمان خالص و پاک و صریح و روشن است

از عمران بن حصین روایت کرده که « بدء الخلق»بخاری در صحیح خود و در کتاب 

تمیم نزد پیامبر آمدند. گوید: نزد پیامبر آمدم و شترم را به درب بستم. گروهی از بنیمی

تمیم. گفتند: به ما بشارت دادی، حال به ما پیامبر به ایشان گفت: بشارت بده شما را ای بنی

سپس مردمی از اهل یمن نزد ایشان آمدند. رسول الله فرمود: ای اهل یمن  چیزی عطا کن.

را نپذیرفتند. آنها گفتند: پذیرفتیم ای رسول خدا؛ تمیم آنبشارت را بپذیرید زیرا که بنی

گفتند: نزدت آمدیم تا این مساله را از تو بپرسیم. رسول الله فرمود: خداوند وجود داشت 

ت و عرش او روی آب قرار داشت. او تقدیر همه چیز را در و چیزی جز او وجود نداش

 «لوح محفوظ نوشت و آسمان و زمین را آفرید.

در حدیث دیگری آمده است که از رسول الله سوال شد: آیا پروردگار ما نزدیک است 

 تا با او مناجات کنیم یا دور است که با صدای بلند او را بخوانیم؟ الله متعال این آیه را نازل

لََك ِعَباِدي َعن ِي فَإِن ِي قَِريب  »کرد: 
َ
به راستی که من نزدیکم، دعای دعاکننده : »«َوإَِذا َسأ

 2(169)بقره:  «کنم.مرا بخواند، اجابت می کهرا هنگامی

                                                           

 119منبع سابق، ص  -1 

ی آنها مشهور است و اهل سیرت و تفسیر و حدیث ، ابن تیمیه گوید: واقعه2، ص 1تفسیر ابن کثیر ج  -2 

 اند و اصل حدیث آنها معروف است.  را به صورت متواتر نقل کردهآن
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 پیامبر به هیئت نجران:  پاسخ

بازگو ی مشهور مباهله میان پیامبر و هیئت نجرانی را برای ما های تاریخی قصهکتاب

ی بین پیامبر و این هئیت را که براساس جدل به شیوه احسن بود اند و ما مناقشهنموده

ی ایم. طبری در تاریخ خود آورده است که نصاری نزد پیامبر آمده و دربارهبرگزیده و آورده

السالم با ایشان نزاع نموده و گفتند: پدر عیسی که بود؟ و نسبت به الله یگانه عیسی علیه

عبود بر حق که نه شریکی دارد و نه فرزندی، بهتان و افترا بستند. پیامبر به ایشان گفت: آیا م

-هایی دارد؟ گفتند: بله ایندانید که هیچ فرزندی نیست مگر اینکه به پدرش شباهتنمی

میرد. اما عیسی دانید که الله ما زنده است و هرگز نمیگونه است. پیامبر فرمود: آیا نمی

دانید پروردگار ما مسئول رزق، شود؟ گفتند: بله. گفت: آیا نمینا و نابودی میدچار ف

هایی روزی و حفاظت بندگان است؟ گفتند: بلی، گفت: آیا عیسی از چنین صفت

 برخوردار است؟ 

ها و زمین بر او پوشیده و مخفی دانید که چیزی در آسمانگفتند: خیر؛ گفت: آیا نمی

ها و زمین جز آن علمی کعه به او داده : آیا عیسی چیزی از آسماننیست؟ گفتند: بلی؛ گفت

داند؟ گفتند: خیر؛ گفت: پس پروردگار ما، عیسی را در رحم چگونه تصویر کرده شده می

نوشد و بول و غائط خورد و نمیدانید که پروردگار ما نمیاست؟ همچنین گفت: آیا نمی

گونه وضع حمل نمود که که مادر عیسی وی را آندانید ندارد؟ گفتند: بلی. گفت: آیا نمی

کنند. سپس به همانند دیگر کودکان به او شیر داد سپس آب و سایر مادران وضع حمل می

 کرد؟ غذا خورده و بول و غائط نیز می

ی او دارید؛ سپس فرمود: گفتند: بلی. گفت: پس چگونه چنین افکار و پنداری درباره
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ُّ *  الم»ما جحود هستید، پس الله متعال این آیه را نازل فرمود: کنید، شدانسته انکار می اّلل 
َو الَْحي ُّ الَْقي ُّومُّ  الم )الف. الم. میم( الله )معبود بر حق است( هیچ معبودی : »«لا إِلََه إِلا َ هُّ

  1(1)آل عمران:  «دار و مّدبر است.بحق جز او نیست، زنده )و جهان هستی را( نگه

 متعال است:  قرآن کلام الله

قبل از به وجود آمدن محنت خلق قران، در مصادر تاریخی به موضع اصحاب رسول 

گونه که در الله در باب روایاتی که خلق قرآن را تشریح نموده، توجهی نشده است آن

های فرق مختلف در هنگام مناقشه آمده است مانند معتزله و اشاعره یا معتزله و کتاب

هایی که بعدها در شناخت موضع صحابه هتر است به آرا و نظریهسلف؛ با وجود این ب

کند با بیان آراء ائمه و پیشوایان صحابه امثال علی، ابن مسعود و ابن عباس کمک می

ای کنیم که اقوالشان حجت است و در تاریخ مشهور است. اولین کسی که ادعای اشاره

سپس جهم بن صفوان بود. اما از هجری و  122خلقت قرآن کرد، جعد ابن درهم در سال 

گفتند: قرآن کالم الله متعال است و لفظ غیر صحابه ثابت است که در این زمینه می

مخلوقی در آن نیامده است. چراکه اشکال در این زمینه پس از آنها ظهور کرد و متکلمان 

این مطلب این لفظ جدید را به کار بردند اما استنباط از نصوص وارد شده از آنها مفید 

است. چنانکه معروف است خوارج بر علی اعتراض کردند که چرا دو انسان را به عنوان 

َحَکم انتخاب کردی؛ گفت: من مخلوقی را حکم قرار ندادم بلکه قرآن را حکم و داور قرار 

 باشد. دادم. و در این جواب علی، نفی صفت خلقت از قرآن می

کرد، چون میت در لحد نهاده شد، مردی بلند ای گذر میروزی ابن عباس بر جنازه

شده و گفت: پروردگارا، ای رب قرآن او را بیامرز. ابن عباس از جای جهید و به سوی آن 
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قرآن کالم الله متعال »فرد رفته و گفت: قرآن از الله است؛ و در روایت دیگری آمده است: 

 1«گردد.یاست و مخلوق و مربوب نیست از او خارج شده و به او باز م

 ایمان به تقدیر و فهم صحیح و درست آن: 

در ایمان به تقدیر مسلمانان بسیار دچار اختالف شدند و در این میان موضع ابوبکر در 

گویم اگر من سخن و نظر خویش را می»گفت: این مورد را مشاهده کردیم هنگامی که می

ه بود، از جانب خود من و شیطان درست بود، از جانب الله متعال است اما اگر خطا و اشتبا

 « است.

این سخن او داللت بر تأیید مسئولیت اخالقی و نفی جبر دارد. همچنین زمان عمر بن 

خطاب، فردی ادعا کرد که سرقت وی به قضای الله است و عمر او را به این سبب تعزیر 

در مورد من کرد پس چون در این مورد از وی سوال کرد در جواب گفت: قضا و قدر الهی 

چنین بوده است. پس عمر فرمان قطع دست و شالق را داد که چون از سبب این تعزیر 

جویا شدند، گفت: قطع دست به خاطر سرقت و شالق به سبب دروغی بود که بر الله 

 متعال بست. 

گفتند: خداوند تو را زدند به او میکسانی که عثمان را محاصره نمودند و سنگ می

زد، سنگش به خطا عثمان در جواب گفت: دروغ گفتید، اگر او مرا سنگ میزند. سنگ می

 رفت. نمی

-طالب میحال به توضیح و شرح تفاوت میان قضاء و امر الله از قول علی بن ابی

 پردازیم. 

پیرمردی هنگام بازگشت علی از صفین از او پرسید: آیا بازگشت براساس قضا و قدر 
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ود: سوگند به خداوندی که دانه را خلق نمود و انسان را الهی است؟ علی در جواب فرم

رویم مگر براساس قضاء و قدر الله یگانه. ای فرود نیامده و باال نمیآفرید به هیچ وادی

ی پیرمرد از سخنان علی  معنای حقیقی ایمان به قدر را برای او بیان نمود که آزادی و اراده

ا ایمان به قضاء و قدر منافی نیست. پس به او گفت: انسان و مسئولیت او در مورد افعالش ب

شاید گمان نمودی که قضاء واجب و قدر حتمی است، اگر این چنین باشد پاداش و 

مجازات باطل و وعده و عید ساقط است و دیگر مالمت و سرزنشی برای گناهکار و 

هتر و برتر از ستایشی برای نیکوکار نیست و دیگر فرد نیکوکار بر پاداش و ثواب نیک، ب

تر از فرد نیکوکار نیست. فرد بدکار نیست همچنین فرد بدکار در مجازات گناه شایسته

کس را مجبور سپس فرمود: الله متعال برای تخییر و تحذیر امر و نهی نموده است و هیچ

 1نکرده و پیامبران را نیز بیهوده و عبث نفرستاده است.

بن خطاب و فرزندش را در مورد علم محیط و تاریخ همچنین فهم و تمیز دقیق عمر 

دهد، بیان نموده سابق الله بر همه چیز و میان افعال انسان که با آزادی و اراده انجام می

 است. 

ی میان علم الهی و فعل انسان ی گرامی مثالی که عمر در شرح رابطهبرای خواننده

له در مورد شما، مانند آسمانی است مثال علم ال»فرماید: کنم. ایشان میزده است  بیان می

توانید از زمین و آسمان که باالی سر شماست و زمین زیر پای شما، پس همچنان که نمی

ی علم الهی خارج شوید و همچنان که آسمان و زمین توانید از احاطهخارج شوید، نمی

 دارد. دارد علم الله نیز شما را بر آن وا نمیشما را بر گناه وا نمی
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خوردند، دزدی کنند، شراب میبدالله بن عمر از حالت برخی از مردم که زنا میع

پندارند این در علم الله است، خشمگین شده سپس کنند و سپس میکرده و آدم کشی می

پاک است الله بزرگ، مسلما این در علم الله است که آنها چنین کارهایی را انجام »فرمود: 

 1«ا را بر چنین کارهایی وانداشته است.دهند اما خداوند که آنهمی

و این پاسخ خود کافی است و نیازی به توضیح بیشتر ندارد. علم الله متعال همه چیز 

را در بر گرفته است، زیرا او تعالی بر هر چیزی دانا است و این صفت کمال است و علم 

-انجام کاری وا نمی شود و خواهد شد، احاطه دارد و بندگان را بهالله به آنچه شده و می

 دارد. 

 فرشتگان:

خواست به اند: عمر در باالی مدینه زمینی داشت و چون میای از مفسران آوردهعده

شان را کرد سخنانگذشت و هر زمان از آنجا گذر میآنجا رود باید از مدارس یهود می

محمد  که وارد آنجا شد، به او گفتند: ای عمر، از اصحابشنید، روزی درحالیمی

کنند و تو که آیند، ما را اذیت میتر نیست. آنها که نزد ما میهیچیک نزد ما از تو محبوب

دهی و ما بر تو طمع داریم، عمر به ایشان گفت: چه سوگندی آیی آزارمان نمینزد ما می

نزد شما بزرگتر و برتر است؟ گفتند: الرحمن؛ گفت: شما را به رحمانی که تورات را به 

دهم آیا محمد نزد شما پیامبر است؟ ساکت ر طور سینا نازل کرد، سوگند میموسی د

از شما سوال  شدند؛ گفت: سخن بگویید، چرا ساکت شدید. به خدا سوگند درحالی

نگریستند تا اینکه مردی کردم که در چیزی از دین خود در شک هستم. آنها به همدیگر می

کنم. گفتند: خبر دهید یا اینکه من وی را آگاه میشان برخاست و گفت: به این مرد از میان
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ی او که جبریل است و برای او وحی بله، او نزد ما مکتوب نوشته است اما دوست فرشته

آورد، دشمن ما است و او یار و همراه هر عذاب، قتل و خسفی است و اگر یار و همراه می

ی باران و رحمت است. عمر یل فرشتهآوردیم زیرا که میکائاو میکائیل بود، به او ایمان می

-به آنها گفت: شما را به رحمانی که به موسی در طور سینا، تورات را نازل کرد قسم می

دهم، جبرئیل و میکائیل کجا هستند؟ گفتند: جبرئیل در راست و میکائیل در چپ الله قرار 

الله  دهم کسی که دشمن کسی است که در راستگرفته است. عمر گفت: شهادت می

قرار گرفته است دشمن همان کسی است که در چپ الله قرار گرفته است و کسی که 

دشمن کسی باشد که در چپ الله قرار دادرد درحقیقت دشمن کسی می باشد که در راست 

الله قرار گرفته است. و هرکس دشمن این دو باشد، دشمن الله است. سپس عمر بازگشت 

الله بدهد اما زمانی که رسید، جبرئیل خبر را زودتر آورده تا خبر این ماجرا را به رسول 

و اً »بود، پیامبر برای عمر دعا کرد سپس این آیه را بر او تالوت کرد:  قُّْل َمن َكاَن َعدُّ
ُّْشَرى  ًدى َوب قاً ل َِما َبْيَن يََديِْه َوهُّ ِ َصد  لَهُّ َعلَى قَلْبَِك بِإِْذِن اهللِ مُّ ل ِِجْبِريَل فَإِن َهُّ نَز َ

ْؤِمنِينَ  و    * لِلْمُّ َ َعدُّ لِِه وَِجْبِريَل َوِميَكاَل فَإِن َ اّلل  ِ َوَملآئَِكتِِه َورُّسُّ  ِ و ًا ّلل  َمن َكاَن َعدُّ
دشمن جبرئیل باشد، )در حقیقت دشمن الله است( زیرا که  کهکسی»بگو: : »«ل ِلَْكافِِرينَ 

آنچه پیش از  کنندهکه تصدیقاو به فرمان الله قرآن را بر قلب تو نازل کرده است، درحالی

که دشمن الله و فرشتگان و پیامبران او کسی«. آن است و برای مؤمنان راهنما و مژده است

 (. 59-57: )بقرة «و جبرئیل و میکائیل باشد، پس بدرستی که الله دشمن کافران است.

  1آگاه کنم. عمر گفت: قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاد آمدم تا تو را از این مساله
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 جایگاه صحابه در میان امت: 

ها و صفحات تاریخ بر فهم و شناخت کامل صحابه از تمامی اصول دین خبر کتاب

کند، دهد و این به سبب توجه و اطاعت آنها از آیاتی است که به غور و تدبر تشویق میمی

نَزلَْناهُّ »فرماید: مانند این کالم الله متعال که می
َ
وا آيَاتِهِ  كَِتا   أ ب َرُّ َباَرك  ل َِيد َ : «إِلَْيَك مُّ

 «هایش بیندیشند.ایم تا درباره آیهرا براي تو فرو فرستادهکتاب پر خیر و برکتي است و آن»

 (25)ص: 

گونه است که از تدبر در آیات الله اعراض و بالعکس وصف کافران و منافقان این

ْم َعلَى قُّلُّوٍ  »فرماید: کنند؛ به طور مثال الله متعال میمی
َ
ْرآَن أ وَن الْقُّ فَلَا َيَتَدب َرُّ

َ
أ

َُّها ْقَفال
َ
 (24)محمد:  «هاست؟!شان  قفلهایکنند یا بر دلآیا در قرآن تدّبر نمی : »«أ

واْ »فرماید: الله متعال می ْرآَن َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْيِر اهللِ لَوََجدُّ وَن الْقُّ فَلاَ َيَتَدب َرُّ
َ
أ

اندیشند؟ که اگر از سوی غیر الله بود، قطعاً آیا در قرآن نمی: »«ِه اْختِلاَفاً َكثِيراً فِي

 (92)نساء:  «یافتند.اختالف بسیار در آن می

این آیات بر این داللت دارد که ممکن است فهم و شناخت معانی قرآن نزد کفار و 

داللت دارد که معانی آن نزد آنها گونه باشد که نزد مومنان است و بر این نیز منافقان همان

واضح و روشن است. همچنین الله متعال بیان نموده که قرآن را با زبان عربی نازل کرده 

ْم َتْعِقلُّونَ »است تا در آن غور و اندیشه کنند:  نَزلَْناهُّ قُّْرآناً َعَربِي اً ل ََعل َكُّ
َ
همانا ما : »«إِن َا أ

 (2)یوسف:  «ما دریابید.آن را قرآن عربی نازل کردیم، شاید ش
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و تا زمانی که به معانی آن علم نداشته باشیم، عقل کارایی ندارد. و الله متعال کسی را 

وَن »کند، نکوهش کرده است: که در قرآن اندیشه و تفقه نمی لاء الَْقْوِم لاَ يََكادُّ َفَما لَِهؤُّ
 ( 79)نساء:  «درک کنند؟!پس چرا این قوم حاضر نیستند سخنی را : »«َيْفَقهُّوَن َحِديثاً 

کردند، با کفار و منافقین در صفی واحد و اگر مومنان نیز در آن تفقه و اندیشه نمی

َوَمَثلُّ ال َِذيَن »زند: گرفتند. کفاری که الله متعال اینگونه درباره آنها مثال میقرار می
واْ َكَمَثِل ال َِذي َيْنِعقُّ بَِما لاَ يَْسَمعُّ إِلا َ  ْم لاَ َكَفرُّ ْمي  َفهُّ م   بُّْكم  عُّ َعاء َونَِداء صُّ دُّ

کافر شدند، همچون مثل کسی است که  که( کسانییکنندهمثل )دعوت: »«َيْعِقلُّونَ 

زند، )این کافران( کر، گنگ و نابینا شنود، بانگ میچیزی را که جز صدا و ندایی نمی

 (171)بقرة:  «اندیشند.رو نمیهستند و از این

توان سابقین اولین، مهاجرین و انصار را به منزله و در ممکن است و میپس چگونه 

جایگاه کافرانی دانست که الله متعال در موارد متعددی نکوهش نموده است؟! آنها را 

اند. الله نکوهش کرده است چون از تدبر در قرآن اعراض نموده و پیرو هوای نفس شده

وا ِمْن ِعنِدَك َوِمنْ »فرماید: متعال در وصف آنها می هُّم م َن يَْسَتِمعُّ إِلَْيَك َحت َى إَِذا َخرَجُّ
وا  ُّ َعلَى قُّلُّوبِِهْم وَات ََبعُّ ْولَئَِك ال َِذيَن َطَبَع اّلل َ

ُّ
وتُّوا الِْعلَْم َماَذا قَاَل آنِفاً أ

ُّ
ُّوا لِل َِذيَن أ قَال

مْ  ْهوَاءهُّ
َ
هند، تا وقتی دمی= منافقان( به تو گوش فرا )ها)ای پیامبر( گروهی از آن: »«أ

به آنان علم عطا کرده شده، )از روی استهزاء(  کهکه از نزدت بیرون رفتند، به کسانی

شان مهر هایدل کسانی هستند که الله بر هاآن «( چه گفت؟!--اآلن )محمد»گویند: می

 (16)محمد:  .«اندنهاده و از هواهای )نفسانی( خود پیروی کرده

عالوه بر این دالیل تفاسیری را از اصحاب ابن مسعود و ابن  شیخ االسالم ابن تیمیه

داند، ذکر اند و مقدار آنها را جز الله متعال نمیعباس ثابت شده است که از آنها نقل کرده
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تر است نزد اگر بدانم کسی نسبت به کتاب الله از من آگاه»گوید: کند. ابن مسعود میمی

 «روم.او می

قرآن را »گوید: مده و تفسیر را از صحابه آموختند. مجاهد میپس از صحابه تابعین آ

به « کردم.ایستادم و از او سوال میاز ابتدا تا انتها به ابن عباس عرضه کردم و در هر آیه می

هرگاه تفسیری از مجاهد به تو رسید، تو را کافی »گوید: همین سبب سفیان ثوری می

  1«است.

رسالت را چنانکه به او امر شده بود، ابالغ نمود و در اصل این است که رسول الله 

فرماید: را کتمان نکرد، آنجا که خداوند متعال میراستای اجرای رهنمود الهی چیزی از آن

َِل إِلَْيِهمْ » ز 
ْكَر لِتُّبَي َِن لِلن َاِس َما نُّ نَزلَْنا إِلَْيَك الذ ِ

َ
و )ما این( قرآن را بر تو نازل کردیم : »«وَأ

 (44)نحل:  «نازل شده است. هاای مردم روشن سازی، آنچه را که به سوی آنتا بر

ب َِك َوإِن ل َْم َتْفَعْل َفَما »فرماید: و اینکه می نِزَل إِلَْيَك ِمن ر َ
ُّ
ولُّ بَل ِْغ َما أ ي َُّها الر َسُّ

َ
يَا أ

َك ِمَن الن َاِس  ُّ َيْعِصمُّ از طرف پروردگارت برتو ای پیامبر! آنچه : »«بَل َْغَت رَِسالََتهُّ وَاّلل 

و الله تو را  انازل شده است،  )به مردم( برسان و اگر )این کار( نکنی، رسالت او را نرسانده

 (67)مائده:  «کند.از )شر( مردم حفظ می

ما »فرماید: و الله متعال خبر داده که رسول او دین را کامل کرد. و رسول الله می

 و قد حدثکم به، و ما من شیء یبعدکم عن النار اال ترکت من شیء یقربکم الی الجنة اال

چیزی که سبب نزدیکی شما به بهشت شود رها نکردم مگر اینکه شما را «: »وقد حدثکم به

از آن آگاه نمودم و چیزی که سبب دوری شما از آتش شود باقی نگذاشتم مگر اینکه شما را 

 « از آن آگاه نمودم.
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م اصول اسالمی را که الله متعال از آن خبر داده است بنا بر این اصل، رسول خدا تما

از اسماء و صفات او تعالی که در قرآن آمده است برای صحابه و یارانش به بهترین شکل 

 شرح و تبیین نمود. 

ای در آسمان نبود که رسول الله درحالی وفات نمودند که هیچ پرنده»گوید: ابوذر می

 « شد در مورد وی علم و اگاهی داشتیم.دی میبال زند مگر اینکه چون از وی یا

گرفتند، بسیار صحابه بر درک و فهم دقیق و کامل هرچه از قرآن و حدیث فرامی

ای که اشخاصی چون عثمان بن عفان، عبدالله بن مسعود و ... هرگاه گونهحریص بودند به

اینکه علم و عمل نهفته در این رفتند تا گرفتند، از این مقدار فراتر نمیآیه فرامی 12از پیامبر 

 « گفتند: ما قرآن، علم و عمل را با هم فرا گرفتیم.می»آیات را فراگیرند. 

شخصیتی مانند عبدالله بن عمر آنچنان در شناخت، معرفت و فهم غرق بود که 

 1سال حفظ کرد. 9ی بقره را در سوره

اما  2ابودرداء، تفکر بود.کند که بهترین عمل ام دردا همسرش را اینگونه وصف می

عکس این حقیقت یعنی این ادعا که صحابه مشغول به جهاد بودند، چنانکه برخی متکلمان 

دانند اند، ذم و نکوهش یاران رسول است حتی مذهب سلف امت را اینگونه میذکر کرده

معنای  کهحالیرا ابالغ کرد و درفهمید، آنکه رسول الله در حالی که معنی قرآن را نمی

دانست از آن سخن گفت و جبرئیل نیز همین طور و به دنبال آنها احادیث صفات را نمی

صحابه و تابعین نیز به همین صورت عمل نمودند و این دیدگاه به قول عالمه ابن تیمیه، 
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 1گمراهی بزرگی است.

 ام. شرح این مطلب نیاز به توضیح بیشتری دارد که در ذیل بدان پرداخته

 

 تدبر: اندیشیدن و صحابه در منهج 

چنانکه مشاهده کردیم، اسالم قلب را مورد خطاب قرار داده است و انسان را به 

و تدبر در آیات و آثار مخلوقات فراخوانده است. عصر صحابه براساس همین  اندیشیدن

منهج قرآنی روشن، گذشت و در روش و منهجش، تنها قدوه و اسوه و الگوی آنها رسول 

ای که با او زندگی کرده و شاهد نزول وحی بودند و در مورد قضایا و گونهود بهالله ب

-مواردی که نیاز به شرح و توضیح داشت از ایشان سوال کرده و توضیح و تفسیر می

 خواستند. 

جستند. برای شناخت یگانگی الله متعال و اثبات صفات او تعالی از قرآن استمداد می

السالم و شان را با قرآن شناختند، اصل خلقت آدم علیهایشان با قومی پیامبران الهی و قصه

داستان دشمنی ابلیس را با او و فرزندانش، از قرآن فراگرفتند. جایگاه فرشتگان و نقش آنها 

شان در باب آخرت و در میان سایر مخلوقات الهی را شناختند. همچنین معلومات

و سایر مسائل را که شامل ارکان اصلی و حسابرسی، بهشت، آتش، تقدیر، خیر و شر 

ی این موارد را قرآن روند، از کتاب الله متعال فراگرفتند. و همهاصول ایمان به شمار می

گوید: توحید، گانه میکریم بیان کرده است. چنانکه عالمه زرکشی در قالب اقسام سه

اسماء و صفات و  تذکیر و احکام؛ که توحید شامل شناخت مخلوقات و شناخت خالق با

-باشد و تذکیر شامل وعد و وعید و بهشت و دوزخ و تصفیه ظاهر و باطن میافعالش می

                                                           

 .69شرح اسباب النزول واحدی، ص  -1 



 97  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

باشد و احکام تمامی تکالیف، امر، نهی و استحباب و بیان منافع و مضرات را در بردارد. 

ْم إِلَه  وَاِحد  »اما مثال بخش اول:  شامل توحید در ذات، صفات و افعال باری که « َوإِلَهُّكُّ

 تعالی است. 

ْؤِمنِينَ »اما مثال بخش دوم:  ْكَرى تَنَفعُّ الْمُّ ِْر فَإِن َ الذ ِ و )پیوسته( پند )و تذکر( : »«َوَذك 

  (99)ذاریات:  «بخشد.)پند و( تذکر مؤمنان را سود می گمانبده، زیرا که بی

م بَيْنَ »مثال بخش سوم:  و ِن اْحكُّ
َ
ْم وَأ ْم وَاْحَذْرهُّ ْهوَاءهُّ

َ
نَزَل اهللُّ َولاَ تَت َبِْع أ

َ
م بَِما أ هُّ

نَزَل اهللُّ إِلَْيَك 
َ
ن َيْفتِنُّوَك َعن َبْعِض َما أ

َ
و در میان آنها )= یهود( بر اساس آنچه الله : »«أ

های آنان پیروی مکن و از آنان بر حذر باش، )در قرآن( نازل کرده حکم کن و از هوس

( که 45)مائده:  «از بعضی از چیزهایی که الله بر تو نازل کرده منحرف کنند.مبادا تو را 

  1مربوط به احکام است.

قرآن کریم به آنها آموخت که برای وحدانیت، پاکی، علم و حکمت الله متعال، بر 

مخلوقات او تعالی استدالل کنند زیرا تمامی مخلوقات گواه بر آنند که خالقی حکیم و 

-قدرت کامل و حکمت واال، این موجودات را آفریده است. الله متعال انسان آگاه و دارای

ْم »خواند: ها را به غور و تفکر آثار خلقت باری تعالی در خودشان فرا می ِسكُّ نفُّ
َ
َوِِف أ

ونَ  فَلَا تُّْبِصرُّ
َ
( این آیه اشاره به 21)ذاریات:  «بینید؟و )نیز( در وجود خودتان، آیا نمی: »«أ

صانعی حکیم با حکمت دقیق و ظریف آثار صنع خود را در وجود انسان  این دارد که

 2پدیدار کرده است.

در »رسول الله صحابه را از تفکر در ذات الله متعال نهی کرد، در حدیثی آمده است: 
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علت نهی این است که هیچ چیزی « مخلوقات الله تفکر کنید اما در ذات خالق تفکر نکنید.

س تفکری که بر مبنای قیاس باشد در حق الله متعال ممتنع است و همانند خالق نیست )پ

 . 1کند(الله بالفطره معلوم است و بنده او را یاد می

سنت رسول الله نیز مصدر دوم در اسالم است به همین سبب، منهج صحیح نیازمند 

 شناخت سنت و اجرای آن است و هرکس نسبت به سنت او آگاه باشد و از آن پیروی کند،

به راه حق و صواب است. و این صفات منطبق با حاالت صحابه و پس از آنها بزرگان اهل 

باشد )و آنها همان کسانی هستند که جز قول و سخن رسول الله را حدیث و سنت می

شوند و او داناترین مردم نسبت به کنند و جز به او نسبت داده نمییاری و نصرت نمی

 2«رقه و اختالفات بسیاری در میان متأخرین به وجود آمد.سنتش و پیرو آن است، اما تف

به همین طریق و به همین شکل، مبانی سالم و درست منهج صحیح در شناخت 

خواهد در مورد چیزی از قرآن و ریزی کردند پس هرکس میاصول و فروع دین را پایه

یاد گیرد، با آن سخن اند، بنگرد. از او سنت شناخت پیدا کند، بر آنچه الله و رسول گفته

 گوید، به آن بنگرد و تفکر کند و به آن استدالل کند؛ و این اصل منهج اهل سنت است. 

های آن ملتزم نیستند ی آن مواظبت نکرده و بر گاماما مخالفین این منهج، از قاعده

آنچه اند، آغاز کنند، از زیرا آنها به جای اینکه از نگریستن در آنچه الله و رسولش گفته

را با روح فهمد شروع کردند چنانکه متکلمان چنین روشی داشتند و یا آنشان میهایعقل

که اگر سنت موافق با آن بود  -کنند مانند کاری که صوفیه می -و وجدان خویش چشیدند 

شوند و اگر سنت مخالف با دهند و در غیر این صورت برایش ارزشی قائل نمیبدان بها می
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  1«گردانند.تفویض یا تحریف و تاویل از آن روی میآن بود، با 

 امروزه نیز بسیار زیاد شاهد این شکل از مخالفت با منهج اسالمی هستیم. 

ی نظامی، های آن در عرصهامروزه به سبب نفوذ فرهنگ و تمدن غرب و موفقیت

برابر گیر آن بر عقول و نفوس، در سیاسی و برتری علمی و نفوذ فرهنگی و تأثیر چشم

ی غرب را دریافت شناخت نادرست از اسالم و اصول و فروع آن، بسیاری فکر و فلسفه

کنند و اسالم را به اند به این گمان که از آن دفاع میکرده و بدان شکل اسالمی بخشیده

 2«کنند.شکلی نو به جوانان عرضه می

 دلایل شرعی بر فضیلت صحابه: 

ُّوَن ِمَن »فرماید: می الله متعال در فضل و برتری صحابه ل و َ
َ
وَن الأ ابِقُّ وَالس َ

م بِإِْحَسانٍ  نَصارِ وَال َِذيَن ات ََبعُّوهُّ
َ
َهاِجِريَن وَالأ پیشگامان نخستین مهاجران و انصار : »«الْمُّ

)توبه:  «و کساني که به نیکي روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبي پیمودند.

122 ) 

شود که تا این وصف شامل کسانی می و پس از آنهامعرفی شدند  هاپس آنها برترین

کنند. همچنین در صحیحین با چند طریق از پیامبر ثابت قیامت از آنها تبعیت و پیروی می

بهترین زمان، زمانی است که من در آن مبعوث شدم سپس کسانی که »شده که فرمودند: 

 « ند.بعد آنها بیایند و کسانی که بعد از آنها بیاب
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شود همچنین یی دموکراسی نظام اسالم یا سوسیالیست بودن آن گفته ممانند سخنانی که درباره -2 

ی آزادی و قابلیت نو شدن و دیگر مصطلحاتی که مربوط به فلسفه و تاریخ و تمدن غرب است و فلسفه

غرب دارای مدلوالت و معانی مختلف و متفاوتی است و در مقابل نظام اسالم نیز عقیده، شریعت، تاریخ 

 و تمدن مربوط به خود را دارد. 
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ی همچنین جایگاه ویژه صحابه پس از رسول الله خصوصا خلفای راشدین و عشره

ن َتِي، »فرمایند: های نبوی بارز و آشکار است. رسول الله میمبشره در آموزه ْم بِسُّ َعلَْيكُّ
وا َعلَْيَها بِالن َوَاِجِذ، َوإِي َ  ُّ ِ لََفاءِ الر َاِشِديَن الَْمْهِدي ِيَن، َع ن َِة الْخُّ وَر وَسُّ مُّ

ُّ
ْم َوالْأ اكُّ

ل َ بِْدَعٍة َضلَالَة   ْحَدثَاِت، فَإِن َ كُّ بر شما )پیروی از( سنت من و سنت خلفای » «:الْمُّ

را محکم بگیرید و از امور های پیشین خود آنهدایت شده هدایتگر )الزم است.( با دندان

 1«جدید )در دین: بدعت( دوری کنید زیرا هر بدعتی گمراهی است.

فضایل و جایگاه ممتاز آنها آیات و احادیث زیادی وارد شده است مانند در وصف 

وِف »فرماید: اینکه الله متعال می وَن بِالَْمْعرُّ رُّ مُّ
ْ
ْخرَِجْت لِلن َاِس تَأ

ُّ
ٍة أ م َ

ُّ
نتُّْم َخْيَر أ كُّ

ْهلُّ اْلِكَتاِ  لََكاَن 
َ
ِ َولَْو آَمَن أ نَكِر َوتُّْؤِمنُّوَن بِاّلل  مُّ َوَتْنَهْوَن َعِن الْمُّ ِْنهُّ م م  َخْيًرا ل َهُّ

ونَ  مُّ الَْفاِسقُّ ْكَثرُّهُّ
َ
ْؤِمنُّوَن وَأ ها آفریده شما بهترین اّمتي هستید که به سود انسان: »«الْمُّ

نمائید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل اید )مادام که( امر به معروف و نهي از منکر ميشده

بیشتر  ها عّده کمي( از آنان با ایمانند وولي تن)کتاب ایمان بیاورند، براي ایشان بهتر است 

 ( 112)آل عمران:  «وظائف آن( هستند. خارج از حدود ایمان و ایشان فاسق )و

ْولَئَِك »فرماید: و اینکه می
ُّ
نَفَق ِمن َقْبِل الَْفْتِح َوقَاتََل أ

َ
ْن أ م م َ لَا يَْسَتوِي ِمنكُّ

وا ِمن بَ  نَفقُّ
َ
َِن ال َِذيَن أ ْعَظمُّ َدرََجًة م 

َ
ْسَنىأ ُّ الْحُّ َ کسانی از : »«ْعدُّ َوقَاتَلُّوا َولُكُّ ً َوَعَد اّلل 

پس از فتح انفاق  کهشما که قبل از فتح )مکه( انفاق کردند و )با مشرکان( جنگیدند )با کسانی

 کهمقام )و منزلت( شان و االتر )و برتر( است از کسانی هاکردند و جنگیدند( یکسان نیستند. آن

 «بعد از فتح )مکه( انفاق کردند و جنگیدند و الله به هریک وعدة نیک )= بهشت( داده است.
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 ( 12)حدید: 

ْم، ثُّم َ ال َِذيَن »و در حدیثی آمده است:  ْصَحابِي، ثُّم َ ال َِذيَن يَلُّوَنهُّ
َ
ْم بِأ وِصيكُّ

ُّ
أ

لُّ َولَا  و الَكِذ ُّ َحت َى يَْحلَِف الر َجُّ ْم، ثُّم َ َيْفشُّ اِهدُّ َولَا يَلُّوَنهُّ ، َويَْشَهَد الش َ ُّْسَتْحلَفُّ ي
ُّْستَْشَهدُّ  -کنم سپس کسانی که بعد از آنها میشما را به پیروی از اصحابم توصیه می«: »ي

ای که گونهشود بهآیند؛ سپس کذب و دروغ منتشر میآیند و سپس کسانی که بعد از آنها می

  1«دهد.ده، شهادت میخورد و به چیزی که شاهد آن نبوفرد به دروغ قسم می

ها کند که بهترین انساندر حدیث دیگری رسول خدا آنها را به این صورت وصف می

ی کوه احد طال صدقه بدهند با یک ُمد و یا نصف مد که هستند و جز آنها اگر به اندازه

 کند. بعد از اسالم آوردن، از سوی خانواده، عشیره، قبیلهصحابه صدقه بدهند، برابری نمی

های بسیاری دیدند اما به آن اهمیت ندادند بلکه و نزدیکترین افرادشان درد و رنج و مصیبت

خود چشیده بودند و بر  صبر کردند و ثابت قدم ماندند زیرا آنان شیرینی ایمان را در قلب

ی خویش قانع شدند و هیچ اذیت و آزار و صداقت رسول الله یقین داشتند، به عقیده

کرد. سپس به راه شان را متأثر نمیو قلب شدند جانبب عقیده دچار آن میمشقتی که به س

افتادند، این عقیده را انتشار داده و از آن دفاع کردند و در این راه زن و مرد مسلمان از جان 

 خویش گذشتند. 

بود، از رسول اگر سنگینی میزان آنها در شرف و دین نمی»گوید: ابن وزیر یمانی می

کردند و در برابر دالیل واضح و روشنی که در عقل آنها دین جدید او پیروی نمیالله و 

شدند و از بین پدران، اجداد و خویشاوندان خود به سوی امری کرد تسلیم نمیرسوخ می

شدند خصوصًا اینکه ها سنگین است، متمایل نمیها دشوار و بر جانکه پذیرش آن بر قلب
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 1و بزرگی بودند. آنها در آن زمان، صاحب عزت

صحابه رسول الله، واسطه ای میان رسول و امت هستند. به همین سبب رسول خدا 

 ها معرفی کرده است. آنها را مدح و ستایش کرده و آنان را برترین انسان

ن َ »در حدیث صحیحی آمده که رسول الله فرمود: 
َ
ْصَحابِي، فَلَْو أ

َ
ب ُّوا أ لاَ تَسُّ

ْنَفَق 
َ
ْم أ َحَدكُّ

َ
َحِدِهْم، َولاَ نَِصيَفهُّ أ

َ
د َ أ ٍد، َذَهًبا َما بَلََغ مُّ حُّ

ُّ
اصحاب مرا دشنام »«: ِمْثَل أ

ی کوه احد طال صدقه دهد با یک مد و یا نصف مد ندهید زیرا اگر هریک از شما به اندازه

  2کند.(ی که یکی از آنها دهد برابری نمیاصدقه

شناسم مگر اینکه علمای آن به ا نمیهیچ دینی از ادیان ر»گوید: ابن عبدالبر می

  3«ی میان پیامبر و امت هستند.کنند زیرا آنها واسطهشان توجه میشناخت اصحاب پیامبران

نظر، فکر و کند و اینکه آنها صاحبدالیل بسیاری بر هوش و زیرکی آنها داللت می

-مانند ایمان عامه نمیشان و یا اکتفا به ایمانی اندیشه بودند و خوش قلبی آنها سبب فریب

شد. ابن کثیر در تفسیر خود روایتی را از یکی از بزرگان مهاجر )جندب بن کعب االزدی( 

کرد. او سر آورده است که او نزد ولید بن عقبه ساحری را دید که با دستانش جادو می

مردی را زد سپس فریاد کشید و آن سر بر جای اصلی خود بازگشت. مردم با این صحنه 

که شمشیرش را همراه ای را زنده کرد. روز بعد جندب درحالیتند: سبحان الله، مردهگف

که ساحر مشغول جادو بود، جندب شمشیر را از نیام داشت به همان محل رفت درحالی

                                                           

 99، ص 1ابن وزیر یمانی، الذب عن سنه ابی القاسم، ج  -1 

بخاری با سندش از ابوسعید حذری آن را روایت کرده است هد:  -2 
1

4
صالح است و ذکر به این سبب  

 است که معموال کمترین چیزی است که بدان صدقه میدهند. 

 15، ص 1ابن عبدالبر، االستیعاب، ج  -3 
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گوید، خودش را زنده کند و این کالم کشیده و گردن ساحر را زد و گفت: اگر راست می

ْحَر َوَأنُتْم ُتْبِصُرونَ أَ »الله متعال را تالوت کرد:  آورید، آیا به جادو روی می: »«َفَتْأُتوَن السد

 ( 3 )انبیاء: «بینید؟!که )حقیقت را( میدرحالی

اِحِر »و بدون تردید او این حدیث رسول الله را به یاد داشت که فرمودند:  َحد ُّ الس َ
ْيِف   « با شمشیر است.ای حد ساحر ضربه»)به روایت ترمذی(.  «َضْرَبة  بِالس َ

-ی آن زندگی میو با مشاهده عالم غیب آستانهدر کنم اگر بگوییم آنها گمان نمی

کنند. کردند غلو کرده باشیم گویا عالم غیب را در برابر خود حاضر دیده و با آن زندگی می

به گرفتند تا آنها در طلب شهادت و رفتن از دنیای فانی به عالم باقی، از یکدیگر سبقت می

-سعادت جاودانه نزد پروردگار خود نایل شوند. این حارثه است که رسول الله از او می

گفت: در حالی « ای حارثه چگونه صبح کردی؟» «:كيف أصبحت ياحارثة؟»پرسد: 

-بنگر چه می«: »انظر ما تقول»صبح کردم که مومن حقیقی به الله هستم. پیامبر فرمود: 

ت. گفت: ای رسول خدا، نفس خود را از دنیا برای هر سخن حقیقتی اس« گویی؟

بازداشتم، شب را بیدار ماندم و در طول روز چیزی ننوشیدم گویا نزد عرش پروردگار خود 

-کنند و به اهل آتش مینگرم که چگونه در آن گشت و گذار میهستم و به اهل بهشت می

الزم، عبد نور الله : »خواهند. رسول الله فرمودنگرم که برای رهایی از یکدیگر کمک می

ای که الله ایمان را در قلبش تابانده این عمل را بر خود الزم بگیر، بنده«: »االیمان فی قلبه

حارثه گفت: ای رسول خدا، از الله بخواه مرا به فیض شهادت برساند. رسول الله « است.

اری که سوار شد پس روزی در لشکر اسالم ندا داده شد که اولین سوارک 1برای او دعا کرد.

                                                           

، چاپ الشعب؛ رسول الله روز شهادت 426 -429، ص 1ابن اثیر: اسد الغابة فی معرفة الصحابة ج  -1 

ای متعددی است و حارثه در فردوس اعلی هاو فرمود: ای ام حارثه آن یک بهشت نیست بلکه بهشت
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ی سابقین همچون و اولین سواری که شهید شد، حارثه بود. اما با این همه کسی به درجه

قَْد َكاَن فِي »رسد. در صحیحین از پیامبر ثابت شده است که فرمود: ابوبکر و عمر نمی
َمرُّ  َو عُّ ْم َفهُّ تِي ِمْنهُّ م َ

ُّ
ْن فِي أ ثُّوَن، فَإِْن يَكُّ َحد َ َمِم مُّ

ُّ
های پیش از شما افرادی تدر ام«: الْأ

« شد و اگر در امت من کسی از آنها باشد، آن شخص عمر است.بودند که به آنها الهام می

َمَر َوقَلْبِهِ »فرماید: و در حدیث دیگری می ِ َعلَى لَِساِن عُّ خداوند «: »إِن َ اهلَل َضَرَ  الَحق 

ما با یکدیگر »فرماید: عنه میاللهعلی رضی« حق را بر زبان و قلب عمر قرار داده است.

 «کند.از زبان عمر صحبت می)حکمت( گفتیم که سکینه می

، ولو كان »و در ترمذی و سایر کتب آمده است:  َمرُّ ْم لَبُِّعَث عُّ ْبَعْث فِيكُّ
ُّ
لَْو لَْم أ

-شدم، عمر مبعوث میاگر من در میان شما مبعوث نمی«: »بعدی نبى ينتظر لكان عمر

  «بود، او عمر بود.ن پیامبری میشد و اگر بعد از م

تر بود. صدیق با تصدیق رسول الله کامل گشت. با این همه، ابوبکر صدیق از او کامل

گرفت و پیامبر معصوم بود اما از فردی مانند عمر گاهی او همه چیز را از رسول الله می

ید. اما قلب او گوکنیم که به قلب او الهام شده و از آن سخن میچیزهایی را دریافت می

شود با سخنان رسول الله تطبیق دهد، اگر با معصوم نیست، باید آنچه را بر قلب او القا می

را از خود دور کند. به همین سبب عمر از آن موافق بود که پذیرفتنی است وگرنه باید آن

اه ی دالیل آنان، رجوع کرد و هرگبسیاری از نظرات خود در مناظره با صحابه و مشاهده

گشت و به کتاب الله و دلیلی از کتاب الله و سنت علیه نظر او بود، از نظر خود باز می

گرفت نه از قلب کرد و صدیق همه چیز را از رسول الله میسنت رسول الله رجوع می

                                                                                                                                                    

 است. 
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 تر است. شود، کاملخود، پس او از کسی که بر وی الهام می

همچنین پس از عمر نیز کسی برتر از و بعد از ابوبکر صدیق، کسی برتر از او نیست 

 1او نیست.

پس از این توضیح دیگر نیازی برای توضیح بیشتر منهج صحابه در شناخت اصول و 

 2بینیم.فروع دین الزم و ضروری نمی

 دوم: دلیل عقلی 

پس از ذکر نصوصی در باب تفسیر از صحابه و آنچه داللت بر فهم و تدبر آنها در 

-ها و مقیاسی آنها با دالیلی که بیان کردیم از آیات و مثالبیان احاطهکرد و قرآن کریم می

 پردازیم. های عقلی، حال به بیان دلیل عقلی می

کند که حواریون و اصحاب پیامبران نسبت به استفاده از دلیل عقلی آشکار می

ند. و فهمیدشناختند و میرا بیشتر میدیگران، رسالت رسوالن و اصول و فروع دقیق آن

ی متأخرین بیش از دیگران از رسالت رسوالن و فهم رسالت آنها بدورند. مگر آن عده

باشند چنانکه اهل اند و پیرو منهج نقل دقیق میاندکی که بر پیروی از سابقین حریص

 اند. گونهحدیث و سنت این

اند ههای دینی به آن شهادت داداین همان تفسیر منطقی معقولی است که تاریخ دعوت

های خود )ابتدای نشو و نمای آن با کسانی بود که آن جهت و سمت و سو را با قلب

فراگرفتند و روح و جان خود را در راه آن ایثار کردند. تاریخ بارها اخبار رسول الله را برای 

                                                           

 914 -913ابن تیمیه، الرد علی المنطقیین، ص  -1 

تقسیم بین اصول و فروع در عصر صحابه و تابعین شناخته شده نبود بلکه این تقسیم بندی از سوی  -2 

 معتزله شکل گرفته است. 
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ما روایت کرده است و بارها روایت کرده که اشاره و فرمان رسول الله با اجرای یکسان از 

ه همراه بود پس چون دعوت الی الله دچار فترت شد و عقیده ضعیف شد و سوی هم

شان و پرداختن به علت و حرارت ایمان خاموش شد، مردم شروع به بحث در اعتقادات

 .1معلول کرده و به مناقشه و اعراض روی آوردند

لت که عبدالله بن عباس در گذشته به بیان عشویم درحالیاز تعلیل و تفسیر دور نمی

اختالف میان مسلمانان پرداخت و از حوادثی که بعد از عصر صحابه اتفاق خواهد افتاد، 

کند که علت آن حوادث تنها عدم درایت کافی را به این صورت تفسیر میخبر داد و آن

 نسبت به قرآن و عدم وجود فهم صحیح از آن است.

که کنند درحالیف میگفت: چگونه این امت با یکدیگر اختالروزی عمر با خود می 

پیامبر آنها یکی است؟ کسی را به سوی ابن عباس فرستاده و گفت: چگونه این امت دچار 

که پیامبر، قبله و کتاب آنها یکی است؟ ابن عباس گفت: ای امیر حالیشوند دراختالف می

است اما را خواندیم و دانستیم در چه مورد نازل شده مومنان، قرآن بر ما نازل شد، ما آن

دانند در چه مورد نازل شده خوانند اما نمیبعد از ما اقوامی خواهند آمد که قرآن را می

دهند، وقتی که این چنین شد، هر قومی را رأی و نظری است و هریم رای و نظری می

 2کنند.است... پس چون اختالف کردند قتل و کشتار می

ات و اندیشه در عجایب خلقت الله روش استدالل صحابه برگرفته از تدبر در مخلوق

آید، پس یقین کردند که متعال بود و همچنین تغیراتی که در طول زمان در آنها به وجود می

اند که به بهترین شکل آنها را خلق کرد و در آفرینش آنها مخلوق پروردگاری حکیم
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 هرچیزی نهایت دقت را به کار برده است. 

گفتند: ستایش صحابه بسیار می»وید: گاز حسن بصری روایت است که می

داد مخصوص پروردگار مهربانی است که اگر آنچه را خلق کرده ثابت و ال یتغیر قرار می

-گفت: اگر این خلق پروردگاری میداشت، میکسی که در وجود الله متعال شک می

دچار تغییر کرده را هایی آنکه الله متعال با نشانهداد  درحالیرا تغییر میداشت، حتما آن

است: خداوند در میان شرق و غرب نور را قرار داده است و معاش مردم را در آن قرار داده 

-است و چراغی روشن؛ سپس چون اراده کند، مردمان شرق و غرب را در تاریکی فرو می

برد؛ و در این تاریکی سکون، آرامش، ستارگان و ماه نورانی را قرار داد و چون اراده کند 

ریزد و را فرو میدهد و اگر بخواهد آنکند و در آن باران، رعد و برق قرار مینایی را بنا میب

آورد که مردم از آن به خود بلرزند و هرزمان بخواهد سرما را اگر بخواهد چنان سرمایی می

طاقت شوند تا مردم بدانند که این خلق، آورد که مردم بیبرده و چنان گرمایی می

کند و همین طور را دچار تغییر و تحول میکنند آندارد که چنانکه مشاهده می پروردگاری

 « آورد.برد و آخرت را مینیز هر زمان بخواهد دنیا را از بین می

مطابق با این استدالل، صحابه راه فطرت که مطابق با طریق برهان عقلی در اثبات 

الق هرچیزی است و او تعالی با قدرت او تعالی خوجود الله است، در پیش گرفتند و اینکه 

ی یونان آورد. اما عملکرد صحابه مانند برخی فالسفهو اراده خود هر چیزی را به وجود می

نبود که به وجود آمدن هستی را چنین تفسیر کنند که آن معلول همچون خود است که در 

  این صورت تغییر در آن یا ایجاد امور جدید در آن غیر ممکن است.

ز این معلوم گشت که دالیل شرع، دالیلی است عقلی و الله متعال بندگانش را بر ا

کند برای تکمیل این شناخت حق آفریده است و پیامبران را چنانکه ابن تیمیه توصیف می
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ِسِهْم »فرماید: فطرت خداشناس  فرستاد. الله متعال می نفُّ
َ
َسنُِّريِهْم آيَاتَِنا فِي الْآفَاِق َوِِف أ

ن َهُّ الَْحق ُّ َحت َ 
َ
ْم أ شان به های خود را در آفاق و در نفس خودبه زودی نشانه: »«ى يَتََبي ََن لَهُّ

( و تفسیر 93)فصلت:  .«ها روشن گردد که او حق استها نشان خواهیم داد، تا برای آنآن

این آیه به این صورت است که الله متعال آیات آفاقی و انفسی را به صورت واضح و 

است، حق  آشکار بر آنها نمایانده است. زیرا قرآنی که الله از آن به بندگانش خبر داده

رو داللت برهانی قرآنی با داللت عینی مطابق بوده و موجب شریعت منقول و است. از این

 1کنند.رأی و نظر معقول، یکدیگر را تصدیق می

جوشید، تطبیق و تناسب می ای که در اعماق نفوس آنهاهمچنین تفسیر عقلی با عقیده

ها تحقیق و بررسی کند کامل داشت. هرکس در احوال، سلوک و منش آنها در خالل سال

کردند و در مواجهه با عادات ناپسند و اهل آن و که چگونه با نفس و هوای نفس مبارزه می

با آن  پرستی که برخی از آنهاعادات و بت -پرستی چگونه رفتاری داشتند عقاید باطل بت

و چون به تصرفات و عقاید آنها قبل و بعد از اسالم و اعمال و رفتار  -بزرگ شده بودند 

آنها همراه با رسول الله و ترس از الله و فهم دقیق عقیده بعد از کسب نمودن آن از رسول 

کسانی تر از تمام تر و حکیمتواند آنها را عالمالله بنگرد، با در نظر داشتن همه این موارد می

کنم: تر تنها به ذکر یک واقعه اکتفا میآیند. برای فهم دقیقبداند که بعد از آنها آمده و می

گوید: ای که سختی و دشواری در آن به اوج خود رسید. ابن کثیر میی تبوک؛ واقعهواقعه

به این ترتیب فضیلت و برتری اصحاب محمد بر اصحاب سایر پیامبران در صبر و عدم »

ی تبوک شود چنانکه در سفرها و غزوات بودند خصوصا در غزوهو شکایت آشکار میناله 

که در آن گرمای طاقت فرسا و سخت از پیامبر تقاضای معجزه نکردند با اینکه این امر 
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آورد، از رسول الله برای رسول الله آسان بود، وقتی گرسنگی داشت آنها را از پای درمی

شود، پیامبر نیز آنها را جمع کرد و گوسفندی را آوردند. رسول  خواستند تا غذای آنها زیاد

ی الله بر آن دعا کرد که الله در آن برکت نهد، الله متعال نیز در آن برکت گذاشت و کاسه

را از الله همگی پر از گوشت شد. همچنین چون نیاز به آب پیدا کردند، رسول الله آن

آمده و باران شروع به باریدن گرفت، که خود  متعال خواست، پس ابرها باالی سر آنها

شان را نیز پر کردند سپس نگاه کردند و هاینوشیدند و شترانشان را نیز نوشاندند و ظرف

ترین دیدند که ابرها از حدود لشکر تجاوز نکرده و به سوی دیگری نرفته است. این کامل

 نوع تبعیت از الله و رسول است. 

را بهتر از کسانی که بعد از صحابه آمدند، دین و اصول آنتوان تصور کرد آیا می

و مبانی  غییراین دگرگونی اوضاع و تتر و باتقواتر بودند؟ صحابه فهمیدند؟ یا از آنها فقیه

و فهم و تطبیق اعمال  ین نسل اسالمتاریخ برتری اعمال اولچراکه  ؛قیاس صحیح استم

آنها را از تدبر و فهم عمیق در اسالم، عقاید، رسانده است. جهاد  آنها را برای ما به ثبت

عبادات و احکام باز نداشت. و کثرت روایاتی که در باب جهاد و اعمال نیک آمده است، 

نشانگر عمق درک و فهم آنها نسبت به رسالت و حرکت در چارچوب آن است؛ آنها به 

عمال کردند اما پس از های بیهوده نپرداختند بلکه تمام تالش خود را متوجه اجدال و بحث

ی آغاز آنها اوضاع دگرگون شد چنانکه به جای عمل، جدل در دین به وجود آمد. نقطه

میان مسلمانان و پراکندگی جماعت آنها و ظهور عالمات سستی میان صفوف آنان  تفرقه

 بود. 

به همین سبب علمای اهل سنت ظهور جدل کالمی را نوعی ارتداد دانسته و علت 

اهل جدل و کالم »گوید: دانستند. دارمی میلت فقه در دین و از میان رفتن علما میرا قآن
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در ایام صحابه و تابعین مغلوب و در برابر حاکم، دولت و دالیل علما مقهور و شکست 

شان پیدا کردند آنگاه که جهل را در خورده بودند اما بعد از  آنها فرصتی برای نشر مذهب

 1تعداد علما را اندک دیدند. مردم مشاهده کردند و

متکلمان بحث خود را شروع کردند و در تاریخ و زندگی صحابه گشت و گذار 

نمودند اما هیچ اثری مبنی بر اینکه صحابه در روش و منش آنها فرو رفته باشند، نیافتند و 

اینگونه استدالل کردند که صحابه چیزی که متکلمان فهمیدند، نفهمیدند. این منهج 

عصر صحابه و تابعینی که به »گوید: جی اشتباه در بحث و نظر است. سفارینی میمنه

ها، های اهل کالم و افکار خیالی و دعوای معتزلینحوی از آنها تبعیت کردند، از بدعت

 2خالی بود اما دالیل علم اصول دین به این صورت مدون نبود.

دادند و بر این پندار بودند می گیری در مورد صحابه ادامهمتکلمان همچنان بر خورده

که مشغولیت جهاد، صحابه را از شناخت و فهم اصول دین بازداشت و این اشتباهی بزرگ 

گیر و فراگیر صحابه را جز در های چشمو تفسیری دگرگون و مقلوب است زیرا پیروز

وان تفسیر تی اسالم از سوی آنها و فهم و تطبیق عملی آن، نمیپرتو پذیرش و اجابت عقیده

-داری و پیشهای دیرینه جذب خود کردند و صحابه در طالیهکرد. کشورهایی با تمدن

 قراولی و خلوص، ممتاز و نمونه بودند. 

هایی با مرتدان به ظهور پیوست تا مردان بزرگ کشف شوند که این نشانگر جنگ

هر هجومی به  قوت و نیروی ایمان ابوبکر و صحابه بود، آنها سدی محکم در مواجهه با
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ها و فهم صحیح آنها از عقاید اسالم عقیده به وجود آوردند و این در اثر ایمان نهفته در جان

بود. ارتداد حقیقت تصور الهی در اذهان و سلوک و روش مسلمانان را کشف نمود آنگاه 

نند، که آنها را به سوی اعمال و به سوی جنگ کشانید تا مرتدان نتوانند عقیده را دگرگون ک

 1منهج و روش را از بین ببرند یا چیزی از جاهلیت را وارد آن کنند؟

این فهم ممزوج با ایمان، محرک حقیقی صحابه برای جهاد در رکاب رسول الله و  

ابوبکر صدیق و سایر خلفای راشدین و پیشی گرفتن از یکدیگر در شهادت بود. حال آیا 

روش آنها را برگزینند و آنها را به عنوان علمای اهل سنت و جماعت حق ندارند طریق و 

 الگو و اسوه در عقیده و رفتار برگزینند؟ 

-شنویم که میجای تعجب نیست وقتی از یکی از علمای اهل سنت یعنی دارمی می

که اولین کسانی بودند که قائل به جبر و نفی صفات خداوند  –و پیروان او  2جهم»گوید: 

رسول الله و بزرگان تابعین ظهور نکردند و چیزی از آنها در زمان اصحاب  -متعال شدند 

شدند کردند، کشته میخود را بیان و آشکار می دیدگاهدر آن زمان روایت نشده است و اگر 

های پیروان عبدالله بن سبأ یهودی را که بر اله بودن علی عنه زندیقاللهچنانکه علی رضی

 3«نان کشت که مرتدان کشته شدند.به قتل رساند. و آنان را چ معتقد بودند

خود مبنی بر  چگونه تاریخ، قانونکند که اما دارمی با این سخن هشدار داده و بیان می
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 های شکستای که همین تمدنگونهزند، بهها را رقم میبلند کردن و بر زمین زدن امت

ترویج مشکالت  اب یا نشر فلسفه و نظرات خود در باب الوهیت، وجود و انسان اخورده ب

  .طلبدیاری می هاز آنادر بحران و  کننداز کیان خود تعبیر می، عقیدتی

های مورخین و فیلسوفان را سرگردان و حیرت زده نموده، از جمله مواردی که عقل

های با فرهنگ و تمدنی دیرینه رفتند. آنچه از این این است که مسلمانان به جنگ سرزمین

رفت این دهای پیش از آن همچون نبردهای اسکندر بزرگ، انتظار مینبرد در مقایسه با نبر

ها و مظاهر مادی تجاوز نکند و افکار فلسفی بود که نبرد آنها از نابودی و ویرانی ساختمان

ی ها دچار تغییر و تحول نشود. پیروزی مسلمانان نتیجهو دینی ساکنان اصلی این سرزمین

ا مانند سیل همه چیز را در بر گرفت )همه چیز بین روز و غیر قابل انتظاری را رقم زد زیر

های سیاسی و اقتصادی آن هم تنها در شهرهای بزرگ گیریشب تغییر کرد( تنها به جهت

اکتفا نشد بلکه اعماق وجود همه آنان به جنب و جوش آمد چنانکه در زبان، افکار، قانون، 

ی خداپرستی تغییری اساسی و سریع قیدهها، عادات و تصور آنها در باب عالم و عاندیشه

 1پدید آمد.

شواهد بسیار بیشتر از آن است که بخواهیم در این مجال به آنها استدالل کنیم وگرنه 

ها و بلکه صدها تن از صحابه را به عنوان مثال ذکر کرد. تعدادی از توان زندگی دهمی

آنها بر فتوا و اجتهاد مشغول بودند صحابه به تفسیر قران کریم، بخشی به تفقه و تعدادی از 

باشد. اگر گذری بر جایگاه و نظرات علمی ها میهای بسیاری مانند این تخصصو مثال

ی توحید تا صفات شویم، از عقیدهآنها بیندازیم، کامال با حقیقت عقاید آنها روبرو می

چنین جامعه، ی قضا و قدر، انسان و حقیقت، سرانجام و اخالق او و همالهی و مساله
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گوید: های آن و زندگی انسانی با تمام جوانب آن؛ تا جایی که امام احمد میتشکیل دهنده

و مقصود امام احمد این است که آنها قواعد « جنس اعمال در عصر صحابه شکل گرفت.»

ای نبوده که صحابه در مورد هیچ مساله»گوید: ریزی کردند. و امام احمد میزندگی را پایه

ها فتح شد و اسالم گسترش پیدا که سرزمینو یا مانند آن سخن نگفته باشند. هنگامیآن 

کرد، اعمال ن. و جدیدی پدید آمد و صحابه براساس کتاب و سنت در مورد آن حکم کرده 

گفتند و تنها برخی از آنها به صورت نادر در اندک مسائلی بر مبنای رای و نظر و سخن می

 1«گفتند.سخن می

زندگی کامل است که عقیده، عبادات و اخالق را در خود جمع نموده است. این 

صحابه در زندگی روزمره و عادی، در میدان جنگ و نبرد، در معامالت، روابط اجتماعی، 

اخوت و برادری، ازدواج، آزادی برده، خوشی و ناخوشی پیرو همین عقاید، افکار، اخالق 

رتری را به خود اختصاص داده بودند و این مزیت و عبادات بودند. صحابه این مزیت و ب

کرد. زیرا با پایان یافتن عصر صحابه آنان را از کسانی که بعد از آنها آمدند، متمایز می

تر اندک اندک تحول و دگرگونی و دوری از این الگوها رشد کرد و زندگی با سطحی پایین

ظهور کرد و به تدریج از بلندای سروری ها از زندگی آنها شروع به نمود و بالیدن کرد. فتنه

 و نوک قله، حرکت نزولی و سقوط شروع شد. 

ی اسالمی در ما براساس نزدیکی و یا دوری از جامعهبه همین سبب، ادوار تاریخی 

ی تاریخی ای که در یک دورهشود. خالفت راشدهبندی میعصر خالفت راشده، تقسیم

کنیم، ه از شوری، بیعت و عدالت صحبت میتمدن اسالم را محقق ساخت، پس هرگا

                                                           

، ط. المکتبة العلمیة 43ابن تیمیه: معارج الوصول الی اصول الدین وفروعه، قد بینها الرسول، ص  -1 

 بالمدینة المنورة.



 74  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

های اسالم که گوییم و چون از فتوحات و پرچمهرگاه از برابری در حقوق مردم سخن می

در اقصی نقاط زمین به احتزاز درآمده، صحبت کنیم هیچ مصدر و منبع غنی و کاملی برای 

یابیم. به همین سبب یها نمتمامی اینها جز در زمان خالفت راشده و اولین و برترین قرن

ی معکوسی بین ظهور و بالندگی تمدن اسالم، وسعت نفوذ و فتوحات آن و تاریخ رابطه

ها و مذاهب که بر جان یکدیگر افتاده ها و تقسیم صفوف مسلمانان به نحلهبین ظهور فرقه

 ریزند، قایل شده است. و خون هم را می

ی ا تاریخ مسلمانان را بفهمیم، به رابطهاگر گذری به تاریخ فلسفه تاریخ بیندازیم ت

محکم بین اجرای قواعد شریعت و فهم اسالم از مصادر اصلی آن یعنی قرآن و سنت و بین 

 پیروزی و ظهور مسلمانان و رسیدن تمدن آنها به اوج خود شاهد خواهیم بود. 

شریعت گام بر ها یعنی زمان صحابه و تابعین که با فهم و درک در مسیر در اولین قرن

ی انسانی شان را شکست دادند و جامعهها پیروز شده و دشمنانداشتند، در جنگمی

 ای تاسیس نمودند که بشریت تا آن زمان مانندش را ندیده بود. نمونه

اما پس از آن سستی در جوامع اسالمی نفوذ کرد و بر اثر ضعف عقیدتی و ظهور 

 ظهور کرد. ها، ضعف و سستی در بافت جامعه بدعت

چشمان پژوهشگر کتب تاریخی از دیدن آنچه مسلمانان با فرماندهی پیامبر، سپس 

 صحابه و تابعین، به حقیقت رساندند، به خطا نرفته است. 

امیه، عصر فتح و بینیم که عصر بنیاگر بخواهیم به صورت کوتاه بیان کنیم، می

عباس چیره شده بود و ابتدای خالفت بنیها بود اما تأخیر در نماز بر فرماندهان آن پیروزی

های هـ( کتاب219امیه بود. در عصر مامون )برپایی نمازها در اوقات آن، بهتر از زمان بنی

یونانی که بر مبنای عقیده استوار بود، به عربی ترجمه شد. و زمانی که مفاهیم فلسفی 
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آمد و بعد از آن غلو شیعه و  ی مسلمانان شد، انحراف در عقیده به وجودیونانی وارد جامعه

ها به این انحراف ها و وحدت وجودیسپس تصوف با مذاهب افراطی خود مانند حلولی

ی یونان آمیخته شد. آهسته آهسته اسالم افزود و علم کالم نزد معتزله با اصطالحات فلسفه

ی فلسفی اصیل شامل عقیده و اعمال، نزد بسیاری به ضعف و سستی گرایید و افکار بیگانه

ها را گرفت و در نتیجه اثر عقیده در جانیا مذاهب کالمی دارای افراط و تفریط، جای آن

ها چیزی غیر از اهداف اولین مسلمانان شد. ترس، امید و ضعیف شد. هدف مسلمان

محبت نسبت به الله متعال و اسماء و صفات نیک او که اولین مسلمانان در میادین زندگی، 

ها بیرون رفت و تبدیل به کردند، از دلها، از آن دفاع میو آبادی سرزمین جهاد و عمران

های فروزان، خاموش و شبیه خاکستر شد. ضعف و سستی مناقشه و جدال شد. شعله

 ظاهر شد و دشمنان غلبه یافتند. 

 خواهیم جواب سوال زیر را بدهیم: چگونه این حالت به وجود آمد؟ حال می

 ها: در اصول دین و نشأت گرفتن فرقه به وجود آمدن کلام

با هم در مورد عصر رسول الله و صحابه صحبت کردیم و گفتیم که با نص صریح 

ی ی دین کامل گشت و اصحاب فهم و درایت عمیقی نسبت به عقیدهی قرآن، دایرهآیه

اسالمی و اصول آن داشتند. فهم و تطبیق آن در قلوب آنان درست مانند قلب یک شخص 

ی ظهور حوادث و پس از گذشت چند سال از ود. و همگی فهم یکسانی داشتند. در پردهب

ها و مذاهب کالمی ظهور کردند، هریک از آنها عقاید و افکاری به دوران صحابه، فرقه

یک از اصحاب رسول الله به آن قایل نبودند. و بر افکار و نظرات وجود آوردند که هیچ

دادند مقصود دالیل شرعی را همین افکار و آرای خود قرار میخود اعتماد کردند حتی که 

به همین سبب اهل بدعت، به اهل هوی و هوس مشهورند زیرا از هوی و هوس پیروی 
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 1کنند.می

امام شاطبی آنها را اهل تحسین و تقبیح و کسانی که به فالسفه و ... مایل بودند 

ترسیدند و در شوند که از پادشاهان میمی ای ملحقبودند، توصیف نمود و به این افراد عده

این صدد بودند که مال و یا مقامی از آنها به ایشان برسد )پس ناچار با هوی و هوس به 

-خواستند، نصوص را برای مردم تاویل و تفسیر میمردم متمایل شده و آنگونه که می

 2کردند.

ب بود و اهل بدعت ها، جهل به لغت عریکی دیگر از دالیل به وجود آمدن بدعت

 3ای دیگر فهمیدند.گونهمانند متکلمان کتاب الله متعال را به

از « االعتصام»امام شاطبی به آثار و اخبار بسیاری استناد کرده و در کتاب خود  

هیچ سالی نیست مگر »گوید: حذیفه از ابن وضاح روایت کرده که ابن وهب آورده می

تر از سال قبل و گویم سالی پر بارانآن است. من نمیهای پس از آن بدتر از اینکه سال

سالی سرسبزتر از سال قبل و امیری بهتر از امیر قبل است بلکه با فوت علما و برگزیدگان 

کنند و اینگونه اسالم آیند که مسائل دینی را با رأی و نظرات خود قیاس میشما مردمی می

 4کشند.ای بر آن میرا نابود کرده و پرده

خن در باب مشیئت و خواست پروردگار در مبحث دوم این کتاب در باب آرا و س

خواهیم در یک مجال و ی آنها به تفصیل خواهد آمد. اما حال میها و مناقشهنظرات فرقه
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ها به وجود آمد و سپس شعبه شعبه و گروه میدان تاریخی، ثابت کنیم که چگونه بدعت

ها ای که برخی از علمای ما ریشه این فرقهگونهند بهگروه شدند و به اشکال مختلف درآمد

اند و هفتاد ها چهار گروهاصل و ریشه بدعت»اند: اند و گفتهرا در چهار فرقه اصلی دانسته

اند که عبارتند از: خوارج، روافض )یعنی شیعه(، و دو فرقه از آنها منشعب و جدا شده

ها هستند، این است که آغاز انحراف ی بدعتایهدلیل اینکه اینها اصل و پ« قدریه و مرجئه.

های در صف اسالم دانیم که خوارج چه جداییگردد و ما میاز مکتب صحابه به اینها بازمی

کردند. تشیع نیز در ابتدا با پدید آوردند عالوه بر اینکه مرتکبین گناهان کبیره را تکفیر می

دان شد و پس از این با وارد کردن مشخصه سب و دشمنام صحابه به جز علی، وارد می

های اسالم، به اسالم طعنه زدند. قدریه با پرچم انکار نصی از طعن و اتهام به شخصیت

ای شد که نصوص دین یعنی ایمان به خیر و شر تقدیر وارد میدان شدند. مرجئه دروازه

داد. به هر شمرد و مردم را به جدی نگرتفن تعالیم اسالم سوق میعمل صالح را سبک می

گیری و تبویت کالم، منتسب به معتزله است چرا که آنها نختسین کسانی صورت شکل

بودند که چنین کردند. در زمان عمرو بن لبید در مورد وعید و انکار تقدیر سخن گفتند و 

دلیل  1پس از او ابوهذیل عالف و َنظّام و امثال آنها آمدند و صفات پروردگار را نفی کردند.

خواهند از اسالم در برابر دشمنانش دفاع کنند آنهم به این روش که از این بود که میآنها 

ی شرعی استفاده نکردند و بلکه به قول خودشان دالیل عقلی را به کار بردند اما به ادله

جای اینکه سودی برسانند، ضرر رساندند و )مثال کسی شدند که بدون راه و روش شرعی 
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تواند سرزمین خود را کند و نه مینگد، نه سرزمین ایشان را فتح میخواهد با دشمن بجمی

حفظ کند بلکه دشمن بر او چیره شده و پس از اینکه در جنگ با او ناتوان بود به جنگ با او 

 1خیزد.(برمی

به همین سبب علمای سلف آنها و آرای اهل بدعت و راه و روش آنها را بدعت 

 ر معتزله و برای مقابله با افکار آنها برخواستند. اند و اهل سنت در برابدانسته

 نکوهش اهل کالم از سوی سلف به سبب مخالفت آنها با قرآن و سنت: 

رو سلف صالح و امامان، اهل کالم را به سبب مخالفت با از این»گوید: ابن تیمیه می

باطلی راه یافته کنند اند چراکه در ادله و احکامی که مطرح میقرآن و سنت نکوهش کرده

است که موجب تکذیب برخی سخنان رسول خدا و مسلط نمودن دشمن بر اهل اسالم 

ای به ما تصویری دقیق از تغییر حوادث پس از عصر صحابه و دیدگاه مقایسه 2«شود.می

دهد، تغییر از حیث منهج و از حیث قضایا و مواردی که صحابه و تابعین در تابعین می

در گذشته مناظره کنندگان »گوید: بعدی، به آنها توجه داشتند. ابن قتیبه میمقایسه با قرون 

در مورد مقایسه صبر با شکر و برتری یکی بر دیگری و همچنین در باب وسواس و 

کردند اما حال در باب خطرهای آن و جهاد با نفس و سرکوب هوای نفس با هم مناظره می

مقصود این است که  3«کنند.جوهر مناظره میتوانایی و تولد و طفره و جزء و عرض و 

 ی یونان گرفته و در کالم خود به کار بردند. معتزله این اصطالحات را از فلسفه
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را به صورت خالصه آورده و عقایدی را که دین بیان داشته، ابن خلدون تاریخ آن

نْ »که از رسول الله در مورد ایمان سوال شد، فرمود: آورده است. زمانی
َ
تُّْؤِمَن بِاهللِ،  أ
 ِ لِِه، وَالَْيْوِم الْآِخِر، َوتُّْؤِمَن بِالَْقَدرِ َخْيرِهِ َوَشر ِه تُّبِِه، َورُّسُّ اینکه به الله، «: »َوَملَائَِكتِِه، َوكُّ

این همان « ها، پیامبران، روز آخرت و به خیر و شر قدر ایمان بیاوری.فرشتگان، کتاب

های عقاید ایمانی، از شرح و تحلیل اصل و ریشه ی ثابت در علم کالم است. و بعدعقیده

 باشند. توضیح داده که این عقاید با دلیل عقلی و نقلی از کتاب و سنت ثابت می

و با این توضیح آشکار شد که دالیل کتاب و سنت، مستند به دالیل عقلی است و 

 اند. یی کردههمین دالیل را سلف صالح اتخاذ کرده و علما و امامان دین به آن راهنما

که صحابه بر همین روش بودند تا اینکه در تفصیل و تفسیر  دارداشاره  این عبارتو 

این عقاید اختالف به وجود آمد )بیشترین انگیزه و محرک این اختالفات، آیات متشابهات 

 نقل و نص کشاند.( و رب عالوهبود و این مردم را به خصومت، مناظره، استدالل با عقل و 

ی این مباحث، به وجود آمدن علم کالم بود یعنی وجود علم کالم، معلول اختالفات نتیجه

کند. در آیات متشابهات بود. و پس از این، بدعت مجسمه، مشبهه و معتزله را ذکر می

مجموع این مسائل را »گوید: ی مسائل آن به علم کالم را بیان کرده و میسپس سبب تسمیه

کنند که ها مناظره مینامند که در برابر بدعتین سبب علم کالم مینامند یا بدعلم کالم می

گردد و یا به این سبب است که این مناظره تنها از حیث گفتاری است و به عمل باز نمی

و با فقه متفاوت است زیرا فقه،  1سبب وضع و بررسی آن، تنازع در باب کالم نفسی است.

ت که از طهارت شروع شده و انتها و پایان آن ای از عبادات اسعمل است. فقه مجموعه
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  1«مرگ است و اقتضای ایمان عمل است.

ی به مخلوقات این است که از زیباترین سخنان ابن خلدون در ناتوانی عقل از احاطه

گوید: ادراکات ما مخلوق و حادث است و خلق الله متعال بزرگتر از خلق مردم است می

ی آنها احاطه دارد. ر از آن است و الله متعال از ورای همهتو حصر مجهول و وجود، وسیع

دهد که برای فرد مفید و این توجیه خواننده را به منهج و روش سالم و سودمند سوق می

ادرکات و مدرکات »گوید: کند، میاست و منهج و روش بیمار و غیر مفید را باطل می

اد، از دستورات شارع پیروی کن، زیرا خود را متهم به حصر و کمبود کن و در عمل و اعتق

تر است زیرا او تر و آگاهتر است و به منفعت تو از همه عالماو بر سعادت تو از همه حریص

  2«باشد.تر از عقل تو میباالتر و برتر از عقل تو و وسیع

اکنون الزم است به تعریف علم کالم و موضع علمای مسلمان چه طرفداران و چه 

 ن بپردازیم. منتقدان آ

 ترین موضوعات آن: تعریف علم کلام و مهم

علمی است متضمن دفاع از عقاید »کند: گونه معرفی میابن خلدون علم کالم را این

ایمانی با دالیل عقلی و پاسخ دادن به اهل بدعت در زمینه اعتقادات بر مبنای مذاهب سلف 

 «و اهل سنت.

دهد اما ی دالیل عقلی اجازه میانی را به واسطهبا اینکه علم کالم دفاع از عقاید ایم

دهد که مسائل مربوط به عالم غیب در شمار مواردی که عقل به تنهایی بتواند توضیح می

آید زیرا این مسائل باالتر از عقل هستند. همچنین از به سوی آن هدایت کند، به شمار نمی
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از آنچه گفتیم، برایت »گوید: می شودایمان راسخی که در قلب در اثر عبادات ایجاد می

ای نفسانی است که روشن شد که مطلوب و مقصود در تمام تکالیف، بدست آوردن ملکه

ی ایمانی و همان کلید سعادت، از آن علم اضطراری که همان توحید است همان عقیده

 رارا روشن کرده و حدود ظرفیت آنهای آنسپس مرزهای فکر و ظرفیت« شود.حاصل می

ی تفصیلی بر کند که فکر از احاطهکند و بیان میتوان از آن تجاوز کرد، توصیف میکه نمی

تمام وجود عاجز و ناتوان است )یعنی وجود نزد هر مدرکی در ابتدای امر، منحصر در 

دارد خالف کند اما آنچه نفس او، وی را بدان وامیادراکات اوست و از آن تجاوز نمی

زند، این نظر را تقویت هایی که مورخ بزرگ ما میحدود است.( مثالادراکات منحصر و م

کند؛ نزد شخص ناشنوا وجود منحصر در محسوسات چهارگانه است و فاقد بخش می

 شود در وجود جایگاهی ندارد. باشد، همچنین نزد فرد کور، آنچه دیده میها میشنیداری

کند. پس ی بر تمام وجود را ثابت میاین مثال عجز و ناتوانی ادراک انسان از احاطه

توان ما در مقایسه با خالق این هستی چگونه است؟ این به معنای نقصان در عقل نیست 

بلکه عقل میزان و معیاری صحیح است زیرا که احکام آن یقینی است اما چنانکه بیان 

تر از وسیعنمودیم از احاطه و درک کامل وجود، ناتوان است زیرا که ظرفیت وجود بسیار 

تواند امور مربوط به وحی، آخرت، توان ادراک انسان نسبت به آن است یعنی عقل نمی

 1حقیقت نبوت و صفات پروردگار را با آن بسنجد.

باره قویترین دلیل در اثبات کند، در اینشاید مثالی که ابن خلدون برای ما ذکر می

این نقصی در عقل و مدرکات »گوید: عجز عقل از ادراک مسائل غیبی به شمار آید. او می

باشد که آن نیست، بلکه عقل میزان و معیاری درست و صحیح است و احکام آن یقینی می
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در آن کذب و دروغی نیست و تو نباید در پی آن باشی که با آن امور توحید، آخرت و 

ن کار، حقیقت نبوت و حقایق صفات پروردگار و هرچه باالتر از آن است، بسنجی زیرا ای

طمع در امر محال است. مثال آن مانند فردی است که ترازویی دارد که با آن طال را وزن 

ها را وزن کند و این کار ممکن نیست. چنین شخصی درک کنند و او بخواهد با آن کوهمی

کند تا پذیر نیست اما عقل به آن اصرار میکند که تعیین میزانی برای احکام الهی امکاننمی

ای از ذرات وجود است دگار و صفات او را درک کرده و بدان احاطه یابد. انسان ذرهپرور

افتد و فهم اندک و کسی که در امثال این قضایا، عقل را بر شنیدن مقدم کند، به اشتباه می

 1«رساند. از آنچه بیان شد حق برایت واضح و آشکار گشت.کج نظری، او را به حق نمی

 -ترین مواردی که سبب اختالف میان علمای کالم خود به مهمابن خلدون در تعریف 

و بین علمای حدیث و سنت اشاره کرده است که ما  -که مدار آنها معتزله و اشاعره است 

های پراکنده و متفاوت و را بر آن داشت ترجیح دهیم که در ورای این سطور، برداشت

کند که خود توجه را ت و بیان میاختالف نظرهای متضادی در مورد مسائل اصول دین اس

 به جانب نقد و انتقاد آن معطوف داشته است. 

های مختلف گیری سلف از جمله علمای حدیث را در زمانبدین سبب نباید موضع

فراموش کنیم. این علما بر این نظر و عقیده بودند که علم کالم بدعتی است که در فکر و 

های شود. تالشمی نجر به وجود اضطراب و فتنهی اسالمی رسوخ کرده است و ماندیشه

دارند که قرآن و شان را در مسیر به کوشش وامیهایپاشد، عقلمسلمانان را از هم می

گویند: رسند که از متکلمان دفاع کرده و میسنت در آن راه کافی است حتی به جایی می

ه امثال ابن تیمیه در پیروی از راه اند اما رای معارض و مخالف آن کآنها از اسالم دفاع کرده
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اند، چنین نیست و امثال ابن تیمیه و سلف، بر این باورند که متکلمان و روش سلف گفته

اند زیرا در اصول خود به مبادی استدالل قرآنی تکیه نکردند. در این مهم کوتاهی کرده

ه نجات اسالم آمده و بر اند که با این بدعت خود بمتکلمانی که بدعت آورده و بر این عقیده

اند. بدانید که نه اسالم را یاری کردند و نه پشت دشمنان اسالم امثال فالسفه چیره شده

دشمن را شکستند بلکه با بدعاتی که آوردند، افراد زیادی از آنان پیروی کردند و چنین 

-میذکر اسباب و علل آن گذشت و بیان آن در بحث ما ن 1دچار فساد در عقیده شدند.

های کالمی از آن به تفضیل صحبت خواهیم کرد. اما گنجد. و هنگام بحث از آرا و اندیشه

که این مساله درحقیقت دیدگاه فراگیر  –کنیم اکنون به بیان منهج اشتباه متکلمان اکتفا می

که به ضرورت علم به آنچه الله متعال به رسولش نازل  -کند سلفی را برای ما بیان می

ی کتاب و سنت متکی است چنانکه صحابه و تابعین و کسانی که راه آنها را کرده، یعن

پیمودند، به ویژه در اصول توحید و ایمان چنین کردند و پس از شناخت آنچه رسول الله 

بیان کرده است، به اقوال متفکرین و مقصود آنها توجه کرده و اقوال آنها را به کتاب و 

ه عقل صریح، همیشه موافق با رسول الله بوده و با آن سنت عرضه کردند با علم به اینک

 کند. مخالفت نمی

ِ وَالِْميزَانَ »میزان کتاب الله است.  نَزَل الِْكَتاَ  بِالَْحق 
َ
ُّ ال َِذي أ َ اما عقل از « اّلل 

شناخت تفصیلی آنچه الله متعال در کتابش ذکر نموده قاصر است پس رسول آمد تا آنچه 

-ها و ندانستهرا از این کتاب ندارند، به آنان بیان کند تا اینکه با اندیشهآنرا که توان شناخت 

اموری که به  علیهمهسالمواللهصلوات های باطل خود به شناخت آن نپردازند. پیامبران

؛ و چون این همان استمحاالت اموری که از به نه اند خبر دادهاست عقول موجب حیرت 
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های مخالف، عکس این منهج است زیرا از نهج و روشمنهج و روش صحیح باشد، م

اند. سپس آنچه را رسول الله ایجاد بدعت با رای و تأویالت برخی افراد به وجود آمده

را تحریف نموده و مطابق اصول اند. پس الفاظ آنآورده است تابع تاویالت خود قرار داده

 1کنند.را تفسیر میخود آن

 

 

 2کلام:ترین موضوعات علم مهم

کنند، ی آن صحبت کرده  و مناظره میمناقشات در اصول دین که متکلمان درباره

 باشد: پیرامون مسائل زیر می

 اوال: 

ها که معتقد به قدمت عالم هستنند. متکلمان بر حادث بودن اجسام دلیل رد بر دهری»

را به وجود آورده  دانند که عالم حادثرا دال بر وجود پروردگاری میو برهان آورده و آن

 باشد. است و او الله متعال می

                                                           

  444، 443 ، ص17ابن تیمیه مجموع الفتاوی ج  -1 

شود و با علم فروع و علم فقه وشریعت متفاوت علم کالم، اصول دین، علم کالم یا فقه اکبر نامیده می -2 

های مختلف در آن اتفاق دانند که شریعتاست برخی مردم اصول دین را اسمی برای هرآن چیزی می

ان است از قسم اول باشد یا از قسم باشند چه علمی باشد یا عملی، یکسدارند و منسوخ و قابل تغییر نمی

آورند و گاهی را از اصول دین به شمار میدیگر؛ حتی عبادت و محبت و ترس از الله متعال و مانند آن

اند که عقیده و اعمال دهند و شریعت را اسمی قرار دادهبرخی امور اعتقادی خبری را از فروع آن قرار می

، من هدی المدرسة 194ة فی توحید الله و تعدد الشرائع و تنوعها، ص کند. )ابن تیمیه، قاعدرا تنظیم می

 م.( 1575 -هـ  1355السلفیة، عبدالله حجاج، 
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 دوما: 

منزه دانستن الله متعال از افتراها و رد بر اهل کتاب یعنی یهود و نصاری و ابطال 

پندارهای کسانی که اعتقاد به چند خالق دارند مانند مجوس؛ یهود، صفات مخلوقات را به 

نی سه خدایی کردند و مجوس نیز قائل به الله تعالی نسبت دادند و نصاری ادعای تثلیث یع

 وجود دو خدا بودند، خدای نور و خدای تاریکی.

 سوم: 

اثبات اینکه الله متعال عالم، قادر، حی و قیوم و یگانه است و رد کسانی که صفات 

 کردند. خداوند متعال را نفی می

 چهارم: 

نکه کالم الله متعال در سخن در باب دیدن الله متعال در بهشت، اثبات و نفی آن و ای

 قرآن کریم  مخلوق است یا غیر مخلوق. 

 پنجم:

کند یا بحث در باب افعال بندگان و اینکه آیا افعال بندگان را خداوند متعال ایجاد می 

ی افعال خود هستند و آیا توانایی قبل از انجام عمل بندگان خود عامل و به وجود آورنده

 است یا همراه با آن. 

 ششم: 

میرد و اینکه آیا چنین فردی جاودانه در حکم کسی که با ارتکاب گناهان کبیره می

ماند یا جایز است الله متعال وی را مورد رحمت قرار داده و از او درگذرد و وارد آتش می

 بهشت گرداند؟ 

 هفتم: 
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دالیل اثبات نبوت پیامبران و رد بر براهمه و دیگر کسانی که منکر نبوت هستند 

 سلم(. وعلیهاللها دالیل اثبات نبوت محمد )صلیخصوص

 هشتم: 

سخن در باب امامت یا خالفت و کسی که شایستگی این مقام را دارد و این مقام 

ای مصلحتی است که با تشکیل اهل حق و عقد در مورد آن درخور اوست و آیا مساله

 1کند؟شود  یا که در این مورد نص قضاوت میتصمیم گرفته می

ما در عصر حاضر، یعنی پس از الغای خالفت اسالمی در آخرین دوران آن )خالفت ا

تر عثمانی(، این مساله نزد علمای اسالم چنان مورد بحث و موشکافی قرار گرفت که پیش

-چنین نزد علمای سلف مطرح نبود بلکه چه بسا به ذهن آنها هم چنین اتفاقی خطور نمی

، از زمان وفات رسول الله و خالفت ابوبکر صدیق و تا کرد. چراکه در طول تاریخ اسالم

اواخر خالفت عثمانی، خالفت اسالمی یار و همراه اسالم و امت اسالم بوده است و به 

کرد زمانی بیاید که خالفت اسالمی ملغی شود و امت یکپارچه به ذهن کسی خطور نمی

رو ای تقسیم شود. از اینهای متعدد و پراکندهها و حکومتدست استعمار غرب به دولت

و پس از الغای خالفت، این مساله در فقه سیاسی اسالم، تحت عنوان )عدم جدایی بین 

سیاست و دین مطرح شده است( شاید اولین کسی که به این مساله پرداخته است، شیخ 

دارد مصطفی صبری، از آخرین شیوخ اسالم در خالفت عثمانی باشد، چنانکه بیان می

ی )وجوب نصب امام( که از جمله مسائل جدایی میان دین و سیاست به مساله یمساله

گردد. و وجوب امامت در اصطالح علمای اسالم یعنی رود، باز میکالمی به شمار می

مباشرت و لزوم تحکیم و داور قراردادن شریعت الله متعال، به همین سبب نصب امام و یا 
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 1اند.ام این مسئولیت، واجب دانستهخلیفه را برای انجام این کار و انج

باشد و چنانکه از اصطالحات آن اینها مسائل مورد گفتگو مدارس اهل کالم می

ترین عالمات آن این است باشند و از مهمآید، مربوط به مراحل تاریخی مسلمانان میبرمی

 که آنها در زمان خود صاحب تمدن شکوفا و برتری بودند. 

 با آن روبرو است:  یفرهنگ اسالممشکالت جدیدی که 

اکنون مشکالت جدیدی به وجود آمده است و الزم و ضروری است که تفکر اسالمی 

های متناسب با فرهنگ و تمدن حاضر، با آن روبرو شود. چون عالم اسالمی را در با شیوه

ن ها در برابر دشمنان اسالم تصور کنیم، آنچه واضح و روشن است ایدوران پیکار عقل

برد و عناصر واالی تمدن در اختیار آن است؛ سپس تمدن است که اسالم بر آنها هجوم می

جدید شکوفا شد و عالم اسالمی بعد از آن که زمام امور را در دست داشت و از هیبتی 

  2شد، منقلب گشت و در حالت دفاعی قرار گرفت.برخوردار بود و فرمان آن اجرا می

کند، غرب از زمان ناپلئون ها را تایید میصر، صحت گفتهنگاهی گذرا به تاریخ معا

موضعی هجومی در برابر شرق گرفت، شرقی که در جنگ جهانی اول در باالترین سطح 

فروپاشی و نابودی قرار گرفت و خالفت عثمانی از بین رفت. مشکالت جدیدی در برابر 

هایی که از یک طرف ت، شیوههای جدید با آن روبرو شد قرار گرفتفکر اسالمی که با شیوه

های فکری بود که استعمار ی مقاومت در برابر استعمار و مقاومت مذاهب و بحثنتیجه

                                                           

النکیر علی منکری النعمة من الدین و الخالفة »بنگر به مقدمه ما به کتاب شیخ مصطفی صبری   - 1

« االسرار الخفیة وراء الغاء الخالفة العثمانیة»که عنوان دیگری نیز برای آن انتخاب کردیم به اسم: « واالمة

 اسکندریة. –از انتشارات دارالدعوة 

 مکتبة وهبة بالقاهرة. – 64لعالمیة ترجمة الدکتور محمد شامة ص باول شمتز: االسالم قوة الغد ا -2 
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از طرف دیگر بر  1داد.های اسالمی رواج میبرای تمکین سلطه و قدرت خود در سرزمین

علما واجب گشت که اسالم را به صورت کامل و شامل و چون دین و تمدن بشناسانند و 

انگیزند چه در حقایق متافیزیکی باشد چه در نظم های واالی آن، نشاط را برمیر ارزشد

های واالی اخالقی و انسانی این عصر و زمانه که تشریعی، اجتماعی و سیاسی یا در ارزش

های علمی که انسان را از غذای های مادی و علمی استوار است، پیشرفتبر پیشرفت

است اما هر قدر علوم در نهایت شکوفایی و پیشرفت باشد،  روحی و معنویات دور کرده

 نباید سد راه دین شود. 

ای که علمای این قرن اعتراف کردند گونهاین استدالل بسیار محکم و قوی است، به

دهد و از طرف دیگر علما که علوم مادی، علمی جزئی و بسیار اندک از حقایق را ارائه می

الله تعالی کرنش کرده و سر فرود آوردند و اقرار کردند که های ناچار در برابر نعمت

مغرور شدن به علم و اکتشافات علمی، قصور ادراک انسان در برابر سنت کونی الله متعال 

تواند خود قوانین زندگی خود رساند. اکتشافات علمی بیانگر این است که انسان نمیرا می

الع و آگاهی نداریم بسیار بیشتر از آنهایی را کشف کند و اشیائی که ما در مورد آن اط

تن از بزرگترین دانشمندان  192شناسیم. برای اقرار به این واقعیت حدود هستند که می

و در آن  2دنیا جمع شدند و دایره المعارفی با عنوان )دایره المعارف الجهل( منتشر کردند.

اند که همچنان کشف پرداختهبه توضیح بسیاری از حقایق و ظواهر انسانی و جهان هستی 

 اند. نشده
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وحید الدین خان: االسالم یتحدی )مدخل العلمی الی االیمان( تعریف ظفر االسالم خان، مراجعه و   -2 
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کند و بیشتر قضایای آن همچنین از مواردی که عالم غیب را به اذهان نزدیک می

های علمای علوم نجوم در مورد اطراف ما است. هرچند مربوط به اصول دین است، گفته

ن را ها و اعداد آن همگی عقل انساها، حرکات، سرعتمنظور آن مادی است اما مسافت

کند زیر این جهان به حیرت واداشتند و عقل را از تصور حقیقی آن درمانده و عاجز می

خواند، از تغییر باشد. فردی که هستی شناسی میبسیار بزرگتر از قدرت تخیل انسانی می

که برای آنها مشابه و  -هایی با چنان حجم و بزرگی ترسناکی قواعد حاکم بر آن و مقیاس

-عاجز و ناتوان می –یابد و قابل درکی که به فهم و تصور او کمک کند، نمیمانند معقول 

 ماند.

  

 دلایل و استدلال متکلمان در دفاع از منهج خود: 

 کنند.:علمای علم کالم در دفاع از منهج خود به دالیل زیر اتکا می

-از آناول: ظهور علم کالم در زمان تبع تابعین بوده است و استحسان اقتضای پیروی 

های مختلفی این علم را تدوین نموده است پس بدعت حسنه به شمار کرد و کتابرا می

 باشد. آید و سبب دور شدن شبهه از قلب اهل باطل و ثبات یقین موحدان میمی

دوم: دالیل عقلی برای بیان صحت و درستی اصول دین و بیان حقایق آن الزم و 

حقیقت کتاب و درستی و راستی رسول،  ضروری است زیرا منهج صحیح در شناخت

 و براهین عقلی است. مستند به استدالل

این روش مخالف قرآن  -نه عقل را  -سوم: اگر اصل دین را اتباع و پیروی قرار دهیم 

است زیرا  الله متعال در قرآن تقلید را مذموم و ناپسند دانسته است و مردم را به برهان و 

به آنها امر کرده است که با دالیل عقلی با مشرکین مجادله کنند؛ کند و استدالل دعوت می
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 1یابی.با تدبر در قرآن و معانی آن، درستی این اصل را می

کند هنگامی که رشید از جدال در دین هـ( روایت می 419چهارم: قاضی عبدالجبار )

از او خواست تا با ای به وی نوشت و منع کرد و اهل کالم را زندانی کرد، پادشاه سند نامه

دانست به سوی او فرستاد اما فردی از آنان مناظره کند هارون الرشید قاضی را که جدل نمی

نتوانست از دین دفاع کند به همین سبب اهل کالم را از زندان آزاد نمود و فردی از آنها را 

 برای مناظره فرستاد. 

مجلس چنین است که در  قصه با وقایع دیگری نیز روایت شده است. که خالصه آن

از فقیهان برخی  کردند،ای جدل میر مسالهنفر از اهل کالم با یکدیگر د دوهارون الرشید 

مساله به من ربطی ندارد. پس امر کرد تا او را ن ما قضاوت کن، او گفت: این گفتند: بی

 به امور بیهوده می پردازد.  ببندند و بیان داشت که این است جزای کسی که 

ی غامض و ا روایت سوم اشاره دارد که به قتل آن دو نفر دستور داد، زیرا از مسالهام

 کردند و حکم به زندیق بودن آنان داد. صحبت می پوشیده

گیرند که اهل ی اینها چنین نتیجه میکنند از همهکسانی که علم کالم را تایید می

ا با روش متکلمین که متکی به عقل اند زیرا روش آنهحدیث در دفاع از دین عاجز و ناتون

 باشد. است مغایر می

 ی این دلایل و پاسخ آنها: علمای سلف درباره دیدگاه

مخالفین بر این نظرند که باید میان نظر شرعی و کالم بدعی تفاوت قائل شویم و 

اختالف میان آنها قبل از هر چیز، اختالفی منهجی است چراکه اهل حدیث بر این باورند 

کند و تا زمانیکه وحی نیامده باشد، نقشی در تحلیل و تحریم عقل چیزی را واجب نمی که
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فرماید: کنند، الله متعال میو حسن و قبح ندارد. و در این دیدگاه به آیات قرآن استدالل می

ولًا» بِيَن َحت َى َنْبَعَث َرسُّ َعذ ِ ن َا مُّ  و ما هرگز عذاب نخواهیم کرد؛ مگر آنکه: »«َوَما كُّ

 (19)اسراء:  «پیامبری بفرستیم.

وَن لِلن َاِس َعلَى »فرماید: در جایی دیگر می  نِذرِيَن لَِئلا َ يَكُّ ِريَن َومُّ ِ بَش  لاً م ُّ ر ُّسُّ
لِ  ة  َبْعَد الر ُّسُّ ج َ بودند، تا بعد از )آمدن(  دهندهدهنده و بیمپیامبرانی که بشارت: »«اهللِ حُّ

 ( 169)نساء:  .«این پیامبران برای مردم بر الله حجتی نباشد

ْم »کند: الله متعال سخنان فرشتگان به دوزخیان را به این صورت بیان می تِكُّ
ْ
لَْم يَأ

َ
أ

ْم هَ  ْم لَِقاء يَْوِمكُّ ونَكُّ ْم َويُّنِذرُّ ْم آيَاِت َرب ِكُّ ْم َيْتلُّوَن َعلَْيكُّ ِنكُّ ل  م  ُّوا رُّسُّ َذا َقال
تان به سوی شما نیامدند که آیات پروردگارتان را برای آیا پیامبرانی از میان خود: »«بَلَى

 ( 71)زمر:  «گویند: آریتان هشدار دهند؟! شما بخوانن و شما را از دیدار امروز

از این آیات روشن شد که الله متعال با فرستادن پیامبران، حجت را بر آنها اقامه کرده 

ت و اگر با وجود عقل حجت الزم شود، دیگر بعثت پیامبران شرط وجوب عقوبت و اس

انکار نقش مساله به اگر ایمان از فعل و براساس فعل به وجود آید، این مجازات نبود و 

و اینکه وجود و عدم وجود آنها یکی است یا گویا آنها آمده اند تا  انجامدمیپیامبران 

آن دعوت دهند نه به سوی شریعت و فروع عبادات را آموزش داده و مردم را به سوی 

 ؛اصول دین

گوید: )اگر یکی از آنها میشود چنانکه می آشکاراز روی ریشخند در اینجا اعتراضی 

نزد متکلمان  الله نیست و عقل من رسول خداست،کسی بگوید هیچ معبود بر حقی جز 

این مذهب و   فساد قول کسی که کهطلب کفر نکرده است؛  چنین شخصی از جهت معنا
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  1.(آشکار شد را داردمسلک 

همچنین در دین امور معقول و غیر معقولی وجود دارد اما پیروی از همه آنها واجب 

کند. از رسول الله روایت است که معرفی می اشاست و الله تعالی خود، خویش را به بنده

ْقَنا َولاَ َصل َْيَنا»فرمودند:  ُّ َما اْهَتَدْيَنا، َولاَ تََصد َ َ ِ لَْولاَ اّلل  َ )بخدا سوگند، اگر الله «: وَاّلل 

این داللت دارد که با « خواندیم.دادیم و نماز نمیشدیم و زکات نمینبود ما هدایت نمی

إِن َ فِي »فرماید: ل خود را به بنده معرفی کرده است، الله متعال میوجود عقل، الله متعا
ی است برای گروهی که خرد در این نشانه گمانبی»«: َذلَِك لآيًَة ل َِقْوٍم َيْعِقلُّونَ 

 ( 67)نحل: « ورزند.می

در این )سخن(  گمانبی»«: إِن َ فِي َذلَِك لَِذْكَرى لَِمن َكاَن لَهُّ قَلْب  »فرماید: و می

 ( 37)ق: « برای صاحب دالن پندی است.

ن َا فِي »دهد: و الله متعال از اصحاب آتش خبر می ْو َنْعِقلُّ َما كُّ
َ
ن َا نَْسَمعُّ أ ُّوا لَْو كُّ َوقَال

ِعيرِ  ْصَحاِ  الس َ
َ
 دوزخیان( ۀکردیم، در )زمرشنیدیم یا تعقل میاگر ما می»و گویند: »«: أ

 ( 12)ملک: «. نبودیم

س عقل راهنمای بندگی و درک ربوبیت و تمیز خوب و بد، سنت و بدعت و ریا و پ

تعبیری از جنید در  2باشد و اگر عقل نبود تکلیف و امر و نهی در کار نبود.اخالص می

گوید: ناتوانی عقل از ادراک ربوبیت و نکوهش منهج متکلمین روایت شده است که می

علمای حدیث رای  3«محال فرض شود، عیب است.نفی کردن عیب به صورتی که عیب »

                                                           

 64 -61قاضی عبدالجبار: فرق و طبقات المعتزله، ص  -1 

 192سیوطی، صون المنطق، ص  -2 

 172همان، ص  -3 



 53  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

-کنند بلکه شیوه و روش متکلمین را انکار میو نظر را در بحث و بررسی بیشتر انکار نمی

کنند. متکلمانی که روش خود را بر وجوب نظر به عنوان اولین راهنما در معرفت و 

ش از پیامبر، صحابه و که پیروان این رواند. درحالیگذاری کردهشناخت باری تعالی پایه

  1باشند.تابعین الگو گرفته و در مسیر آنها می

کس را به استدالل به عرض، جوهر و ایم که او هیچاز سیرت رسول خدا آموخته

  2حدوث اجسام فرانخواند چنانکه روش اهل کالم است.

ل تلقین شود تا بدانیم آنها با تکیه بر رای و نظر مشغوآموختن منهج پیامبران سبب می

ای به عنوان اصول اسالم به پیروان خود و کسانی که آنها را تصدیق کردند، نبودند بلکه ادله

به آموزش شریعت و آداب حریص بودند. شایسته است که میان دو لفظ تقلید و اتباع 

تفاوت قائل شویم چراکه تقلید پیروی از قول دیگری بدون دلیل است اما اتباع پیروی از 

ی افراد مورد اطمینان، الله بعد از شناخت دالیل نبوت است که به واسطه روش رسول

شماری برای ما روایت شده است؛ دالیل و کیفیت حل معجزات، براهین و دالیل بی

های آنها برای ما نقل کردند، کتابشبهات را به آنها آموزش ندادند و اگر این کار را می

مسلمان نقل شده است. ابن وزیر یمانی از این هم  شد چنانکه کتب فالسفه و متکلمینمی

دورتر رفته و معتقد است که حتی این هم نقل نشده که دو نفر با یکدیگر در چیزی اختالف 

-را به دست میکنند و کسی دیگری را دروغگو و خطاکار بداند اما اگر با رای و نظر آن

سفه و متکلمان دچار چنین شدند، چنانکه فالآوردند، مطابق عادت دچار اختالف می

اختالفاتی شدند. آنها آراء و نظرات جدا و مخصوص به خود را داشتند تا جایی که گفته 
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شده است اتفاق علما در آرا و نظریات محال است. عالوه بر این دلیل، نبود افراد باهوش و 

اتوانی از خردمند در تحصیل علم کالم، دلیل دیگر آن است چنانکه امام رازی به عجز و ن

تمام طرق کالمی »رسیدن به غایت و انتهای آن اعتراف کرده و در وصیت خود گفته است: 

 « های فلسفی را پیمودم اما در هیچکدام از آنها منفعتی برابر با قرآن مشاهده نکردم.و روش

اما اینکه پادشاه روم از هارون الرشید خواست تا فردی از محدثین را برای مناظره با 

زنند کالم بفرستد و محدثان از این مناظره ناتوان ماندند و اینگونه به محدثین طعنه می اهل

کنند، جواب آنها به کنند و بر این داستان و حکایتی مشابه آن فخر میو آنها را مسخره می

خواهند با این روش چنین استدالل کنند که آنها بیشتر از این صورت است که آنها می

اند اند و این امری مسّلم است که آنها از رسول الله نیز بیشتر اهل جدالدلمحدثین اهل ج

یک از صحابه دانند که چیزی از کالم و مجادله فالسفه از رسول الله و هیچزیرا همه می

اند. با این همه این به نقل و ثابت نشده است و آنها مانند افراد لجوج بدان مشغول نبوده

شناختند و کمتر الله را یاری کردند و اگر غرق ها الله را کمتر میمعنای آن نیست که آن

-شدن در علم کالم را دوست داشتند و به تعلیم و یادگیری آن مشغول بودند به آنچه می

-شناختند بلکه چون از آن بیرسیدند و بیشتر از آنچه متکلمان شناختند، میخواستند، می

آموزد که آنها در دعوت بر اخبار و روایات به ما می نیاز بودند بدان روی نیاوردند. گذری

ی جعفر بن ابی طالب و مهاجران حبشه و نجاشی از این اسلوب پیروی نکردند. در قصه

-آمده است: وقتی سخنگوی قریش به نجاشی گفت آنها در مورد عیسی سخن بزرگی می

سوال کرد، برای صحت  گویند، نجاشی به دنبال آنها فرستاد و چون در این مورد از آنها

عقیده و باور خود، به کالم الله استدالل کردند و به نجاشی پاسخ گفتند و جعفر ابتدای 

ی مریم را خواند تا جایی که نجاشی و یارانش گریه کردند و همین باعث اسالمش سوره
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 شد.

همین طور رسول الله شخصی از اصحابش به نام دحیة بن خلیفة الکلبی را که مانند 

محدثی بود که هارون فرستاد، به سوی هرقل فرستاد و به او نیاموخت که اگر بر او ایراد 

دقایق که رومیان، اهل منطق و سایر گرفتند، چگونه شبهات آنها را پاسخ گوید درحالی

بودند. همین طور به سوی نجاشی پادشاه حبشه و مقوقس حاکم اسکندریه نیز نظری 

عبیده را به بحرین فرستاد تا آنها را از اسالم مطلع کند. اشخاصی فرستاد. همچنین ابو

فرستاد و علی، معاذ و ابوموسی را به یمن فرستاد و به سوی سایر پادشاهان، دعوتگرانی می

فرستاد برای آنها نیز فرستاد و چیزی بر آنها همان مطالبی را که به سوی هرقل و کسری 

چنانکه الله متعال، به او فرمان داده  -کرد وی مینیفزود. روش دعوتی که پیامبر از آن پیر

اکتفا به دعوت به سوی اسالم و اعتماد به بیان معانی و سخنان واضح و روشن برای  -بود 

دهد و عقول بود که الله متعال برای آنها بیان نموده بود. الله متعال رسول الله را تسلی می

إِن تََول َْواْ فَإِن ََما »فقط ابالغ واجب است:  گوید: بر توی وظایف او میدر بیان محدوده و َ
و اگر روی گردان شدند و )سر پیچی کردند( پس » «: َِعلَْيَك الَْبلاَغُّ وَاهللُّ بَِصير  بِالِْعَباد

)نگران مباش زیرا( بر تو فقط رساندن )پیام خدا( است. و الله به )احوال( بندگان 

د به باطن آنها آگاه است و به حجتی که بر آنها ( یعنی خداون22)آل عمران:  «بیناست.

اقامه شده است؛ لذا دیگر جایی برای حرص و طمع در هدایت فرد و جدل و حجت 

که الله متعال حال و وضع آنان را در نیست. چگونه بر هدایت آنها حریص باشد درحالی

اند، انکار همرتکب شدکنند و معصیت و نافرمانی که کند که با او مجادله میقیامت بیان می

-دهد و به اعضای بدن خود میشان علیه آنها شهادت میو پاهای کنند تا اینکه دستمی
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  1اید؟گویند چرا علیه ما شهادت داده

به رسول « َوَجادِلُْهم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ »فرماید: اگر سوال شود الله متعال در اینکه می

 باشد: پاسخ این سوال به دو صورت می کند که جدال کند،الله امر می

اول: الله متعال به جدالی نیک امر نموده نه مطلق جدال؛ و رسول الله نیز فرمان الله 

متعال را اجابت کرده است. با این همه، از ایشان هرگز نقل نشده که با اسلوب متکلمان و 

 متکلمان نیست. اهل جدل، مجادله کند و ثابت شد که آنچه نیک و احسن است، راه 

کند تا با آنها مجادله و بحث کند. الله مانند این آیه که الله متعال پیامبرش را امر می

وا »فرماید: متعال می رُّ ِ َمْثَنى َوفُّرَاَدى ثُّم َ َتَتَفك َ َ وا ّلِل  ومُّ ن َتقُّ
َ
م بِوَاِحَدٍة أ كُّ ِعظُّ

َ
قُّْل إِن ََما أ

 ِ َو إ ِن ِجن ٍَة إِْن هُّ م م  م َبْيَن يََدْي َعَذاٍ  َشِديدٍ َما بَِصاِحبِكُّ قُّْل َما *  ل َا نَِذير  ل َكُّ
ِ َشْيٍء َشِهيد

ل  َو َعلَى كُّ ِ َوهُّ ْجرَِي إِل َا َعلَى اّلل َ
َ
ْم إِْن أ َو لَكُّ ْجٍر َفهُّ

َ
ِْن أ م م  لْتُّكُّ

َ
: «َسأ

دهم که: دو نفر دو نفر یا همانا من شما را به یک )خصلت( اندرز می»ای پیامبر!( بگو: »)

( نفر یک نفر برای الله بر خیزید، سپس بیندیشید که این همنشین شما )= محمدیک 

«.  گونه دیوانگی ندارد، او برای شما جز هشداردهندة پیشاپیش عذاب شدید نیستهیچ

ام، پس آن برای خود شما باد، پاداش من که از شما خواستههر مزدی»)ای پیامبر!( بگو: 

 ( 47، 46)سبا:  «.و بر همه چیز گواه استتنها بر )عهدة( الله است و ا

ْقَربِينَ »و او برای اجرای این امر: 
َ
نِذْر َعِشيَرتََك الْأ

َ
رود و باالی کوه صفا می «وَأ

آیا اگر به شما خبر دهم »پرسد: شوند و از آنها میدهد تا جمع میفرزندان قریش را ندا می

که « کنید؟رف مرا باور میخواهد به شما حمله برد حدشمن پشت کوه است و می

ایم. پس گفت: من شما را از عذاب شدید و حاضران گفتند: بله، از تو جز راستی نشنیده
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 دارم. نزدیک برحذر می

ی های بسیاری از مجادله و بحث و جدال پیامبران در قرآن آمده است مانند سورهمثال

 زندان. هود و استدالل ابراهیم برای قومش و بیان یوسف با صاحب 

دوم: الله متعال زیباترین کیفیت جدال نیک را در این آیات بیان کرده است و در 

ِ »فرماید: جاهای دیگر پیامبرش را آموزش داده است. الله متعال می يَن ِعنَد اّلل  ِ إِن َ الد 
ْوتُّواْ الِْكَتاَ  إِلا َ ِمن َبْعِد َما َجاء

ُّ
ْم الإِْسلاَمُّ َوَما اْخَتلََف ال َِذيَن أ مُّ الِْعلْمُّ َبْغًيا بَيَْنهُّ هُّ

ِ َسِريعُّ الِْحَساِ   ِ فَإِن َ اّلل  ْر بِآيَاِت اّلل  ْسلَْمتُّ وَْجِهَي *  َوَمن يَْكفُّ
َ
ْل أ وَك َفقُّ فَإْن َحآج ُّ

واْ  ْسلَمُّ
َ
ْسلَْمتُّْم فَإِْن أ

َ
أ
َ
ِي ِيَن أ م 

ُّ
ْوتُّواْ الِْكَتاَ  وَالأ

ُّ
ِ َوَمِن ات ََبَعِن َوقُّل ل ِل َِذيَن أ َفَقِد اْهَتَدواْ  ّلِل 

ُّ بَِصير  بِالِْعَباد إِن تََول َْواْ فَإِن ََما َعلَْيَك الَْبلاَغُّ وَاّلل  همانا دین )حق( نزد الله، اسالم : »«و َ

کتاب )آسمانی( به آنان داده شد، اختالف نکردند، مگر بعد از آنکه علم  کهاست. و کسانی

و حسدی که میان آنان بود و هرکس به و آگاهی برای آنان آمد، آن هم بخاطر سرکشی 

آیات الله کفر ورزد، پس )بداند که( الله سریع الحساب )زود شمار( است. پس اگر 

من روی خود را تسلیم الله »دین و توحید( با تو محاجه و ستیز کردند، بگو:  ی)درباره

به اهل کتاب  و هرکس که پیرو من است )نیز خود را تسلیم الله نموده است(. و« امنموده

پس « د؟ایآیا شما هم تسلیم شده»سوادان )مشرکان عرب( بگو: )= یهود و نصاری( و بی

. و اگر روی گردان شدند و )سرپیچی کردند( پس انداگر تسلیم شوند، قطعًا هدایت یافته

)نگران مباش زیرا( بر تو فقط رساندن )پیام خدا( است. و الله به )احوال( بندگان 

 1(22، 15)آل عمران:  «بیناست.

این آیه به روشنی بیانگر اکتفا به دعوت به سوی اسالم و اعتماد به ابالغ حجت به 
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همان روشی که الله متعال برای آنها نمودار کرده است از خلق عقل، بعثت پیامبران، 

 1باشد.فرستادن آیات و اظهار معجزات و کثرت دالیل و بینات می

کند که سلف ن تیمیه که در مخالفت با علم کالم بیان میهمچنین خواهیم دید که اب

کنند بلکه مخالفت و انتقاد آنها به اسلوب و صالح با جنس نظر و استدالل مخالفت نمی

که شایسته این است ی یونان گرفتته شده است درحالیهای کالمی است که از فلسفهشیوه

رجوع کنیم زیرا روش قرآن کریم در  ی شرعی و قبل از هر چیز به قرآن کریمکه به ادله

خطاب قرار دادن انسان، برانگیختن قوانین و استدالالت عقلی و برانگیختن وجدان انسان 

 و بیدار کردن قلب او از غفلت است. 

 

 

 

 

 

 

 ها از عقاید سلف انحراف عقاید فرقهمبحث دوم: 

  :مباحث پیش رو

  پرهیز از تفرقه و اختالف 

 باشند. و داناتر میتر سلف صالح حیکم 

 گیری و عقاید آنها ها: شکلفرقه 
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  خوارج 

  شیعه 

 ی امامت یا خالفت نزد شیعه تیمیه در مسئلهموضع ابن 

  سیاست شرعی از دیدگاه ابن تیمیه 

  مرجئه 

 کنندگان قدر قدریه و نفی 

  جمهیه 

  معتزله 

  اشاعره 

  ابن تیمیه و تصوف 

  تفسیر ابن تیمیه از تاریخ 

 ی اسالمی. ه شناخت عقیدهنیاز ما ب 

  پرهیز از تفرقه و اختالف 

 

های اهل بدعت را گذرا بیان نمودیم که عبارتند در مبحث قبلی به طور خالصه، ریشه

خواهیم ها آمد. ما نمیاز: خوارج، شیعه، قدریه و مرجئه؛ و نقش انتقاد علما از این فرقه

-و جدایی صحبت کنیم بلکه میها(، اختالف، انشقاق برحسب طبیعت حال از )فرقه

ها تنها مربوط و مخصوص به یک ها بازداریم چراکه این بدعتخواهیم از تکرار بدعت

زمان باقی است، تکلیف همچنان پا برجا و »عصر و زمان نیست، به قول امام شاطبی: 

ای خالی از بدعات اما این سوال مطرح است که: آیا عصر و زمانه« خطرها در انتظارند.
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هیچ سالی نیست مگر اینکه »بوده است؟ ابن عباس این سوال را چنین پاسخ داده است: 

-برند و )به همین ترتیب زمان میکنند و سنتی را از بین میمردم در آن بدعتی را زنده می

 1«روند.ها از بین میشوند و سنتها زنده میگذرد تا جایی که( بدعت

در دوران معاصر، صحت خبر ابن عباس را تایید ی تاریخ مسلمانان خصوصا مطالعه 

اند!! حتما الزم های جدیدی ظهور کردهشود و گویا که فرقهکند چنانکه مالحظه میمی

-ها باز گردد، بلکه در لباسی جدید در قالب فرقهنظران و اسامی آن فرقهنیست که  صاحب

 2گ زده است، بازگشته است.ی ناجیه به آن چنی اسالمی که فرقهها و انحراف از عقیده

ها در اذهان برخی توان در آن تردید کرد این است که عقاید این فرقهحقیقتی که نمی

ها نفوذ کرده است و چه بسا این نفوذ بدون معرفت و شناخت نسبت به اصول این فرقه

اسامی و عقاید اند. هرگاه به هایی که تاریخ آنها به پایان رسیده و به تاریخ پیوستهباشد. فرقه

گردیم تنها به خاطر حفظ امانت علمی و بسط آرا و نظرات گوناگونی است که آنها برمی

در صفحات تاریخ ثبت شده است. اما هدف برتر و اصلی ما، برحذر داشتن از تفرقه و 

باشد؛ مسئولیت ما بزرگتر ها میاختالف است و نیز توجه به انحرافات عقیدتی این گروه

ر بدانیم هرگاه مسلمانان متحد و یکپارچه باشند و پرچم اسالم را باال برند، شود اگمی

ورزی خود را در دشمنان اسالم پیوسته در پی برافروختن آتش فتنه و اختالف، سم کینه

 دمند. میان آنها می

ها شها، بنا بر اعتقاد و باور ما پیوسته از عقاید آنها به رونظر از اسامی این فرقهصرف

شود. بهترین راه برای تصحیح عقاید کسانی که نیت های گوناگون تعبیر میو در قالب
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ها را دنبال کنند تا دوباره پاکی دارند این است که خطاها و اشتباهات عقیدتی این فرقه

 گرفتار آنها نشوند. 

ی و بر همین اساس بهترین راه برای محفوظ ماندن از این عقاید، شناخت آنها و بررس

ی سلف که برگرفته از دالیل کتاب و سنت ی آنها با دالیل و تطبیق آن با عقیدهمناقشه

 باشد. است، می

 قبل از بحث و مناقشه، توجه به نکات ذیل برای خواننده ضروری است: 

 ی خوارج مبنی بر تکفیر مرتکبین گناه کبیره است. عقیده

که همان ریاست عام « خالفت» یا« امامت»ی تشیع به دلیل اختالف در مساله

 مسلمانان است به وجود آمد. 

مرجئه قائل به جدایی میان قول و عمل هستند و چه بسا این اندیشه دستورات دین را 

 داند. خوار و زبون می

کنند و در مساله ایمان به قضا و )قدریه( عنوانی است بر کسانی که تقدیر را نفی می

 می هستند. ی اسالقدر، مخالف با عقیده

هایی در دین به وجود آوردند که در کتاب و سنت جمهیه با آرا و نظرات خود بدعت

جایگاهی ندارد و مخالفان عقاید خود را کافر دانستند به همین سبب، سلف جمهیه را به 

ما سخن یهود و »گوید: کردند، تا جایی که عبدالله بن مبارک میشدت نکوهش می

 1«توانستیم سخنان جمهیه را بیان کنیم.دیم اما نمیکرنصاری را حکایت می

ی مورد نظر کتاب و سنت و ترجیح آرای خود موضع آنها از مخالفت با عقیده

-خواستند و برایتر شدند و آن اینکه هرگونه میحکایت دارد سپس مرتکب عملی زشت
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 کردند. شان را متهم میتر بود، مخالفانبخششان لذت

نابودی آنان به عنوان یک فرقه، در لباس داوری عقل و آزادی رأی و معتزله: پس از 

 اندیشه و دوری گزیدن از احادیث نبوی، به حیات خود ادامه دادند. 

بینی که به چنین دالیلی پناه کنی، میچون با روش و دالیل سلف با آنها مناقشه می

که آنها در حقیقت به غیر یکنند درحالبرده و خود را به حکمت، فکر و اندیشه منسوب می

 دانند قرآن کریم به شدت از آن بازداشته است. کنند، با اینکه میکتاب و سنت حکم می

ال َِذيَن »ابن تیمیه آیات زیادی را در این زمینه ذکر کرده است از جمله اینکه: 
ْم َكبَُّر َمْقتً  تَاهُّ

َ
لَْطاٍن أ ِ بَِغْيِر سُّ َ ُّوَن فِي آيَاِت اّلل  ِ َوِعنَد ال َِذيَن آَمنُّوايَُّجاِدل َ : «ا ِعنَد اّلل 

کنند )این مجادله میکه بی آنکه حجتی برایشان آمده باشد، در آیات الله همان( کسانی»)

 «سخت ناپسند )و موجب خشم( است. اندکه ایمان آوردهنزد کسانیالله و  عمل( نزد

 ( 39)غافر: 

م بَِبالِِغيِه فَاْسَتِعْذ فِي »فرماید: در جایی دیگر الله متعال می ا هُّ ورِِهْم إِل َا كِْبر  م َ دُّ صُّ
ِميعُّ الَْبِصيرُّ  َو الس َ ِ إِن َهُّ هُّ هایشان جز تکبر نیست که خود به آن نخواهند رسید، در سینه: »«بِاّلل َ

 ( 96)غافر:  «اوست که شنوای بیناست. گمانپس به الله پناه ببر، بی

-شده از سوی الله متعال است. الله تعالی میو سلطان همان حجت و دلیل نازل 

نِزَل ِمن َقْبلَِك »فرماید: 
ُّ
نِزَل إِلَْيَك َوَما أ

ُّ
ْم آَمنُّواْ بَِما أ ن َهُّ

َ
وَن أ مُّ لَْم تََر إِلَى ال َِذيَن يَزْعُّ

َ
أ

واْ بِِه َويُِّريدُّ ا رُّ ن يَْكفُّ
َ
واْ أ ِمرُّ

ُّ
وِت َوقَْد أ ارُّ واْ إِلَى الط َ ن َيَتَحاَكمُّ

َ
وَن أ ن يُِّريدُّ

َ
ْيَطانُّ أ لش َ

ْم َضلاَلًا بَِعيًدا ل َهُّ ِِ کنند به آنچه بر تو نازل شده و ای کسانی را که گمان میآیا ندیده: »«يُّ

خواهند برای داوری نزد ند، )ولی( میاست، ایمان آوردهابه آنچه پیش از تو نازل شده

او کفر ورزند و  دستور داده شده که به هاطاغوت )و حکام سرکش( بروند با آن که به آن
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 ( 62)نساء:  «شان کند )و به( گمراهی دوری )بیفکند(.خواهد گمراهشیطان می

شیخ االسالم بر این باور است که این آیات و امثال آنها، از حکم کردن به غیر کتاب و 

خواهد بین دالیل شرعی و هرچند گمان فردی چنین باشد که می»سنت برحذر داشته است 

ها: مشرکین و نامد، رابطه برقرار کند؛ عقلیاتی که از برخی طاغوتلیات میرا عقآنچه آن

 1«اهل کتاب گرفته شده است.

 تر هستند: تر و حیکمسلف صالح عالم 

را تایید ای که ابن تیمیه از نظر شرعی و عقلی آنخواهیم خط مشی خود را از قاعدهمی

تر بوددند و تر و آگاهلغت قرآن عالمکرده است، بگیریم؛ سلف صالح از جمله صحابه به 

در فهم آیات محکم و متشابه بسیار دقیق بودند به همین سبب در عصر و زمان آنها در 

اصول عقیده اختالفی به وجود نیامد و در این اصول، همگی اجماع و اتفاق نظر داشتند. 

ای ر مورد مسالهها شروع شد و هرگاه دها و تفرقهپس از این بود که اندک اندک جدایی

آمد، دانشمندان و متفکران شد یا میان آنها شکافی به وجود میمباحث و سواالتی مطرح می

کردند و بستند و راه تفرقه و اختالف را سد میبزرگ مسلمان به سرعت این شکاف را می

خواهی حسین مانند جریان ظهور خوارج به دلیل فهم نادرست قرآن یا ظهور تشیع و خون

های کالمی به مانند های تاریخ آمده است، آرا و دیدگاهدیگر جریاناتی که در کتابو 

های رفت تا اینکه به شکلی درآمد که امروزه در کتابساختمانی طبقه طبقه باال می

 کنیم. ها و مدارس مختلف آنها مشاهده میمتکلمین با فرقه

فروع وجود نداشت و کسی بندی دین به اصول و در زمان صحابه و تابعین تقسیم
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که زمانی 1گردد.شناخت بلکه این تقسیم به ظهور معتزله باز میبندی را نمیچنین تقسیم

 برخی در علم کالم غرق شده بودند. 

-ها قرار میی بدعتاز دیدگاه سلف، این علم با اسلوب و مصطلحات آن، در دایره

ی است در مورد کسانی که به روشی جز علم کالم: حقیقتی عرف»گوید: گیرد. ابن تیمیه می

کند های خود تاکید میدر خالل دیدگاه 2«کنند.ی دین صحبت میروش مسلمانان درباره

های عقلی نیست بلکه آنها که انتقاد سلف از علم کالم، ناشی از انتقاد آنها از منهج و شیوه

اهنگ است به این ترتیب دانند چرا که با عقل همهای شریعت را برتر میمعیار و میزان

شود که آنها عالوه بر اینکه علمای احادیث و روایات هستند، اهل نظر و درایت ثابت می

 باشند. نیز می

اصل و اساس این است که رسول الله همانگونه که امر شد و در راستای اجرای اوامر 

نَزلَْنا إِلَْيَك »فرماید: الله متعال، رسالت را بدون کتمان ابالغ کرد، چنانکه الله متعال می
َ
وَأ

َِل إِلَْيِهمْ  ز 
ْكَر لِتُّبَي َِن لِلن َاِس َما نُّ و )ما این( قرآن را بر تو نازل کردیم تا برای مردم : »«الذ ِ

 (44)نحل:  «نازل شده است. هاروشن سازی، آنچه را که به سوی آن

ولُّ بَل ِغْ »فرماید: و در جایی دیگر می ي َُّها الر َسُّ
َ
ب َِك َوإِن ل َْم  يَا أ نِزَل إِلَْيَك ِمن ر َ

ُّ
َما أ

َك ِمَن الن َاِس  ُّ َيْعِصمُّ ای پیامبر! آنچه از طرف : »«َتْفَعْل َفَما بَل َْغَت رَِسالََتهُّ وَاّلل 

پروردگارت برتو نازل شده است،  )به مردم( برسان و اگر )این کار( نکنی، رسالت او را 

 ( 67)مائده:  «کند.مردم حفظ میو الله تو را از )شر(  اینرسانده

همچنین الله متعال خبر داده است که رسول الله دین را کامل کرده است. همچنین 
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ما تركت من شىء يقربكم الى الجنة الا وقد حدثتكم به »فرمایند: رسول الله می
هرچیزی که سبب نزدیکی «: »و ما من شىء يبعدكم عن النار الا وقد حدثتكم به

شود، ام و هر چیزی که سبب دوری شما از آتش میتان گفتهشود، برایبهشت میشما به 

 «ام.تان بیان کردهبرای

بر مبنای این اصل، رسول الله تمام اصول دین را که الله متعال از اسماء و صفات 

خود در قرآن آورده است، به روشنی برای ما بیان کرده است و تمامی این اصول را به 

 ل برای اصحاب خود شرح داده است. بهترین شک

ای در رسول الله در حالی وفات نمود که هیچ پرنده»گوید: عنه میاللهابوذر رضی

صحابه نسبت به شناخت و « کرد مگر اینکه در مورد آن آگاهی داشتیم.آسمان پرواز نمی

عفان و  گرفتند، حریص بودند. عثمان بنفهم دقیق و کامل هرچه از قرآن و حدیث فرامی

گرفتند، تا به طور کامل علم و عملی عبدالله بن مسعود و ... هرگاه از پیامبر ده آیه فرامی

قرآن، علم و »گفتند: گرفتند. میآموختند، آیات دیگری فرا نمیکه در آن آیات است نمی

ی بقره غرق شد عبدالله بن عمر چنان در شناخت و فهم سوره« عمل را با هم فراگرفتیم.

 1را حفظ کرد.مدت هشت سال به طول انجامید تا آن که

 2کند که برترین عمل ابودردا تفکر بود.ام دردا، همسرش را اینگونه توصیف می 

چنانکه برخی  -برعکس این حقیقت، این ادعا که صحابه مشغول به جهاد بودند  

قرآنی را  کند و بیانگر آن است که رسولو صحابه را نکوهش می -گویند متکلمان می

-را نمیکه معنای آنگفت درحالیرا نمی فهمید، از صفات الله میابالغ کرد که معنای آن
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-دانست حتی جبرئیل، صحابه، تابعین و ... نیز چنین بودند، چنانکه شیخ االسالم بیان می

 1کند، گمراهی بزرگ است.

نبوی، صحابه را در کند که شناخت عمیق آیات قرآن و احادیث ابن تیمیه استناد می

برترین و باالترین جایگاه قرار داد. و تاریخ و قواعدی راسخی که بر آن استقامت کردند و 

مقایسه آن با روش کسان پس از آنها خود بیانگر این مطلب است. اما این برتری با کسانی 

که از منهج صحابه پیروی کنند، خواهد بود و جماعت اسالمی متصل و پیرو سلف، 

 زند.م و استوار به کتاب الله و سنت رسول الله چنگ میمحک

پس از این بود که طوفانی بر سرزمین وحدت مسلمانان شروع به وزیدن گرفت و آنها  

-را از ریشه درآورد و گودالرا از هم جدا کرد و به تدریج، عوامل استقرار و استحکام آن

 عنه بود. اللهت عثمان رضیهای عمیق فتنه را ایجاد کرد که ظهور آنها با شهاد

 های دشمنان علیه اسلام و نتایج آن: نقشه

های فتنه و توطئه فراهم شد. حوادثی عنه، انگیزهاللهپس از کشته شدن عثمان رضی

را عبدالله بن سبأ روشن کرد بیانگر این مطلب است که عبدالله بن سبأ محور که آتش آن

منافقان گرداگرد او جمع شدند و پس از اینکه  توزان، حسودان واساسی بود که کینه

 ها را قبل از او نابود کردند، به دو دلیل دوباره سر بلند کردند: شیخین، این گروه

-ی او در منع و نهی را میترس آنها از روبرو شدن با عمر بن خطاب؛ زیرا شیوه -1

 دانستند.

زننندگان  و زبان طعنهشناختند زیاد بودن تعداد اصحابی که فضایل عثمان را می  -2

-کردند که ماجرای دفاع عبدالله بن عمر از ایشان در برابر طعنهی او را قطع میدرباره
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کند، اما تمام مردم مانند ابن عمر زنندگان و دروغگویان، استدالل و سخن ما را تایید می

    1نبودند.

افتراهایی که به عثمان دهد تا تمام روند این بحث و هدف ما از این تحقیق، اجازه نمی

کنیم. و تنها به بیان موضوع کفایت می 2عنه زدند بیان کرده و از ایشان دفاع کنیم.اللهرضی

ورزی این تواند بدون غرضکند، میشخصی که در کتب تاریخ تحقیق و جستجو می

بد که ی آنان اطالع یاهای از پیش آمادههای تاریخی بیابد و بر دسیسهموارد را در کتاب

دهد باشد که چنین جلوه میعنه میاللهمشهورترین آنها نوشتن کتابی از زبان عایشه رضی

 که این ام المومنین بود که به آنها دستور خروج بر علیه عثمان را داده است. 

هایی که به او زدند، عنه از خود در برابر تمام افترائات و تهمتاللهسپس عثمان رضی

کن شدن آتش فتنه ت برخی صحابه مبنی بر کشتن آنها در راستای ریشهدفاع کرد و مشور

شان بازگرداند. اما پس از تظاهر به بازگشت، به این هایرا نپذیرفت و وفدها را به سرزمین

عنه را دریافتند که به امیر هر شهر دستور کشتن اللهای منتسب به عثمان رضیبهانه که نامه

ها پاک و بری بود. عنه از این نسبتاللهبازگشتند. اما عثمان رضی دهد به مدینهآنها را می

در این هنگام محمد بن سلمه با آنها مناظره و صحبت کرد و آنها برای بار دوم تظاهر به 

بازگشت کردند اما دیری نپایید که به مدینه برگشتند. از جمله موارد و دالیلی که بر حرص 

ها داللت دارد، این است که ایشان قبل و دور نمودن فتنه و طمع عثمان بر وحدت مسلمانان

از مناقشه و دفاع از خود، دالیل آنان را با دلیل جواب گفت و موضع سالم و شخصیت 

یک از صحابه استوار خود و حرص بر قانع شدن و قانع کردن را آشکار نمود. اما هیچ
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 کند. گیری ما را تقویت مین خود نتیجهبرد که این فتنه به قتل عثمان بینجامد و ایگمان نمی

عنه پیامدها و مشکالت زیادی را برای امت اسالمی به دنبال اللهشهادت عثمان رضی

داشت و پس از آن بود که حرکت رو به جلوی اسالمی رو به سقوط نهاد و امت اسالمی از 

های دث دستکنیم اگر بگوییم علت این حوادرون ضربه خورد. به همین دلیل گمان می

ها ایم که برای این دستپشت پرده بوده که با زیرکی تمام بدان پرداخته است، اشتباه نکرده

فرصتی مناسب که از قبل به دنبال آن بودند، پدید آمد تا اهداف شوم خود را عملی سازند. 

هدف اول آنها، به وجود آوردن شکافی بزرگ بود که چون به این هدف رسیدند، به وجود 

ور شد. و ها، امری سهل و آسان گشت و جنگ و درگیری میان مسلمانان شعلهوردن فتنهآ

از زمانی که شرارت ابتدایی بر پا شد، نتایجی که به دنبال آن بود محقق شد و آتش بزرگ از 

 آید.های کوچک به وجود میشعله

سبأ یهودی گوییم که منکر وجود شخصیتی به نام عبدلله بن این را در رد کسانی می

گوییم که این توزی با اسالم روبرو شد. و یا به کسانی میهستند. کسی که با دشمنی و کینه

دانند. حوادث سخت و بزرگ و نسبت دادن آن به یک شخص را دور و غیر قابل باور می

فعال تصدیق و باور اینکه تنها یک نفر در پشت این ماجراها است سخت است اما به نظر ما 

ای که افرادی خود را در بین گونهای بزرگ و چند جانبه، پشت این ماجرا است بهدسیسه

های مردمی در شهرهای مختلف جا زده و در مورد اقدامات خلیفه شروع به شایعه دسته

عنه و به طول اللهکردند. اما با  روشن شدن موضع درست عثمان رضیپراکنی می

ز یک ماه، بر قتل ایشان پافشاری نمودند و در ی منزل ایشان بیش اانجامیدن محاصره

 عنه را به هنگام تالوت قرآن به شهادت رساندند. اللهنهایت با غرور و تکبر، عثمان رضی

ها و ی منافقین و دشمنان و پراکندن فتنهی شبکهدرحقیقت نقش عبدالله بن سبأ اداره
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 شود. قف نمیگاه متوای که هیچها در عالم اسالمی بود، دسیسهآشوب

 ها را به این صورت خالصه نموده است: دکتر زغبی این توطئه

های سری و مجالس مخفی )ماسونی( در درون سبأیت به وجود آمد و برای توطئه

هایی برای عنه فرقهاللهریزی کردند. و از عهد عمر رضیجلوگیری از  دعوت اسالمی طرح

ی اسالمی چنانکه عادت آنها ند و در جامعهکوشیدی منوره به سختی مینابودی مدینه

است، نفوذ کردند و شاگردان عبدالله بن ابی بن سلول از تمام عناصر برای تخریب دعوت 

-گرایی استفاده کردند و به این ترتیب فیروز فارسی و هرمزان توطئهاسالمی از جمله قومی

ن عفان شورش کرده و به ریزی کردند و چنین علیه عثمان بی قتل عمر بن خطاب را طرح

 ای علی بن ابی طالب را اله خواندند. همین صورت عده

پروردگان آنها خود موسسان و به وجود آورندگان فتنه و دست»گوییم: در نهایت می

کردند ولی درحقیقت یهودی هستند یعنی را به مردم به عنوان مسلمان معرفی می

های مختلف را به زنند، گروهکنند، تهمت میمیجاسوسانی در میان مسلمانان زندگی

 1«دهند.ها و جلساتی نیز تشکیل میآورند و کنفرانسوجود می

 

  :ها و عقاید آنهابه وجود آمدن فرقه

های مختلف یکی پس از دیگری ظهور کردند عنه فرقهاللهپس از شهادت عثمان رضی

دادهای بسیاری به وقوع پیوست. و پس از  شهادت ایشان پیامدهای متعدد، حوادث و روی

عنه بیعت کردند، معاویه ابتدا تقاضای قصاص قاتالن اللهکه صحابه با علی رضیزمانی

عثمان را کرد، سپس جنگی میان این دو گروه به وقوع پیوست و داوری و تحکیم به عنوان 
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دند به رغم ای برای پرکردن شکاف به میان آمد و یاران علی بر تحکیم پافشاری کروسیله

 اینکه علی مخالف این جریان بود، زیرا این جریان بسیار به گروه مقابل نزدیک بود. 

الحکم »وقتی علی از روی کراهت، از آنها اطاعت کرد پیروان او بازگشته و گفتند: 

ی این حکم  فقط از آن الله است. و بر او خروج کرده و او را کافر دانستند. نتیجه« االلله

تقسیم شدن مسلمانان به سه گروه بود، گروهی پیرو علی و گروهی پیرو معاویه و جریان، 

گروه سومی که از وارد شدن به این اختالف و درگیری سر باز زدند. به این ترتیب، تشیع 

در ابتدا برای تایید و همراهی علی ظهور کرد و به هنگام شهادت حسین بن علی در کربال 

 شد. ای کالمی تبدیل به عقیده

هایی که پس از شهادت عثمان به وجود آمد، به طور ترین عقاید فرقهابن تیمیه مهم

آورده است. به این ترتیب که اصل مذهب خوارج، بزرگداشت قرآن و درخواست  خالصه

پیروی از آن است. اما با وجود این بر سنت و جماعت خروج کردند و از نظر آنها نباید از 

آنها مخالف با قرآن است، پیروی کرد مانند، رجم، نصاب سرقت؛ و هایی که به نظر سنت

کنند دانند که رسول الله ظالم باشد و عثمان و علی و دوستداران آنها را تکفیر میجایز می

اند و این مخالف با دستورات قرآن چون آنها )به نظر خوارج( به غیرما انزل الله حکم کرده

 شود. د کافر میاست و هرکس با قرآن مخالفت کن

در برابر این گروه، شیعه ظهور کرد، آنها معتقد به عصمت ائمه و علم و آگاهی آنها بر 

اند، به ائمه رجوع کرده و تنها سخن کسانی را همه چیز بودند و در تمام آنچه پیامبران آورده

 کنند. اند، قبول دارند و به قرآن و سنت مراجعه نمیکه از دیدگاه آنها معصوم

اما قدریه بر باب تقدیر، موضع باطلی گرفته و به دو گروه تقسیم شدند: گروهی شرع 

کردند دانستند و نفی میرا دروغ میهایی از آندانستند و تقدیر یا قسمترا برتر و غالب می
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کردند. گروهی دیگر تقدیر را غالب دانستند و و تقدیر و خواست او تعالی را نفی می

هیچ فرقی میان اوامر و »کردند و می گفتند: را در باطن نفی مییت آنشریعت و یا حقان

و حکمت و خواست الله متعال را نفی « نواهی الله متعال و میان دوستان و دشمنان نیست

   1کردند.می

های کالمی باطل را با باطل و بدعت را با بدعت از دیدگاه شیخ االسالم، اکثر فرقه

ها خواهیم انداخت و در مورد های این فرقهه نگاهی به دیدگاهکنند. در ادامروایت می

انحراف آنها از روش جماعت مسلمانان مطابق دیدگاه و نظرات شیخ االسالم ابن تیمیه 

 سخن خواهیم گفت. 

عنه اللهروشن شد که برخی ظالمان و فتنه جویان، عثمان بن عفان رضی خوارج: .1

ای که جنگ صفین به  گونهمسلمانان پراکنده شدند بهرا به شهادت رساندند و پس از آن 

شان انداخته شد و بالفاصله قیام مانند انفجاری مهیب، بر پا شد، بمب تحکیم به میان

خوارج منفجر شد. معاویه بن ابوسفیان از جمله کسانی بود که اعتقاد داشت به دلیل 

شود و او پیش از هر چیز پراکندگی اصحاب و اهل حل و عقد، بیعت با علی منعقد نمی

خواهی، بیعت با یک امام را الزم و دانست و بعد از خوانخواهی عثمان را واجب میخون

بود که در بیعتی  کردند ایندید. اما دلیلی که علی بن ابی طالب به آن استناد میواجب می

بوبکر، عمر و که با او صورت گرفت، همان افرادی با او بیعت کردند که پیش از این با ا

ی برگزیدن و انتخاب خلیفه را اند و شورای مهاجرین و انصار وظیفهعثمان بیعت کرده

اند، معنایی ندارد و قابل قبول برعهده دارد و نپذیرفتن این بیعت که در آن اجماع کرده

 شده از جماعت جنگیده شود.  نیست و حق این است که با شخص خارج
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کند که او ولی دم عثمان است و تقاضای گونه بیان میایناما معاویه موضع خود را 

َوَمن قُّتَِل َمْظلُّوماً »اجرای حکم و قصاص قاتالن عثمان را مطابق کالم الله متعال دارد: 
وراً  ُّْسرِف ف ِي اْلَقْتِل إِن َهُّ َكاَن َمْنصُّ لَْطاناً فَلاَ ي مظلوم  کهو کسی: »«َفَقْد َجَعلَْنا لَِولِي ِِه سُّ

م، پس در کشتن )و ایشود، برای ولیش )برای حق قصاص( قدرتی قرار دادهکشته 

( اهل شام نیز با 33)اسراء:  «او مورد حمایت است. گمانخواهی( اسراف نکند، بیخون

خواهی، با او همراه شدند و به او اطمینان دادند که مال و جان او بیعت کردند و در این خون

خواهی عثمان برسانند و یا تا یا او را به مقصودش یعنی خون خود را در این راه نثار کنند

 شان را بگیرد. اینکه الله متعال جان

های عقلی که میان علی و خوارج روی داد، آمده در مصادر مختلف مباحث و جدال

هایی که نشانگر اعتقادات آنهاست. اما ما برخی از آرای آنها را به طور مستقیم است. جدال

ایم. آنها شعارشان را اعالن کردند و شعارشان این بود که: شان بیان کردههایاز کتاب

عنه این مساله اللهحکم کردن فقط از آن الله است...  اما چون علی رضی«: الحکم االلله»

دانست که جریان را دریافت، معترض نشد زیرا به کتاب الله دانا و آگاه بود و به خوبی می

کلمة الحق ارید بها »گیرد و در پاسخ آنها گفت: اب الله قرار نمیتحکیم در برابر کت

 « سخن حقی است که از آن اراده باطل شده است.«: »الباطل

شان هم این است که آنها تمام خوارج بر تکفیر عثمان و علی اتفاق نظر داشتند و دلیل

تعیین کرد و خود را از علی دو َحَکم و داور »گویند: اند. میبه غیر حکم الله، حکم کرده

امارِت  مومنان خلع نمود، عثمان نیز بر مومنان والیان ظالمی را گمارد، پس او نیز بر غیر 

 «حکم الله حکم کرده است، پس کافر است.

اند، شان این است که آنها به خطا رفتهاما اهل سنت سخن آنان را رد کرده و دیدگاه
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ردم را داور و َحَکم قرار داده است مثال در مورد چراکه الله متعال در بسیاری آیات، م

مْ »فرماید: مجازات صید می ِنكُّ مُّ بِِه َذوَا َعْدٍل م  که دو نفر عادل از شما )برابر » «:يَْحكُّ

 ( 59)مائدة:  «بودن( آن را تصدیق کنند.

ِ »فرماید: و می َ هُّ إِلَى اّلل  ْكمُّ در هر چیزی که و » «:َوَما اْخَتلَْفتُّْم فِيِه ِمن َشْيٍء فَحُّ

 ( 12)شوری:  «در آن اختالف کنید، پس حکم )و داوری( آن با الله است.

ولِ »فرماید: و می وهُّ إِلَى اهللِ وَالر َسُّ )نساء: .« را به الله و پیامبر باز گردانیدآن «: »فَرُّد ُّ

95 ) 

ْمِر »فرماید: و می
َ
ْوِِل الأ

ُّ
وِل َوإِلَى أ وهُّ إِلَى الر َسُّ ْم لََعلَِمهُّ ال َِذيَن َولَْو َرد ُّ ِمْنهُّ

ْيَطاَن إِلا َ قَلِيلاً  ْم َورَْحَمتُّهُّ لاَت ََبْعتُّمُّ الش َ لُّ اهللِ َعلَْيكُّ ِْ ْم َولَْولاَ فَ ونَهُّ ِمْنهُّ و »«: يَْستَنبِطُّ

را شایع برسد آن هاکه خبری از ایمنی )و پیروزی( یا ترس )و شکست( به آنهنگامی

گرداندند، از حقیقت امر ا به پیامبر و صاحبان امرشان باز میراگر آن کهسازند، درحالیمی

شدند و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود، جز اندکی، )همگی( از شیطان آگاه می

 (93)نساء:  «کردید.پیروی می

این آیات صریح قرآن کریم است که بسیاری از احکام را برای علما و حاکمان قرار 

ای از جانب الله حکمی نیامده بود، عالمان و حاکمان در آن د مسالهداده است تا اگر در مور

لاحكم »توانند بگویند: تامل کرده و حکم مناسب را استنباط کنند؛ پس چگونه می
 گویند. و از آن چنان تفسیری داشته باشند که خود می« الاهلل

د چراکه آنها به عنهما نیز هیچ دلیلی ندارناللههمچنین در تکفیر عثمان و علی رضی

اجماع، ولی مسلمانان بودند و در این امر اختالفی نیست. و ایمان و والیت آنها به اجماع 

ثابت است تا اینکه اجماعی مانند این و برخالف آن ذکر شود که ایمان و والیت آنها را 
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 زایل کرده و کفرشان را ثابت کند. پس خوارج در تکفیر آنها هیچ دلیلی ندارد. 

-واخر عهد صحابه، قدریه به وجود آمدند و خوارج در باب احکام شرعی بحث در ا

کردند: در مورد اوامر، نواهی، وعده، وعید و حکم کسی که با آن موافق و مخالف باشد، 

چه کسی کافر است و چه کسی مسلمان است؛ و اینگونه در حکم الله همان شریعت الهی 

 به روشی باطل  فرو رفتند. 

باب تفسیر آیات قرآن، با تفسیر و قیاس نامناسب خود از برخی آیات قرآن، اما در 

ْر »شمردند از جمله این کالم الله متعال: مرتکبین گناهان کبیره را کافر می َوَمن يَْكفُّ
به )ارکان( ایمان کفر ورزد، همانا عملش تباه  کهو کسی»«: بِالإِيَماِن َفَقْد َحبَِط َعَملُّهُّ 

 ( 9ئدة: )ما« شده است.

وراً »فرماید: و اینکه می ا َكفُّ ا َشاكِراً َوإِم َ بِيَل إِم َ همانا ما راه را به » «:إِن َا َهَدْيَناهُّ الس َ

 ( 3)انسان: « گزار باشد یا ناسپاس.او نشان دادیم خواه سپاس

ْؤِمن  »فرماید: و اینکه می م م ُّ ْم َكافِر  َوِمنكُّ ْم فَِمنكُّ َو ال َِذي َخلََقكُّ او کسی » «:هُّ

 «است که شما را آفرید، پس )گروهی( از شما کافرند و )گروهی( از شما مؤمن هستند.

ی آنها الله متعال مقام و منزلت سومی در بین کفر و ایمان قرار نداده ( به عقیده2)تغابن: 

گردد. و ایمان اساس اعمال و است، کسی که کافر شده، عمل او تباه شده و مشرک می

شود در اعمال است و هرکس اوامر الله متعال را ترک کند، اعمالش نابود می اولین فرایض

 ایمان، مشرک و کافر است. ایمان است و شخص بیو هرکس عملش تباه و نابود شود، بی

یکسان دانستن گناهان بزرگ و کوچک نزد آنها، ناشی از فهم نادرست آنها از قرآن 

إِن تَْجَتنِبُّواْ َكَبآئَِر »فرماید: ا تفاوت گذاشته و میکریم است چرا که الله عزوجل میان آنه
ْدَخلاً َكِريماً  م م ُّ ْم َونُّْدِخلْكُّ ْم َسي َِئاتِكُّ ْر َعنكُّ ِ اگر از گناهان : »«َما تُّْنَهْوَن َعْنهُّ نَُّكف 
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زداییم و شما د، دوری کنید، گناهان )صغیره( شما را از شما میایبزرگی که از آن نهی شده

 ( 31)نساء:  «کنیم.جایگاه خوبی )= بهشت( وارد میرا در 

سنت نیز همین تفاوت را قائل شده است و در سنن ابوداود و نسائی و ... ابوهریره 

ِ، »کند که رسول الله فرمودند: روایت می ْركُّ بِاّلل َ ِ وبَِقاِت: الش  ْبَع الْمُّ اْجَتنِبُّوا الس َ
، َوَقْتلُّ الن َْفِس ال َتِي ْحرُّ ِ ْكلُّ َماِل الَْيتِيِم،  وَالس 

َ
َِبا، وَأ ْكلُّ الر 

َ
، وَأ ِ ُّ إِل َا بِالَْحق  َ َحر ََم اّلل 

ْؤِمَناِت  ْحَصَناِت الَْغافِلَاِت الْمُّ ِ يَْوَم الز َْحِف، َوقَْذفُّ الْمُّ
از هفت گناه هالک »«: وَالت ََوِل 

قرار داده  کننده دوری کنید: شرک به الله، سحر، کشتن کسی که الله )کشتن او را( حرام

است مگر به حق، رباخواری، خوردن مال یتیم، فرار از میدان جنگ، تهمت زدن به زنان 

 « مومن، پاکدامن و ناآگاه )از آن تهمت(

کند که به بیش از احادیث دیگری نیز وارد شده که گناهان کبیره را توصیف و بیان می

این صورت باشد که رسول خدا تواند به رسند؛ اما تفسیر این روایت میهفتاد مورد می

را به او آموخت؛ اما ابتدا به هفت مورد مذکور آگاه شده بود، سپس الله متعال بیش از آن

رای ارجح و بهتر آن است: این حدیث که بر هفت مورد اشاره دارد، سبب آن این است که 

د که کناین هفت مورد بسیار بزرگ و مهلک هستند؛ در صحیحین ابن مسعود روایت می

ْن »گفتم: ای رسول خدا، کدام گناه بزرگتر است؟ ایشان فرمود: 
َ
ْن َتْقتَُّل َولََدَك َمَخافََة أ

َ
أ

گفتم: سپس « اینکه فرزندت را از ترس اینکه با تو هم کاسه شود، بکشی.»«: َيْطَعَم َمَعَك 

ْن تُّزِِنَ بَحلِيلَة َجارِكَ »کدام گناه؟ فرمود: 
َ
پس الله « زنا کنی. اتاینکه با زن همسایه»«: أ

ِ إِلَهاً آَخَر َولَا »متعال در تصدیق آن این آیه را نازل کرد:  َ وَن َمَع اّلل  وَال َِذيَن لَا يَْدعُّ
ثَاماً 

َ
ِ َولَا يَْزنُّوَن َوَمن َيْفَعْل َذلَِك يَلَْق أ ُّ إِل َا بِالَْحق  َ  * َيْقتُّلُّوَن الن َْفَس ال َتِي َحر ََم اّلل 

اَعْف لَهُّ الْ  َِ َهاناً يُّ إِل َا َمن تَاَ  َوآَمَن َوَعِمَل َعَملاً  *َعَذا ُّ يَْوَم الِْقَياَمِة َويَْخلُّْد فِيِه مُّ
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وراً ر َِحيماً  ُّ َغفُّ ُّ َسي َِئاتِِهْم َحَسَناٍت َوََكَن اّلل َ َ لُّ اّلل  ِ ْولَئَِك يَُّبد 
ُّ
که و کسانی: »«َصالِحاً فَأ

که الله )کشتنش را( حرام کرده است، جز به خوانند و نفسی را با الله معبود دیگر را نمی

کنند و هرکس چنین کند، مجازات گناه )خود( را خواهد دید. کشند و زنا نمیحق نمی

گردد و با خواری )و ذلت( در آن جاودان خواهد عذاب او در روز قیامت مضاعف می

انند که الله که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پس اینماند. مگر کسی

 (. 72 -69)فرقان:  «کند و الله آمرزندة مهربان است.ها مبدل میشان را به نیکیهایبدی

از اقوال سلف در این مورد، پاسخ ابن عباس به مردی است که از گناهان کبیره پریسد 

ترین آنها هفت رسد. مهممورد می 172گناهان کبیره تا »و ابن عباس در جوابش گفت: 

ای که بر ای با توبه باقی نخواهد ماند و گناه صغیرهاست اما بدان که هیچ گناه کبیرهمورد 

 «آن پافشاری و اصرار شود دیگر صغیره نیست.

فقیه کسی است که مردم را از رحمت الله »گوید: ابن مفلح در ادامه این سخن می

  1«ناامید نکند و بر گناهان جری نگرداند.

داند که در اسالم به وجود آمد چرا که آنها را اولین بدعتی میابن تیمیه بدعت خوارج 

دانستند و در امام، جماعت و شان را مباح میمسلمانان را کافر دانستند و جان و مال

سرزمین از مسلمانان جدا بودند و سرزمین خود را دارالهجره و سرزمین مسلمانان را 

ی قوت آنها نسبت به شیعه آن است ، نقطهدانستند. اما از طرف دیگردارالکفر و جنگ می

های کنند، هرچند با مغالطه و انسانمراجعه می -که حق است  -که خوارج به قرآن 

ترین روایات است. )چون دروغگو را به خاطر راستگویی هستند و روایت آنها از صحیح

 دانند.( دروغ گفتن که گناهی کبیره است کافر می
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دانستند و مردم را شان کافر میست که مسلمانان را به سبب گناهاناما اشتباه آنها این ا

بندی درحالی است کردند و این تقسیمنیکی، تقسیم میگناه و کافر بیبه دو گروه مومن بی

کند ی خود را که به آن کتاب داده است، به سه گروه تقسیم میکه الله متعال امت برگزیده

رو هستند و گروهی نیز در اند، گروهی میانهظلم کردهبه این صورت که گروهی به خود 

ْوَرْثَنا الِْكَتاَ  ال َِذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن »فرماید: اند. الله متعال میها پیشگامنیکی
َ
ثُّم َ أ

ْم َسابِق  بِالَْخْيرَاِت بِإِْذنِ  ْقَتِصد  َوِمْنهُّ ْم َظالِم  ل َِنْفِسِه َوِمْنهُّم م ُّ َو  ِعَباِدنَا فَِمْنهُّ ِ َذلَِك هُّ َ اّلل 
لُّ الَْكبِيرُّ  ِْ ُّْؤلُّؤاً *  الَْف َساوَِر ِمن َذَهٍب َول

َ
لُّوَنَها يَُّحل َْوَن فِيَها ِمْن أ َجن َاتُّ َعْدٍن يَْدخُّ

ْم فِيَها َحِرير   هُّ ور  *  َولَِباسُّ ْذَهَب َعن َا الَْحَزَن إِن َ َرب ََنا لََغفُّ
َ
ِ ال َِذي أ َ ُّوا الَْحْمدُّ ّلِل  َوقَال

ور   َنا فِيَها *  َشكُّ َنا فِيَها نََصب  َولَا َيَمس ُّ لِِه لَا َيَمس ُّ ِْ َقاَمِة ِمن فَ َحل ََنا َداَر الْمُّ
َ
ال َِذي أ

و    مان که برگزیده بودیم، به میراث دادیم، سپس )این( کتاب را به کسانی از بندگان» «:لُّغُّ

بودند و )برخی( از آنان پس )برخی( از آنان بر خود ستم کردند و )برخی( از آنان میانه َرو 

ها پیشتازند، این همان فضل )و بخشایش( بزرگی است.  )پاداش به فرمان الله در نیکی

های از شوند، در آنجا به دستبندهای جاویدان )بهشتی( است که به آن وارد می( باغهاآن

حمد )و »شان در آنجا حریر است. و گویند: هایگردند و لباسطال و مروارید آراسته می

ستایش( مخصوص الله است که اندوه را از ما دور کرد، یقینًا پروردگار ما آمرزندة 

که از فضل خویش ما را  در این سرای اقامت )جاویدان( گزار است.  )همان( کسیسپاس

رسد و در آنجا هیچ خستگی )و واماندگی( به ما جای داد که در آنجا هیچ رنجی به ما نمی

 ( 39-32ر: )فاط «رسد.نمی

تقسیم امت در این آیات مطابق طبقات سه گانه ذکر شده در حدیث جبرئیل است که 

 عبارت است از: اسالم، ایمان و احسان. 
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اینچنین نصوص کتاب و سنت بیانگر این است که مجازات گناهان به ده شکل از 

 1کنیم.شود که به طور مختصر آنها را بیان میانسان دور می

ِسِهْم لَا »فرماید: متعال میتوبه؛ الله  .1 نفُّ
َ
ْسَرفُّوا َعلَى أ

َ
قُّْل يَا ِعَباِدَي ال َِذيَن أ

ورُّ الر َِحيمُّ  َو الَْغفُّ نُّوَ  َجِميعاً إِن َهُّ هُّ َ َيْغِفرُّ الذ ُّ َ ِ إِن َ اّلل  َ وا ِمن ر َْحَمِة اّلل  ای ») «:َتْقَنطُّ

د! از رحمت ایستم( کردهای بندگان من که بر خود اسراف )و »پیامبر، از جانب من( بگو: 

بخشد، یقینًا او بسیار آمرزندة مهربان الله نا امید نشوید، همانا الله همة گناهان را می

 ( و دیگر آیات وارد شده در این زمینه. 93)زمر:  «است.

ما اصر من استغفر و ان عاد فی یوم مئة »استغفار؛ چنانکه در حدیث آمده است:  .2

دبار در روز به آن گناه باز گردد، اگر طلب آمرزش نماید، بر هرکس گناه کند و ص«: »مرة

این طلب آمرزش اگر همراه با توبه باشد، هرکس را که توبه « گناه پافشاری نکرده است.

شود اما اگر همراه با توبه نباشد تنها در حق برخی از کسانی که خواهان کند شامل می

استغفار ترس و بازگشت به الله را همراه باشد همان کسانی که هنگام آمرزش هستند، می

 شود.داشته باشند که گناهان این دسته پاک می

لاَةَ َطَرَِفِ الن ََهارِ »فرماید: ها پاک کننده است؛ الله متعال مینیکی .3 قِِم الص َ
َ
وَأ

ي َِئاِت  َِن الل َْيِل إِن َ الَْحَسَناِت يُّْذِهْبَن الس َ لَفاً م  ر دو طرف روز و و )ای پیامبر!( د» «:َوزُّ

 (.114)هود:  «برند.ها را از بین میها بدینیکی شکساعاتی از شب، نماز را بر پادار، بی

اِن إِلَى »فرماید: و رسول خدا می َِ َعِة، َوَرَم مُّ ِة إِلَى الْجُّ عُّ مُّ لَوَاِت الَْخْمِس وَالْجُّ الْص َ
ِرَات  لَِما بَيَْنهُّن َ َما اْجتُّنَِبِت  اَن مُّكف  َِ نمازهاي پنجگانه و جمعه تا «: »الَْكَبائِرُّ َرَم

ی زمانی میان خود هستند به ی گناهان فاصلهی دیگر و رمضان تا رمضان دیگر کفارهجمعه
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  «شرطی که از ارتکاب کبائر خودداري شود.

الصدقة تطفی الخطیئة کما یطفی الماء النار، والحسد یاکل الحسنات »و فرمودند: 

-برد چنانکه آب آتش را خاموش میصدقه گناهان را از بین می«: »کما تاکل النار الحطب

 « خورد چنانکه آتش هیزم را.ها را میکند و حسد نیکی

ی او. عایشه و انس بن مالک دعای مومنان برای مومن؛ مثال خواندن نماز بر جنازه .4

ما من ميت يصلى عليه امة من »کنند که ایشان فرمود: از رسول خدا روایت می
هر )مومنی( که بمیرد و «: »لمسلمين يبلغون مائه، كلهم يشفعون الا شفعوا فيها

رسد بر او نماز بگذارند و در حق وی گروهی از مسلمانان که تعداد آنها به صد نفر می

هر دو حدیث را مسلم روایت کرده « شود.شفاعت کنند، شفاعت آنها در حق او قبول می

 است. 

ده انجام شود. مانند صدقه و امثال آن. رسول خدا اعمال نیکی که از طرف مر .9

ای باشد، هرکس بمیرد و بر او روزه«: »من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه»فرمودند: 

 « ولیش از طرف او روزه بگیرد.

فرماید: شفاعت پیامبر و ... در مورد گناهکاران در روز قیامت؛ رسول خدا می .6

فاعت من برای کسانی از امتم هست که مرتکب ش«: »شفاعتی الهل الکبائر من امتی»

خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنة وبین »فرماید: همچنین می« اند.گناهان کبیره شده

الشفاعة فاخترت الشفاعة النها اعم واکثر: اترونها للمتقین؟ ال، ولکنها للمذنبین المتلوثین 

ند و شفاعت مخیر شدم. پس میان اینکه نیمی از امت من به بهشت برو«: »الخطائین.

کنید این شفاعت برای شفاعت را برگزیدم زیرا شفاعت بیشتر و فراگیر است. آیا فکر می

-متقین و پرهزگاران است؟ خیر، این شفاعت برای گنهکارانی است که آلوده به گناه شده
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 « اند.

ن باشند. در صحیحیی خطاها و گناهان در دنیا و آخرت میها که کفارهمصیبت .7

ْسلَِم، ِمْن نََصٍب َولاَ َوَصٍب، َولاَ »روایت شده است که رسول خدا فرمود:  َما يُِّصيبُّ المُّ
ُّ بَِها ِمْن َخَطايَاهُّ  َ َر اّلل  َها، إِل َا َكف َ َُّشاكُّ ْوَكِة ي ، َحت َى الش َ ًذى َولاَ َغم ٍ

َ
ْزٍن َولاَ أ  «:َهم ٍ َولاَ حُّ

شود ي، ناراحتي، گرفتاري و غمی نمیمسلمان، دچار هیچگونه خستگي، بیماري، نگران»

« خلدبخشد. حتي خاري که به پایش ميمگر اینکه خداوند به وسیله آنها، گناهانش را می

 «. شود)باعث کفارة گناهانش می

 ی گناهان است. فتنه، فشار، ترس و تنگی قبر، همگی کفاره .9

 باشد. ی گناهان میترس، سختی و شدت روز قیامت کفاره .5

الله متعال، عفو و آمرزش او تعالی نسبت به بندگان بدون وجود هیچ رحمت  .12

 1سبب و عامل خاصی.

-گیریکسانی که در اعتقادات و جهت 2گردیم.مان در مورد خوارج باز میبه بحث

های خود، دچار افراط شدند و همین امر سبب شد تا در رد افعال آنها، آرا و نظریات شیعه 

با نظریات تکفیری خوارج خصوصا در مورد علی مقابله کند. به بوجود آید تا اینگونه 

همین سبب این گرایش در مقابل خوارج قرار گرفت و اقتضای تقابل آنها این بود که این 

                                                           

، مکتبة الفرقان و مکتبة االیمان و 43 -25به اختصار، ابن تیمیه، از ص « االیمان االوسط»از کتاب  -1 

 . چاپ ریاض. 921 -497، ص 7الفتاوی، ج 

خواندند و نقل شده است که عبدالله نمودند و حتی پشت آنها نماز میاما صحابه خوارج را تکفیر نمی -2

شان حدیث نقل کرده و فردی از خوارج نماز گزاردند همچنین برایبن عمر و تعدادی از صحابه پشت 

کردند. )منهاج السنه، دهند، خطاب میدادند و آنها را چنانکه مسلمانی را مورد خطاب قرار میفتوی می

 (. 62، ص 3ج 
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ی تکفیری ارائه کند و آن فکر تالیه یا همان اله ای افراطی در تقابل با اندیشهگروه نیز اندیشه

های شیعه، همین تفکر و عقیده را کنون نیز یکی از فرقهخواندن علی بود. همچنان که هم ا

 دارد. 

خوانیم که آنها مصداق حدیث پیامبر اند میها را بررسی کردههایی که فرقهدر کتاب

جهد. تعجب اند چنانکه تیر از کمان میهستند که به جدایی از دین اسالم توصیف شده

تواند گیری او که نمیبه حدیث و جهتکنیم از موضع فلهوزن مستشرق در ایراد وی می

این دیدگاه هر رای و  –که تحت تاثیر نظریات دیگر مستشرقان است.  –را مخفی کند آن

کند و با امید و به صورت شفاف نظری را که مخالف با دیدگاه مسلمانان باشد، تمجید می

نموده و از آن  کند تا  دیدگاه خود را آشکارمیو گسترده از مخالفان اهل سنت دفاع 

 استفاده نموده و در بیشترین گستره ترویج دهد.

 شیعه:  -2

شود که در این مختصر به توصیف دو های زیادی تقسیم میها و گروهشیعه به فرقه

 کنیم.فرقه از آنها اکتفا می

های غالی نیز برای اعالن الوهیت الف: غالیان: چنانکه خوارج ظهور کردند، شیعه

عنه به آنها دستور کرد که از این عقیده و چنین سخنانی اللهدند. علی رضیعلی سربرآور

توبه کنند و سه روز به آنها مهلت داد اما آنان همچنان پافشاری کردند که علی دستور داد 

هایی از آتش بیندازند. در راس این فتنه، عبدالله بن سبأ یا ابن السوداء بود. آنها را به گودال

عنه در پی قتل او اللهبه ابوبکر و عمر را از حد گذرانده بود و علی رضی کسی که دشنام

 برآمد اما او فرار کرد. 

تیمیه، قتل عبدالله بن سبا یا به سبب دشنام و یا به این دلیل بود که متهم به به نظر ابن
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تر است چرا که او یهودی بود که لباس اسالم زندیق بودن است و احتمال زندقه قوی

 1شیده بود و  قصد فاسد کردن دین اسالم را از درون داشت.پو

ای است که های مخفیانهثابت شده است که این امواج پلید، همان دسیسه و توطئه

ها اند و او نقشهدشمنان اسالم از زمان عبدالله بن سبا برای فاسد کردن امور مسلمانان چیده

و دینی چید که آثار آن تا به امروز در میان ی سیاسی های محکمی برای ایجاد فتنهو دسیسه

 2برخی مذاهب صوفیه موجود است.

یهودیان میدان را باز و فرصت را مناسب دیدند تا در لباس طرفداری و پیروی از اهل 

بیت و در ابتدا با برانگیختن عواطف مسلمانان و برتری دادن علی بر عثمان، میان مسلمانان 

  تفرقه و اختالف بیندازند.

ابتدای پیدایش تشیع با برتری دادن علی بر عثمان بود و این تنها یک گرایش عاطفی 

انسانی بوده و عناصر عقلی در آن هیچ دخالتی نداشت و اولین شیعیان به اعتراف شیوخ 

کردند؛ از شریک بن عبدالله القاضی سوال شد: خودشان، از ابوبکر و عمر عیبجویی نمی

دانی؟ گفت: تمام و با این همه ابوبکر و عمر را از او برتر می تو از شیعیان علی هستی»

شیعیان چنین دیدگاهی دارند چراکه خود علی بر باالی منبر گفت: بهترین این امت بعد از 

باشد؛ آیا او را تذکیب کنیم؟ بخدا سوگند که علی پیامبرش ابوبکر و سپس عمر می

ترین و های شیعه ظهور کرد که از غالیهپس از آن غلو و افراط در فرق« دروغگو نبود.

ها، اسماعیلیه بود. کسانی که به پندار خود خلفای علوی و فاطمی ترین این فرقهافراطی
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بودند و با همین اسم فاطمیون، بر مصر حکومت کردند.  اما درحقیقت آنها از نسل 

در ظاهر مذهب آنها »باشند و غزالی آنها را اینگونه توصیف کرده است: عبیدالله قداح می

  1«است اما باطن آن کفر خالص است. -یعنی تشیع  -رفض 

-دهد که حقیقت شیعهشناخت شیخ االسالم ابن تیمیه در مورد تاریخ، به او اجازه می

رسد، ی باطنی و غالی را معرفی کند. سلسله نسب آنها به عبیدالله بن میمون القداح می

محمد بن اسماعیل است اما دروغ او آشکار شد  کرد از فرزندانشخصی که ادعا می

شناسان و دیگر علما بر این اتفاق دارند که پدر او یهودی و ربیب شخصی چنانکه نسب

مجوسی بوده است. پس این شخصیت دو نسب دارد: نسبتی با یهود و نسبتی با مجوس؛ و 

از جمله امام غزالی در  او و اهل بیتش از ائمه و پیشوایان ملحد اسماعیلی هستند که علما و

است و باطن آن کفر  –یعنی تشیع  -شان رفض ظاهر مذهب»مورد آنها گفته است: 

 « خالص است.

هـ وفات  324هـ ظهور کرد و در سال  255عبیدالله که خود را مهدی نامید در سال 

 یافت و این امر به فرزندش قائم سپس پسرش منصور و بعد از آن به پسرش معز رسید که

قاهره را بنا کرد. بعد از او عزیز و پس از او ظاهر و سپس حکومت به مستنصر رسید و در 

هجری به پایان رسید. آنها بیش از دو قرن در  969نهایت حکومت آنها در مصر به سال 

نزد علما آنها »گوید: مصر حکومت کردند ابن تیمیه در مورد اخبار رسیده از آنها می

شمن الله و رسول، ارتداد و نفاق بودند و حدیثی که ابن ماجه روایت دینی، دمشهور به بی

از نظر وی « مهدی همان عیسی بن مریم است«: »المهدی االعیسی بن مریم»کرده است: 
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 1حدیثی ضعیف است.

گوید: بینم سخنان سیوطی در مورد مهدی مغربی را ذکر کنم. او میاکنون مناسب می

ود که جاهالن آنها را فاطمیون نامیده بودند و این مهدی مهدی مغربی جد خلفای مصر ب»

 « که جدش مجوسی است.ادعا کرد که علوی است درحالی

یک از داند و اینکه هیچکند که او را مجوسی میو به رای قاضی باقالنی استناد می

ن شناسند. او شخصی باطنی، پلید و خبیث بود و بر نابود کردشناسان نسب او را نمینسب

اسالم بسیار حریص بود. عالمان و فقیهان را از بین برد تا بتواند مردم را فریب دهد، 

گری را ی او را در پیش گرفتند. شراب و زنا را مباح دانسته و رافضیفرزندان او نیز شیوه

 2اشاعه کردند.

-فرزندان عبیدالقداح که در مصر و مغرب بودند و ادعا می»گوید: در جایی دیگر می

باشند و اهل علم بر ردند علوی هستند، معروف به نفاق و زندقه بودند و از نسل کفار میک

نظر دارند و همچنین گروهی دیگر از حاکمان از جمله فرزندان ی آنها اتفاقنفاق و زندقه

 « بویه و غیر آنها نیز محکوم به نفاق و زندقه هستند.

وال آنان آگاه بوده و از مصادر متعددی که فهمیم که ابن تیمیه به اخبار و احاز این می

کند، آگاه و مطلع بوده است و از جمله مسائلی که حقیقت آنها و نسب آنها را روشن می

 465کند سخن عبدالقاهر بغدادی است که معاصر با آنها بوده و به سال را تقویت میآن

 فوت کرده است. 
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ی او در مغرب آشکار سپس فتنه»د: براو سخنش در مورد قداح اینگونه به پایان می

 1«شد و امروز فرزندان او مسئول وضعیت مصرند.

داند؛ های جدید در مورد قرمطیان، معز الدین الله را منتسب به آنان میبرخی پژوهش

ای بود که برای قرمطیان فرستاد، دکتر سهیل زکار سند تاریخی را منتشر کرد که همان نامه

ورت بود که وقتی معز الدین به تمایل قرمطیان به جنگ با مصر محتوای نامه به این ص

ای نوشت و در آن نامه برتری خود و اهل بیت خود را یاد کرد و اطالع یافت، به آنها نامه

 2«بیان داشت که دعوت قرمطیان همان دعوت او و پدرانش قبل از او بوده است.

ت و میان غالیان و معتدالن حد و های شیعه تفاوت قایل شده اسابن تیمیه میان فرقه

باشند، شخصیتی ها از نسل عبید بن میمون القداح میحدودی در نظر گرفته است. باطنی

که از فرزندان او نبود که ادعا کرد از فرزندان محمد بن اسماعیل بن جعفر است درحالی

که اظهار باشد و اینان بودند ها  یهودی است که ربیب یک مجوسی میبلکه جد باطنی

که درحقیقت با شیعه دین یکسانی ندارند نه با امامیه، نه زیدیه و بلکه با تشیع کردند درحالی

-ها از همهغالیانی که اعتقاد به الوهیت علی یا نبوت او دارند، هم عقیده نبودند بلکه باطنی

شف های زیادی در کنظران، کتابها بدترند. به همین سبب علما و صاحبی این گروه

های بسیاری را علیه آنان ترتیب اند و جنگاسرار و بر مال کردن حقیقت آنها تالیف کرده

گوید، آنچه دادند و به اینکه به آنچه شیعه میگری دعوت میاند. اینان ابتدا به شیعهداده

 واجب کرده و آنچه حرام کرده، گردن نهند.
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-قاید و باورهای خود پرورش میو پس از این مرحله، اندک اندک فرد را مطابق با ع

  1دهند تا اینکه به طور کامل لباس اسالم را از تن بیرون کند.

ی آنان شناختیم با آنچه کنیم و آنچه را دربارهدر مورد این گروه کمی درنگ می

 دهیم. ی آنها ذکر کرده است، تطبیق میمصادر تاریخی و کتب فرق درباره

دلیل »کند: در مسیر دعوت را به این صورت بیان میهای آنان ابوقاهر بغدادی گام

السیاسة و البالغ االکید والناموس »شان به نام اینکه صفات آنها چنین است در کتاب

برای  -یعنی مهدی -ی عبیدالله بن حسین قیروانی ام که در واقع نامهخوانده« االعظم

مردم را »او توصیه نموده است: سلیمان بن حسن بن سعید الجنابی است که در این نامه به 

به آنچه بدان گرایش دارند، دعوت کن تا به آنها نزدیک شوی؛ و به آنها چنان تلقین کن که 

تو از آنها هستی و هرکس را که دانا دیدی و قابلیت بیان حقیقت را در او یافتی، پرده از 

فالسفه مورد اعتماد و دار زیرا حقایق بردار؛ اگر بر شخصی فلسفی فائق آمدی، او را نگه

اطمینان ما هستند چون ما و آنها بر رد  شریعت پیامبران و بر قدیم بودن هستی، اجماع و 

 2«اتفاق داریم.

از دیگر نصوصی که عالمه بغدادی در کتابش از آنها آورده است وصیت دیگری بدین 

ر و انجیل به کنم که مردم را در مورد قرآن، تورات، زبوتو را وصیت می»مضمون است: 

شک و تردید بیندازی و آنها را به ابطال شریعت دعوت کنی و معاد، زنده شدن دوباره از 

ها در زمین را رد کنی. و قبرها را نادرست و باطل بدانی، وجود فرشتگان در آسمان و جن

ند و اهای زیادی بودهکنم آنها را به این سخن فراخوانی که پس از آدم انسانبه تو توصیه می
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 1«کند که قدیم بودن هستی را ثابت کنی.این سخن به تو کمک می

شود که شیخ االسالم هنگام نقل اخبار آنها و بیان ارتباط از این اسناد معلوم می

کنند، های پلید یهود که علیه اسالم و اهل آن نینرگ میها و اهداف آنان با نقشهدسیسه

ًا محققان اهل سنت اجماع دارند که ابن سوداء تهمت نا به جا نزده است. محققان خصوص

)عبدالله بن سبا( یهودی بود و در پی آن بود که با تأویالت و سخنان باطل خود در مورد 

، مسلمانان را دچار فتنه و فساد کند. همچنین کتب تاریخ و فرق به 2علی و فرزندانش

های آنها ها و نقشهآموزه ها را ذکر کرده است و همگی در شرحشکلی دیگر، اهداف باطنی

 3تقریبا اتفاق دارند.

ی معتدل، شیعیان دوازده امامی منتسب به امام جعفر صادق هستند. ب( معتدله: شیعه

گانه به ترتیب زیر هستند: امام علی، حسن، حسین، علی آنها معتقد به امامت امامان دوازده

باقر(، جعفر بن محمد  بن حسین )زین العابدین(، محمد بن علی بن حسین )محمد

صادق، موسی بن جعفر، رضا، محمد بن علی جواد، علی هادی، حسن عسکری و در 

 نهایت امام محمد منتظر.

برند و امامت را با نص آنها از مصادر حدیث و فقه اهل سنت و جماعت بهره می

اثنا عشری ی دانند نه با بیعت. اخیرا روح نزدیکی و تقریب میان اهل سنت و شیعهثابت می

 در برابر دشمنان اسالم به وجود آمد. 
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ما »گوید: ی اثنا عشری بسیار زیبا از این جریان یاد کرده و مییکی از علمای شیعه

کنیم تا اینکه شخصی فرانسوی ی خالفت با یکدیگر مشاجره میپیوسته در مورد مساله

در مورد شستن یا مسح پا با پیوسته »گوید: و شیخ عبدالعزیز بشری می« شود.خلیفه ما می

 « ی جای پایی از زمین را مالک نخواهیم بود.کنیم تا جایی که به اندازهیکدیگر اختالف می

 آیا ندای تقریب محقق شده و نتایجی که آرزو داشتند حاصل شده است؟ 

متاسفانه چنانکه اطالع داریم هیچ تغییری به وجود نیامده است بلکه شیعه همچنان 

هرچند در میان آنها افرادی پیدا شدند که با غلو و  1کند.د موروثی خود پافشاری میبر عقای

افراط مبارزه کردند و دیگران را به تصحیح عقاید موافق با منهج اهل سنت فراخواندند 

خواهیم اما آیا گوش شنوایی یافتند؟ از الله متعال می 2افرادی چون دکتر موسی موسوی؛

 راد را به سرانجام برساند. های اینگونه افتالش

ی امامت یا خالفت نزد ی اهل سنت در مورد مسالهموضع ابن تیمیه به عنوان نماینده

 شیعه: 

ی تاریخی بحث کنیم، اما خالفت به عنوان اساس خواهیم پیرامون یک مسالهحال می

نظام سیاسی اسالم، موضوعی دیگر و دارای اهمیت بسیار است خصوصا بعد از لغو آن 

 توسط آتاتورک یهودی. 

را از مهمترین داند و آنی اول اهمیت میی امامت را در درجه و رتبهشیعه مساله

آید. این اندیشه سبب من عقاید ایمانی میآورد که ضمقاصد احکام دین اسالم به شمار می
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ای در برابر آن، حالت تهاجمی بگیرند و از جمله شیخ االسالم ابن تیمیه چون شد که عده

 ی امامت با اصول اسالمی سازگار نیست، در برابر آن به پا خواست. دید که مساله

خط مشی آنها یکی به نظر او عقاید شیعه با عقاید غیراسالمی مرتبط است و یا حداقل 

گویند: امامت تنها در میان فرزندان علی است و نصاری نیز می»گوید: است. شیعه می

جهاد در راه الله وجود ندارد تا زمانی که مسیح رجال خروج کند و منادی از آسمان به 

گویند: هیچ جهادی نیست تا زمانی که امام مهدی خروج کند و ها میزمین بیاید و رافضی

این دلیل اول بود؛ اما دلیل دوم اینکه پژوهشگران شیعه در باب « 1ی از آسمان ندا دهد.مناد

کنند و آن توحید، عدل و نبوت اصول دین مسائلی را که دارای اهمیت بیشتر است ذکر می

پردازند. معتزله نیز برحسب است سپس نسبت به امامت بسیار توجه کرده و بدان می

اند و اصل پنجم آنها امر به معروف و نهی از خود را مرتب نمودهی اهمیت، اصول پنجگانه

 باشد. ی امامت میمنکر است که مربوط به مسئله

ابن تیمیه از آنچه میان او و برخی شیوخ شیعه رخ داده است که در پی قانع کردن او در 

لطف است و ی امامت و درست بودن آن بودند، خبر داده است. امامت نزد آنها زمینه عقیده

-ها باز میها و بدیای دارد چرا که امام مردم را به واجبات امر کرده و از زشتیجایگاه ویژه

دارد پس به ناچار باید معصوم باشد تا هدف از نصب امام، به کمال برسد و مردم اوامر دین 

روع شده و ی ائمه از امام علی ابن ابی طالب شرا انجام داده و از نواهی دوری کنند؛ سلسله

 رسد. با امام منتظر صاحب سرداب به پایان می

شیخ ما با تفصیل به رد این عقیده از منظرهای مختلف پرداخته است. ابن تیمیه بر این  

                                                           

ی آنان امام در آن که به عقیده اند از جمله سرداب سامرابرای امام منتظر خود چندین مکان تعریف کرده -1 
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دیدگاه است که نباید برای امام منتظر اهمیتی قایل شد زیرا او مخفی شده و ما از امر و نهی 

کنیم زیرا او مخفی شده و غایب است. پیدا نمیاو اطالع نداریم و راهی برای شناخت وی 

و اینکه اطاعت از او فرض باشد، با توان و استطاعت انسان در تضاد است زیرا الله متعال 

 کند و فرض بودن اطاعت از وی در تکلیفشان مکلف نمیی توانبندگان را جز به اندازه

)یکی از علمای شیعه معاصر  ما الیطاق داخل است. سپس ابن تیمیه برای حدیثی که حلی

خواهد. اینکه شناخت امام واجب است و در کند، سند میشیخ االسالم( بدان استناد می

صحت نقل این حدیث خدشه وارد کرده است زیرا از طریق راویان ثقه روایت نشده است 

با یک خواهیم و اگر هم چنین روایتی گوید: ما ابتدا از آنها حدیثی با سند صحیح میو می

توان یک اصل ایمانی را با روایتی که ناقل آن سند و یک نقل کننده، باشد، چگونه می

شناخته شده نیست، ثابت کرد. بر فرض اینکه ناقل شناخته شده باشد، امکان اشتباه و 

  1شود؟دروغ آن ممکن است و آیا یک اصل ایمانی جز با شیوه و طریق علمی ثابت می

حلی در باب خروج مهدی و ندای منادی آسمان گفته و حدیث صحیح با آنچه 

 متفاوت است.

حلی در باب امامت به تفصیل سخن گفته است و ما یکی از احادیثی را که به عنوان 

من مات و لم »کنیم. نص روایت به این صورت است: شاهد آورده است، بررسی می

زمان خود را نشناسد، به مرگ  هرکس بمیرد و امام«: »2یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیة

 « جاهلی مرده است.

کند که اما توجیه ابن تیمیه، ایشان به قواعدی که اسالم بر آن بنا شده است، استناد می
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ی اسالم شود و به شود نامسلمان وارد دایرهاولین آنها شهادتین است. شهادتین سبب می

یگر ارکان، مسلمان و برادر دینی سبب آن همراه با برپاداشتن نماز و پرداخت زکات و د

ی امامت خواند، ذکری از مسالهشوند. پیامبر هنگامی که مردم را به سوی اسالم فرامیمی

به میان نیاورد و به شهادتین بسنده کرد و چون ایشان امام مسلمانان بود، در زمان زندگی 

منانی که هم عصر و شد و شیعه و سنی اتفاق دارند که موایشان چنین نیازی احساس نمی

-اند؛ امامتی که حلی آنی امامت، بهترین خالیقیار رسول الله بودند، بدون اعتقاد به عقیده

ای باطل و فاسد است زیرا ایمان صحیحی که داند، عقیدهترین مسائل دین میرا از مهم

پیامبران و  ها،رسول الله بیان نمود، بر توحید الله، نبوت محمد، ایمان به فرشتگان، کتاب

برانگیخته شدن پس از مرگ، استوار است و برپا داشتن نماز و سایر عبادات و تکالیف به 

  1«آید.دنبال آن می

کرد و را بیان میترین مسائل دین بدانیم، باید قرآن با صراحت آنو اگر امامت را مهم

مختلفی است و  کرد چرا که قرآن حاوی موضوعاتپیامبر در مورد آن به مردم سفارش می

های پیامبران و در آن ذکر الله متعال، صفات، آیات و فرشتگان او آمده است همچنین قصه

رسوالن را آورده است و واجباتی را که مسلمانان مکلف به ادای آنها هستند نیز در آن آمده 

بود، مسلما در قرآن باید نصی ترین مسائل و موضوعات دین میاست و اگر امامت مهم

آمد چنانکه در مورد موضوعات دیگر و با اهمیت کمتر آیاتی ذکر شده ی آن میربارهد

من خلع یدا من طاعة لقی الله یوم القیامة ال »است و نص حدیث نیز به این صورت است: 

برداری هرکس دست از فرمان«: »حجة له ومن مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة

کند که حجت و برهانی ندارد و هرکس ی الله را مالقات میبردارد، روز قیامت در حال
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 «بمیرد و در گردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلی مرده است.

برداری این حدیث منطبق با حدیثی دیگر است که در آن رسول خدا از خروج از فرمان

را و دوری از جماعت نهی کرده است و این حالت موافق و منطبق با احوال شیعه است چ

اند و از جماعت مسلمانان جدا شدند و تنها به حدیثی که آنها از اطاعت حاکم بیرون شده

 کنند که از نظرگاه انتقاد علم الدرایة و علم الروایة سالم نمانده است. استناد می

-با این همه همان روایت دلیلی علیه آنان است چرا که آنها امام زمان خود را نمی

کس او را ندیده و نند که او غایب و منتظر ظهور است )امامی که هیچکشناسند و ادعا می

 از او خبری ندارد و پرواضح است که این به معنای معرفت و شناخت امام نیست.( 

ی امامت برآمده و به حلی در پی پاسخ گفتن به اعتراضات اهل سنت در باب نظریه

 گوید: طور خالصه چنین می

 دانند. حصور در عدد معینی نمیاوال: آنها امامان را م

دوم: معتقدند که امامت بر شخص قریشی منعقد شده و به محض بیعت با او، اطاعت 

 او بر تمام مسلمانان واجب است. 

های حلی پرداخته و مواردی ی خود، به تحلیل و نقد و رد سخنشیخ االسالم با شیوه

  1کند:را که حلی گفت به تفصیل زیر بیان می

اهل سنت همگی قائل به عصمت پیامبران در ابالغ رسالت هستند و معتقدند در  اوال:

ابالغ هر امر و نهی از جانب الله متعال راستگویند و تمامی اهل سنت و جماعت بر این 

عقیده اتفاق دارند جز خوارج که عصمت پیامبران را تنها در آن بخش که از جانب الله 

کند. چنین باوری نزد ابن تیمیه اشتباه است آنچه امر و نهی می دانند نه درکنند، میابالغ می
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ی اندکی جایز نیست. با این همه )جمهور و تحمیل گناهی بر مسلمانان به دلیل اشتباه عده

دانند و همچنین کسانی که ارتکاب گناهان کبیره از ارتکاب گناهان صغیره را جایز می

اند و بلکه با توبه از را تکرار نکردهپیامبران ارتکاب آنگویند: دانند میسوی آنها را جایز می

 1اند.(آن به منزلت و درجه برتري نسبت به قبل رسیده

اما بر ادعای عصمت امامان هیچ دلیل محکمی نیست جز ضرورتی که شیعه مبنی بر 

داند. و آن دلیل لطف و مصلحت است. ابن تیمیه خالی نبودن دنیا از وجود معصوم می

کند تا ثابت کند که ی همیشگی خود، حوادث تاریخی را در این باب قرائت میند شیوهمان

ی شیعه محقق نشده است حتی از این نیز باالتر رفته و این لطف در عصر امامان دوازدگانه

گانه دارد به طوری که در زمان ای میان حکومت علی ابن ابی طالب و خلفای سهمقایسه

-کردند و لطف و مصلحت در وسیعی آرامش و امنیت زندگی میهخلفا، مومنان در سای

 ها رخ داد میسر بود. ها و فتنهترین و بهترین شکل خود و بهتر از زمان علی که جنگ

از اشتباهات بزرگ عقیدتی، یکسان دانستن مرتبه و مقام امام غایب و اجداد او با 

شده است. و ثابت الهی بر او نازل  که تنها او معصوم بوده و وحیرسول خدا است درحالی

نشده که با یکی از امامانی که ادعای معصوم بودن او را دارند، بیعت شده و صاحب قدرت 

 و شوکت باشد جز علی. 

کند که در صحت ی کتاب خود عبارت ذیل را به صراحت ذکر میسپس در حاشیه

معنای آن تردیدی نیست. )مصلحت و لطفي که در زمان علي متوجه دین و دنیای مؤمنان 

بود کمتر از لطف و مصلحت محقق شده در زمان سه خلیفه نخست بود، پس بطالن قطعی 

ادعای آنها مبنی بر تحقق لطف و مصلحت به خاطر وجود ائمه معصوم، روشن وآشکار 
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  1گردد.(مي

توان به عدم مورد محصور نمودن امامان به تعداد معین و ثابت، به آسانی میاما در 

واْ »فرماید: صحت آن استدالل نمود، الله متعال می ِطيعُّ
َ
واْ اهلَل وَأ ِطيعُّ

َ
ي َُّها ال َِذيَن آَمنُّواْ أ

َ
يَا أ

مْ  ْمِر ِمنكُّ
َ
ْوِِل الأ

ُّ
وَل وَأ الله را و  ! اطاعت کنیدایدکه ایمان آوردهای کسانی: »«الر َسُّ

 ( 95)نساء:  «اطاعت کنید پیامبر و صاحبان امرتان را

همچنین احادیثی که از رسول خدا روایت شده است، تعداد آنها را در عدد معینی 

کند و سخن حلی مبنی بر اینکه به مجرد بیعت با شخصی قریشی، وی امام محصور نمی

 گردد به چند دلیل اشتباه است: می

گردد، به مجرد بیعت با شخصی قریشی، امام واجب االطاعه نمی اول( نزد اهل سنت

گوید: عنه میاللهبلکه باید شروط دیگری نیز در وی موجود باشد. عمر بن خطاب رضی

هرکس بدون مشورت با مسلمانان با مردی بیعت کند، نه او بیعت کرده است و نه با کسی »

 2«که بیعت کرده بیعت شده است.

دانند طاعت از امام عادل را در معصیت و نافرمانی خداوند جایز نمیدوم( اهل سنت ا

برداری مشروط است به اینکه اوامر و نواهی امام، موافق با اوامر و پس اطاعت و فرمان

نواهی شریعت باشد مانند امر به برپایی نماز، دادن زکات، راستی، عدل، حج و جهاد در 

 »راه الله که مصداق این آیه است: 
َ
مْ أ ْمِر ِمنكُّ

َ
ْوِِل الأ

ُّ
وَل وَأ واْ الر َسُّ ِطيعُّ

َ
َ وَأ واْ اّلل  « ِطيعُّ

 ( 95)نساء: 

پس اطاعت مطلق تنها از الله متعال است و فرمانبرداری از پیامبر واجب است چرا که 
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کند و اطاعت و فرمانبری از اولی االمر داخل او جز به آنچه الله متعال دستور کرده امر نمی

گیرد زیرا لفظ اطاعت را برای اوالواالمر به کار نبرد چون از ولی دو قرار میدر اطاعت این 

شود بلکه اطاعت از وی تنها در اعمال و امور خوب و نیک امر به طور مطلق اطاعت نمی

 1است.

انما الطاعة »و احادیث بسیاری با هدف یکسان در معنای طاعت آمده است از جمله: 

در معصیت «: »الطاعة فی المعصیة»و اینکه: « روف است.اطاعت در مع«: »فی المعروف

الطاعة لمخلوق »و در حدیث دیگری آمده است: « و نافرمانی )خداوند( اطاعتی نیست.

در امری که در آن معصیت و نافرمانی خالق باشد، از مخلوق نباید «: »فی معصیة الخالق

 و... « پیروی شود.

میه هنگام عدم وجود آن، از این شرط چشم اما در مورد شرط قریشی بودن؛ ابن تی

ها و فضائل داند و یکی از برتریکند. او فخر کردن به نسب را امری نیک نمیپوشی می

انه اوحى »فرماید: داند چنانکه رسول خدا میاسالم را تشویق به دوری از فخرفروشی می
به من «: »الى ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغى احد على احد

وحی شده است که تواضع پیشه کنید تا اینکه یکی از شما بر دیگری فخر نفروشد و یکی از 

کشی و فخر فروشی بر مردم نهی و از گردن« شما بر دیگری گردن فرازی و بغاوت نکند.

هاشم یا قریش ای با فضیلت و با اصل و نسب چون بنیکرده است و هرگاه کسی در طایفه

ر به این خاطر بر دیگران گردن فرازی کند، کار بسیار اشتباهی کرده است رشد کند، اگ

زیرا فضل و برتری جنس مستلزم فضل و برتری شخص نیست. چه بسا سیاهی حبشی نزد 
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 1ها برتر باشد.الله متعال بر بسیاری از قریشی

دیدی امامت نزد ابن تیمیه عبارت از یک عقد است و به  این اعتبار ابن تیمیه چیز ج

اند. علمای فقه نیاورده است چرا که قبل از ایشان علمای اهل سنت همین دیدگاه را داشته

بر این مساله اجماع دارند چرا که امامت نزد آنها عبارت است از عقد مبایعه میان امام و 

  2اهل حل  عقد.

 گوید:و از جمله تعاریفی که ماوردی بر این عقد آورده است به عنوان مثال می

 3«باشد.عقدی است  رضایی و با اختیار و عنصر اکراه و اجبار در آن دخیل نمی»

دهد که همگی به اتفاق از هر توافقی که اما ابن تیمیه با روشی خاصی توضیح می

دارند و اتفاق علما مبنی بر بطالن شروط ناقض حکم الله مخالف کتاب الله باشد باز می

اینگونه شروط، با حکم الله و رسول مخالف است و به : »گویدمتعال را بازگو کرده و می

 4«باشند.اتفاق مسلمانان در تمام عقود، باطل می

کند از جمله این حدیث که در همچنین در این امور از نصوص بسیاری استدالل می

من اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله ومن اطاع »صحیحین آمده است: 

هرکس از من اطاعت کند، از الله «: »عنی ومن عصا امیری فقد عصانیامیری فقد اطا

اطاعت کرده است و هرکس از من نافرمانی کند، از الله نافرمانی کرده است و هرکس از 

امیر من اطاعت کند از من اطاعت کرده و هرکس امیر مرا نافرمانی کند، از من نافرمانی 
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 « کرده است.

امارت گمارده شود و شرط امارت وی این باشد که به به این ترتیب اگر شخصی به 

 شود. غیر حکم الله حکم کند، این شرط باطل است و بدان توجه نمی

ی سیاست اسالمی را در های نظریهابن تیمیه بر خود الزم دانست که عالمات و نشانه

 ند. ی آنچه سیاست شرعی نام نهاده درمان کرا از زاویهرد امامیه بیان کند و آن

 سیاست شرعی: 

سیاسة الشرعیة فی اصالح الراعی »شیخ االسالم ابن تیمیه در ابتدای کتاب خود 

اما »گوید: جمالتی را در باب اصالح فرمانروا و رعیت آورده است، ایشان می« والرعیة

و در آن  1«ای از سیاست الهی گردآوری شده استی مختصر مجموعهبعد؛ در این رساله

کند و قرآن کریم مملو از آیاتی است که امر به میان خالق و سیاست را بیان میی رابطه

کند و از ظلم نهی کرده و به  اجتناب و دوری از معروف کرده و به پیروی از آن تشویق می

ن تُّؤد ُّواْ »فرماید: کند مانند این کالم الله متعال که میآن امر می
َ
ْم أ كُّ رُّ مُّ

ْ
َ يَأ إِن َ اّلل 

مَ 
َ
واْ بِالَْعْدلِ الأ مُّ ن تَْحكُّ

َ
ْهلَِها َوإَِذا َحَكْمتُّم َبْيَن الن َاِس أ

َ
الله به  گمانبی: »«انَاِت إِلَى أ

که میان مردم باز گردانید. و هنگامی هاها را به صاحبان آندهد که امانتشما فرمان می

 ( 99)نساء:  «کنید، به عدالت داوری کنید.داوری می

بر عدل و داد داللت دارند، یعنی حاکم را نسزد که به هیچ وجه بر این آیه و دیگر آیات 

مردم ظلم کند، چرا که خداوند متعال راه محکم و میانه را ترسیم نموده است و حکم الله، 

بهترین احکام و شریعت او تعالی، همان است که او نازل کرده است و هرکس به آنچه الله 

                                                           

 31، ص 3منهاج السنه، ج  -1 



 139  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

 1م کرده است.فرستاده حکم کند به عدل و عدالت حک

ي َُّها »دهد: ی دیگر الله متعال مردم را به این صورت مورد خطاب قرار میاما در آیه
َ
يَا أ

ْم فَإِن َتَنازَْعتُّْم فِي َشْيٍء  ْمِر ِمنكُّ
َ
ْوِِل الأ

ُّ
وَل وَأ واْ الر َسُّ ِطيعُّ

َ
َ َوأ واْ اّلل  ِطيعُّ

َ
ال َِذيَن آَمنُّواْ أ

ولِ  وهُّ إِلَى اهللِ وَالر َسُّ ! اطاعت کنید الله را و اطاعت ایدکه ایمان آوردهای کسانی»: «فَرُّد ُّ

را به الله و پیامبر باز کنید پیامبر و صاحبان امر تان را و اگر در چیزی اختالف کردید، آن

 ( 95)نساء:  «گردانید؛

ی اول، متوجه والیان کند؛ آیهی اول در پی آن بود، تکمیل میاین آیه هدفی را که آیه

ی دوم مربوط و خواند و آیهو آنها را به حکم و قضاوت عادالنه فرا میامور است 

-مخصوص به رعیت است تا از والیان امور خود در مواردی که مطابق حکم الله حکم می

کنند، اطاعت کنند. و هرگاه آنها را به نافرمانی از الله متعال فراخوانند در این حالت دیگر 

نیست و درحالت اختالف نیز باید به کتاب الله و سنت اطاعت و فرمانبرداری پذیرفته 

ها به اهل آن و حکم کردن به عدل را واجب رسول او رجوع کرد. آیه، پرداخت امانت

 2گرا و والیت صالحه است.دانسته است و این دو جمع میان سیاست عدل

 محور تاکید نموده و ظلم نسبت به مسلمانان را چهرسول خدا بر شریعت عدالت

زنده باشند و چه مرده، حرام دانستند همچنان که مال، جان و آبروی آنها را حرام کرده 

ی رسول خدا در حجه الوداع، متضمن و متشکل از این احکام است به همین سبب، خطبه

ها، اموال و آبروی شما بر شما حرام است مانند حرمت این روز و به درستی که جان»بود: 

کردم پس آنکه حضور دارد، این موارد را به کسانی که حضور ندارند، این ماه؛ آیا ابالغ 
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 «1برساند.

 اینها جمالتی بود که از شیخ االسالم نقل شد. 

های ی عدالت را از جمله موارد و ویژگیشاگرد او ابن قیم به خوبی فکر و اندیشه

کس هرآنچه برد و عدالت نزد او موافق با احکام شریعت است و برعشریعت به کار می

مطابق با احکام شریعت نباشد، عادالنه نیست. هدف شریعت اصالح زندگی دنیا و آخرت 

ها است پس مطابق با این اهداف، احکامی در نهایت عدالت فرستاد؛ پس ابن قیم، انسان

ی این اندیشه داند و نتیجهسیاست عادالنه را جزئی از اجزاء شریعت و یا انشعابی از آن نمی

کند که سیاست را ی آن با شریعت بدین شکل نزد ابن قیم تجلی میعدالت و رابطه در باب

نوع اول سیاست ظالمانه و تاریک است که شریعت »گوید: به دو قسم تقسیم نموده و می

را تحریم نمورده است و نوع دوم سیاست عادالنه که حق را از ظالم ستمگر بگیرد، عین آن

 2شریعت است.

میه، با جدایی سیاست از شریعت موافق نیست و معتقد است که شاگرد ابن تی

سیاست عادالنه همان است که شریعت آورده و برای آن آمده است و میان این دو جدایی 

را به خاطر مصلحت شما گوید: ما آننیست و در مورد به کار بردن اصطالح سیاست می

له و رسول است؛ الله متعال پیامبران چرا که در حقیقت نام آن عدل ال 3ایم.سیاست نامیده

های آسمانی را نازل کرد تا مردم در میان خود به عدالت و بر مبنای آن را فرستاد و کتاب

 ها و زمین بر آن بنا شده و برپا است. رفتار کنند، عدلی که آسمان
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در این صورت سیاست عادالنه جزئی از اجزای شریعت است؛ جزئی که ارکان آنها 

 مل کرده تا به امورات مردم رسیدگی کند. را کا

های حکم به شریعت و سیاست و تقسیم دین به شریعت و حقیقت یا اما تقسیم روش

هایی صحیح نیست بلکه باید چنین تقسیم آن به عقل و نقل، باطل است و چنین تقسیم

 شود، صحیح و فاسد؛سیاست، طریقت و عقل، همگی به دو قسم تقسیم می»بگوییم: 

شریعت در  1«باشد.صحیح بخشی از  شریعت است و باطل متضاد و منافی با شریعت می

توان ذات خود نسبت به دیگر احکام و قوانین شامل احکام کامل و ارزشمند است و نمی

 کاری شریعت در محقق نمودن مصالح مسلمانان را داشت مگر به دو شکل: تصور کم

شریعت و عدم توانایی آنها در مطابقت آن با اول: کوتاهی برخی افراد در شناخت 

انجامد و برخی واقعیت که به معطل گذاشتن اجرای حدود الهی و پایمال نمودن حق می

-کوبند و زیر پا میهای شریعت را هتک کرده و به دیوار میگستاخی نموده و حرمت

 گذارند. 

عملکرد قبلی است و به  گرا و در برابردوم: این گروه و این عملکرد، عملکردی افراط

ای که موافق با حکم گونهدهند، بهی اشتباه و نادرست، احکام را با شریعت انطباق میشیوه

 باشد.الله و رسول نمی

مشکل هر دو گروه این است که نسبت به آنچه الله متعال به سبب آن رسوالن و »

آنها، عدلی که الله متعال  یعنی هدف 2«های آسمانی را فرستاد، شناخت کافی ندارند.کتاب

 باشد. ها و زمین را بر آن پابرجا نموده است، نمیآسمان
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به کار بردن اصطالح )سیاست شرعی( و تقسیمی که ابن قیم از آن بیان داشت، بعدها 

م( به هنگام بحث در این 1441 -هـ 949کنیم مقریزی )موثر واقع شد چنانکه مالحظه می

کند که کند و ذکر میرا معین میبرد و حدود آنکار می موضوع، این اصطالح را به

مسلمانان زمان او و بلکه مسلمانان در زمان دولت ترکیه، احکام را به دو قسم احکام 

کردند. و احکام سیاسی دو نوع بود: احکام عادالنه که پیرو شرعی و سیاسی تقسیم می

ای ریم کرده بود. و سیاست کلمهرا تحاحکام شرعی بود و احکام ظالمانه که شریعت آن

باشد و بعدها حرف )س( را به ابتدای آن افزودند. اما می« یاسة»مغولی است که اصل آن 

را به چنگیز خان  1پندارند که این کلمه عربی است. و مقریزی کتاب )الیاسا(افراد ناآگاه می

را به عنوان قانونی برای ها بوده و آندهد کتابی که حاوی قانون و مجازاتمغول نسبت می

یافت و قوم خود قرار داد. و این کتاب بعد از او میان فرزندانش دست به دست انتقال می

چنان به آن چنگ زده و بر آن پایبند بودند که اولین مسلمانان به قرآن ملتزم و پایبند بودند. 

ند و به اسالم به های اسالمی پراکنده شدزمانی که طوایف مغول زیاد شدند و در سرزمین

عنوان دین خود گردن نهادند و تعالیم کتاب ارزشمند قرآن را فراگرفتند و احکام شریعت 

را آموختند، میان حقایق تعالیم شرعی و کتاب آسمانی و مفاسد کتاب )یاسا( جمع نمودند 

و احکام عبادی و قضایای شرعی را با تاثیرپذیری از قواعد کتاب یاسا که کتاب جد و 

نامیده و با آن « حاجب»ورشان چنگیز خان بود مصوب نمودند و این قواعد را سر

 کردند. اختالفات مالی میان مردم را برطرف می
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 مرجئه:  -3

ی این اختالف ظهور و بروز آرا دیدیم که چگونه میان مسلمانان اختالف افتاد و نتیجه

ین میدان گروه دیگری نیز شروع هایی همچون شیعه و خوارج بود و اما در او نظریات فرقه

 ی مرجئه بود. به جوالن کردند و آن فرقه

مهلت داد. آنها امر و سرانجام « امهل»ی )مرجئه( مشتق از )ارجاء( است یعنی کلمه

کنند و برخی از آنها نام کسانی را که در موردشان اختالف دارند، به روز قیامت واگذار می

دانند های گناهکار، میبه معنی برانگیختن امید در انسان« ءأرجا»ی خود را، مشتق از فرقه

 1کنند.و آنها هر مسلمانان گناهکاری را به توبه و بازگشت به سوی خدا، امیدوار می

ای پرداختند که قبل از آنها، شیعه و خوارج در گانهسپس این گروه به بحث مسائل سه

 مورد آن بحث کرده بودند. 

دانستند و روشن شد، خوارج مرتکب گناه کبیره را کافر میچنانکه بیان کردیم 

دانست. مرجئه آمد و اعالن کرد همچنانکه شیعه نیز امامت را رکنی اساسی در اسالم می

ایمان یعنی شناخت الله متعال و رسوالن او و هرکس ال اله اال الله محمد رسول الله را 

دانستند و این در واقع ایمان شرط نمیبشناسد، مومن است یعنی آنها عمل را همراه با 

-واکنشی نسبت به خوارج بود که عمل بر فرایض و ترک گناهان کبیره را شرط ایمان می

دانستند. همچنین این دیدگاه  واکنش و پاسخی به شیعه بود چرا که شیعه اعتقاد داشت 

 ایمان به امامت و اطاعت از امام، جزء ایمان است. 

 داند: های مرجئه می، عوامل اساسی اشتباه در اندیشهابن تیمه دو اصل را

اول: آنها گمان کردند که ایمان تنها یک مرتبه و درجه دارد و گفتند: ایمان فرشتگان، 
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های فاسق با هم برابر است. این در حالی است که ایمانی که الله متعال پیامبران و انسان

بر فرشتگان نوعی از ایمان واجب کرده  واجب کرده با این ایمان بسیار متضاد است؛ پس

که بر بشر واجب نکرده است یا بر پیامبران نوعی از ایمان واجب کرده که بر غیر نبی 

واجب نکرده است و مقصود ما در اینجا این نیست که تنها بر آنها عمل را واجب نموده 

 است بلکه تصدیق و اقرار نیز الزم و واجب و ضروری است. 

که ایمان قایل به تمییز و تفاضل مردم در انجام اعمال نیستند، درحالیدوم: مرجئه 

دهد، دهد با کسی که برخی از آنها را انجام نمیکسی که واجبات را به طور کامل انجام می

یکسان نیست همچنین ایمان شخص دزد، زناکار و شراب خوار مانند ایمان غیر آنها 

  1نیست.

 ر(: )نفی کنندگان تقدیقدریه  -4

گوید: در اواخر عهد صحابه، قدریه به وجود آمدند و اصحابی که باقی ابن تیمیه می

مانده بودند هچون ابن عمر، ابن عباس، وائلة بن اسقع و ... با آنها مناظره و مباحثه 

 2کردند.

روی انسان به دست اوست و خداوند اعمال و امور را مقدر گویند: امور پیشآنها می

شود اولین کسی که این ایده و اندیشه را مطرح کرد، مردی از اهل گفته مینکرده است. 

بصره و از فرزندان مجوس بود؛ معبد جهنی اینها را از او فرا گرفت و غیالن از معبد جهنی 

 3آموخت.
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را برای در ادامه شرح و تحلیل ایمان به تقدیر خواهد آمد اما اکنون مختصری از آن

. مذهب اهل سنت و جماعت در ایمان به تقدیر چنانکه شیخ االسالم کنیمخواننده بیان می

ابن تیمیه بدان اشاره نموده است، به این صورت است که الله متعال خالق هر چیزی و رب 

باشد. هرچه و مالک آن است هیچ پروردگاری جز او نیست و هیچ خالقی جز او نمی

ی که به بنده برسد، الله متعال به وی شود، هر نعمتشود و هرچه نخواهد نمیبخواهد می

باشد، چراکه الله عطا کرده و هر شری که به او برسد به سبب گناهان و کردار زشت او می

و َعن َكثِيرٍ »فرماید: متعال می ْم َويَْعفُّ يِْديكُّ
َ
ِصيَبٍة فَبَِما َكَسَبْت أ ِن م ُّ م م  َصابَكُّ

َ
: «َوَما أ

ید و )الله( از بسیاری اکارهایی است که انجام دادهخاطر هر مصیبتی که به شما رسد، به »

 ( 32)شوری:  «گذرد.)گناهان( در می

َصابََك ِمن َسي َِئٍة »فرماید: و همچنین می
َ
ِ َوَما أ َصابََك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اّلل 

َ
ا أ م َ

به تو  ها به تو رسد، پس از جانب الله است و آنچه از بدیآنچه از نیکی: »«فَِمن ن َْفِسَك 

آوری، ( یعنی هر نصرت و پیروزی که بدست می75)نساء:  «رسد، از جانب خود توست.

رسد به الله متعال به تو ارزانی کرده است و هر اندوه، پستی، بلندی و شری که به تو می

-سبب گناهان و اشتباهات تو است و تمامی امور تحت خواست، قدرت و خلق او می

به قضا و قدر الله متعال ایمان بیاورد و به شریعت و اوامر الهی  بایستمی باشند پس بنده

 گردن نهد. 

شود، در تقدیر، میان بنده و عمل مطابق با شریعت الله متعال حایل و مانع نمی

گوید: ما همراه رسول خدا در بقیع در عنه روایت شده که میاللهصحیحین از علی رضی

ما منکم احد اال وقد کتب مقعده من »لله فرمود: ی شخصی بودیم، رسول اتشییع جنازه

یک از شما نیست مگر اینکه جایگاه او در آتش و در بهشت هیچ«: »النار و مقعده من الجنة
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مان در لوح صحابه گفتند: ای رسول خدا، آیا به نوشته« مشخص و نوشته شده است.

وا فکل میسر لما خلق له، اعمل»محفوظ اعتماد نکنیم و اعمال نیک را ترک کنیم؟ فرمود: 

اما من کان من اهل السعادة فسییسر لعمل اهل السعادة و اما من کان من اهل الشقاوة 

عمل کنید، زیرا هر انساني براي چیزي که بخاطر آن آفریده «: »فسییسر لعمل اهل الشقاوة

هل گراید و هرکس اشده آمادگي دارد. هرکس اهل سعادت باشد، به عمل سعادتمندان می

سپس این کالم الله « شود.شقاوت باشد اعمال بدبختان و شقاوتمندان برایش میسر می

ْعَطى وَات ََقى»متعال را تالوت فرمود: 
َ
ا َمن أ م َ

َ
ْسَنى*  فَأ َق بِالْحُّ رُّهُّ *  َوَصد َ ِ فََسنُّيَس 

ا َمن  لِلْيُّْسَرى ْسَنى*  بَِخَل وَاْسَتْغَنى* َوَأمَّ َ  بِالْحُّ رُّهُّ لِلْعُّْسَرى*  َوَكذ َ ِ پس : »«فََسنُّيَس 

)در راه الله( بخشید و پرهیزگاری کرد. و )سخنان( نیک را تصدیق کرد. پس  کهاما کسی

بخل ورزید و بی نیازی طلبید. و  کهدهیم. و اما کسیما او را برای )راه( آسان توفیق می

)لیل:  «دهیم.سوق می)نیز سخنان( نیک را تکذیب کرد. پس بزوری او را به )راه( دشوار 

9-12 ) 

ی از این روشن شد که ارتباط افعال با نتایج آن در رفتار و زندگی انسان، مانند رابطه

میان سبب و مسبب در عالم طبیعی و به حکم عقل و تجربه است؛ رشد گیاه بستگی به بذر 

 شود و مرگ با قتل و...و آب دادن دارد و سیری با خوردن محقق می

کرد و خود الگویی نیک لیل رسول خدا دیگران را به عمل کردن تشویق میبه همین د

بود در عمل به آنچه الله متعال دوست داشت و رضای او در آن بود؛ و ما را نیز بدان امر 

المومن القوی خير واحب الى »کرده است. در حدیث صحیح آمده که پیامبر فرمودند: 
رص على ما ينفعک واستعن باهلل ولا اهلل من المومن الِعيف ویف كل خير اح

تعجزن فان اصابک شىء فلا تقل لو انى فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر اهلل 
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مومن قوی نزد الله متعال از مومن ضعیف، «: »وما شاءفعل فان لو تفتح عمل الشيطان

تر است و در هر دو خیر و خوبی است. در آنچه به سود تو است، حریص بهتر و محبوب

-ش و از الله یاری بجو و درمانده نشو، اگر چیزی به تو برسد نگو اگر فالن کار را میبا

کند زیرا شد بلکه بگو خداوند مقدر کرده بود و خداوند هرچه بخواهد میکردم، فالن می

 « کند.های شیطان را باز میی وسوسهدروازه« اگر»ی کلمه

بر آنچه به سود ما است، حریص باشیم و  پیامبر ما را به دو چیز امر کرده است: اینکه

آن انجام اوامر خداوند یعنی عبادت و اطاعت از الله و رسول است و اینکه از الله یاری 

بجوییم و این متضمن ایمان به تقدیر است و هیچ توفیق و نصرت و یاری جز به توفیق او 

  شود.شود و آنچه نخواهد نمیتعالی میسر نیست و هرچه بخواهد می

اما اگر کسی چنین پندارد که بدون یاری و خواست الله،از او تعالی اطاعت و پیروی 

با قدرت کامل و خواست نافذ و اینکه همه چیز مخلوق  -پندارند چنانکه قدریه می -کرده 

باشند، به مبارزه برخاسته است. از طرف دیگر اگر کسی چنین گمان کند که آنچه او می

ه مخالف امر شرعی دینی و یا مخالف آن باشد، پسندیده و نیک بخواهد انجام دهد، چ

ها، پیامبران، وعده و وعید الله متعال را است درحقیق با دین الله به مبارزه برخاسته و کتاب

دروغ شمرده است و غضب و مجازات الله متعال نسبت به این شخص شدیدتر و بدتر از 

تقدیر ایمان داشته باشد و به اوامر و نواهی رو انسان باید به شخص قبلی است. از این

شریعت، گردن نهد و اگر کار نیکی کرد، الله متعال را شکر و سپاس گوید و اگر عمل 

بدی از او سرزد، از او تعالی طلب آمرزش کند و بداند که اینها به قضا و قدر الهی بوده 

وقتی گناه کرد، توبه السالم است، در این صورت این شخص از مومنان است. آدم علیه

کرد و الله او را برگزید و هدایت کرد اما ابلیس راه عناد و لجبازی درپیش گرفت و تکبر 
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نمود و مورد لعنت خداوند متعال قرار گرفت و او را از درگاه خود دور کرد. پس هرکس 

های توبه کند، آدم است اما کسی که گناه کند و به تقدیر استناد کند ابلیس است. انسان

 1کنند.شان ابلیس  پیروی میها از دشمنکنند اما بدبختخوشبخت از پدر خود پیروی می

-ای بودند که در عصر صحابه به وجود آمدند؛ عبدالله بن مبارک میاینها چهار فرقه

 2«اصول بدعت چهار تا هستند: خوارج، شیعه، قدریه و مرجئه.»گوید: 

 پیروان جهم بن صفوان؛ بدعت جبر و نفی صفات پروردگار  جمهیه: -5

جهم بن صفوان در سمرقند خراسان رشد کرد و پرورش یافت و شاگرد جعد بن 

 درهم بود و منهج تاویلی وی را فراگرفت. 

ی نماز( خطاب به مردم گفت: روایت شده است که خالد بن عبدالقسری )در خطبه

-تعال از شما قبول کند و من نیز جعد بن درهم را قربانی می)ای مردم، قربانی کنید، الله م

پندارد، خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خود برنگزیده و با موسی کنم چرا که او می

گوید. سپس از صحبت نکرده است؛ پاک و منزه است الله متعال از آنچه جعد بن درهم می

 « منبر پایین آمده و او را ذبح کرد.

گویند و در این موارد، کتاب الله را جمهیه و معتزله چنین می»گوید: ذهبی می

 3«پندارند که خداوند از این چیزها منزه و مبرا است.تحریف کرده و می

اعتقاد به جبر و نفی صفات پروردگار نیز به جهم منتسب است و علما او را بدعتی و 

وص شرعی بود، چرا که نصوص دانند زیرا تاویالت وی منحرف و مخالف با نصفاسق می
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کند و اثباتگر آزادی انسان و شریعت صفات و اسامی نیکوی پروردگار را اثبات می

کند. امامان اهل سنت امثال مسئولیت وی نسبت به اعمالش است و جبر را از او نفی می

ا ابن حنبل، ابن قتیبه، ابن مبارک و امثال آنها، او را رد کردند. جای تعجب اینجاست ب

اینکه جهم بن صفوان معتقد به جبر بود خود همراه حارث بن سریح بر علیه بنی امیة خروج 

کرد و جنگید برخالف اعتقادی که در مورد جبر داشت چون اگر واقعا معتقد به جبر بود 

 داشت.امیه باز میشد و او را از خروج بر علیه بنیتاثیر این اعتقاد بر عملش آشکار می

ینکه چنان که شهرستانی گفته است، جبری مسلک بود، در همان زمان او با وجود ا

آمد چرا که به نفی صفات پروردگار و خلق قرآن اعتقاد یکی از شیوخ معتزله به شمار می

  1داشت.

ما ترسیم نموده است، وی  تر از اعتقادات او برایتر و دقیقای واضحاشعری چهره

دهد جز پروردگار یکتا؛ و فقط او ی انجام نمیکس هیچ عملدرحقیقت هیچ»گوید: می

شود: شود، چنانکه گفته میفاعل است و افعال مردم به طور مجازی به آنها منتسب می

درخت و زمین به حرکت درآمد و خورشید غروب کرد، درحقیقت الله متعال است که با 

ست که او تعالی کند و تنها تفاوت با انسان در این اخورشید، زمین و درخت چنین می

برای انسان یک قوه و نیرو آفریده تا با آن کارها را انجام دهد و برای انجام این فعل، برای 

  2«او اراده و اختیار قرار داده است همچنان که برای وی قامت، رنگ و روی آفریده است.

در این سخن به روشنی شاهد مغالطه هستیم به این صورت که او افعال بندگان و 

آیند، یکسان قرار داده است و آنها را یکی و متساوی اتی را که این افعال بدان وجود میصف
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دانسته است، درواقع خلقت طول و عرض و رنگ و دیگر صفات انسان با اراده و خواست 

-و قدرت انسان نبوده است، اما افعال و اعمال انسان، تحت خواست و قدرت انسان می

 1باشند.ی او میو تحت قدرت و ارادباشند و این افعال از او 

را در برابر سنت به کار بردند چرا که هرچه علیه « بدعت»در ابتدا صحابه اصطالح 

سنت و به دشمنی آن برخیزد، بدعت است )سنتی که تبعیت از آن واجب است، سنت 

باشد و هر دوی باشد، سنت شامل اصول، اعتقادات، اعمال و عبادات میرسول خدا می

 2شوند.(نها در آنچه الله متعال خبر داده و امر کرده داخل میای

ابن تیمیه بدعت را به دو نوع تقسیم کرده است: نوع اول بدعتی است که پیروان آن 

-خواهند از نصوص پیروی کنند اما در فهم آیات قرآن و احادیث دچار خطا و اشتباه میمی

همان جمهیه  -مرجئه؛ اما نوع دوم بدعت ی میانه و معتدل و شوند مانند خوارج و شیعه

اصل دین آنان پیروی از قرآن و سنت نیست چرا که آنها صفاتی را که نصوص،  -باشند می

 کنند. اند، نفی میتایید کرده

جایز نیست در قرآن مواردی باشد که مخالف : »3گویدابن تیمیه در عبارتی جامع می

که در قرآن معنای آن بیان شود، چرا که خداوند صریح عقل و احساس انسان باشد مگر این

ها و بیان روشنی برای مردم قرار داده است پس جایز نیست که متعال قرآن را شفای دل

-ها، پنهان مانده است بهها و برخی زمانخالف آن باشد اما آثار رسالت در برخی مکان

شناسند و این پنهان نند و نمیداای که آن مردمان، آنچه را رسول خدا آورده است نمیگونه
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ماندن یا به سبب عدم شناخت و معرفت نسبت به لفظ و معنای آن است که در این صورت 

برند و به این ترتیب، شر و بدی و به سبب عدم شناخت نور نبوت، در جاهلیت به سر می

های سبب، فتنهآید. بدین هایی که در اثر جنگ بوجود میپیوندد مانند فتنهتفرقه به وقوع می

قولی و عملی ناشی از جاهلیت است، جاهلیتی که به سبب پنهان ماندن نور نبوت از آنها 

ها و ها گرفتار شده و بدعتبه وجود آمده است و چون نور نبوت قطع شود در بدعت

پیوند. و اگر نزاع در اصول و فروع گناهان به وجود آمده و شر و بدی میان آنان به وقوع می

شود بلکه افراد درگیر همچنان سر لله و رسول او عرضه نشود حقیقت روشن نمیبه ا

 مانند. درگم و بدون دلیل در کار خود باقی می

گردد، خصوصا بحث ها به آنان باز میی متکلمین که این جداییقبل از ورود به دایره

ون به بیان موضع ها، اکنها و اشعریهای متکلمین یعنی معتزلیدر مورد بزرگترین گروه

کند. پردازیم؛ ابوحنیفه با توصیف خود، گرایش صحیح را برای ما روشن میسلف می

گرایش و راهی که برای مسلمانانی که در نزاع و دیگری با یکدیگر به سر می برند، راه 

نجات و کمک کننده است؛ از ایشان در مورد جماعت پرسیده شده و ایشان فرمود: 

ست: اینکه ابوبکر و عمر را برتر از سایر صحابه و مردمان پس از جماعت هفت چیز ا»

انبیا بدانی، عثمان  و علی را دوست داشته باشی، هرکس از اهل قبله که مرد و گناهکار 

طور بود، بر وی نماز گذاری، با رای و نظر خود در مورد الله چیزی نگویی بلکه او را همان

 «که خودش توصیف نموده، وصف کنی.

مذهب اهل »گوید: مچنین امام ابویوسف که یکی از شاگردان و یاران اوست میه

یک از جماعت نزد ما و فقیهانی که اهل بدعت و هوای نفس نیستند این است که: هیچ

اصحاب رسول خدا را دشنام ندهی، از آنها عیبجویی نکنی، اختالفات آنها را ذکر نکنی که 
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یک ، در این شک نکنی که آنها مومن بودند، هیچشودسبب انحراف و کج شدن قلوب می

از اهل قبله را که به اسالم اقرار کرده و به قرآن ایمان دارد، تکفیر نکنی، حتی اگر گناهی 

ها را نگویی، در دین با یکدیگر ی ایمان خارج نکنی، سخن قدریکرده بود او را از دایره

 .«ها استجنگ و دشمنی نکنید که از بزرگترین بدعت

ی اهل سنت و جماعت روشن شد تا همچنین پاسخی باشد برای و اینچنین عقیده

 شکافی که در امت به دست معتزله روی داد چنانکه خواهیم دید. 

 اصول معتزله و اعتراض و انتقاد علمای اهل سنت نسبت به آن معتزله: -6

 تعریف: 

اند که به وجود آمدن آورده هاهای مربوط به فرقهتقریبًا تمام مصادر تاریخی و کتاب

هـ( پیرامون حکم  112مذهب اعتزال به اختالف واصل بن عطا با استادش حسن بصری )

گردد. و به همین سبب واصل بن عطا مجلس حسن بصری را ترک مرتکب کبیره، باز می

هـ( بر این باور است که ایجاد معتزله  377گفت. به جز این روایت مشهور، ملطی )متوفی 

گردد، چرا که آنها از یاران زمان اعتزال حسین بن علی از خالفت به نفع معاویه بازمی به

گفتند: به که میی خانه و مساجد رفتند. درحالیعلی بودند و از مردم جدا شده و به گوشه

نامیده شدند، اما قول بهتر و « معتزله»شویم. و به این سبب علم و عبادت مشغول می

 ت اول است. راجح، همان روای

به هر حال، خوارج با عواملی که ذکر نمودیم، از جماعت جدا شدند و همین کار را 

معتزله با روشی دیگر انجام دادند و نام معتزله را برای خود برگزیده و اصول پنجگانه وضع 

نموده و بدان اعتقاد داشتند، از جماعت مسلمانان جدا شده و کنار کشیدند و بسیار بر 

ظهور و اعالن عقاید  خود، حریص بودند به همین دلیل از سوی علما، انکار و  جدایی و
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یک از مسلمانان صدر ها و باورهایی را ایجاد کردند که هیچطرد شدند چرا که آنها اندیشه

اسالم به آن باور نداشتند مانند حکمی که در مورد مرتکب کبیره قایل شدند که در 

خیان قرار دارد و تقدیر را نفی کردند. عبدالله بن مبارک منزلگاهی میان بهشتیان و دوز

ای طالب علم، نزد حماد بن زید »گفت: داشت و میمسلمانان را در مورد آنها بر حذر می

 « های عمرو بن عبید دوری کن.برو؛ علم را با صبر و بردباری فراگیر و از بدعت

ن طلوع و بروز مسائل کالمی از این مطلب به جدایی علمای حدیث و متکلمین از زما

ی جماعت اسالمی بود و مرتبط و متصل با بریم. عمرو بن عبید قبل از این، در دایرهپی می

ی ی درس امام حسن بصری، امام بصرهاصول اسالمی و از بزرگ شدگان مکتب و حلقه

ن رفت اما وقتی اظهار داشت که دیدگاه وی مخالف با جماعت مسلمیبزرگ، به شمار می

کند که ی مبتدعین پیوست؛ ابن حبان به این صورت او را توصیف میاست، به جرگه

خداترس و عابد بود تا اینکه بدعتی ایجاد کرد و از مجلس حسن بصری جدا شد و گروهی 

-نیز با او همراه شدند که معتزله نامیده شدند. صحابه را دشنام داده و در حدیث دروغ می

 گفت اما نه به عمد... 

 اصول پنجگانه نزد معتزله: 

ای که معتزله بر آن اتفاق دارند، عبارتند از: توحید، عدل، وعده و اصول پنجگانه

وعید، منزلة بین منزلتین و امر به معروف و نهی از منکر؛ و هرکس به این اصول چیزی 

 بیفزاید و یا کم کند الیق لقب اعتزال نیست. 

ها را و براق است مانند معدن تقلبی که چشم های معتزله، درخشانافکار و اندیشه

شود درخشندگی آن، دروغین است؛ اگر به دقت رباید اما کسی که دقت کند متوجه میمی

به فهم و شناخت اصول آنها یک به یک بپردازیم و آنها را تحلیل کرده و با عقاید اهل سنت 
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  شود.مقایسه کنیم، تقلبی بودن عقاید آنها بر ما آشکار می

نفی صفات خداوند متعال است. امام ابوالحسن اشعری در  1مقصود آنها از توحید

                                                           

ی این کتاب و در باب انتخاب خود این اصول پنجگانه را به کار گرفتند چنانکه در مقدمهمعتزله با   -1 

ی علوم اسالمی بیان کردیم. آنها به دو اصل از ی اصطالحات و کیفیت به کارگیری آنها در جرگهمسئله

ات بالیدند و آن دو توحید و عدل هستند؛ و درحقیقت قصد آنها از توحید، نفی صفاین اصول می

پروردگار و از عدل، نفی تقدیر است. قبل از وارد شدن به توضیح این اصول پنجگانه، ضروری است که 

گیرد، بشناسیم و اینکه اصل توحید نزد اولین مسلمانان که ی اسالم قرار میابتدا موضوعاتی که در دایره

توحیدی که الله با »گوید: یه میرا از کتاب و سنت فهمیده بودند، چه بوده است؟ شیخ االسالم ابن تیمآن

آن پیامبرش را فرستاد و کتابش را نازل کرد، عبادت خداوند یگانه و بی شریک است.  این توحید، توحید 

و »«: َوإَِلُهُکْم إَِلٌه َواِحٌد »فرماید : باشد چنانکه الله متعال میالوهیت است که متضمن توحید ربوبیت می

 ( 163)بقره : « الله شما الله یگانه است.

اَي َفاْرَهُبونِ : »فرمایدو اینکه می َما ُهَو إِلٌه َواِحٌد َفإیَّ دو معبود را نگیرید، فقط »«: الَ َتتَِّخُذوْا إِلَهْیِن اْثنَْیِن إِنَّ

 ( 91)نحل:  «او معبود یگانه است، پس )تنها( از من بترسید.

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاْعُبُدونِ َوَما َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك »فرماید: و اینکه می ُسول  إاِلَّ ُنوِحي إَِلْیِه َأنَّ و )ما( پیش »«: ِمن رَّ

معبودی جز من نیست، پس »از توهیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی کردیم که: 

 ( 29)انبیاء: «. تنها مرا عبادت کنید

آمیزی که مشرکان به ی شرکاین توحید استوار است، با عقیدهی به این ترتیب، دعوت پیامبران که بر پایه

کردند که پروردگار جهانیان یکی است اما نهادند، منافات دارد چرا که مشرکان اقرار میآن گردن می

إاِلَّ  َوَما ُیْؤِمُن َأْکثَُرُهْم بِاللهِ »فرماید: کردند چنانکه خداوند متعال میهمراه با او غیر او را نیز عبادت می

ْشِرُکونَ  « اند.آورند، مگر اینکه آنان )به نوعی( مشرکبه الله ایمان نمی هاو بیشتر آن»«: َوُهم مُّ

 ( 126)یوسف: 

َماَواِت َواأْلَْرَض َلَیُقوُلنَّ »فرماید: و خداوند عزوجل می ْن َخَلَق السَّ هُ َوَلئِن َسَأْلَتُهم مَّ  هاو اگر از آن«: »اللَّ
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ای از ی آنها را آورده است و ما نیز جرعهکتاب )مقاالت االسالمیین( به طور کامل عقیده

کنیم. آنها نوشیم و مواردی را که در ذیل این اصل بدان معتقدند، بیان میاین کتاب می

ند یگانه است و هیچ چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست. اجماع دارند که خداو

جسم نیست و جوهر نیست و عرض نیست. مکان او را احاطه نکرده است و زمان بر وی 

کند. بر چیزی از ها حلول نمیجاری نیست. ممارست و رنج، بر او جایز نیست و در مکان

شود و هرچیزی که به ذهن نمیصفات مخلوقات که داللت بر حدوث آنها دارد، توصیف 

خطور کند و با وهم و گمان انسان تصور شود، شبیه خداوند نیست. قبل از موجودات و 

خلق مخلوقات، موجود بوده و همیشه عالم، قادر و زنده بوده و هست و خواهد بود. 

 بیند و بر او احاطه ندارند. ها او را نمیچشم

موده است چرا که وی به عقاید آنها آگاه است و اشعری عقاید آنها را برای ما بیان ن

 مدت چهل سال با آنها بوده است و برای ما عقاید آنها در مورد توحید را بیان کرده است. 

برای اطالع از عقاید آنها، شناخت الفاظ و اصطالحات فلسفی الزم است عالوه بر 

ها عاری بدانیم چقدر قلبشود اند که باعث میشناخت اوصاف ناشایستی که به کار برده

و خالی از هیبت و ترسی است که در دل اولین مسلمانان بود و همچنین سخنی را که 

نفی عیب از آنجا که عیب در مورد »گوید: منسوب به جنید است درک می کنیم که می

گویا مقصود وی اطالق کلمات مترادفی است که « خداوند محال است، خود عیب است.

نه گرما دارد و نه رطوبت، نه سفت است و نه »گویند: کنند و میند نفی میآنها از خداو

و دیگر الفاظی که با ادب سخن گفتن در مورد پروردگار « طول، عرض و عمق دارد...

                                                                                                                                                    

نک: شرح  (29)لقمان: « الله»گویند: مسلمًا می« و زمین را آفرید؟! هاچه کسی آسمان»بپرسی: 

 هـ.  1325، ابن تیمیة، چاپ کردستان، مصر، سال 21-22العقیدة االضفهانیة ص 
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عالمیان منافات دارد. به این ترتیب حکمت سکوت سلف صالح از گفتن امثال این سخنان 

شویم و این دلیلی بر ایمان عمیق و توجه زیاد آنها میو اکتفا نمودن به قرآن کریم را متوجه 

کردند، هم حفظ نموده و هم به آن عمل را تالوت میبه کتاب خداوند متعال است؛ هم آن

 کند. نیاز میدانستند که قرآن آنها را از همه چیز بیکردند و به یقین میمی

ی خداوند و نفی صفاتی مفهوم توحید به عنوان اصل اول نزد معتزله، اثبات یگانگ

شود. دیدن خداوند متعال در است که به گمان آنها، اثبات آن صفات منجر به شرک می

شود و آن محدث و آخرت را انکار کردند. همچنین فرع دیگری از این اصل ناشی می

مخلوق دانستن قرآن است اما علمای اهل سنت در کمین آنها نشسته و با براهین عقلی، 

ی ی امام احمد با آنها مهمترین سند برای عقیدهنها را باطل کردند و مجادلهی آعقیده

 راستین اهل سنت و جماعت است. 

کنند. ی توحید تاکید میمعتزله گمان کردند که با نفی صفات پروردگار، بر عقیده

با  کردند و مخالفین خود راآنها تشبیه، تجسیم و سخنان ناروا در مورد پروردگار را رد می

کردند و اولین کسانی هستند که مخالفان خود را با این صفات این صفات توصیف می

 نکوهش کردند. 

هایی که در دین مدح و یا نکوهش به آنها ابن تیمیه در انتقاد از آنها معتقد است اسم

تعلق گرفته است، فقط همان اسامی است که خداوند دلیلی در مورد آنها فرستاده است و 

کند مانند اسامی مومن، کافر، عالم، جاهل، مقتصد و سنت و اجماع بر آن داللت میقرآن، 

یک باشد و هیچگانه نه در کتاب الله و نه در حدیث رسول خدا نمیملحد؛ اما این الفاظ سه

باشد به همین سبب، توحید نزد آنان از آنها به طور مطلق بر سلف و امامان امت منطبق نمی

کنند و هرکس چیزی از آن با آن تمام صفات پروردگار را نفی می اصطالحی است که
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خداوند »کنند حتی اگر کسی بگوید: صفات اثبات کند، او را به تشبیه و تجسیم متهم می

، نزد آنان مشبهه و مجسمه است. اما توحیدی که خداوند با آن «او علم دارد»یا « بیندمی

یک از این مصطلحات را شامل ی را نازل کرد، هیچهای آسمانپیامبران را فرستاده و کتاب

شود، بلکه الله متعال به بندگانش امر نمود که تنها او را عبادت کنند و با او چیزی را نمی

کس بهره و نصیبی از عبادت و توابع آن ندارد، این در عمل است. و در شریک نگیرند. هیچ

ن توصیف نموده است و پیامبر، خداوند قول: ایمان به چیزی است که خداوند خود را به آ

را به آن توصیف کرده است. پس توحید با قول و کالم است و به این معنا که خداوند را به 

اند وصف کنند و حتی این به تنهایی برای نجات و آنچه پیامبران او را توصیف نموده

تنهایی به عنوان معبود  سعادت کافی نیست بلکه باید خداوند یگانه را عبادت کرد و او را به

است. این جدایی میان علم و عمل و برگزیدن یک « الاله االالله»برگزید و این معنای قول 

کند بخش بر دیگری و جدل در قضایای ثابت، همه این عوامل، آنها را به فالسفه نزدیک می

دهد که ی میرا به آرا و نظریاتو عقیده واالی حاکم بر زندگی را دگرگون کرده و جای آن

 باشد.مناقشه، اختالف و نظرات متفاوت در رد و قبول پیرامون آن می

های نیکوی او و ای میان صفات خداوند متعال و افعال و نامعالوه بر این، هر مقایسه

دهد که مصطلحات آنها به اند، به ما نشان میی توحید بیان کردهمیان آنچه آنها  به بهانه

تر است تا به آیات قرآن؛ قرآن کریم مملو از اثبات صفات نان نزدیکالفاظ فیلسوفان یو

-پروردگار و اسامی نیکوی او تعالی است. در باب علم این کالم خداوند متعال را می

ْ َعلَيْ »خوانیم:  ل ُّهُّ فَاْعبُّْدهُّ َوتََوّك َ ْمرُّ كُّ
َ
ْرِض َوإِلَْيِه يُّرَْجعُّ الأ

َ
َماوَاِت وَالأ ِ َغْيبُّ الس َ ِه َوّلِل 

ا َتْعَملُّونَ  و زمین از آن الله است و  هاو )آگاهی از( غیب آسمان»«: َوَما َرب َُّك بَِغافٍِل َعم َ

شود، پس او را بپرست و بر او توکل کن و کارها به سوی او باز گردانده می یهمه
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 ( 123)هود: « کنید، )هرگز( غافل نیست.پروردگارت از آنچه می

َماوَاِت َوَما * الر َْحَمنُّ َعلَى الَْعْرِش اْسَتَوى »فرماید: الله عزوجل می لَهُّ َما فِي الس َ
َما َوَما تَْحَت الث ََرى ْرِض َوَما بَيَْنهُّ

َ
ْخَفى*  فِي الْأ

َ
ر َ وَأ ِ  َوإِن تَْجَهْر بِالَْقْوِل فَإِن َهُّ َيْعلَمُّ الس 

ْسَنى * ْسَماء الْحُّ
َ
َو لَهُّ الْأ ُّ لَا إِلََه إِل َا هُّ َ الله( رحمان )است که( بر عرش قرار »)«: اّلل 

و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو است و آنچه زیر  هاگرفت.  از آِن اوست آنچه در آسمان

او )راز(  گمانخاک )پنهان( است. و اگر سخن آشکارا بگویی )یا آن را پنهان داری( بی

های نیکو از آِن او نیست، نام داند. )او( الله است، که هیچ معبودی جزتر را مینهان و نهان

 ( 9-9)طه: « اوست.

رَْحامُّ َوَما »فرماید: و در جایی دیگر می
َ
نَثى َوَما تَِغيضُّ الأ

ُّ
ل ُّ أ اهللُّ َيْعلَمُّ َما تَْحِملُّ كُّ

َتَعالِ *  تَْزَدادُّ َوّكُّ ُّ َشْيٍء ِعنَدهُّ بِِمْقَدارٍ  َهاَدةِ الَْكبِيرُّ الْمُّ داند لله میا»«: َعالِمُّ الَْغْيِب َوالش َ

کاهند و آنچه افزون ها میشود و آنچه را که رحمی بدان باردار میآنچه را که هر ماده

کنند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. )او( دانای غیب و آشکار، بزرگ بلند مرتبه می

 (5-9)رعد: « است.

َو »کند: و قدرت خود را چنین توصیف می َ هُّ ن َ اّلل َ
َ
ن َهُّ يُّْحيِى َذلِکَ بِأ

َ
الَْحق ُّ وَأ

ِ َشْىٍء قَِدير  
ل  ن َهُّ َعلَى كُّ

َ
آن بدان خاطر است که )بدانید( خدا حق است و او »«: الَْمْوََت وَأ

 ( 6)حج: « گرداند و بر هر چیزي توانا است.مردگان را زنده مي

ُّ َعلي» ِ َشيْ  يَْخلُّقُّ ما يَشاءُّ َو اّلل َ
ل  آفریند و الله بر هر چه بخواهد می» «:ٍء قَدير  كُّ

 ( 17)مائده:  «هر چیز تواناست.

پس به قدرت او نگاه کن که اگر انسان به اصل خود، جدایی، زندگی، مرگ و 

ت و مبهوت ها متحیر و ماها دگرگون شده و عقلبرانگیخته شدن خود  نگاه کند، قلب

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=17
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لالٍَة ِمْن طيٍن »فرماید: ماند!!! خداوند متعال میمی  ثُّم َ *  َو لََقْد َخلَْقَنا الْإِنْساَن ِمْن سُّ
َغًة *  قَراٍر َمكيٍن  َجَعلْناهُّ نُّْطَفًة في ِْ ثُّم َ َخلَْقَنا الن ُّْطَفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا الَْعلََقَة مُّ

 
َ
َغَة ِعظاماً فََكَسْونَا الِْعظاَم لَْحماً ثُّم َ أ ِْ ُّ فََخلَْقَنا الْمُّ َ ناهُّ َخلْقاً آَخَر َفَتباَرکَ اّلل 

ْ
نَْشأ

ْحَسنُّ الْخالِقينَ 
َ
ْم َبْعَد ذلَِک لََمي ِتُّونَ *  أ ْم يَْوَم الِْقياَمِة تُّْبَعثُّونَ *  ثُّم َ إِن َكُّ : «ثُّم َ إِن َكُّ

ای در قرار گاهی از ِگل آفریدیم.  سپس او را از نطفه ایو به راستی انسان را از چکیده»

استوار )= رحم( قرار دادیم. سپس نطفه را )به صورت( علقه )= خون بسته( گرداندیم، 

در آوردیم، آنگاه مضغه را )به صورت(  آنگاه علقه را )به صورت( مضغه )= پاره گوشتی(

را آفرینشی دیگر گوشت پوشاندیم، سپس آن هایی گردانیدیم، پس بر استخوانهااستخوان

بخشیدیم، پس )پر برکت و( بزرگوار است، الله که بهترین آفرینندگان است. سپس مسلمًا 

)مومنون: « شوید.خته میشما بعد  از این خواهید مرد. آنگاه یقیناً شما روز قیامت بر انگی

12-16 ) 

 برای روشن شدن بیشتر مطلب، در مورد مبحث زیر صحبت خواهیم کرد: 

 آثار ایمان به صفات پروردگار در زندگی دنیوی ما: 

کسی که با توجه ژرف، قرآن را بخواند و بر سنت نبوی مطلع شود، عنایت روشن و 

شود و روردگار برایش مشهود میآشکار این دو مصدر وحی به اثبات اسما و صفات پ

بریم و به امید و آرزو دل بسته اینگونه به نتیجه، فواید و آثار آن در حیات بشری خود پی می

بریم و لباس ضعف از تن درآورده و ناکامی و و در برابر عوامل غلبه و ترس کرنش می

گیرد و آمال و ا میشویم که دست ما رکنیم و از کسی آگاه میناامیدی را از خود دور می

افکند، آرامشی در وسط دریای مان آرامش میکند و در درونآرزوهای ما را برآورده می

 خروشان زندگی!!
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قبال گفتیم، انسان همراه با شناخت پروردگار خود و اقرار به وجود او خلق شده است 

ی بشر، شاهد ندیشههای ااز روی یقین و نه شک و تردید، الیه»توانیم بگوییم: و امروز می

انسانی نیست که به اله عقیده نداشته باشد. اما میان بشر به سبب اختالف در اساس اعتقاد 

 1به وجود الله، اختالفی در تصور و اندیشه به وجود آمد.

کند اما واجب ی ارسطو، مبدا ابتدایی را به یک واجب الوجود توصیف میمثال فلسفه

یک از ذرات عالم دخل و تصرفی هر وصفی است، در هیچ الوجود ارسطو، ذاتی خالی از

ی دعا و پنا بردن بسته شد و بلکه امیدها و آرزوهای ندارد و با این توصیفات دیگر دریچه

ماند چرا که هیچ راه ارتباطی و پل ها قطع شده و جایگاهی ندارد و دیگر امیدی نمیانسان

د. همچنان که این اندیشه و این فلسفه چنین ارتباطی میان او و میان مبدا اول وجود ندار

 پندارد. می

ی اعراب جاهلی اینگونه بود که تمام صفات خدا را به عکس این عقیده، عقیده

دادند مانند توانایی زنده کردن، رزق، علم و ... این اشخاص و مخلوقات او نسبت می

ه بردن به او را قطع کرد و از بین عقیده نیز امید به دراز کردن دست نیاز به سوی یک اله و پنا

گر قرآن و احادیث نبوی آمد و انسان را متوجه صفات برد که پس از آن آیات روشن

 پروردگار نمود و او را از علم، قدرت و سایر صفات و اسامی مبارکش، آگاه نمود. 

کند او خدایی است پاک و منزه، زنده و پابرجا است. دعای فرد مضطر را قبول می

کند و )علم او( از رگ گردن به انسان ون او را بخواند و شر و بدی را از او دور میچ

کند تر است و با علم خود، همیشه و همه جا همراه انسان است، قلب او را آرام مینزدیک

                                                           

جمادی  –مجله الهالل  15-19د. زکی نجیب محمود: الله و حیاة االنسان فی فکره وسلوکه ص  -1 

 م.1575اوریل  -هـ  1355االولی، 
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آورد گرداند تا جایی که این انسان ایمان میو او را به یاری و مدد خداوند، بسیار مطمئن می

هگاهی جز به سوی او نیست، هنگام مصیبت صبر نموده و هنگام نعمت شکر که هیچ پنا

دهد، از او خواهد به وی میکند، از او میخواهد و او را یاری میکند، از او یاری میمی

-کند، خود را به او نزدیک میاش را برطرف میکند، تشنگیتقاضای آب و رفع تشنگی می

 آید. کند، او نیز به سویش می

باشد ینچنین اسما و صفات پروردگار، یادآور نیاز دائمی انسان به خالق و رازقش میا

کند و در پیشاپیش او دروازه امید به زندگی نیازی از موالی خود نمیو هیچ وقت گمان بی

 شود. دائمی و بهتر، چه در دنیا و چه در عقبی باز می

کند رد که به خوبی درک میشناخت ذات و صفات پروردگار چنان تاثیری در او دا

الله در تمام حرکات و سکنات وی مراقب اوست، در پنهان و آشکار ناظر بر اعمال اوست 

کند و بسان انسانی عابد، نیازمند و متضرع، او را پناه و این در او تقوی و ترس ایجاد می

 برد. خود دانسته و به وی پناه می

های دیگر مانند یهود، نصاری و مجوس وهها و گرچون به بحث و بررسی عقاید ملت

تصوری مانند تصور یک مسلمان نسبت و معنوی آنها  الهیهای در اندیشهپرداخته شود، 

شود. چرا که درحقیقت تصور آنها نیاز به الوهیت انسان غربی و به پروردگارش، دیده نمی

ه ن بایبعد از  که باید کنند.که در زمین زندگی میاست علم و خدایانی  جایگزینی

 .تدبر کنیم 22ن قردر  علم و انسان ، الوهیتمشکالتی که این الوهیت جدید

بدتر از این آن است که وقتی عقیده ما مسلمانان نسبت به توحید ضعیف شد، 

بردیم، فساد و تباهی به ما روی ها به آن پناه میتوحیدی که برای بر طرف شدن این آلودگی

اف غرب در میان مسلمانان، چنان در برابر آن کرنش کردیم که آورد؛ بعد از نفوذ انحر
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نزدیک بود به طور کامل مانند آن شویم و نزدیک بود اکثر و بیشتر ما با تکیه بر ظواهر عقل 

 1و بینش خود از خداوند، خالق این هستی، سبقت گیرد.

مسلمانان پیوسته در ی توحید بنا شده است. ها، تمدن اسالمی بر عقیدهدر میان تمدن

های مجهز ایجاد توزان میان ایمان به الله، غیب، ذات و صفات او و میان لشکریان و سالح

-کردند و به توحید متمسک میی تمسک به توحید حرکت میآن زمان دشمن، در سایه

شان به الله متعال، دو امپراتوری فارس و روم را از شدند و به همین شکل و به سبب ایمان

پای درآوردند چرا که یقین کردند، خداوند یاور آنها است؛ به همین خاطر لشکر مجهز و 

ی دشمن، ترس در وجودشان ی عده و ُعدهقوی دشمن آنها را متزلزل نکرد و مشاهده

ی غیب، آنها را کمک دانستند خداوند متعال از پشت پردهنینداخت چرا که آنها به یقین می

 کند.کند. و در چنین شرایطی اصل دوم نقش خود را بازی میمی کرده و ایشان را یاری

مقصود از اصل دوم عدل است و آن بازگرداندن هر عمل به انسان برای تفسیر ظهور 

شر و نسبت آن فقط به انسان است. و اگر تمام مسلمانان به عدل خداوند متعال ایمان 

ح و الاین عقیده آنها را به وجوب ص وداشتند، معتزله کالم را از این اصل منشعب نمودند 

اصلح بر خداوند متعال کشاند و از چنین تفکری، حسن و قبح عقلی ناشی شد و این حسن 

ی خلق که از تفکر آنها برآمد، مساله ایباشد. همچنین دیگر مسالهو قبح، ذاتی و عقلی می

و همچنین « ال است.ی شر و گناه از سوی خداوند، محاراده»افعال بندگان بود، گفتند: 

دهد که شود و همچنین اموری رخ میی چیزی را دارد که واقع نمیخداوند اراده»گفتند: 

ی ایمان کرده و چنین پنداشتند که خداوند متعال برای کافر اراده« خداوند نخواسته است.

                                                           

مجلة البعث االسالمی  -ابوالحسن ندوی: دعاء النی معجزة من معجزات السیرة ودلیل من دالئل النبوة -1 

 م.1576مایو  -هـ  1356جمادی االولی  16،17لکهنو )الهند( ص  –
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-ی او واقع نشده است. و همچنین میخواسته که او مومن باشد هرچند که ارادهو می

واهد که شخص فاسق، عبادت کند نه فسق و گناه؛ و این عقیده تا آنجا پیش رفته که خ

ی خداوندی شود، برخالف ارادهاند، بیشتر چیزهایی که از سوی بندگان واقع میپنداشته

 های ناروا. است، الله پاک و منزه است از این نسبت

ی هنگامی که آرا و نظرات ی آنها، منزه شمردن پروردگار متعال است ولظاهرا عقیده

اند و علمای اهل سنت را بیان کنیم، خواهیم فهمید که آنها چقدر اشتباه و خطا داشته

اند میان امر، رضا و محبت پروردگار تفاوت قایل شده و تمییز بدهند چرا که نتوانسته

محبت گیرد و مانند محبت جز در خیر و خوبی نیست اما اراده به هر چیز ممکنی تعلق می

َولَا يَْرَضى لِِعَباِدهِ »گوید: الله متعال فرموده است: نیست، همچنان که عالمه ابن تیمیه می
ْفرَ   (7)زمر:  «پسندد.و هرگز کفر )ناسپاسی( را برای بندگانش نمی: »«الْكُّ

مُّ »اما اگر گفته شود الله متعال فرموده است:  مُّ اْليُّْسَر َو لا يُّريدُّ بِكُّ ُّ بِكُّ يُّريدُّ اّلل َ
ْسرَ  )بقره:  «خواهد.خواهد و برای شما دشواری نمیالله برای شما آسانی می» «:الْعُّ

وا فيهاَو إِذا »( و فرموده است: 199 ْتَرفيها َفَفَسقُّ َمْرنا مُّ
َ
ْن نُّْهلَِک قَْريًَة أ

َ
َرْدنا أ

َ
و »«: أ

دهیم، پس بخواهیم دیاری را نابود کنیم، به مترفین )و سرکشان( آنجا فرمان می کههنگامی

، ( مقصود و مراد  از این اراده16)اسراء: « چون در آنجا به فسق )و فساد( برخاستند.

ی دینی متصل به اوامر حکمِت خلقت جهانیان است، اما اراده ی کونی متصل بهاراده

شرعی، مترادف رضایت و محبت است. عبارت قاضی عبدالجبار، موضع معتزله را به 

« پاک است کسی که از فحشا منزه است.»گوید: کند وی میطور خالصه برای ما بیان می

پاک است کسی »گوید: میکه از دیدگاه اهل سنت و جماعت در رد ابواسحاق اسفرانی 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=185
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از این مباحث، سخن از ایمان  1«خواهد.دهد مگر آنچه میکه در ملک وی چیزی رخ نمی

 شود: ی انسان منشعب میی آن با ارادهبه تقدیر و رابطه

پاسخ این موضوع، ترین بهترین و آسان ی انسان:ی آن با ارادهایمان به تقدیر و رابطه

به این سوال است. شخص از ایشان در مورد این کالم الله متعال:  پاسخ امام جعفر صادق

ْم إِلَْيَنا لَا تُّرَْجعُّونَ » ن َكُّ
َ
ْم َعَبًثا وَأ ن ََما َخلَْقَناكُّ

َ
فََحِسبْتُّْم أ

َ
آیا گمان کردید که ما » «:أ

( 119)مومنون:  «شوید؟!م و همانا شما به سوی ما باز گردانده نمیایشما را بیهوده آفریده

سید که چرا خداوند مخلوقات را آفرید؟ ایشان پاسخ داد: چون خداوند در مورد آنچه پر

باشد، خداوند همیشگی است و به سوی همیشگی بودن در حرکت است، محسن می

ی آنها که از همهخواسته است که احسان خویش را به مخلوقات خود نیز برساند درحالی

و یا دفع ضرر خلق نکرده است بلکه آنها را  نیاز است و آنها را برای کسب منفعتبی

آفریده و به آنها نیکی نموده و پیامبرانش را به سوی آنها فرستاده است تا میان حق و باطل را 

دهد و هرکس نافرمانی و جدا کند و هرکس احسان کند خداوند در برابر آن بهشت به او می

  2«شود.ی او میسرپیچی کند در برابر آن آتش نصیب و بهره

شود بیان نموده و ابن قیم انواع آزمایشاتی را که انسان در طول زندگی بدان مبتال می

ها کند که الله متعال بندگان را با نعمتبرای هریک آیات قرآن را برشمرده است. و بیان می

ی اینها، آزمایش کند و همهها آزمایش میگونه که آنها را با مصیبتکند همانآزمایش می

ِ َو الَْخْيِر فِْتَنةً »فرماید: است. خداوند متعال می ر 
ْم بِالش َ و شما را به بدی و »«: َو َنْبلُّوكُّ

 ( 39)انبیا: « کنیم.نیکی )کاماٌل( آزمایش می

                                                           

 232 -231شرح عقیدة االسفرایینی، ص  -1 

 م. 1565هـ.  1395منشورات المکتب االسالم،  -195زول ص ابن تیمیة شرح حدیث الن -2 
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ْكَرَمنِ »فرماید: و می
َ
ِ أ

ولُّ َرّب  َمهُّ َفَيقُّ ْكَرَمهُّ َو َنع َ
َ
ا الْإِنْسانُّ إِذا َما اْبَتلاهُّ َرب ُّهُّ فَأ م َ

َ
 فَأ

م َ * 
َ
هانَنِ َو أ

َ
ِ أ

ولُّ َرّب  پس اما انسان هنگامی که : »«ا إِذا َما اْبَتلاهُّ َفَقَدَر َعلَْيِه رِْزقَهُّ َفَيقُّ

شود و( پروردگارش او را بیازماید و او را گرامی دارد و به او نعمت بخشد، )مغرور می

او را بیازماید، پس روزیش  کهو اما هنگامی«. پروردگارم مرا گرامی داشته است»گوید: می

)فجر:  «پروردگارم مرا خوار کرده است»گوید: شود و( میرا بر او تنگ گیرد )نا امید می

ْم »فرماید: در جایی دیگر می 1( 16-19 ي ُّكُّ
َ
ْم أ ال َِذي َخلََق الَْمْوَت وَالَْحَياةَ لَِيْبلَُّوكُّ

ْحَسنُّ َعَملًا
َ
 ( 2)تبارک:  «رید تا شما را بیازماید.مرگ و زندگی را آف کههمان( کسی: »)«أ

ي َاٍم َوََكَن »فرماید: همچنین می
َ
ْرَض فِي ِست َِة أ

َ
َماوَاِت وَالأ َو ال َِذي َخلَق الس َ َوهُّ

ْحَسنُّ َعَملًا
َ
ْم أ ي ُّكُّ

َ
ْم أ هُّ َعلَى الَْماء لَِيْبلَُّوكُّ و زمین  هاو او کسی هست که آسمان: »«َعْرشُّ

یک از شما به عمل را در شش روز آفرید، و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام

 ( 7)هود:  «نیکوتر است.

الله متعال بیان نموده است که عالم باال و پایین را خلق نموده و اجل بندگان را مقدر 

و این ابتال، آزمایش  کرده است و آنچه را در زمین است برای ابتال و آزمایش آفریده است

 صبر بندگان و شکر آنها در خیر و شر و خوشی و ناخوشی است. 

احادیث زیادی نیز در این معنای که مومن در طول زندگی با آزمایشات مختلف 

کند که عنه روایت میاللهشود، آمده است از جمله اینکه: صهیب رومی رضیروبرو می

من، ان امره له كله خير وليس ذلک لاحد الا عجبا لامر المو»رسول خدا فرمودند: 
از «: »للمومن، ان اصابته سراء شكر فكان له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له

                                                           

گوید نیست در تفسیر ابن قیم آمده است: خداوند متعال فرمود: کال، یعنی: امر آنچنان که انسان می -1 

 دهم. شود و با مصیبت و بال به وی پاداش میبلکه با نعمت من آزمایش می
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وضعیت انسان مومن در شگفتم؛ کار و بار او همگی خیر است و این فقط ویژگی مومن 

ت و اگر ضرر کند و این برایش خیر و خوبی اسباشد، اگر به او ناخوشی برسد شکر میمی

 به روایت مسلم. « کند و این برایش خیر و خوبی است.و بالیی به او برسد، صبر می

یک از مردم کند که گفتم: ای رسول خدا، کداممصعب بن سعد از پدرش روایت می

الانبياء ثم الامثل فالامثل، يبتلى »شوند؟ فرمود: کشند و آزمایش میبیشتر سختی می
، فان كان دينه صلبا اشتد بلاوه، وان كان فى دينه رقة الرجل على حسب دينه

ابتلاه اله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشى على الارض وما 
ترند. مومن پیامبران، سپس کساني که به لحاظ ایمان به آنها نزدیک«: »عليه خطيئة

اشد سختی وی زیاد شود، اگر ایمانش محکم و استوار ببرحسب ایمان خود آزمایش می

کند و همچنان شود و اگر دین او سست باشد خداوند به اندازه ایمان وی، او را مبتال میمی

رود که بر او گناهی رسد تا اینکه در حالی بر زمین راه میی مومن بال و مصیبت میبر بنده

-می)ابن ماجه، ابن ابی الدنیا، ترمذی و گفته است: این حدیث حسن صحیح « نیست.

 « باشد.

-های الله متعال را شکر کرده و در هنگام بال و مصیبت صبر میی مومن نعمتبنده

کند تا اینکه از این دنیا به جایگاه اصلی خود یعنی بهشت برده شود. چنانکه الله متعال به او 

را  دهد، اورا به او میکند مگر اینکه آنداده است )و الله او را از چیزی محروم نمی وعده

نیازش خواهد کند مگر اینکه بیدهد، او را نیازمند نمیکند مگر اینکه شفا میمریض نمی

کند و پدر و مادر او را از بهشت بیرون نکرد مگر اینکه میراند مگر اینکه زنده میکرد و نمی

گرداند. چنانکه گفته شده: ای آدم از اینکه گفتم از به بهترین شکل آنها را بدان باز می

ام و تو را بدان باز خواهم بهشت بیرون شو، ناراحت نشو، من بهشت را برای تو آفریده
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    1«گرداند.

 موضع انسان: 

تواند فرار کند و او میان امر و نهی قرار دارد که باید به انسان در برابر این حقیقت نمی

امر گردن نهاده و از نواهی اجتناب کند و صبر بر این دو، الزم و ضروری است و از دو 

 شکل خارج نیست: 

 اول: موافق هوس، اراده و خواست او است مانند سالمتی، مقام و مال. 

 باشد:ن خود بر دو بخش میو دیگری: با خواست و هوس وی مخالف است و ای

الف( با اراده و اختیار وی رابطه دارد مانند عبادات و گناهان و بر آن اجر و پاداش 

 شود. مترتب می

ها؛ و این سبب از بین رفتن گناهان ب( با اراده و اختیار او ارتباط ندارد مانند مصیبت

 2شود.و ترفیع درجات می

طری مانند هوش، سالمتی، مرد یا زن بودن، انسان در برابر مقررات و مزایای ف

هایی که از آنها به اختیاری ندارد و همچنین اختیاری در انتخاب پدر و مادرش و ویژگی

برد، ندارد. همچنین انتخاب زمان و محیط مناسب برای رشد و نمو، در زمان ارث می

ت شخص خارج کودکی، در اختیار خود انسان نیست؛ تمام این امور از اراده و خواس

 3است و در مورد اینها مسئولیتی ندارد.

کسانی که اعمال و افعال انسانی خود را به دوش تقدیر انداخته و تقدیر را علت آن 

                                                           
 62، 91، 47، ص ابن قیم، عده الصابرین و ذخیره الشاکرین -1

 همان  -2 

 م. 1579، هـ 1359دار الرائد،  132، 131شیخ طنطاوی: تعریف عام بدین االسالم، ص  -3 
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 کنند که آنها را مطابق با هوای نفس خود گلچین نمودهدانند، به آیاتی از قرآن استناد میمی

ِِ »کنند، مانند این رهنمود الهی: و تفسیر می هرکس »«: ل ُّ َمْن يَشاءُّ َو َيْهدي َمْن يَشاءُّ يُّ

 ( 53)نحل: « نماید.کند و هرکس را بخواهد، هدایت میرا بخواهد گمراه می

اما این استدالل و استناد سریع و گذرا، در برابر سایر آیاتی که انسان را میان دو کار 

ا شاكِراً َو »شود، مانند این قول الله متعال: مخیر دانستند، ساقط می بيَل إِم َ إِن َا َهَديْناهُّ الس َ
وراً  ا َكفُّ )انسان: « گزار باشد یا ناسپاس.همانا ما راه را به او نشان دادیم خواه سپاس»«: إِم َ

3 ) 

وَرها َو َتْقواها * َو َنْفٍس َو ما َسو َاها»فرماید: و اینکه می لَْهَمها فُّجُّ
َ
و سوگند »«: فَأ

هایش را ها و پرهیزگارییکو گردانید. سپس بدیبه جان )انسان( و آنکه آن را )آفرید و( ن

 ( 9 -7)شمس: « )به او( الهام کرد.

ترین تفسیری است کند و این تفسیر، دقیقو قرآن بخشی از آن بخش دیگر را تفسیر می

َو لََقْد »است.  اند زیرا قرآن برای هر صاحب بینش و خردی، آسانکه علما بیان نموده
كِرٍ  د َ ْكِر َفَهْل ِمْن مُّ ْرآَن لِلذ ِ ْرنَا الْقُّ و یقیناً ما قرآن را برای تذکر آسان نمودیم، پس »«: يَس َ

 (. 17)قمر: « آیا کسی هست که متذکر شود؟!

به طوری که هیچ شود ی سوره نحل روشن و واضح میبا این فهم و بینش، تفسیر آیه

غموض و پیچیدگی ندارد. معنای آن این است که گمراه نمودن شخصی از سوی خداوند 

دهد به این شکل است که آن شخص راه ضاللت و گمراهی را بر راه روشن حق ترجیح می

اش تایید نموده و گمراهی را که خود برای خود و الله متعال نیز وی را بر مراد و خواسته

ُّ لا »فرماید: کند، خداوند متعال میر میخواسته میس ْم َو اّلل َ ُّ قُّلُّوَبهُّ َ زاَغ اّلل 
َ
وا أ ا زارُّ فَلَم َ

شان را های)از حق( منحرف شدند، الله دل هاپس چون آن»«: َيْهِدي الَْقْوَم الْفاِسقينَ 
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 ( 9)صف: .« کندساخت و الله قوم نافرمان را هدایت نمیمنحرف 

ل ُّ بِِه إِلا َ الْفاِسقينَ »یضل من یشاء(، »پس به این ترتیب معنای این آیات  ِِ   *َوما يُّ

ِ ِمْن َبْعِد ميثاقِه َ وَن َعْهَد اّلل  ُِّ سازد. و تنها فاسقان را با آن گمراه می» «: ِال َذيَن َيْنقُّ

 ( 26 -27)بقره:  «شکنند.که پیمان الله را، پس از محکم ساختن آن میکسانی

ی تعارض و تضاد ندارد با توجه به اینکه الله متعال ارزش اراده و )یهدی من یشاء(

ناَ  »کند: انسان را بدین صورت بیان می
َ
ل ُّ َمْن يَشاءُّ َو َيْهدي إِلَْيِه َمْن أ ِِ َ يُّ َ  قُّْل إِن َ اّلل 

لُّو ُّ *  ِ َتْطَمئِن ُّ اْلقُّ َ لا بِِذْكِر اّلل 
َ
ِ أ َ ْم بِِذْكِر اّلل  ای »)«: ال َذيَن آَمنُّوا َو َتْطَمئِن ُّ قُّلُّوبُّهُّ

ردد )و کند و هرکس که باز گالله هرکس را بخواهد گمراه می گمانبی»پیامبر!( بگو: 

شان هایایمان آوردند و دل که)همانا( کسانی«. کندتوبه کند( به سوی خویش هدایت می

-29)رعد:  « گیرند.ها آرام میگیرد، آگاه باشید! )تنها( با یاد الله دلبه یاد الله آرام می

27 ) 

رسد و چه بسا بیشتر آنها به سپس نوبت به مناقشه در استدالل به احادیث نبوی می

دانند. اینکه را دال بر جبر و نفی آزادی انسان میکنند و به اشتباه آنحدیث زیر استدالل می

ما منکم من احد وما من نفس منفوسة اال وقد کتب مقعده من النار »رسول الله فرمودند: 

ای در دوزخ و بهشت جایگاه هریک از شما و هر نفس آفریده شده«: »ومقعده من الجنة

اصحاب گفتند: آیا بر آنچه در مورد جایگاه ما در لوح محفوظ نوشته « ت.نوشته شده اس

اعملوا فكل ميسر لعمل خلق »شده اعتماد کرده و عملی انجام ندهیم؟ پیامبر فرمود: 
له، اما من كان من اهل السعادة فيصير لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل 

 
َ
ْعَطى وَات ََقىالشقاوة فيصير لعمل اهل الشقاوة ثم قرا: فَأ

َ
ا َمن أ َق *  م َ َوَصد َ

ْسَنى رُّهُّ لِلْيُّْسَرى*  بِالْحُّ ِ ا َمن بَِخَل وَاْسَتْغَنى*  فََسنُّيَس  م َ
َ
ْسَنى*  وَأ َ  بِالْحُّ *  َوَكذ َ
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رُّهُّ لِلْعُّْسَرى ِ عمل کنید، زیرا هر انساني براي چیزي که بخاطر آن (: »12-9)لیل: « فََسنُّيَس 

-د. هرکس اهل سعادت باشد، به زودی به عمل سعادتمندان میآفریده شده آمادگي دار

شود. گراید و هرکس اهل بدبختی باشد اعمال بدبختان و اهل شقاوت برایش میسر می

)در راه الله( بخشید و  کهپس اما کسی»سپس رسول خدا این آیات را تالوت کردند: 

. دهیمپرهیزگاری کرد و )سخنان( نیک را تصدیق کرد. ما او را برای )راه( آسان توفیق می

نیازی طلبید. و )نیز سخنان( نیک را تکذیب کرد. پس بخل ورزید و بی کهو اما کسی

 .«دهیمبزوری او را به )راه( دشوار سوق می

بیند و معنا و یث هیچ غموض و ابهامی نمیانسان تیزهوش و دوراندیش، در این حد

 1مفهوم برای آنها واضح و روشن است.

تواند به عنوان دلیل و حجتی باشد برای کسانی که تقدیر را اما سبقت علم الهی نمی

ْنَت  َو ما َجَعلَْنا اْلِقْبلََة ال َتي»فرماید: دانند، خداوند متعال میعامل گناهان خود می كُّ
ْن َيْنَقلِبُّ َعليَعلَْيها إِل وَل ِمم َ ای را که بر و ما آن قبله«: »َعِقَبْيه ا َ لَِنْعلََم َمْن يَت َبِعُّ الر َسُّ

از  نمایدآن بودی )قبله( قرار دادیم. مگر برای اینکه بدانیم کسی را که از پیامبر پیروی می

 ( 143)بقره: .« گرددخود به عقب باز می هایبر پاشنه کهکسی

وا »ماید: فرو می ُّ ال َذيَن جاَهدُّ َ ا َيْعلَِم اّلل  لُّوا الَْجن ََة َو لَم َ ْن تَْدخُّ
َ
ْم َحِسبْتُّْم أ

َ
أ

ابِرينَ  ْم َو َيْعلََم الص َ  آیا پنداشتید که )تنها با ادعای ایمان( به بهشت داخل«: »ِمْنكُّ

الله هنوز مجاهدان از شما معلوم نداشته و صابران را مشخص و جدا  کهدرحالی شوید؛می

 ( 142)آل عمران: « نساخته است؟!

جاِهدينَ »فرماید: و همچنین می ْم َحت َي َنْعلََم الْمُّ ابِريَن  َو لََنْبلَُّون َكُّ ْم َو الص َ ِمْنكُّ
                                                           

 و حدیث را بخاری با الفاظ مشابه روایت کرده است.  142شیخ غزالی، عقیدة المسلم، ص  -1 
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مْ  ْخباَركُّ
َ
تا از میان شما مجاهدان و  کنیم( شما را قطعًا آزمایش میۀو )هم«: »َو َنْبلُّوَا أ

 ( 31)محمد: « صابران را معلوم کنیم و )اخبار و( احوال شما را بیازماییم.

را بدین معنای آنروایت شده که « اال لنعلم»از ابن عباس در مورد این کالم الله متعال 

؛ «تا مشخص کنیم»کند: یعنی )تا ببینیم( و در روایت دیگری آمده است: صورت تفسیر می

اند: اند: )تا ببینیم و مشخص نماییم( و گروهی از علما نیز گفتههمچنین اکثر مفسرین گفته

اشت، را بعد از آنکه خداوند به رخ دادن آن علم د)تا موجود شدن و به وقوع پیوستن آن

اند: )علم بر دو نوع است، علم به چیزی قبل از وجود آن و بدانیم و ببینیم.( و برخی گفته

شود چرا که این نوع از علم علم به آن بعد از وجود؛ و حکم به علم بعد از وجود مترتب می

این است که: تا بدان « لنعلم»موجب پاداش و یا مجازات است.( پس معنای این کالم الهی 

کند، آگاه شویم و شکی نیست که که عامل آن استحقاق پاداش و یا مجازات پیدا می علمی

 1«شود، اما وجود آن هنوز معلوم نشده است.داند که آن واقع میالله متعال می

اصل سوم مربوط به وعده و وعید است و مضمون آن همچنان که شهرستانی از وی 

دگی و توبه از این دنیا برود، مستحق پاداش است بیان نموده، این است که هرگاه مومن با بن

و اگر بدون توبه از گناهان کبیره از دنیا برود، مستحق جاودانگی در آتش است اما مجازات 

 2تر از مجازات کافران است.او آسان

بیان این اصل از سوی معتزله، با دفاع آنها از آزادی انسان و حکم عقل مرتبط است 

و مجازات نزد آنها، تنها منتسب به افعال انسان و مقتضای آن عدل ای که پاداش بگونه

است و معنای این عقیده این است که پاداش شخص فرمانبردار و مجازات شخص 

                                                           

 م  1576 –هـ.  1356، چاپ الهور، 446ابن تیمیه، الرد علی المنطقبین، ص  -1 

 59، ص 1الملل و النحل، ج  -2 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=47&AID=31


 171  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

 گناهکار اگر توبه نکند امری حتمی و واجب بر خداوند متعال است که باید چنین کند. 

اهل حدیث و اهل سنت  و میان وعده و وعید، خلط نمودند. این در حالی است که

اعتقاد دارند که  برخالف وعید عمل کردن برای الله متعال جایز است اما خالف وعده نه. 

را ببخشد و تواند آنو فرق میان این دو این است که وعید، حق خداوند متعال است و می

موجب اسقاط آن، کرم، بخشش و احسان پروردگار است اما در مورد وعده، خداوند 

کند و اهل سنت اعتقاد دارند که یکی از موانع حصول و وقوع وعید، وعده نمیخلف 

هایی است که کفاره گناهان است و اقامه حدود در های زیاد و مصیبتتوبه، توحید، نیکی

 دنیا و مواردی از این دسته است. 

ت به وجود آوردند، اصلی که با آن از جماع« منزلة بین منزلتین»آنها اصلی به نام 

مسلمانان جدا شدند تا اعتقادی را بر آن بنا کرده و بگویند: مرتکب گناه کبیره فاسق است 

کنند چنانکه باشد. اما آنها چنین شخصی را تکفیر نمیو این جایگاهی میان کفر و ایمان می

دانستند. )اما سرانجام هر دو خوارج تکفیر کردند و اموال و خونش را در دنیا حالل نمی

 یکسان بود: جاودانگی در آتش( عقیده 

اما در مورد اصل آخر، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، باید گفت که تنها معتزله 

ها بر آن بدان اعتقاد ندارند بلکه این اصل، اصل و اساسی اسالمی است که تمام گروه

برای  اند و مقتضای چنین اصلی: دستور دادن مسلمانان و مکلف کردن آنهاگردن نهاده

ن »فرماید: باشد که میباشد. و این به دستور آیه میجهاد در راه الله متعال می َولَْتكُّ
مُّ  ْولَئَِك هُّ

ُّ
نَكِر وَأ وِف َويَْنَهْوَن َعِن الْمُّ وَن بِالَْمْعرُّ رُّ مُّ

ْ
وَن إِلَى الَْخْيِر َويَأ ة  يَْدعُّ م َ

ُّ
ْم أ ِنكُّ م 

ونَ  ْفلِحُّ ند که )مردم را( به نیکی دعوت کنند و به و باید از میان شما، گروهی باش«: »الْمُّ

 (124)آل عمران: « کار شایسته وا دارند و از زشتی باز دارند و آنانند که رستگارند.
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اند مانند این آنها اعتقاد دیگری عالوه بر این اصول دارند که در آن نیز اختالف کرده

شود یعنی دالل حاصل میقول آنها که علم و شناخت نسبت به خداوند متعال با نظر و است

های عقلی؛ و در این روش با اکثریت فقها، صوفیان و عموم اهل حدیث و بوسیله مقایسه

اند، چرا که سلف و امامان امت اتفاق دارند که شناخت خداوند متعال و ... مخالفت نموده

یرا اصل اند، نیست )زهایی که اهل رای ذکر نمودهاقرار به آن منوط به هیچ کدام از راه

شناخت و اقرار به وجود آفریدگار، بدیهی و ضروری است و منوط به نظر و استدالل 

ها، با وجود شک و نیست. ابن تیمیه در این مورد اینگونه استدالل نموده است که تمام امت

کردند )به همین خاطر هر امت و کفر بزرگی که داشتند، به وجود آفریدگار اقرار می

کس جز ی خود نام گذاری نموده است و هیچبراساس تصور و اندیشه گروهی خداوند را

شنود بدون درخواست هیچ نهد و کسی که چنین اسمی را میآنچه را شناخته، نام نمی

پذیرد. اما قبول نمودن سایر دلیلی، ثبوت مسمی را براساس سرشت و فطرت خویش می

تر ماه، یک و دو، بلکه این کامل شود، مانند خورشید،اسامی، با حس و عقل شناخته می

 است. همچنین آرا و نظرات دیگری از سوی علمای اهل سنت در رد معتزله آمده است. 

 معتزله:  پاسخ

کنند چرا که آنها احادیثی را که موافق با علمای اهل سنت، معتزله را نکوهش می

ن احادیث مخالف با کنند که آکنند و ادعا میشان نباشد، رد میاغراض، اهداف و مذهب

عقل است )پس بدون نیاز به دلیلی باید آنها را رد نمود، مانند منکرین عذاب قبر، صراط، 

عالوه بر اختالف آنها در اعتقاد به شفاعت  1میزان، دیدن پروردگار عزوجل در آخرت.(
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 1پیامبر در روز قیامت و انکار برخی معجزات رسول خدا.

 داند. ی آنها بر دالیلی است که عقل آنها جایز میتکیه ها به سببو تمام این گمراهی

پیوسته گرایش اعتزال، افرادی را با سحر )عقل( و احکام آن به خود جذب نموده 

است و امروزه اعتزال پس از اینکه از مرز یک گروه با اصول و مذهب خود گذشت، تبدیل 

 به یک گرایش شده است. 

سلف در مورد استدالالت عقلی و به فتنه افتادن  به همین سبب توضیح دیدگاه علمای

آنها بوسیله تکیه به عقل را چنانکه گویا در نظر آنان دالیل شریعت مستند به عقل نیست، 

ی دقیق، نیاز به شرح و توضیح بیشتر شاهد خواهیم بود.  ما برای روشن نمودن این نکته

 شده است. داریم چرا که این نکته سبب غموض و التباس نزد برخی 

 آفت حقیقی در فکر اعتزالی بطور کلی شامل دو نکته است: 

 های آنان( بر نصوص شریعت سزاوارتر است. اول: گمان اینکه مقدم داشتن )عقل

 دوم: رد کردن برخی از احادیث پیامبر و انکار آن یا عیبجویی از سنت به طور کلی. 

 اول: احکام عقل: 

را رد نموده است و رابطه ی ابن تیمیه به طور کوبنده آن بینیم کهدر مورد این نکته می

میان ادله را تضعیف کرده و بسیاری از مفاهیم اشتباه در باب دالیل را هنگام سخن از 

شود دلیل اینکه گفته می»گوید: اصول دین، تصحیح نموده است، در سخنی جامع می

یا درستی و فساد نیست بلکه عقلی یا سمعی است، صفتی  مقتضای ستایش و یا نکوهش و 

کند که همان عقل یا گوش آید بیان میاین مطلب راهی که از طریق آن علم بدست می
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است؛ و شنیدن ناچار باید همراه با تعقل باشد و همچین عقلی و یا نقلی بودن نیز چنین 

 است. 

را اما شرعی بودن، در مقابل عقلی بودن نیست بلکه شریعت در مقابل بدعت است چ

که شریعت در تقابل با بدعت است و شرعی بودن، صفت مدح و ستایش و بدعی بودن 

صفت ذم و نکوهش است. و آنچه با شریعت مخالف باشد، باطل است و دلیل شرعی 

باشد. و مراد از اینکه دلیل شرعی است، این است که گاهی شنیداری و گاهی عقلی می

قل همچنین معلوم باشد. اما شریعت از آن خبر را اثبات نموده و چه بسا با عشریعت آن

رو شرعی و عقلی است. و این همچون دالیلی است کند از اینداده و و بر آن نیز دالت می

که خداوند متعال در کتاب خود در غالب مثال و ... بیان نموده است که داللت بر توحید و 

آن دالیل، دالیلی عقلی است که  کند.راستی پیامبران و اثبات صفات او تعالی و معاد می

ها و دالیلی عقلی است و با وجود این شود و آنها مقایسهدرستی آنها با عقل فهمیده می

 باشد. شرعی نیز می

شود، پس اگر او خبری را بدهد که جز با اما دلیل شرعی تنها با اخبار پیامبر دانسته می

و شنیداری است. بسیاری از اهل کالم شود، چنین خبری، شرعی خبر دادن وی دانسته نمی

باشد و کتاب و سنت جز از بر این پندارند که دالیل شرعی تنها و منحصر در خبر پیامبر می

 اند: کنند به همین سبب اصول دین را دو نوع قرار دادهاین طریق بر امری داللت نمی

ند که با کتاب و اها( و قسم اول را در مواردی دانستهعقلیات و سمعیات )شنیداری

آید و این اشتباهی از سوی آنان است، بلکه قرآن بر سنت قابل شناخت نیست و بدست نمی

را بیان نموده و بدان خبر داده است. یکی از دالیل عقلی، کند و آندالیل عقلی، داللت می

فرماید: شود. چنانکه خداوند متعال میدالیلی است که با چشم و مشاهده دانسته می
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َولَْم يَْكِف بَِرب َِك »
َ
ن َهُّ الَْحق ُّ أ

َ
ْم أ ِسِهْم َحت َى يَتََبي ََن لَهُّ نفُّ

َ
َسنُِّريِهْم آيَاتَِنا فِي الْآفَاِق َوِِف أ

ِ َشْيٍء َشِهيد
ل  ن َهُّ َعلَى كُّ

َ
شان به های خود را در آفاق و در نفس خودبه زودی نشانه»«:  ٌأ

ن گردد که او حق است، آیا کافی نیست که روش هانشان خواهیم داد، تا برای آن هاآن

 ( 93)فصلت: « پروردگارت بر همه چیز گواه است؟!

و اگر مراد از دلیل شرعی، آنچه شریعت مباح نموده و به آن اجازه داده، باشد، آنچه 

پیامبر از آن خبر داده و آنچه بر آن داللت کند و اخبار قرآن و آنچه بر آن داللت کرده و 

 باشد.بدان شهادت دهند، داخل در آن میموجودات 

 باشد، مثال: شارع، دلیل را در مواردی تحریم نموده چرا که در آن دروغ می

الف( اینکه یکی از مقدمات آن باطل باشد، دروغ است و خداوند متعال دروغ را 

 لَْم يُّْؤَخذْ »فرماید: خصوصا دروغ بستن به او تعالی را حرام کرده است؛ مثال می
َ
َعلَْيِهْم  أ

وا ما فيهِ  ِ إِلا َ الَْحق َ َو َدَرسُّ ُّوا َعلَي اّلل َ ول ْن لا َيقُّ
َ
آیا پیمان کتاب )الله( » «:ميثاقُّ الِْكتاِ  أ

)اعراف:  «؟اندگرفته نشده است که بر الله جز حق نگویند؟ و آنچه در آن است خوانده هااز آن

165 ) 

کند همچنان که بدون علم صحبت میرا تحریم کرده در مواردی که متکلم، ب( آن

و از آنچه به آن علم نداری، »«: َو لا َتْقفُّ ما لَيَْس لََک بِِه ِعلْم  »فرماید: الله تعالی می

 ( 36)اسراء: « پیروی نکن.

ونَ »فرماید: و می ِ ما لا َتْعلَمُّ ُّوا َعلَي اّلل َ ول ْن َتقُّ
َ
دانید به و چیزی را که نمی»«: َو أ

 ( 33)اعراف: « الله نسبت دهید )حرام نموده است(.

خیزد. را تحریم کرده آنگاه که پس از روشن شدن حق به جدال با آن برمیج( آن

ُّساقُّوَن إِلَي »فرماید: می متعال خداوند ن َما ي
َ
ِ َبْعَد ما تَبَي ََن َكأ ُّونَکَ فِي الَْحق  يُّجاِدل

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=36
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ونَ  رُّ ْم َيْنظُّ )= جهاد( با تو  حق ۀپس از آن که حقیقت آشکار شد، دربار هاآن»«: الَْمْوِت َو هُّ

 ( 6)انفال: « نگرند.شوند و خود میکنند، گویی به سوی مرگ رانده میمجادله می

ْم فََكْيَف كاَن وَ »فرماید: و می َخْذتُّهُّ
َ
وا بِِه الَْحق َ فَأ ُِّ ُّوا بِالْباِطِل لِيُّْدِح جاَدل

را )فرو(  هاباطل جدال کردند، تا با آن حق را از میان بردارند، پس من آنو به »«: ِعقاِ  

  1(9)غافر: « گرفتم پس )بنگر( عقوبت من چگونه بود؟!

نویسد جایز نیست، دلیل شرعی با توجه به آنچه شیخ االسالم در این زمینه می

معارض و مقدم بر دلیل شرعی باشد. وگرنه عاقالنه است بدعتی که خداوند متعال تشریع 

نکرده، بر شریعتی که بدان امر کرده، پیشی بگیرد؟ یا دروغ بر راست پیشی بگیرد؟ یا خبر 

ه بهتر از آن چیزی غیر پیامبر بر خبر پیامبر مقدم شود یا اعتبار آنچه خداوند از آن نهی کرد

و چون در  2باشد.باشد که بدان امر کرده است؟ بدون  شک تمامی این موارد محال می

ی میان عقل و عالم غیب که عقل از احاطه بر آن عاجز است، سخن بگوییم مورد رابطه

 شود. تر میمطلب روشن

 عقل و عالم غیب: 

طلبد که با دلیل و براهین عقلی آنها را ی با کسانی که گرایش اعتزالی دارند میمناقشه

گونه منافاتی مورد خطاب قرار دهیم و بیان کنیم که حقایقی که شریعت آورده است، هیچ

 با احکام عقل انسانی و معیارهای آن ندارد: 

شریعت به روشنی از عالم غیب به ما خبر داده است و به صورت دقیق تفاصیل  .1

خورشید روشن است. انسان بیش از عالم مشهود نیاز به را آورده است چنانکه مانند آن

                                                           

 116، ص 1بیان مواقفة صریح المعقول لصحیح المنقول ج  -1 

 119همان، ص  -2 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=6
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=40&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=40&AID=5
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=17&AID=36
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شناخت عالم غیب دارد. چرا که این دنیا جایگاهی موقتی و ناپایدار است و زندگی ابدی 

ایم که به شناخت و دانستن علوم دنیا ی خویش دانستهباشد. ما با تجربهما در عالم غیب می

رو های پیشبسیار تالش نموده و سختیبسیار حریص هستیم و برای آگاهی در این زمینه 

گذاریم. را با کسب علوم صنعتی، پزشکی، کشاورزی، اقتصاد، هندسه و ... پشت سر می

تر و سزاوارتر است چرا که اما علم به حقایق عالم غیب و از جمله عالم آخرت، شایسته

 عالم جاودانگی و دوام است. 

خت ان مصدری جز شریعت که در شنا –شناخت ماهیت زندگی پس از مرگ  .2

ها چه در مورد برزخ و چه آخرت، انسان را از ارتکاب بسیاری از گناهان و لغزش -نداریم 

شود، اموری چون شناخت دارد و مانع ارتکاب گناهان کوچک و اشتباهات میباز می

عذاب قبر و سوال دو فرشته و گذر از پل و ترس و شدت روز قیامت و حساب و کتاب و 

 آن. عذاب 

-کنیم چگونه عقل سرگردان شده و در برابر عالم مشهود سرسپرده میتعجب می .3

اما آنچه رسول الله در مورد عالم غیب گفته را  -خصوصا در این عصر و زمان  -شود، 

ها را در برابر جهان حاضر باز کنیم، دچار کند؟ اگر چشمبعید دانسته و در آن شک می

ای های ما را خواهد برد و دروازهها و اندیشه، عقلحیرت خواهیم شد و حقایق علمی

گشاید و عقل و خرد بشر را حیران و سرگردان مان میبزرگ به روی جهان گسترده به روی

کند که احساس و عقل آدمی از درک آن عاجز و ناتوان است و اکتشافات دانشمندان می

است؛ مخلوقاتی که جز او تعالی  تنها اندکی از اسرار مخلوقات خداوند متعال را دریافته

اند که شناسان دریافتهکسی از آنها آگاه نیست. به طور مثال دانشمندان نجوم و ستاره

میلیاردها ستاره جهان هستی را احاطه کرده است و این جهان نسبت به انسان و توان او 
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 بود؟ ما در مورد عالم غیب چگونه خواهد  پایان است پس اندیشهنامتناهی و بی

اند، درحقیقت کرنش در باب یک امر مالوف و آنچه را برخی احکام عقلی نامیده .4

تکراری است و اگر از آن خود را خالص کنیم و چشم در برابر عجایب و حوادث عالم 

غیب باز کنیم، سرگردان و متحیر خواهیم شد و آن عجایب و حوادث را انکار خواهیم 

بینیم و برای ما ملموس الله، تعدادی از عجایبی را که مینمود. عالمه استاد مودودی رحمه

 شود، برشمرده است. است و اصال بدان توجه نمی

ها بعد به درختی تنومند تبدیل شود و مدتبذر شکم زمین را شکافته و وارد آن می

آید. آب با شود و به شکل انسانی از آن بیرون میای منی وارد رحم زن میشود. قطرهمی

شود. و آید و تبدیل به بخار میتماع دو مولکوِل هیدروژن و یک اکسیژن به وجود میاج

ها ستاره و سیاره در فضای شود. میلیونگردد و این رویه پیوسته تکرار میبخار نیز آب می

دارند بدون اینکه ارتباطی  اند و برخی از آنها با یکدیگر ارتباطجهان هستی در حرکت

کند. )شما همیشه ان آنها برقرار باشد. و در پایان ما را چنین متوجه میآشکار و ظاهر می

دارد و آنها را اموری شاهد این امور هستید و دیدن آنها شما را به تعجب و حیرت وا نمی

دیدید و در نظام و عالمی غیر از این نظام شمرید ولی اگر چنین اموری را نمیعادی برمی

دید، اینها را مافوق عقل و قیاس پنداشته و به شدت امکان چنین بوده و با آن خو گرفته بو

  1کردید.اموری را انکار می

 دوم: رد برخی از احادیث نبوی و انکار آن

ی مسیر تاویل کالمی نزد معتزله همچنان که پیشتر بیان کردیم، اعتقاد داریم که ادامه

را انکار حدیث پیامبر و عیبجویی از آناگر پیوسته باشد و باز نایستد، در عقل برخی از آنان 

                                                           

 245 -249مودودی: الحضارة االسالمیة، ص  -1 
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های پیشینیان آنان و امامان اعتزال ی آنان با انگیزه و مشوقکند هرچند انگیزهزنده می

 متفاوت باشد. 

های عقلی در قالب جمالتی کوتاه و آسان کافی برای مواجهه با اینان تنها استدالل

ن غرب و در محیط غربی رشد است، جمالتی که یک متفکر غربی که در فرهنگ و تمد

ها مطالعه، به ی دلخواه خود را یافت و بعد از سالیافته نوشته است. او در اسالم گمشده

سنت پیامبر، پیرو قرآن است و »گوید: اسالم گردن نهاد. وی در مورد سنت نبوی چنین می

بر تمام  روباشد. از اینمصدر دوم شریعت اسالم و زندگی شخصی و اجتماعی افراد می

مسلمانان واجب است که سنت را تنها شارح تعالیم قرآن بدانند و تنها وسیله برای اجتناب 

و دوری از اختالف در تاویل این تعالیم و تطبیق آن در زندگی عملی باشد اما با کمال 

رسد که: )باید به قرآن کریم تاسف امروزه سخنان و تعابیری با این مضمون به گوش ما می

دیم ولی نباید از سنت پیروی کنیم.( و این داللت بر جهل نسبت به اسالم دارد و مثال بازگر

خواهد از تنها کلید اصلی خواهد وارد قصری شود اما نمیآنان مانند شخصی است که می

کند.( اما در مورد اشکاالتی که بر صحت مصادر وارد برای داخل شدن به قصر استفاده 

ی موضع خویش هیچ دلیل قابل قبولی ندارند و امکان ندارد جویان براشود، عیبمی

ای ارائه کنند تا حتی یک مرتبه عدم اعتماد به احادیث منسوب به بتوانند دالیل قانع کننده

ای ارائه رسول خدا را ثابت کند. برای آنان بسیار مشکل است که بتوانند دالیل قانع کننده

احادیث منسوب به رسول خدا را ثابت کند. برای  کنند که حتی یک مرتبه عدم اعتماد به

آنان بسیار مشکل است که بتوانند انتقاد عاطفی خود را از طریق بحث علمی تایید و تقویت 

های حدیث همت گماشتند، خصوصا امام آوری کتابکنند، زیرا کسانی که ابتدا به جمع

برای صحت یک حدیث در ای که بخاری و مسلم، قواعدی بسیار محکم و بلکه هر قاعده
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تر از آنچه مورخان اروپایی با نگاه به توان بشر باشد، وضع نمودند و قواعدی بسیار محکم

 اند. مصادر قدیمی تاریخی از آن بهره برده

ی داند که این علم توانسته است از زاویههر پژوهشگر علم مصطلح الحدیث می

مام کسانی که به عنوان راوی و یا ای از شرح حال مفصل در مورد تتاریخی، سلسله

ای مورد دقت و اند، بیان کند. شرح حال این زنان و مردان از هر زاویهمحدث ذکر شده

اند که زندگی و ی ثقات قرار گرفتهبررسی قرار گرفته است و تنها کسانی از آنها در زمره

و هماهنگ باشد؛ این اند متفق ی روایت آنان با تمام قواعدی که محدثان وضع کردهطریقه

اند؛ به این ترتیب اگر امروزه شخصی بر یک حدیث قواعد در نهایت دقت وضع شده

مشخص و یا تمامی احادیث طعنه وارد کند و بر حدیث یا احادیثی اعتراض وارد کند بر او 

الزم است که اعتراض خود را ثابت کند و اگر نتوانست دلیلی معقول یا علمی بیاورد که 

در ناقص و اشتباه است، در این هنگام باید آن حدیث را به عنوان حدیث صحیح این مص

کند مگر بپذیرد. بدون بازگشت به سخن از همه احتماالتی که در حدیث طعن وارد می

اینکه تکاپوی همه جانبه در برابر اسلوب علمی نقد وجود داشته باشد. اما علم حدیث 

د حدیث صحیح از موضوع جدا شود و کرزمانی آغاز شد که ضرورت اقتضا می

 باشد. ی مستقیم همین تمییز و جداسازی میصحیحیِن امام بخاری و مسلم نیز نتیجه

کشاند و جمع را به مخالفت با حدیث می ماند که برخیاکنون تنها یک سبب باقی می

حال ی زندگی ما در عصر حاضر و افکار قهقرایی ما و روح اسالم صحیح را ممیان شیوه

های اسالمی است. مسلمانان عصر داند و این به سبب نفوذ تمدن غربی در سرزمینمی

حاضر برای بزرگ کردن هر چیزی که محصول تمدن غرب باشد و برای پرستش تمدن 

نواز های مادی بسیار قوی و چشماند چرا که مدنیت غربی از زاویهبیگانه، مستعد و آماده
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 است. 

جاهالن و دروغگویان برای نقد »دارد: اینگونه برحذر میسپس محمد اسد ما را 

کوشند تا ضرورت پیروی از کنند. ناتوانی بیان خود را آشکار کرده و میحدیث تالش می

های قرآن کریم را مطابق توانند آموزهسنت را از بین ببرند چون  اگر بتوانند چنین کنند می

و آرمان خود آیات را تاویل  هریک مطابق اندیشههای خود تاویل کنند و با امیال و خواسته

های ممتاز اسالم این است که اسالم، نظامی اخالقی و علمی و کنند. اما یکی از ویژگی

های پی در پی فایق آمده و نظامی فردی و اجتماعی است و با این روش بر حمالت و یورش

 1«کند.آنها را محو و نابود می

ن متفکر مسلمان بود که در دامان تمدن غرب پرورش یافته این مختصری از اندیشه ای

ی محکم و مدلل، تقویت و تحکیم آن دیدگاهی است بود و هدف وی از بیان این اندیشه

دانیم. و آن اینکه به طور خالصه از گذشته تا به حال گرایش سلفیت، که ما درست می

تاریخی که زمان آن  صحیح نسبت به اسالم است و سلفیت محصور در تفسیر موضع

گذشته و محو شده، نیست بلکه همواره در سایه دو منبع اصیل و بزرگ به نام کتاب الله و 

 نگرد.  سنت رسول الله به اسالم می

پردازیم و آن اکنون به طور خالصه به سبب مخالفت ابن تیمیه با علم کالم اشعری می

قرآن و سنت استنباط نشده است و این کند که از اینکه کالم اشعری از قواعدی شروع می

انجامد که مخالف با عقاید اصحاب و تابعین است در صورتی که خود به نتایجی می

 اند. کنند بر مسیر و منهج سلف قدم گذاشتهپیروان این منهج ادعا می

 ها: اشعری -7

                                                           

 بیروت.-االسالم علی مفترق الطرق، ترجمة د. عمر فروخ، چاپ: دارالعلم للمالیین -1 
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از آنچه گذشت معلوم شد که سلف صالح، به شدت در برابر علم کالم موضع 

ور شدن در این علم دوری گرفتند و با اهل کالم مخالفت و مبارزه نموده و از غوطه

گزیدند. زمانی که معتزله قوت گرفتند، به میدان آمده و در برابر آنان ایستادند و با منهجی 

مخالف با منهج و روش آنان، عالمات منهج خالص سلفی را در عنایت و توجه به حدیث 

ی شروع، آشکار نمودند مانند عدم تاویل احادیث به عنوان نقطه نبوی و اتخاذ قرآن و

خارج از مدلوالت قرآن و سنت و محافظت از تفسیری که از صحابه و تابعین روایت شده 

 است. 

تر بیان کردیم، دشمنی با اهل های موج خروشان کالم معتزلی که پیشبارزترین نشانه

است. معتزله بر محدثین هجوم برده و روی به حدیث و طعنه وارد کردن در احادیث نبوی 

جدال آوردند و بر اصولی که به گمان آنها اصولی عقلی و بدور از نقل است، تکیه کردند و 

ای تاویل نمودند که سلف صالح چنین تاویالتی را بیان گونهآیات متشابه قرآن کریم را به

سائل مورد اختالف و درگیری میان ترین می صفات پروردگار، از مهمنکرده بودند و مساله

 آن دو بود تا اینکه تبدیل به علمی در میان این دو گروه گشت. 

گروه بزرگی از سلف، برای خداوند متعال صفاتی ازلی و »گوید: شهرستانی می

کردند از جمله علم، قدرت، حیات، اراده، سمع، بصر، کالم، جالل و همیشگی اثبات می

عزت و عظمت؛ و میان صفات ذاتی و فعلی تفاوتی قایل نبودند. بلکه اکرام، جود، اِنعام، 

-را نیز اثبات می« رجلین»و « یدین»دانستند. همچنین صفات خبری مانند کالم را یکی می

دانستند. و چون کردند. و تنها آن صفات را صفاتی خبری میکردند و آنها را تاویل نمی

کردند، سلف، صفاتیه فات او تعالی را اثبات میمعتزله صفات پروردگار را نفی و سلف ص

 و معتزله، معطله نامیده شدند. 
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موج اعتراض در برابر معتزله به صورت دو گرایش شکل گرفت، گرایش اول گرایش 

اند؛ سپس ی خود به روش اولین مسلمانان متمسک شدهسلفی است که در طریقه و شیوه

ی و اتصال به سلف را داشت و این مدرسهگرایشی جدید شکل گرفت که ادعای ارتباط 

اشعری است که با ابن کالب شروع شد و ابوالحسن اشعری نیز از او پیروی کرد و بعد از 

او شیوخ و بزرگان مذهب عبارت بودند از امثال باقالنی، جوینی، غزالی، شهرستانی، 

 رازی و ... 

که تاثیر اند درحالیپا و زنده این دو گرایش در تفکر اسالمی، پیوسته و تا به امروز بر

توان از توجه ی طحاوی و ماتریدی بسیار کم رنگ شده است. همچنین نمیدو مدرسه

 شیعیان متاخر نسبت به تاویالت کالمی معتزله چشم پوشید. 

 

 ها و علم کلام: اشعری

ی اهل سنت به طور خاص و دفاع از تردیدی نیست که عالقه و انگیزه دفاع از عقیده

 -به گمان آنها منهج و  -اسالم به طور کلی، عاملی بود که اشاعره را به استفاده از کالم و 

ی کالم بر ایشان روشن ی درست برای رسیدن به این هدف سوق داد اما پس از تجربهشیوه

ترین شخصیتی که از شد که این شیوه درست نبوده است و از آن باز آمدند و شاید مهم

و روش سلف بازگشت، ابوالحسن اشعری باشد و داستان بازگشت وی  کالم دوری گزید

 ی امام احمد گواهی روشن بر این مدعا است. از اعتزال به روش و عقیده

اند که بارزترین آنها ابن عساکر است،  کسانی که شخصیت اشعری را معرفی نموده

های آخرین کتاباز « االبانة»ثابت کرده که کتاب « تبیین کذب المفتری»در کتاب 

ابوالحسن اشعری بوده و دلیلی است بر استقرار ایشان بر روش امام احمد و بیانگر آن 
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 ی سلف بوده است. پیرو عقیده است که در منهج و عقیده

امام اشعری مدت زیادی در آرا و نظریات معتزله تدبیر کرد و اضطرابی فکری و آزار 

را به طور ن غرق بود و از شراب آن نوشیده بود و آنای که چهل سال در آدهنده میان عقیده

-کرد. اما پس از اندیشه و دقتدانست احساس میکامل فراگرفته بود و بین آنچه حق می

نظر، از فکر اعتزالی بیرون شد و از معتزله برائت جست و اعالن کرد که راه فراری از 

 ترجیح و انتخاب منهج صحیح یعنی روش سلف نیست. 

 باره از یک نقیض به ضد و نقیض آن بازگشت؟ و به یکآیا ا

تر این است رسد تفسیر روانشناسانه این مساله متقاعد کننده نیست، صحیحبه نظر می

ای جدید برای جایگزین کردن آن که وی پس از تامل در افکار خود در جستجوی اندیشه

انست که آن هم راه حل مناسب آورد و چون د برآمد پس به گمان خود به راه حل میانه روی

نیست و بدون تردید با روش جدید و تامل در آن احساس حیرت و سرگشتگی نمود و 

دانست که این روش نیز مشکالت جدیدی را برای وی به دنبال دارد و این منهج همان بود 

را کرد تا از آن بیرون برود اما در نهایت حل این مشکل که در ایام اعتزال خود کوشش می

آورد و این عقیده به طور کامل با  1«االبانة»را در کتابش به نام در منهج سلف یافت و آن

                                                           

یا « اللمع»اما این سوال مطرح است که کدام یک از این دو کتاب را زودتر نوشته است. کتاب  -1 

گویدک این تنها تر بیان نشده مگر از طریق شیخ کوثری که میاین مساله پیشدانیم ؛ تا آنجا که می«االبانة»

که اولین امری که در این بوده است درحالی« االبانة»کنند آخرین کتاب اشعری ها هستند که ادعا میسلفی

و  گرددموضوع قابل توجه است این است که استناد ابن تیمیه در این قضیه به خود اصحاب اشعری بازمی

اند که االبانة آخرین کتابی بوده که نوشته است و به آن در دفاع از او گوید: )اصحاب اشعری ذکر کردهمی

اللمعة »؛ و بنگر به کتاب 145اند.( ابن تیمیة: العقیدة الحمویة، ص به هنگام عیبجویی از وی اعتماد کرده

گوید: کتاب م. که در آن می1152حلبی  نوشته« فی تحقیق باحث الوجود والحدوث والقدر وافعال العباد
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 آورده، تطابق دارد. « المقاالت االسالمیین»آنچه در کتاب 

هـ( آمد و بسیار مشتاق بود که به امام احمد بن حنبل  422پس از او امام باقالنی )

خویش نوشته است: محمد بن الطیب  هایمنتسب شود تا جایی که در برخی پاسخ

 1الحنبلی.

-ائمه مذهب اشعری پس از او روش مشابهی برای آگاهی پیمودند که جالب توجه می

این مساله از جهتی  -اگر بر چیزی داللت کند  -خواند باشد و به بررسی این مساله فرامی

نکه از جهتی کند چناداللت به اخالص در تحقیق و بررسی برای رسیدن به حقیقت می

دیگر بیانگر آن است که هیچ راهی برای شناخت اصول دین جز از طریق مصادر آن یعنی 

 باشد. کتاب و سنت نمی

به اختالف مسالک و « الرسال النظامیة»هـ( در کتاب  479امام حرمین جوینی )

ل مذاهب علما در مورد این ظواهر اشاره نموده است، برخی از آنها این ظواهر را تاوی

 باشند. اند و این مورد به آیات قرآن و سنت صحیح پایبند میکرده

اما ائمه سلف بر این باورند که باید از تاویل دست برداشت و باید ظواهر را بر همان 

، سپس تصریح 2را به پروردگار تفویض نمودمعانی آناند بیان کرد و شکلی که وارد شده

                                                                                                                                                    

کند و همین مورد اعتماد باشد چنانکه حافظ ابن تیمیة حنبلی ذکر میاالبانة آخرین تصنیف اشعری می

 اوست.( 

 91، 5ص  2ابن تیمیة: موافقة.. ج  -1 

تعال این صفات به خداوند م یصفات خداوند متعال تفویض معنا اد و باور سلف صالح در باباعتق - 2

در  تفویضاز  مقصودباشد. فویض معنا اعتقاد اشاعره میو تباشد نیست بلکه تفویض کیفیت صفات می

 راوارد شده در باب صفات  روایات و صفات معنای اینکه نه باشدمی صفات کیفیت کالم سلف، تفویض

 را صفات معانی و کرده اختیار را مذهب این... و اشاعره همچون بدعت اهل چنانکه د،نبسپار خدا به
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 شد، سوال استواء مورد در اللهرحمه مالک امام از زمانیکه. سپارندمی خداوند به راآن و نکرده اثبات

 و کیفیت: »«بدعة عنه والسوال واجب به واالیمان مجهول غیر واالستواء معلوم غیر الکیف: »فرمود

 از سوال و است واجب آن به ایمان و نیست مجهول استوی( معنای) و نیست معلوم استوی چگونگی

 .«است بدعت آن کیفیت و چگونگی

 امام پاسخ در هرکس: »گویدمی( 99ص) «السلفیة العقیدة» در اللهحفظه الجدیع یوسف بن عبدالله عالمه

 :شود¬می روشن وی بر دقیقی و مهم نکات کند، دقت عرش بر استواء کیفیت از سوال به مالک

 .است مجهول و نیست معلوم بندگان بر صفات چگونگی و کیفیت -1 

 .است واضح و معلوم عربی زبان در صفات معنای -2

 کیفیت به جهل و آنها معنای از آگاهی وجود با داده خبر آنها از متعال خداوند چنانکه صفات به ایمان  -3

 .است داخل تعالی الله به ایمان عموم در چراکه است واجب امری آنها چگونگی و

 سراغ سلف از هیچیک از که است مذموم بدعتی موارد، این در کندوکاو و کردن سوال زیاد یا کم -4

 .انجامدمی آگاهی و علم بدون الله مورد در گفتن سخن به چون نداریم،

سفیان بن  ،سفیان بن سعید ،اوزاعی ،در مورد احادیث صفات از مالک بن انس»گوید: ابن عبد البر می

که وارد این احادیث را چنان»گویند: که همگی آنها می اندکردهعینیه و معمر بن راشد برای ما روایت 

و سخن در باب کیفیت آنها را  دانیممی)یعنی معنای صفات را ثابت .« کنیمپذیریم و قبول میمیاند، شده

 .( مکنیمیرها 

کند ( با سند صحیح از وکیع بن جراح روایت می459« )لسنةا» و عبدالله بن امام احمد رحمهماالله در

پرسیم و کنیم و از کیفیت آنها نمیپذیریم و تصدیق میاند، میکه وارد شدهاین احادیث را چنان»که: 

َه َعزَّ َوَجلَّ »گوییم چرا چنین است؟ احادیثی همچون حدیث ابن مسعود که در آن آمده است: نمی إِنَّ اللَّ

، َواْلِجَباَل َعَلى إِْصَبع   َیْحِمُل  َماَواِت َعَلى إِْصَبع  ها را ها را بر یک انگشت و کوهالله عزوجل آسمان«: »السَّ

 «کند.بر یک انگشت حمل می

ْحَمنِ »فرماید: میح  و نیز این حدیث که رسول الله قلب «: »َقْلُب اْبِن آَدَم َبْیَن إِْصَبَعْیِن ِمْن َأَصابِِع الرَّ

 اند.و احادیثی که از این دسته« آدم میان دو انگشت از انگشتان خداوند رحمن است.فرزند 



 197  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

                                                                                                                                                    

فقها از مشرق تا »که:  کندمیروایت  -فقیه عراق -( با اسنادش از محمد بن الحسن 742ی )ئو اللکا

-دهوارد ش ح مغرب بر ایمان به قرآن و احادیثی که در مورد صفات خداوند از طریق ثقات از رسول الله

اند، آنهم بدون تفسیر و توصیف و تشبیه، اتفاق نظر دارند، پس هرکس چیزی از این صفات را تفسیر کند 

خارج شده و جماعت )مسلمانان( را ترک گفته است. و ح  رسول الله از راه و روش و سنتدرحقیقت 

)مسلمانان( را  هرکس دیدگاه جهم)بن صفوان( را داشته باشد و با او هم نظر باشد، درحقیقت جماعت

)یعنی صفتی را برای خداوند .« کند، عدم استکه جهم توصیف می یخداوند ونترک گفته است. چ

 کند.(ثابت نمی

که درحالی»کند که: ( با سند صحیح از عباس بن محمد الدوری روایت می97« )الصفات»دار قطنی در 

ها و خندیدن پروردگارمان از و موضع قدم ابوعبید القاسم بن سالم روایاتی را در زمینه رویت و کرسی

ها اینکه پیش از خلقت آسمان که تغییر این حالت نزدیک است ودرحالییاس و نا امیدی بندگانش 

شود تا اینکه خداوند متعال قدمش را در آن قرار دهد و آنگاه پر نمی دوزخپروردگارمان کجا بوده و اینکه 

این »گوید: که می شنیدم ،ذکر کرد ی از این دسته راروایاتگوید: بس است. بس است؛ و می دوزخ

دهند. و نزد احادیث صحیح هستند که اصحاب حدیث و فقها آنها را با یکدیگر و در کنار هم توضیح می

 رویو شک و تردیدی در آن نداریم؛ اما اگر گفته شود چگونه خداوند قدمش را  استما این احادیث حق 

شود و از گوییم: این مساله )چگونگی و کیفیت( تفسیر نمیخندد؟ میونه میگذارد؟ و چگدوزخ می

 «را تفسیر کند.کس نشنیدیم که آنهیچ

گوید: می« الکالم فی الصفات»الله در بغدادی رحمه و امام حافظ ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب

اخبار صحیحی که در سنن وارد در باب  -علیهماللهرضوان-اما سخن در باب صفات؛ مذهب سلف »

باشد. اما شان و نفی کیفیت و تشبیه از آنها مییظاهرمعنای ، اثبات این صفات و حمل آنها بر است شده

است، باطل  دانستهو صفاتی را که الله عزوجل برای خود ثابت  اندگروهی این صفات را نفی کرده

آوردند.  رویکیفیت بیان ند اما به تشبیه و اهات کردخواندند. و گروهی هم این صفات را برای خداوند اثب

مقصود این است که باید راه میانه و وسط بین این دو را پیمود و دین الله بین غلو غالی و تفریط کسی است 

سخن گفتن در صفات، بخشی از سخن »کند. و اصل در این مساله آن است که: که در آن کوتاهی می
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خداوند متعال، پیروی از سلف امت است و کند که دیدگاه مورد رضاست و دین می

باشد و کند که دلیل قاطع و حتمی در این مورد، اجماع امت است که حجت میآشکار می

باشند بر ترک در شریعت قابل استناد است و اصحاب پیامبر که برگزیدگان اسالم می

الت را به تنهایی اند لذا آنها بار رساندن این شریعت و رستعرض در معانی آن تاکید نموده

بر دوش گرفته و در نگاهداری و پیروی قواعد پروردگار از هیچ تالشی دریغ نکردند و 

کردند و مردم را در مورد آنچه بدان نیاز داشتند، آموزش یکدیگر را به حفظ آن توصیه می

به بود، الزم بود اهتمام و توجه صحادادند. و اگر تاویل این ظواهر، مشروع و قطعی میمی

بود. به همین سبب ثابت به این امر بسیار بیشتر از توجه و اهتمام آنان به فروع شریعت می

                                                                                                                                                    

د و سخن گفتن در این دو مورد )در ذات و صفات( شبیه هم بوده و یکسان باشذات میمورد گفتن در 

کنیم، همچنین و از کیفیت و تشبیه آن خودداری می دانیممی ثابترا  لهکه ذات ال)یعنی چنان« است.

و از کیفیت و تشبیه آنها  دانیممیگوییم، آنها را برای خداوند ثابت که از صفات الهی سخن میزمانی

 کنیم.(ری میخوددا

 و: »گویدمی( 25ص) «الخلف علی السلف علم فضل» در اللهرحمه حنبلی رجب ابن حافظ امام و

 باب در که را احادیثی و صفات آیات که باشدمی صالح سلف دیدگاه همان صحیح و درست دیدگاه

 به و کنند تفسیر را آنها اینکه بدون اندکرده تصدیق و پذیرفته اندشده وارد چنانکه اند،شده وارد صفات

 مساله این خالف آنان از هیچیک از بیاورند؛ مانند و مثال آنها برای و بپردازند آنها چگونگی و کیفیت بیان

 برای و نرفته فرو آنها معانی در صالح سلف نیز و احمد؛ امام ویژه به باشد،نمی صحیح و است نشده ثابت

 چیزی به مقاتل، روش از پیروی به ایعده احمد، امام معاصران از برخی میان در هرچند اندنزده مثال آنها

 همچون اسالم پیشوایان و ائمه به بلکه شودنمی اقتدا مقاتل به مورد این در البته که پرداختند؛ امور این از

 در که شود؛می اقتدا اینها مانند و عبیدابی و اسحاق احمد، شافعی، اوزاعی، ثوری، مالک، مبارک، ابن

 چیزی براستی و شود؛نمی دیده - فالسفه به رسد چه – متکلمین سخنان جنس از سخنی آنها، تمام کالم

 )مترجم( .شودنمی وارد اند،سالم َجرح و عیب از که کسانی کالم در فالسفه و متکلمین سخنان از
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کردند و چنین باید از آنان پیروی شود. و هر انسان شده که آنان از تاویل خودداری می

دهند، پاک و منزه دینداری باید پروردگار متعال را از صفاتی که اهل بدعت به او نسبت می

ی استوا را به خداوند بسپارد و آیهدر تاویل متشابهات خود را غرق نکند و معنای آن دارد و

َويَْبَقى وَْجهُّ »( 79)ص «: لَِما َخلَْقتُّ بَِيَدي َ »و این قول او تعالی: خداوند و آمدن 
ْعيُّنَِنا»( و همچنین 27)الرحمن: «: َرب َِك 

َ
( و احادیث صحیحی که 14)قمر: «: تَْجرِي بِأ

را به الله که گفتیم معنای آنهمین موارد روایت شده است مانند حدیث نزول، چناندر 

 متعال بسپارد. 

ذکر کرده است، این مساله « غیاث االمم»و مواردی را که در این زمینه در کتاب خود 

کند هرچند این کتاب به بیان فقه سیاسی اسالمی و دیدگاه وی در مورد منصب را تایید می

یکی از وظایف مهم « تفصیل ما الی االئمة و الوالة»یا امامت است، اما در باب  خالفت و

ور شدن در مشکالت کالمی و متوجه نمودن آنها به خلیفه را بازداشتن مسلمانان از غوطه

کنم، بیانگر مقصود و آنچه اکنون ذکر می»نویسد: باره میداند و در اینمنهج سلف می

اینکه یکی از وظایفی که امام باید نسبت به آن حریص بوده و هدف این کتاب است و آن 

ای داشته باشد این است که عموم مردم را بر مذهب سلف صالح جمع کند قبل توجه ویژه

از اینکه هوای نفس سرکشی نموده و نظرات باطل به وجود آید؛ صحابه از کندوکاو در 

پیوسته آنان از گوید: جایی که میداشتند... تا ابهامات نصوص متشابه و مشکل باز می

کردند. آنان بهترین اذهان و برترین بیان را اند خودداری میآنچه متاخرین بدان پرداخته

 1داشتند.

                                                           
تحقیق د. مصطفی حلمی و د. فواد  141-142الجوینی: غیاث االمم فی التیاث الظلم، ص - 1

 هـ.1422دارالدعوة، اسکندریه،  –عبدالمنعم 
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های ایشان خصوصا کتاب هـ( در مورد علم کالم، در کتاب929دیدگاه غزالی )

ی آن؛ چنین فایده اما در مورد»نویسد: )احیاء( مشهور و معروف است. او در این کتاب می

ی آن کشف حقایق و شناخت درست آن است اما بدان که کالم هرگز پندارند که فایدهمی

رساند و ضاللت و گمراهی در آن بیش از کشف انسان را به این مقصود نیک و خوب نمی

 « و شناخت است...

گوید: نیز علم کالم را نکوهیده و می« المنقذ من الضالل»به همین شکل، در کتاب 

التفرقه بین »رساند. و در کتاب دیگر خود به نام دالیل علم کالم انسان را به یقین نمی

اگر از »به تحریم کندوکاو در این علم تصریح کرده و گفته است: « االیمان و الزندقه

 « کنیم که کندوکاو در این علم، حرام است.چاپلوسی دوری کنیم، به صراحت بیان می

ین حالت فوت کرد، او در حال فراگیری صحیحین یعنی صحیح غزالی بر بهتر

که مشغول فراگیری علم حدیث بود و از علم کالم به یادگیری بخاری و مسلم مرد درحالی

 سنت از مصادر و منابع صحیح آن رفته بود. 

ی اخیر زندگی هـ( که در واقع سخنگوی مذهب اشعری در مرحله 626اما رازی )

فلسفه را با هم مخلوط کرده بود، در اواخر عمر خویش به ضرورت  خود بود و کالم و

پیروی از منهج سلف تاکید نمود و خود اعالن کرد پس از اینکه نقش خود را در علم کالم 

ها و گرایشات متفاوت را تسلیم کرد، در مختلف و شیوه و فلسفه به جای آورد و مناهج

ی و مناهج فلسفی، اندیشه کردم هرگز ندیدم های کالمها و مسلکدر شیوه»نهایت گفت: 

ها، قرآن ترین و بهترین راهای را سیراب کند و نزدیکای را شفا دهند و یا تشنهکه درمانده

( 9)طه: «: الر َْحَمنُّ َعلَى الَْعْرِش اْسَتَوى»خوانم: است که در اثبات صفات خداوند می

ي ِبُّ وَا» هُّ إِلَْيِه يَْصَعدُّ الَْكلِمُّ الط َ الِحُّ يَْرَفعُّ گوید: ( سپس می12)فاطر: «: لَْعَملُّ الص َ
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و این « کند.ی من کسب کند و شناختی مانند شناخت من حاصل میهرکس مانند تجربه»

 در ابیات زیر مشهود است: 

مان در ترس و نگراني است و حاصل آنچه در دنیا کسب هاي ما در کالبدهايو روان»

مان از بحث و گفت و چیز دیگري نیست و در طول حیاتنمودیم جز بدبختي و عذاب 

 1«نبردیم!!« قیل و قال»اي غیر از گوها بهره

کنم، ستایشی که بهترین خدا را سپاس و ستایش می»و در وصیت خود گفت: 

-ترین اوقات میکنند و بزرگترین پیامبران او در کاملفرشتگان او در بهترین اوقات می

هایی که به گویم، او را به ستایشرا از تاریخ حدوث و امکان می گویند بلکه این ستایش

سبب مقام الوهیت شایسته اوست و به سبب کمال الوهیت مستوجب او گشته، ستایش و 

کنم چه او را بشناسم چه نشناسم چرا که چه نسبت خاک است با عالم پاک( ... تا ثنا می

می و مناهج و طرق فلسفی را تجربه نمودم های کالها و مسلکشیوه»گوید: به آنجا که می

ای که در قرآن عظیم یافتم، نیافتم چرا که قرآن انسان را ای در آنها مانند فایدهو هیچ فایده

دارد تا در برابر بزرگی و عظمت ذات پروردگار به طور کلی تسلیم شود و از بر آن می

دارد و این تنها به تناقضات باز می کندوکاو و تامل بیهوده در ایراد مخالفات و منافشات و

های پوشیده، ها و روشاین سبب است که عقل بشر در این تنگناهای عمیق و شیوه

 گردد.( مضمحل، متالشی و نابود می

کند که او دین محمد را به عنوان دین خود برگزیده و از الله و در وصیت خود ذکر می

                                                           

المطبعة السلفیة  169ص  3ابن الوزیر الیمانی: الروض الباسم فی الذب عن سنة ابی القاسم ج  -1 

 هـ.1399بالقاهرة 
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  1«ول کرده و از او توضیح و تفصیل نخواهد.خواهد که این جمله را از وی قبمتعال می

                                                           

 169ص  3الباسم = جابن الوزیر الیمانی: الروض  -1 

کند به روش سلف صالح نظران علم کالم نیز روایت شده که ثابت میموارد زیادی از علما و صاحب

به کالم »گفت: اند. چنانکه از قرطبی در شرح مسلم نقل شده است که جوینی به یارانش میبازگشته

ام، خود را به آن مشغول به آن رسیدهرساند که اکنون دانستم کالم مرا به جایي ميمشغول نشوید، اگر می

شان کران )فلسفه و کالم( زدم و اهل اسالم وعلومکردم. و در هنگام مرگ گفت: خود را به دریاي بينمي

را به تمامي رها کردم وخود را در چیزي که از آن نهي نموده بودند انداختم. و اکنون اگر خداوند رحمت 

ي مادرم یا میرم که بر عقیدهه حال ابن الجویني! واآلن در حالي ميخود را شامل حالم نکند، پس واي ب

روش اهل حدیث را بر »و قبل از وفات پیروانش را چچنین توصیه نمود: ...« باور پیرزنان نیشابور هستم 

کند و نیز سخن ابوالوفا بن عقیل به یارانش را ذکر می« خود الزم گیرید، براستی حق را همراه آنان دیدم.

عمر خود را در راه اصول گذراندم اما پس از آن از قهقری به مذهب مکتب یعنی کسانی که »گوید: که می

بر »گوید: و همچنین شهرستانی می« نویسند و به علم حدیث مشغول هستند، روی آوردم.حدیث می

-169ن، صهما« شماست که دین پیرزنان را بر خود الزم گیرید که آن بهترین جایزه و پاداش است.

165 

در نزد فالسفه و اهل کالم چیزي »گوید: همچنین شیخ ابوعبدالله محمد بن عبد الکریم شهرستاني مي

هاي گوید: به راستي در طول عمرم، به دانشگاهدر جایي دیگر مي« جز سر گشتگي و پشیماني نیافته است

هایي که دست س را جز انسانکزیادي سر زدم و در آنجا به دقت به اطراف خود نگاه کردم و هـیچ

 گزیدند، ندیدم ... !!پشیماني در زیر چانه گذاشته بودند یاانگشت ندامت به دندان مي

ي شما چیست؟ گفت: آن چه همچنین شمس الدین خسرو شاهي از یکي از دانشمندان پرسید: عقیده

قین داري؟ گفت: بله، گفت: خدا ات یمسلمانان به آن اعتقاد دارند. )شمس الدین( گفت: آیا به این عقیده

دانم، به خدا ام را نميرا به خاطر این نعمت )که به تو داده است( شکر کن؛ اما به خدا سوگند! من عقیده

 دانم ... و آنقدر گریست که محاسنش تر شد!!ام را نميسوگند! من عقیده

یابیم که در هنگام مرگ به ین( را ميگوید: اینان )فالسفه و متکلمابن ابي العز در تحلیل آنچه گذشت مي
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کنیم ها اکتفا میی اشعریبه همین مقدار از سخنان بزرگترین متکلمین در مدرسه

چرا که آنها بعد ار فاصله گرفتن و جدا شدن از کالم و فرو رفتن در قضایا و مسائل آن به 

و شافی و راه اهل نتایج محکمی رسیدند و همچنان که رازی گفت، راه قرآن را کافی 

ی به یقین دانست راهی که انسان را به اطمینان، آرامش و حدیث را وصل کننده و رساننده

 خواند.ثبات در ایمان فرا می

و مادام که امر چنین است ما با تامل در دو مدرسه بزرگ در علم اصول دین، معتزله و 

اری دست یابیم که آنها با استفاده از آن پردازیم تا به میزان و معیاشاعره، به تاریخچه آنها می

 منهج تاویل را در پیش گرفتند.

                                                                                                                                                    

  -اگر از عذاب خداوند هم در امان بمانند  -کنند و عاقبت آنان ي پیرزنان رجوع ميمذهب و عقیده

 کنند!!همانند درجه و منزلت کودکان و زنان و بادیه نشیناني خواهند بود که از اهل علم پیروي و تقلید مي

او )از علما( نقل شده است، مرادشان این بوده که بدحالي خویش را در  اي که از جویني وامثالاین مقوله

بیان کنند. سرگشتگي و  -باشد که به دور از هدایت کتاب و سنت مي -اشتغال به دانش فلسفه و کالم 

روي از کالم و فلسفه و دوري از قرآن و سنت به آن دچار ي دنبالهپریشاني و شک و تردیدي که در نتیجه

شان ي پیرزنان نیشابور یا باور مسلمانان عوام که ایمانودند، آنها را واداشت که آرزو کنند بر عقیدهشده ب

کردند( که اي کاش به این به شبهات و هوي و هوس متکلمان آلوده نشده است، از دنیا بروند و )آرزو مي

ا به این معنا نبوده که ایمان شدند. و البته مقصود آنهارزش )کالم و فلسفه( مشغول نميعلم پست و بي

تر و بهتر از ایمان علما و دانشمندان و فقیهان علم توحید است که دانش پیرزنان یا عوام، هدفي مطلوب

 اند ... !خود را برگرفته از قرآن و سنت و تدبر در آنها تحصیل نموده

در  -رحمه الله علیه  -ر غزالي عاقبت کا»فرماید: ي طحاویه ميابن ابي العز الحنفي در شرحش بر عقیده

ي احادیث ها دست کشید و به مطالعهي آن روشمسائل کالمي به توقف و تردید انجامید و سپس از همه

بر « صحیح بخاري»روي آورد و در حالتي از دنیا رفت که  -صلي الله علیه وسلم  -)صحیح( رسول الله 

 . وشروط الاله االالله. )مترجم(129: تهذیب شرح العقیدة الطحاویة« اش بود.روي سینه
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گوییم: اگر این اسم را از مسمی و مدلول تاریخی آن جدا از معتزله آغاز کرده و می

کنیم و مقید به معنای اصطالحی باشیم برای ما روشن خواهد شد که این اصطالح بر کسی 

را عبارت از یک مضمون از دالیل نقلی جدا کند و آنکوشد اسالم را شود که میاطالق می

عدالتی و غلو تاویل نیست. ادعای عقلی فلسفی بداند که خشک است و خالی از بی

شود و در مورد توحید، منجر به جدا نمودن ذات پروردگار از اسامی و صفات او تعالی می

دهند رد خطاب قرار میخداوند متعال و توصیف وی گستاخی نموده و با کالمی او را مو

که نقص در هیبت و شکوه او تعالی است و اصول و آداب سخن گفتن در مورد مقام 

پروردگار در آن رعایت نشده است. و همچنین ادعای عدل، علم سابق پروردگار را نفی 

کند و اگر از دیگر استباهات آنان چشم بپوشیم، همین دو نتیجه اخیر برای مخالفت می

 معتزله کافی است. ها باسلفی

گیری شان در آوریم و عوامل شکلها اگر لباس تاریخی آنها را از تندر مورد اشعری

با وجود  -توان آنها را پیروان گرایش وسط نامید کالم اشعری را در نظر نیاوریم، می

اما جای تعجب نیست که در هر دو  -اختالفات و تفرداتی که بین شیوخ و بزرگان آن است 

گرایش، آرا و نظرات مختلف و متعارض میان بزرگان آنها وجود دارد که این خود دلیلی 

 1وده و بر تاویل استوار است.است بر اشتباه بودن این دو منبع که مخالف با شیوه سلف ب

ی محکمی که میان افکار و عامل اینکه ابن تیمیه با آنان مجادله کرد به فهم او از رابطه

گردد. زیرا مبالغه و بزرگنمایی در نقش عقل انسانی و احکام آن، اثر آنها وجود دارد، باز می

مخالف با اصول  آنها را به سوی اموری مخالف و منحرف از حقایق قرآن و تاویالت

 کشاند.صحیح اسالمی می

                                                           

 ط. دارالدعوة باالسکندریة. –وما بعدها  197نگا: منهج علماء الحدیث والسنة فی اصول الدین، ص  -1 
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دکتر محمد علی زغبی معتقد است بیماری تاویل از یهود به مسلمانان سرایت کرده 

است. و فیلسوف یهودی به نام فیلون مشهور به تاویل بود حتی )عزیر( را اله دانست. از 

دستور داد روز  های یهود بوده است. آنجا که خداوند به آنانگذشته تاویل یکی از ویژگی

ها حفر کردند تا اینکه هایی در کنار رودخانهشنبه ماهی نگیرند با تاویل  روز جمعه گودال

شنبه آنها را صید کنند و چنان بر ها در آن گرفتار شوند و یهودیان بتوانند در روز یکماهی

: اگر از حقیقت ای نزد آنان مقرر شد مبنی بر اینکهاین تاویل ادامه دادند تا اینکه قاعده

سپس و در اخیر، فیلسوف هلندی آنان به نام اسپینوزا به « ناتوان ماندی به َمجاز روی بیاور.

 1«باید تورات را با تورات تفسیر کنیم.»این مبدا بازگشت که 

 2ابن تیمیه و تصوف: -8

خود در برابر تصوف و صوفیه، ملتزم و متمسک به قواعد  شیخ االسالم در موضع

در اجتهادات خویش بود، چنانکه در منهج تاریخی اصل را بر اقتدا و پیروی از  اساسی

فرماید: صحابه و تابعین گذاشته بود و این رویه بر اساس فهم او از حدیث نبوی بود که می

بهترین مردم، «: »خیر القرون القرن الذی بعثت فیهم، ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم»

است که من در میان آنها برانگیخته شدم سپس کسانی که بعد از آنها مردمان عصر و زمانی 

و همچنین کسانی که بعد از آنها بیایند « آیند.آیند و پس از آنها کسانی که بعد از آنها میمی

 و در باب عقیده، عبادت، منش و اخالق به منهج صحیح اسالمی متمسک شوند. 

ها به تدریج ه و تابعین کمتر شد، بدعتاما هرچه زمان بیشتر گذشت و تعداد صحاب

ظهور کرد چرا که نور نبوت به مانند خورشیدی تابان و درخشان است که نور ستارگان در 
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رود و پیشینیان، مدتی طوالنی در این نور زندگی کردند که شود و از بین میبرابر آن کم می

رج، شیعه، قدریه و مرجئه ظهور ها خوابه تدریج بخشی از این نور پنهان شد و با بروز فتنه

ای از اصحاب در برابر آنها ایستادند و به بیان اشتباهات آنان پرداختند، کردند که عده

 54هـ( و ابوسعید خدری )73هـ(، عبدالله بن عمر ) 96اصحابی مانند عبدالله بن عباس )

 هـ(. 

کند و یکی از می ردیف رای و علم کالم ذکررا هماما در مورد تصوف؛ ابن تیمیه آن

ها شناخته شده نبودند و ظهور و بروز این فرقه به داند که در اولین قرنهای بدعت میرنگ

گردد؛ اول ظهور حاکمانی از عجم )غیر عرب( خصوصا از فارس؛ و عامل دو عامل برمی

 باشد. های فارسی، رومی و هندی به عربی میی کتابدوم ترجمه

ی تصوف دارد و ، ایشان منهج و روشی موضوعی در مطالعهبا وجود این دید تاریخی

داند چرا که علم به ایمان و قرآن است. پس از این بود علم نبوت را باالتر از تمام علوم می

های مختلفی تقسیم شد: فقه، حدیث و اعمال قلب؛ و هریک از که این علم به بخش

که هریک از درحالی -آوردند. آن رویعلمای مسلمان به بخشی از این تقسیم و فعالیت در 

شود با اینکه به دلیل آنها در مجال فعالیت خود آرا و افعالی داشتند که از آنها پیروی نمی

یعنی ضرورت اقتدا نمودن به  -شوند اجتهاد هم به خاطر چنان آرا و افعالی نکوهش نمی

بود و در عبارتی جامع روش پیامبر، اصل و اساس بود، چرا که تنها رسول الله معصوم 

هرکس اراده، عبادت، عمل و سماع را که مربوط به اصول و فروع اعمال از »گوید: می

احوال قلبی و اعمال بدنی است بر ایمان، سنت و هدایتی که محمد و اصحابش بر آن 

 بودند، بنا کند همان راه نبوت را در پیش گرفته است. 

عبارات دقیقی را در مورد حقیقت مستشرق فرانسوی )الووست( مالحظات و 
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تصوف با اشکال متفاوتی که دارد، همواره در تالش »کند: صوفیه به این صورت بیان می

ی خود، ی اهل سنت بزند و مذهب سنی را نابود کند. تصوف به شیوهاست تا تیشه به ریشه

ام رهبانیت، دیگر افکار و آثار مسیحیان را به طور پنهانی وارد اسالم کرد. و با انتشار نظ

اسالم نظامی سیاسی نخواهد داشت و مفهوم دین از حقیقت اجتماعی خود بیرون خواهد 

شد و بهترین حالت در دیدگاه مومن، دور شدن از دنیا برای عبادت الله و مناجات و راز و 

نیاز خواهد شد و به تدریج حرکت سنی که در ابتدای دوران ممالیک حرکتی جهادی بود 

ی حکومت به یک سنی آرام و در قهقرای سقوط و در کنج عبادت گشت و در سایهتبدیل 

آخرین فرمانروایان ممالیک بحرین و با شروع عهد شراکسه و پس از اینکه جهاد بزرگترین 

طلبید و آمد چون از هر فرد بیشترین تالش و کوشش را میاعمال شرعی به شمار می

ت، فرار از اجتماع و توبه و ندامت از طریق نماز جماعت، اقتضای همکاری و ارتباط داش

و روزه و خلوت، تبدیل به برترین اعمال نزد آنها گشت؛ دورانی که در این مبحث مد نظر 

ما است مدتی است که در آن، منهج سنی به شکل دوم خود تبدیل شد. برای ابن تیمیه 

ری است و این لفظی در مفهوم دین، الزم و ضرو« ورع»توضیح و تعیین حدود معنای 

  1اند.است که افرادی از صوفیه بدان لفظ عبادت را اطالق نموده

الووست با نیشتر یک پژوهشگر دقیق و ظریف، انگشت خود را بر اصل و اساس 

مشکل گذاشت. اما ما دوست داریم که او سختگیری و خشونت ابن تیمیه در برابر مسالک 

ای که با افسون و حیله، راهی را به سوی د، صوفیهمان تفسیر کنو مذاهب صوفیه را برای

های اکثریت باز کردند. اما حقیقتا هیچ تفسیری برای شدت دشمنی شیخ االسالم جز قلب
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های بزرگ تاثیرات بیگانه که مولف بدان اشاره کرد، وجود ندارد و شیخ االسالم در کتاب

آن تاکید کرده است و زندگی  و ارزشمند خود، بر جهاد اسالمی بسیار حریص بوده و بر

عملی ایشان گواه بر ایمان عمیق اوست. ایمان به ضرورت ارتباط  میان ایمان و عمل؛ و 

همچنین گواه است بر روش ایشان در مد نظر قرار دادن شمولیت اسالم با شمول دالیل 

 شوند. های اهل دل بدان تقویت و تعذیه میعقلی و مواردی که انسان

ه جهاد در اسالم را با اطالع و شناخت از مولفات ابن تیمیه، فهمیده مولف، جایگا

 است. 

از دیدگاه شیخ االسالم، در هر زمان جهاد امری مطلوب و پسندیده است و به این 

ْم إَِذا قِيَل »فرماید: کند که میقول خداوند متعال استناد می ي َُّها ال َِذيَن آَمنُّواْ َما لَكُّ
َ
يَا أ

مُّ  ْنَيا ِمَن الآِخَرةِ لَكُّ َرِضيتُّم بِالَْحَياةِ الد ُّ
َ
ْرِض أ

َ
واْ فِي َسبِيِل اهللِ اث َاقَلْتُّْم إِلَى الأ انِفرُّ

ْنَيا فِي الآِخَرةِ إِلا َ قَلِيل   لِيماً *  َفَما َمَتاعُّ الَْحَياةِ الد ُّ
َ
ْم َعَذاباً أ بْكُّ واْ يَُّعذ ِ إِلا َ تَنِفرُّ

مْ  ِ َشْيٍء قَِدير   َويَْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَركُّ
ل  وهُّ َشيْئاً وَاهللُّ َعلَى كُّ ر ُّ ُِّ  کهای کسانی»«: َولاَ تَ

به سوی جهاد( در راه »)شود: که به شما گفته می! شما را چه شده، هنگامیایدایمان آورده

کنید( آیا به جای آخرت به زندگی دنیا چسپید )و سستی میبه زمین می« الله حرکت کنید

حال آنکه متاع زندگی دنیا، در )برابر( آخرت، جز اندکی )هیچ( نیست. د؟! ایراضی شده

کند و قوم اگر )برای جهاد( کوچ نکنید، )الله( شما را به عذاب دردناکی، عذاب می

رسانید و الله بر هر چیزی دهد و هیچ زیانی به او نمیدیگری را بجای شما قرار می

 ( 35و  39)توبه: « تواناست.

کند که به نظر وی خطاب این آیات متوجه هر زمانی ین آیات بیان میو در تفسیر ا

است و تنها مخصوص زمان رسول خدا نیست همچنان که خداوند متعال در آیاتی دیگر، 
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خبر داده کسی که از جهادی که مامور به انجام آن است، سر باز زند، او را عذاب داده و 

لَاء »فرماید: ای دیگر میدر آیهکند که جهاد کنند. و قومی را جایگزین می نتُّْم َهؤُّ
َ
َهاأ

م م َن َيْبَخلُّ َوَمن َيْبَخْل فَإِن ََما َيْبَخلُّ َعن  ِ فَِمنكُّ وا فِي َسبِيِل اّلل َ تُّْدَعْوَن لِتُّنِفقُّ
ْم  َقرَاء َوإِن َتَتَول َْوا يَْستَْبِدْل قَْوماً َغْيَركُّ نتُّمُّ اْلفُّ

َ
ُّ الَْغنِي ُّ وَأ َ ونُّوا ن َْفِسِه وَاّلل  ثُّم َ لَا يَكُّ

مْ  ْمَثالَكُّ
َ
آگاه باشید، شما همان کسانی هستید که برای انفاق در راه الله فرا خوانده »«: أ

ورزد و هرکس بخل ورزد، جز این نیست که بر خویشتن شوید، پس بعضی از شما بخل میمی

است و شما )همه( فقیر )و نیازمند(ید و اگر روی بگردانید )الله(  نیازبخل ورزیده است و الله بی

 ( 39)محمد: « مانند شما نخواهند بود. هاآورد، آنگاه آنگروهی دیگر را بجای شما می

خداوند متعال خبر داده است، هرکس از جهاد یا انفاق در راه الله سر باز زند خداوند 

 1کند.متعال افرادی را جایگزین می

داند که الله اشخاصی را ن تیمیه، کسی را که از جهاد سر باز زند، بزدلی بخیل میاب

کنند. زندگی شیخ و جهاد مداوم کند که اسالم را یاری نموده و انفاق میجایگزین او می

کند که وی از علمایی است که علم و عمل نزد آنان هماهنگ و همراه ایشان ثابت می

 است. 

های دیگر توان میان اصول اسالمی و آثار ادیان و فرهنگدگاه میبا این اندیشه و دی

ها را )موسوی محمدی( و برخی را )عیسوی محمدی( تمییز داد. شیخ، برخی از صوفی

نامد تا تشابه میان آنان با یهود و نصاری را بیان کند همچنان که برخی از عابدان را که می

د با زاهدان صائبی و هندو به طور کلی تشبیه کننسختی و مشقت بسیاری به خود وارد می

 داند. کرده و آنان را مشابه اینان می
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های مسلمانان صدر اول، برای فهم شدت اختالف و تفاوت آرای آنها با آرا و اندیشه

بحث نمودن در باب اشکال مختلف تصوف، ضروری است که منظور، پرداختن به دیدگاه 

ود ابن عربی است سپس انتقاد شیخ سلفی از امام ی وحدت وجحلولی حالج و نظریه

 ابوحامد غزالی را به ترتیب متذکر خواهیم شد. 

 الف( حلاج: 

ی حلول را بیان کرد بلکه قبل او سبئیه به بیان حالج اولین کسی نیست که اندیشه

ای دست یازیده و قائل بر این شدند که روح خدا بر علی حلول کرده و علی چنین اندیشه

 خدا شده است. 

های وی روشن و کنیم، مذهب و اندیشهحالج رجوع می« الطواسین»وقتی به کتاب 

ای رمزآلود به بیان افکار حلولی در لباس گونهگردد. در این کتاب، حالج بهآشکار می

زن، الزم نیست من خودم باشم و تو ای گمانه: »گویدجایی می رموز پرداخته است مثال در

کنی؛ این معانی را کسی جز آنکه حمد او خودت، اگر فهمیده باشی این سخن را درک می

  «داند.گویم درست نمیرا می

حقیقت مخلوق است، »گوید: های خود را بیان کرده و میو در جایی دیگر نیت

 « .او بشوی یا تو به شکل حقیقت هستیحقیقت را ترک گوی تا تو، 

وی گامی دیگر و بلندتر از این برداشت که گامی از اسباب هالکت وی بود، چرا که 

یکی از ارکان اسالم یعنی حج را در معرض هدم و نابودی قرار داد و پنداشت که هرکس 

د، این ای بنا کرده و مدتی روزه بگیرد سپس در اطراف آن لخت و عریان طواف کنخانه

 کند. نیاز میعمل او را از حج کردن بی

حالج یکی از دعوتگران باطنی قرطمی بود همچنان که مصادر و منابع تاریخی به این 



 221  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

کرد تا قرآن را از بین ببرد. چنانکه این مساله از اند عالوه بر اینکه کوشش میامر اشاره کرده

 ملکی یکی از معصران وی نقل شده است. 

تواند کتابی مانند این قرآن بیاورد و در نهایت با کرد که میاحت بیان میحالج به صر

مبنی بر تعطیل کردن حج به عنوان یکی از  –چنانکه ابن تیمیه معتقد است  -اجتهاد فقهی

 ارکان اساسی اسالم، به قتل رسید. 

 ب( ابن عربی:

تمامی دنیا به  ی وحدت وجود نزد ابن عربی بر این اساس بنا شد کهمذهب و نظریه 

دهد و مخلوقات نزد ابن عربی، عبارت از فیض ای است که اشکال را نشان میمانند آینه

کرد. او معتقد است که عالم همیشگی او هستند اما زوج بودن را در مخلوقات تفسیر نمی

در وجود خود محتاج و نیازمند حق است چرا که حق در صورت و شکل موجودات 

چنین حق نیازمند به اعیان ثابت است و این بسیار به مثل افالطونی شود و همجاری می

پروردگار حق و بنده نیز حق است، پس چگونه احساس »گوید: شباهت دارد که می

 « میرم یا اگر بگویم پروردگار، پس تکلیف کجاست؟ام، میتکلیف کنم؟ اگر بگویم بنده

اسرائیل در واقع خدا را پرستان بنیآید که گوسالهی ابن عربی چنین برمیاز اندیشه

-اند و عبادت خدا و بت، با هم برابر است!!! او همچنان در این تسلسل باقی میپرستیده

ماند و همچنین اعالن نمود که فرعون پاک و بدون پلیدی از دنیا رفته است و این سخنی 

 است.  گفتهیک از اهل قبله به مانند آن ناست که به قول ابن تیمیه تاکنون هیچ

از جمله شطحیات منحرف ابن عربی  این است که در مورد والیت گفته است: 

والیت دریایی است که همه چیز را در برگرفته و قابل انقطاع نیست و اخبار عمومی بدان 

 اند و با قطع شدن نبوت، تشریع و رسالت، والیت همیشه باقی است. گواهی داده
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خواست به این اعتقاد، تصریح کند به داد اما نمیی مییعنی او ولی را بر نبی برتر

را بر تن مسلمانان بپوشاند به همین سبب پیروان همین سبب لباس تاویل بر آن پوشاند تا آن

کنند که والیت پیامبر برتر از نبوت او است، سپس قائل به این شدند او در ابتدا، تصریح می

د دارد و این والیت همان والیت پیامبر است که که والیت تا بر پایی قیامت همچنان وجو

گویند در هر زمان این والیت اختصاص به برای امت او باقیمانده است و گاهی می

 گویند این برای آخرین اولیا است. شخصی دارد و گاهی می

ی خاتم االولیاء کند کلمهابن تیمیه این تاویل منحرف را بیان نموده و روشن می

د. و حکیم ترمذی در تردید خویش اشتباه کرده است و آنها این اشتباه را آب و حقیقتی ندار

کند که والیت تاب داده و دگرگون نموده و تحریف کردند همچنان که تاکید می

 شود.مخصوص پیامبر است و بعد از او به هیچ کس منتقل نمی

الق در پی دارد و ی وجود در مذهب ابن عربی، نتایج نابودگری برای دین و اخاندیشه

از نتایج این اندیشه است و جدایی میان خیر و شر و تمییز بین پاداش و مجازات را  جبریه

کنی های اخالقی را ساقط کرده است. آیا بعد از این هم تعجب میمحال دانسته و ارزش

 داند وکه چرا شیخ االسالم با شدت و خشونت به آنها هجوم برده است؟ شیخ االسالم می

اند و اغلب آگاه است که این جبرگرایی که صوفیه و طرفداران وحدت وجود بدان قائل

 شود. اند، منجر به شکست اسالم و ظهور و وجود تاتار میمذاهب صوفیه از آن رنگ گرفته

ی نافذ و درخشان ایشان شکل گرفته است و بدون شک این دیدگاه از اندیشه

کند زیرا ، آرا، نتایج و آثار ناشی از آنها را ثابت میها، نظریاتضرورت توجه به اندیشه

تمسک صوفیه به اندیشه جبرگرایی که بطور کلی مخالف با حقیقت قرآن است، سبب 

آشکار شدن موجی فرهنگی در میان مسلمانان شده و تحت تاثیر آن از جهاد دست کشیدند 
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 د. های دیگر با آنها  دشمنی کرده و بر آنها هجوم آوردنو امت

 ج( غزالی: 

موضع ابن تیمیه در برابر غزالی از نظر شدت انتقاد و اختالف معیارها متفاوت است 

این بدان سبب است که غزالی در نقد فلسفه و علم کالم با آنها موافق بوده است اما نزد 

ی یونان دانیم غزالی به انحرافات فلسفهی صحیح مد نظر بود. و ما میشیخ االسالم، عقیده

ی قدیم بودن عالم را و اثر آن بر برخی از فیلسوفان اسالمی پی برد، به ویژه زمانی که مساله

تاویل نمودند و قایل به قدیم ب.دن حسی و انکار علم خداوند متعال نسبت به جزئیات 

شدند؛ همچنین حشر اجساد را انکار کردند و با حقایق قرانی و احادیث نبوی مخالفت 

غزالی خطر افکار باطنی غالیان شیعه را دیده بود چراکه جهان اسالم با ورزیدند. همچنین 

ی اسالمی آنها روبرو شد اما آن تنها یک تفسیر و تاویل های خبیث و ضد عقیدهآثار حرکت

از روی راستی و اخالص و تالش در کسب حقیقت نیست بلکه حرکتی است پوشیده از 

گر های توطئهرا برانگیخته است و چه بسا دستهای پنهانی آنکراهیت و دشمنی که توطئه

را به جنبش درآورده باشد که تا امروز در یهود که عبدالله بن سبا را به حرکت درآورد، آن

خفا و نهانی مشغول فعالیت است. اما انتقاد غزالی از متکلمین درحالی است که در یک 

بود. او حق داشت نسبت به محیط کالمی پرورش یافته و شاگرد امام الحرمین جوینی 

را به شدت های متکلمین که درحال نابودی بیشتر عقاید و افکار اسالمی بود و آنتالش

 داد، نگران باشد. تکان می

زیست غزالی به اختیار و خالصانه، تصوف را انتخاب کرد چرا که او در محیطی می

ها، اهل سنت و جماعت بندی فرقهشناخت و در تقسیمکه کسی حدیث رسول خدا را نمی

از نظر وی پنهان ماند. دلیل اخالص وی این است که تیر انتقاد خود را به سوی صوفیان 
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 کردند، نشانه رفت. منحرفی امثال حالج و کسانی که ادعای سقوط تکالیف شرعی را می

ن های افالطون و ... و فیلسوفاهای فلسفی او متاثر از اندیشهبرخی از افکار و اندیشه

ها، لباس اسالمی پوشانیده اشراقی بوده است. به نظر ابن تیمیه، غزالی بر آن افکار و اندیشه

های اخوان الصفا که قاضی ی طوالنی مدت رسالهاست و این نیز به سبب تفکر و مطالعه

باشد و می« در بطن فالسفه داخل شد و از آن خارج نشد»ابن عربی در موردش گفته است: 

 چنین است.  براستی نیز

ابن تیمیه در تالیفات خود به تفصیل، تفسیرهای اشتباه غزالی را شرح داده است چرا 

ی یونان را در اسالم داخل که غزالی بدون مطالعه و فهم صحیح، افکار برخی فالسفه

نمود. شیخ سلفی )شیخ االسالم( با تفسیرات و افکار اسالمی خود، براساس میزان قرآن و 

فلسفی تمام فالسفه  امثال کندی، فارابی و ابن سینا و ... را رد کرد و بیان سنت، نتایج 

داشت که آنها در عملیات تلفیق میان قرآن و عناصر سلفی که متمسک بر قرآن و سنت 

 کردند که قرآن منهج مهم و اصیل است، شکست خوردند. بودند و تاکید می

کنند کاری شایسته و عاقالنه لی میپس هم رکاب شدن با کسانی که قرآن را تفسیر عق

یا همراه  -داشتند امثال معتزله که پندارهای خود را بر نصوص شریعت مقدم می -نیست، 

کنند؛ چرا که شدن با کسانی که برای وارد کردن فلسفه و یا برتری آن بر قرآن تالش می

وجود و  ای است در جهت شناختقرآن کالم خداوند عزوجل است اما فلسفه اندیشه

بحث در اسباب شناخت انسان که حق را با خیال آمیخته است؛ و یا همراه شدن با انواع 

اند و بوسیله آن با حقایق وحی های دور مد نظر داشتهتفسیرات ظنی که فالسفه از زمان

ترین مسائل مربوط به عقیده که توحید، رسالت و آسمانی مخالفت کردند خصوصا با مهم
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 1باشد.معاد می

با این همه ابن تیمیه در نقدش نسبت به غزالی، لطیف و نرم بود و بسیاری از اوقات به 

احیاء علوم »های کتاب کرد همچنان که برخی فصلسبب اخالص وی از او دفاع می

کند، ابن تیمیه را به شگفت غزالی که قواعد سلوک اخالقی در اسالم را بیان می« الدین

کند چرا و بلکه در دفاع از او عذرهایی ذکر می« کات و منجیاتمهل»های آورد مانند فصل

که غزالی در میان محدثین رشد و نمو نیافت و از محدثین، حدیث نیاموخته بود چنانکه در 

 گذاری وی نسبت به آرا و تالیفات عزاللی خواهیم دید. ارزش

مرش، دلیل ی وافر غزالی نسبت به فراگیری حدیث در پایان عاما شوق و عالقه 

 کند. دومی است که اخالص او را در طلب حقیقت، تقویت می

ها و مناهج کالمی، آنچه از آثار و تالیفات وی به ما رسیده، بیانگر آن است که مسلک

فلسفی و صوفیه، برای رسیدن به هدف و شناخت حق، بدون سنت صحیح که دومین 

مفسر قرآن کریم و بیانگر منهج  ستون اسالم است، شایسته و مناسب نیست چرا که سنت

و روش صحیح در عقاید، عبادات، اخالق و شناخت حقایق عالم غیب است، حقایقی که 

تر از اند. و عقل ناتوانتمام مذاهب فکری تنها با تکیه به عقل از رسیدن به آن عاجز و ناتوان

 این است که بدون هیچ سند و مدرکی از شریعت بدان برسد. 

 ها و تالیفات غزالی از سوی ابن تیمیه: اندیشهگذاری ارزش

به نظر شیخ االسالم، امام غزالی عبارات اسالمی و نبوی را در تعبیر و تفسیر مقاصد و 

 اهداف فالسفه به کار برده است. 

های او، نظریات وی را مورد نقد قرار و با منهج و روشی تحلیلی از مضمون کتاب

                                                           

 1 
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گردند و علم مکاشفه دارای و نهی را به صوفیه و فقها باز می داده است و علم معامله و امر

مصادر بسیار و متعددی است که گاهی مسلک و منهج فالسفه را در پیش دارد و گاهی 

گیرد و گاهی نیز بر آنها روش متکلمین جمهیه و گاهی روش اهل حدیث را در پیش می

  گوید.ایراد وارد نموده و سخنان متعارض و مغایری می

ی کالم را از سخنان شیخ خود غزالی ماده»گوید: سپس این مساله را شرح داده و می

بر چیزهایی که  و... فراگرفت عالوه« الشامل»و « االرشاد»در  –جوینی، امام الحرمین  -

از قاضی ابوبکر باقالنی فراگرفت. وی در اصول فقه غالبا مسلک ابن باقالنی را که مذهب 

ی شیخیش ی وی در کالم، طریقهگزیند اما طریقهجتهدان است برمیواقفه و تصویب م

ی فقها مایل باشد و شیخ وی در اصول فقه به مذهب شافعی و طریقهقاضی ابوبکر می

 است.( 

-ی غزالی در فلسفه از کالم ابن سینا گرفته شده است به همین سبب ابوحامد میماده

. و همچنین از سخنان اصحاب رسائل الصفا و او را بیمار کرده است« الشفاء»گفت کتاب 

ی فلسفی خود را گرفته است. اما تصوف بزرگترین رسائل ابوحیان توحیدی و ... ماده

علوم او است که بدان مشهور شده و به اوج رسید. وی ماده و اساس تصوف را از کالم 

، ترس، در شکر، صبر، امید« منجیات»شیخ ابوطالب مکی فراگرفت کسی که در فصل 

را از کالم ابوطالب مکی گرفته است اما محبت و اخالص از او یاد کرده است. و اکثر آن

ابوطالب واال مرتبه و مقام است و آنچه که در ربع مهلکات آورده، عموما از کالم حارث 

گرفته است مانند آنچه در نکوهش حسد، خودبزرگ بینی، فخر، ریا « الرعایة»محاسبی در 

هایی که نسبت آن به غزالی مشکوک ند آن آورده است. ابن تیمیه محتوای کتابو کبر و مان

ها، به همان کشاند چرا که این کتابی نقد میرا نیز به بوته« مشکاة االنوار»است مانند 
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باشد و چون محتوای امثال این کتاب، با قرآن و سنت مخالف منهج و روش فالسفه می

که ها حریص بود و به نظر وی غزالی در بهترین حالت و درحالیبود، ابن تیمیه به انتقاد آن

 در پی فراگیری حدیث صحیحین بود، از دنیا رفت. 

از وی سوال شد پاسخ داد: این کتاب « احیاء علوم الدین»هنگامی که در مورد کتاب 

)قوت القلوب( است به دلیل مطالبی که در مورد اعمال قلوب در آن ذکر شده است، مانند 

« قوت القوب»صبر، شکر، محبت، توکل، توحید و مانند آن. اما ابوطالب، صاحب کتاب 

در حدیث و اخبار و روایات و سخنان صوفیه و ... در علوم قلوب از ابوحامد غزالی داناتر 

باشد در صورتی  تر است و از بدعت دورتر میبود و کالم وی از منظر تحقیقی، بهتر و قوی

خورد که از از احادیث موضوع، ضعیف و موارد زیادی به چشم می« قوت القلوب»که در 

باشد. اما مطالبی را که غزالی در مهلکات کتاب احیاء ذکر نموده دیدگاه شریعت مردود می

است مانند سخن از کبر، خودبزرگ بینی و عجب، حسد و ... غالبا از سخنان حارث 

ل قبول و بخشی مردود و بخشی نیز مورد است که بخشی از آنها قاب« الرعایة»محاسبی در 

 نزاع و اختالف است. 

ای نیز در آن وجود دارد؛ فواید بسیاری دارد اما موارد مذموم و نکوهیده« احیاء»کتاب 

شود. و امور فاسدی از سخنان فیلسوفان مربوط به توحید و نبوت، در این کتاب یافت می

دشمن مسلمانان گرفته شود و بر تن وی  چون معارف صوفیه ذکر شود مانند این است که

لباس مسلمانان را بپوشاند. امامان دین، این مساله را بر ابوحامد انکار کرده و ناپسند 

یعنی کتاب ابن سینا در فلسفه، او را بیمار کرد که در آن « الشفاء»اند: کتاب دانسته و گفته

شود و همچنین بسیاری می احادیث و روایات ضعیف و بلکه روایات موضوع زیادی دیده

 شود. از اشتباهات صوفیه در آن یافت می
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رو در این کتاب عالوه بر این مطالب، بسیاری از سخنان مشایخ عارف و راست

شود که موافق با کتاب و سنت است و مواردی نیز صوفیه در مورد اعمال قلوب دیده می

باشد، به وافق با کتاب و سنت میدر آن بیان شده که  مربوط به عبادات و ادب است و م

-همین دلیل اجتهاد و رای مردم در مورد این کتاب، مختلف است و در آن اختالف نموده

 اند. 

نویسد: احادیث صحیح و ضعیف و گری نموده و میو در جایی دیگر بیشتر روشن

ی مصنف این کتاب در بخش موضوع بسیاری در کتاب احیا وجود دارد؛ ماده و جوهره

ترین و بهترین ماده حدیث، آثار و کالم سلف و تفسیر قرآن، ضعیف بوده است و پر رنگ

وی ماده صوفیه بوده است و اگر در آن، مسلک و روش صوفیان اهل علم و آگاه به احادیث 

-کرد، به مقصود و مطلوب خویش میپیامبر را دنبال کرده و از تصوف فلسفی دوری می

راه را پیمود و بهترین مطالب کتاب وی ماخوذ از کتاب  رسید اما در آخر عمر، این

ابوطالب مکی در مقامات عارفین و مانند آن است؛ ابوطالب به احوال و ذوق صوفیه و به 

تر بود و با مشایخ بزرگ آنها، به طور مستقیم ارتباط داشته کالم و آثار سماع آنها آگاه

 1است.

بود، سبب شد تا از نظر علمی، اخالقی یا اصول و قواعدی که ابن تیمیه وضع نموده 

مذهبی، در برابر کسی سر خم نکند چرا که شناخت حق از همه چیز باالتر است و بیان 

اشتباهات با میزان حق و عدالت باید مقیاس تمامی همنشینان او باشد. چراکه پس از 

که راه و کسی »گوید: باره ابن تیمیه میکس عصمت ندارد. و در اینرسول خدا هیچ
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 ـ.ه 1325چاپ الکردی،  129چاپ ریاض، شرح عقیدة االصفهانیة، ص 



 225  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

ی خود کند، اگر این مسلک و منش وی موافق مسلک فقر، تصوف، زهد و عبادت را پیشه

شود و بیش از اینکه سبب صالح و درستی با شریعت نباشد، از راه بیرون شده و گمراه می

باشد. همچنین کسی که  راه فقه، علم، اندیشه و کالم را پیش وی شود، سبب فساد وی می

د پیرو شریعت بوده و به علم خود عمل کند وگرنه فاجری است که از راه گرفته است بای

گمراه شده است. و این همان اصلی است که هر مسلمان باید به آن اعتماد و تکیه کند. و 

را مطرح نمود تا با رعایت آن اسامی درخشان صوفیانی که به اهل سنت نسبت ابن تیمیه آن

  1د کند.شوند مانند غزالی را نقداده می

ی کالم و خروج از بحث، ما را بر آن داشت تا به طور کلی به این مساله ترس از اطاله

 2پرداختیم.« ابن تیمیه و تصوف»مان اشاره کنیم اما به بحث تفصیلی این مساله در کتاب

کنیم؛ معروف به همین سبب گرایش سلفی از زمان ابن تیمیه تاکنون را دنبال نمی

باشد در صورتی که موضع یش پیوسته و تا به امروز با تصوف مخالف میاست که این گرا

رو است چنانکه با آن بخش از تصوف که موافق با قرآن و سنت ابن تیمیه، موضعی میانه

رو اکنون به شدت تغییر یافته و علمای سلف، بطور بود، موافق بود اما این گرایش میانه

 نمودند؛ اما چرا چنین رد و انکاری به وجود آمد؟  کامل تمام انواع و اشکال تصوف را رد

های معاصر بر پیروی از منهج و اجتهادات ابن تیمیه بسیار علی رغم اینکه سلفی

اند و سبب این امر، اند، اما در برخی موارد، مواضع مستقل و جدایی اتخاذ نمودهحریص

ها افزون گشته است دعتعواملی است که در جوامع اسالمی جدیدا رخنه کرده و مظاهر ب
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آید. در ای برای رویارویی با حرکات سلفی معاصر، به شمار میو تصوف به عنوان وسیله

توان اینجا سواالتی مطرح است که مشکالت جدید پاسخ آنها را دشوار کرده است و نمی

 که در زمان شیخ االسالم وجود نداشت. آنها را نادیده گرفت درحالی

استی علت توجه ویژه مستشرقان در فضای دانشگاهی به تصوف در بر اولین مساله:

این است  دومین سوالهای منحرف به صورت خاص چیست؟ اسالم به طور عام و گرایش

های مشایخ طریقت -اگر چنین تعبیری درست باشد  -که علت همزیستس مسالمت آمیز 

 های استمارگر مگر در موارد نادر، چیست؟ صوفیه و نظام

گذاری برای ها در سرمایهزیر باید اندکی درنگ کنیم تا بدانیم که دلیل فراماسونناگ

 های فلسفی چیست. های اسالمی در الجزائر و شمال آفریقا از طریق اندیشهحرکت

این است که علت خشم و غضب غرب از بزرگان سلف چیست؟ و  سومین سوال

کنند و اسالم، با نرمی برخورد می های نگران درکنیم که با شخصیتبرعکس مشاهده می

شاید بگوییم در مدح و ستایش امثال حالج، ابن عربی، ابن سینا و ... در مجال فلسفه، 

 کنند؟ کالم و تصوف بسیار اغراق می

ی سلفیت در عصر حاضر ها، عامل جدیدی است که نقاد مدرسهپاسخ این سوال

بودن این فکر و جبرگرایی پیروان آن و ترویج را سلبی نسبت به تصوف ارائه داده است و آن

داند. و در پاسخ به ها از سوی آنان و حسن ظن بزرگان آنها به نیروهای دشمن میبدعت

گوییم اشکال در روابط مشکوک برخی از آنها با استعمار غرب است بلکه این سوال نمی

ود حسن ظن دارند و بر اکثر پیروان آنها همچنان که عادت پاکان است، نسبت به مشایخ خ

این اساس معتقدند که آنها در برابر ورود تمدن مادِی طاغی از غرب، با تاثیرپذیری از روح 

 اند. نرمی گرفته دهد، موضععاطفی و نرم اسالم که روح و وجدان انسان را پرورش می
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مثبت ی تصوف است؟ پاسخ اما کافی است به این افراد گفته شود: آیا نیازی به طریقه

به این سوال درواقع به این معنا است که )پناه بر خدا( اسالم به طور ناقص بر ما عرضه شده 

که هر مسلمان مخلصی اشتباه این را کامل نموده است درحالیو این روش و طریقه آمده آن

-شناسد؛ اسالم به معالجه هر دو بخش وجود انسانی یعنی روح و جسم میپندار را می

کند و هر تشخیص و عالجی در یک ه هر دو جانب روحی و مادی وی اقرار میپردازد و ب

 کند.خلل وارد می سو بدون توجه به طرف دیگر، در دیدگاه و جنبه عملی و تطبیقی آن

تمام ادله و براهینی که  –کنیم که طرافانه از باب جدل چنین فرض میاکنون کامال بی

و تصوف از هر نوع تاثیر عناصر  -نادرست است  اندمخالفان در این مساله ذکر کرده

گوییم: تصوف در واقع از بخش وجدانی عاطفی یا اجنبی عاری باشد، در این صورت می

کند که با این مفهوم درواقع یک بخش را از میان سلوک و منش اخالقی اسالم، تعبیر می

ت شمول و تکامل که اسالم متصف به صفهای اسالم جدا نموده است درحالیسایر بخش

ی فلسفی غربی یا نظریات است و به همین سبب چون تصوف در میدان مبارزه با اندیشه

مان با ما کنند و در سرزمیناجتماعی سیاسی و اقتصادی که شب و روز ما را مطالعه می

جنگند، قدم نهد به سرعت از مقاومت و دفاع ناتوان خواهد شد هرچند اصحاب و می

گرا و اهل جهاد و مبارزه باشند زیرا سیاق مذهب صوفی حتما به کر، مثبتپیروان این تف

کنند راه حل مشکالت  انجامد که ادعا میعجز و ناتوانی از رویارویی با افکار و آرائی می

 امروز و آینده انسان هستند. 

-تواند در برابر موج سرکش فلسفهآیا تصوف حتی بدون وجود مجاری بدعت، می

های خود را در سراسر عالم ها، وجودیه و برجماتیه که بالد مارکسیستهایی مانن

 اند، بایستد؟ گسترانیده
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-ها با مسیحیت به اعواملی که مورخان میاما نزاع و درگیری تحمیلی میان این نظام

گفت: کنیم که میرا فراموش نمی« کارل مارکس»گردد، هرگز عبارت مشهور دانند بازمی

 « ها است.تدین افیون مل»

مردان کلیسا به پیروان های وعدهو همچنین  زشربرگ و سند آم ،مارکس مخیلهدر 

ی صوفیه مطابق است و این تصور کامال با اندیشه غفلت از این دنیا بودخویش در برابر 

کند صاحب این اندیشه چه دینی داشته باشد چراکه یهودیان تصوف دارند و حال فرقی نمی

دارند و بوذیان نیز تصوف دارند و تصوف در هر سه این ادیان وجود مسیحیان تصوف 

 دارد!!

اما اسالم از نظرگاه درست صحیح و برگرفته از مصادر تاریخِی آن، که تمدنی برپا 

نموده و در طول قرون متمادی انسانیت را روشنی بخشید، مبارز و حریفی بسیار قوی در 

های اخروی دعوت دان زندگی برای رسیدن به نعمتمیدان نبرد است؛ اسالم به فرار از می

ها کند و واجبات و مسئولیتکند؛ فرار نمیدهد بلکه حقیقت و واقعیت را ترسیم مینمی

دارد بلکه در تمام اصول و فروع زندگی وی وارد شده تا به زندگی او را از دوش وی برنمی

ای م برای سعادت بشر هیچ برنامهکند اسالنظم و نظام ببخشد و هر نظامی را که ادعا می

طرف و منصف که به عقل خویش احترام طلبد چرا که هر پژوهشگر بیندارد، به مبارزه می

ها پی در پی بیند که بحرانبرد، میگذاشته و در بحث و پژوهش، از موازین عقلی بهره می

انده است و آن در جهان جریان دارد و این بدان سبب است که از راه درست سعادت دور م

 همان راهی است که خالق انسان برای وی ترسیم نموده است. 

 تفسیر تاریخ از نگاه ابن تیمیه و هشدار وی به مسلمانان: 

های ی نظریات عمیق ابن تیمیه در مورد تاریخ امتچون پژوهشگر به هنگام مطالعه
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هایی ت داشتند و نیز امتهایی که رسالکند و به مقارنه و مقایسه میان امتپیشین، درنگ 

گویند، بپردازد و شان مبعوث نشد و با زبان و ادبیات امروزی ما سخن میکه پیامبری میان

یابد که شیخ االسالم از کسانی نیست که در حکم ی تاریخ، در میی فلسفهدر پرتو مطالعه

یامبران و دادن شتاب کند. بلکه به عنوان یک صاحب نظر معتقد است که تاریخ اعمال پ

هایی را که به وجود آوردند ثبت و ضبط نموده است و به مقداری که از زمان بعثت تمدن

شوند بلکه های انسانی شکوفا شده یا کهنه میشویم، تمدنپیامبران دور و یا نزدیک می

های مکی وجود جنس شود، )و الله متعال در سورهحتی سعادت و شقاوت بشر محقق می

ز همان ابتدا ذکر کرده است تا وجود این جنس و سعادتمندی پیروان آنها و پیامبران را ا

  1بدبختی و شقاوت مخالفان آنها ثابت کند(.

-کنند، چنین متوجه میهمچنین خداوند متعال کسانی را که پیامبران را تکذیب می

ْم قُّلُّو   »سازد:  وَن لَهُّ ْرِض َفَتكُّ
َ
وا فِي الْأ فَلَْم يَِسيرُّ

َ
ْو آَذان  يَْسَمعُّوَن بَِها أ

َ
َيْعِقلُّوَن بَِها أ
ورِ  دُّ لُّو ُّ ال َتِي فِي الص ُّ بَْصارُّ َولَِكن َتْعَمى اْلقُّ

َ
در زمین  هاآیا آن»«: فَإِن ََها لَا َتْعَمى الْأ

های که با آن ی داشته باشند که با آن )حقیقت را( دریابند، یا گوشهایسیر نکردند، تا دل

شود و لیکن بینا نمیهای )ظاهر( ناچشم گمان( بشنوند؟! پس بی)اخبار گذشتگان را

 (. 46)حج: « شود.هاست، نابینا میی که در سینههایدل

شوند؛ نوع اول آنهایی ها بر دو نوع تقسیم میبندی ابن تیمیه، امتبر اساس تقسیم

ری؛ و نوع دوم هستند که از سوی خداوند بر آنها کتاب نازل شده است مانند یهود و نصا

کسانی هستند که هیچ کتابی ندارند مانند هند، یونان و ترک و همچنین عرب قبل از بعثت 

زیست فرستاده محمد؛ و ابراهیم به سوی روم صائبی که در آن زمان در مقدونیه و ... می
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هایی است که برای علت اول و عقل و و از آثار به جا مانده از صابئه در حران هیکلشد. 

  1و این در دین یهود، نصاری، فارس و روم نصرانی نبود.باشد فس و ستارگان مین

شود که میان فیلسوفان یونان و عبادت ستارگان ارتباط وجود دارد بسیار مالحظه می

شمردند، همچنان که برخی اشتباهات شایع چرا که آنها اجرام آسمانی را بزرگ می

ندر ذوالقرنین که حکایتش در قران آمده است و کردند مانند اسکتاریخی را تصحیح می

 اند که او اسکندر مقدونی شاگرد ارسطو طالیس است. برخی پنداشته

های پیامبران گذشته است، آنها فرستادگان خداوند به براستی مسیر تاریخ در زیر قدم

شناخت ها و معجزات متمایز نمود و سوی بشر بودند که خداوند آنها را با آیات و نشانه

آنها را برای مخلوقات آسان کرده است. به درستی که راه شناخت پیامبران، همانند راه 

هایی آنها را متمایز نموده است که این شناخت یکی از ادیان است؛ الله متعال با ویژگی

شود چنانکه پزشکان و فقها از این شان شناخته میها از اخبار آنها و بررسی احوالویژگی

شوند. به عنوان مثال کسی که نحو سیبویه و طب ابقراط و فقه ائمه ز شناخته میطریق نی

ترین امور است؛ و از اینجاست که اربعه و ... را ببیند، اقرار وی به این امور از روشن

را که در عالم رخ داده است، مانند خداوند متعال در قرآن امر نبوت و اثبات جنس آن

و قومش، شعیب و لوط و ابراهیم و موسی و .... با هم ذکر داستان نوح و قومش، هود 

  2کند.می

کند که برای هر امتی پیامبری آمده است، خداوند متعال چنانکه قرآن برای ما بیان می

وَت فَِمنْ »فرماید: می ارُّ واْ اهلَل وَاْجَتنِبُّواْ الط َ ِن اْعبُّدُّ
َ
ولاً أ ٍة ر َسُّ م َ

ُّ
ِ أ

ل  م َولََقْد َبَعْثَنا فِي كُّ هُّ
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واْ َكْيَف  رُّ ْرِض فَانظُّ
َ
واْ فِي الأ لالَةُّ فَِسيرُّ َ ِ ْت َعلَْيِه ال ْن َحق َ ْن َهَدى اهللُّ َوِمْنهُّم م َ م َ

بِينَ  َكذ ِ الله یکتا را »یقینًا ما در )میان( هر امت پیامبری را فرستادیم که: »«: َكاَن َعاقَِبةُّ الْمُّ

از آنان را هدایت کرد و بر بعضی از پس الله بعضی «. بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید

کنندگان آنان گمراهی محقق گشت، پس در زمین بگردید، آنگاه بنگرید عاقبت تکذیب

 (36)نحل: « چگونه بود.

ِ بَِشيراً َونَِذيراً »فرماید: و می ْرَسلَْناَك بِالَْحق 
َ
ٍة إِل َا خلَا فِيَها نَِذير   إِن َا أ م َ

ُّ
ِْن أ : «َوإِن م 

که دهنده فرستادیم. و هیچ امتی نیست؛ مگر آنو هشدار دهندهتو را به حق بشارتیقینًا ما »

 ( 24)فاطر:  «در )میان( آن هشدار دهندة )آمده و( گذشته است.

میان خداوند و بندگانش در تبلیغ اوامر و نواهی و وعده و وعید  1هاییپیامبران واسطه

یهم برای تحصیل مصالح و تکمیل آن و از بین علاللهپیامبران صلوات 2باشند.او تعالی می

ترین مردم گردیدند و برعکس آن، اند؛ پیروان رسوالن کاملبردن مفاسد، فرستاده شده

 کردند. اند، پیرو مفاسد گشته و مصالح را رعایت نمیکسانی که پیامبران را تکذیب کرده

باشد. یوه و منهج آنان میابن تیمیه بیان نموده است که سعادت در پیروی پیامبران و ش

 دهد.و منهج و برنامه آنها به رضایت و متقاعد سازی فراخوانده و همه را مخاطب قرار می

دلیل او بر این سخن این است که در طول تاریخ رابطه بشر با پیامبران  قطع نشده است. و 

اخبار متواتر آن مشهور است و درواقع با ظهور پیامبران بوده که حوادث در عالم رخ داده و 

ساز شده است چراکه ماموریت آنها نزد خاص و عام واضح و آشکار بوده است از تاریخ

اند تا ی مشهوری است که همگی مردم در آن مشترکدر حقیقت حادثهرو تاریخ این
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 1بشناسند چه زمانی قبل و بعد از آنها گذشته است.

شود که منهج پیامبران بر ای انجام شود، مالحظه میاگر بین پیامبران و فالسفه مقایسه 

باشد، ها میامر کردن بشر به آنچه صالح آنها در آن است و نهی از آنچه عامل فساد آن

ها را پیموده است و مانند فالسفه، مردم را به ترین راهاستوار است و در این مسیر نزدیک

سخن در اسباب کائنات، مشغول نکردند. روش فالسفه بسیار خسته کننده و کم فایده 

است. یا سبب ضرر است. مثال این مساله چنین است که پیامبر مانند پزشکی است که 

ای متناسب با بیماری دهد و نسخهاش را تشخیص میکند، بیماریقات میبیماری را مال

کند که خورد کند همچنین امر میپیچد و بیمار را به مصرف دوای خاصی راهنمایی میمی

یابد اما فیلسفوف و نوش خود را به چه ترتیب تنظیم کنید، بیمار نیز چنین کرده و شفا می

ورد سبب وجود بیماری، اوصاف بیماری و نکوهش آن پیماید و در مراهی طوالنی می

 ماند. یابد، از پاسخ ناتوان میکند و اگر بیمار از وی بپرسد چگونه شفا میصحبت می

نگرد و چنین و با همین قاعده است که ابن تیمیه به طور خاص به تاریخ مسلمانان می

خواندند. یعنی با ادت فرامیکند که پیروان محمد به توحید، علم و سعمساله را روشن می

کند. و در این مثال میان صحابه و تابعین و میان متکلمین و فیلسوفان مسلمان، مقایسه می

را، مخالفت با اصول اسالمی، قرآن و حدیث برابر حوادث تاریخی درنگ نموده و علت آن

بن صفوان داند و علت انقراض دولت بنی امیه را شخصی به نام جعد بن درهم و جهم می

  2داند.ی عوامل دیگر میبه عالوه

ها خاموش شد و در جان و اینگونه بود که سستی در امت رخنه کرد و نور عقیده

                                                           

 19نقض المنطق، ص  -1 

 122الفرقان بین الحق و الباطل، ص  -2 



 217  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

عملکرد خود را مطابق با نقشی که در میان اولین مسلمانان داشت، از دست داد و ضعف و 

اقناع عقلی و  ی راسخ از نیرویی محرک و برگرفته ازسستی در امت ظهور کرد و عقیده

هایی شد که زبان به سخن از ذات الهی دراز نمود و یقین قلبی تبدیل به افکار و اندیشه

 ها بیرون رفت. هیبت و شکوه از قلب

ها به ضعف و نابودی گرایید، وهن و گمان جایگزین آن شد و چون عقیده در جان

ها و گناهان آشکار شد؛ عتجای خود را به مناقشه و جدل کالمی و فلسفی داد و نفاق و بد

های اسالمی ها به سرزمینشان خوار و زبون شدند و صلیبیمسلمانان در برابر دشمنان

 1تجاوز نموده و در اواخر قرن چهارم، بر بیت المقدس تسلط یافتند.

گفتند هوالکوخان، پادشاه چنین حالتی در نبرد با تاتار هم روی داد چنانکه برخی می

کردند که اسرائیل استناد میی بنیاسرائیل است و به تفسیر سورهند بختنصر بنیتاتار، به مان

 2خداوند متعال در صورت فساد در زمین چنین وعیدی به آنان داده بود.

کند که کرد. وی بیان میابن تیمیه مطابق با این قاعده حوادث تاریخی را تفسیر می

شان های باطنی با آشکار نمودن آرا و نظراتمحنت قرآن، ابتدا با تشجیع و تشویق قرمطی

 های فالسفه شروع شد. ی کتاببعد از ترجمه

وقتی فالسفه دیدند که قول منتسب به پیامبر و اهل بیت، قولی بود که متکلمین جمهیه 

گفتند و چون این قول را مخالف با عقل خود دیدند، دست طمع به تغییر و و پیروان آنها می

راز کردند، برخی از آنها آفریدگار را منکر شدند و کفر صریح اظهار دگرگونی ملت د
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اما به کمک به  1کردند و با مسلمانان جنگیدند و قرامطه بحرین، حجر االسود را دزدیدند.

دشمن در میدان نبرد اکتفا نکردند بلکه به میدان اندیشه و عقیده نیز حمله کرده و بسیار 

های فاسد در امور عقلی توسط متکلمان، باز شد و اسسخن گفتند تا اینکه دروازه قی

های شوم خود جرات یافتند و با قرامطه به ابطال تمام شریعت زندیقان بر اجرای نقشه

پرداختند چنانکه رئیس آنها در شام گفت: ما از شما عبادات را ساقط کردیم پس دیگر بر 

  2کسی هیچ روزه، نماز، حج و زکاتی نیست.

به پایان بریم، باید  -موضع ابن تیمیه در مورد تاریخ  -ه این بخش را قبل از اینک

اعتراف کنیم که از این نیک اندیشی ابن تیمیه در میحطی سیاه و تاریک و هولناک تعجب 

ان الله یبعث لهذه االمة فی راس »دهد: کنیم؛ وی در مورد حدیث ذیل تفسیری ارائه میمی

خداوند در ابتدای هر صد سال، شخصی از این امت را «: »کل مائة سنة من یجدد لها دینها

تجدید و نو شدن بعد از کهنه و مندرس شدن « کند.انگیزد که دینش را تجدید میبرمی

کند تا اطمینان و آرامش افتد و این کهنگی، غربت اسالم است. سپس کوشش میاتفاق می

کند که مسلمان نباید از کمبود میرا به درون قلب ما داخل کند )این حدیث بر این داللت 

اش تنگ شناسند، اندوهگین شود و نباید بدین سبب سینهکسانی که حقیقت اسالم را می

شود و در شک و تردید نسبت به دین قرار گیرد همچنان که در ابتدای شروع اسالم، چنین 

نَزلْنَ »فرماید: بود. خداوند متعال می
َ
ا أ ِم َ نَت فِي َشك ٍ م  ِل ال َِذيَن فَإِن كُّ

َ
ا إِلَْيَك فَاْسأ

ْمَتِرينَ  وَنن َ ِمَن الْمُّ ب َِك فَلاَ تَكُّ وَن الِْكَتاَ  ِمن َقْبلَِك لََقْد َجاءَك الَْحق ُّ ِمن ر َ «: َيْقَرؤُّ

که کتاب )آسمانی( را پیش م در تردید هستی، از کسانیایپس اگر در آنچه بر تو نازل کرده»
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حق از طرف پروردگارت به تو رسیده است، پس هرگز از  خوانند؛ بپرس، یقیناً از تو می

 1(54)یونس: « تردید کنندگان مباش!

، کند چرا که گناهان، شکست)اما در همین حال از مخالف با اوامر پروردگار نهی می

و ناراحتی  در پی دارد، همانند شکستی که در روز جنگ احد به آنها رسید؛ و علت ذکر  غم

کند و در این دیدگاه ائیل در قرآن را عبرت و پند گرفتن ما از آنها بیان میاسرهای بنیقصه

اسرائیل از بین رفتند؛ و اکنون بنی»کند که گفتند: به قول برخی از سلف استدالل می

-و اینگونه ما را به اصلی که بر مبنای آن تاریخ را تفسیر می« مقصود این آیات شما هستید.

 گرداند.کند، بازمی

 ی اسلامی: نیاز ما به شناخت عقیده

کند و چه بسا شخصی بپرسد: آیا ما این عنوان در نگاه اول، توجه را جلب می

دهیم، نیازی به شناخت مسلمانان با اینکه به توحید شهادت داده و عبادات را انجام می

 ها داریم. عقیده از خالل صفحات کتاب

ها و طریق دروس دینی که از طریق خطبه پاسخ من به این سوال این است که ما از

ایم، به طور پراکنده از اصول و قواعد ها خواندهها و مقالهایم یا در کتابها شنیدهسخنرانی

 ایم. عمومی آگاهی یافته

همه اینها خوب است، اما بیایید میان این معلومات پراکنده را با میزان معلومات 

ها مقایسه کنید. ما در تحصیل علوم و معارف به حرفهفرهنگی در علوم و آداب و فنون و 

های ایم و از میان ما نوابغ زیادی در حرفهای برتری یافته و معلومات حاصل کردهاندازه

 اند. های متفاوت و فن آوری بروز و ظهور نمودهمختلف و زمینه
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م اما  آنچه آشکار است این است که در میدان تحصیل علوم دینی ضعیف هستی

های که عقیده، قلب امت است و آثار و عالیم و نشانهخصوصا در عقیده و فقه؛ درحالی

کند. و چه بسا افرادی باشند که از فراگیری ارکان تمدن اسالمی را بارز و آشکار می

ی اسالمی و اصول آن، به این دلیل که در تخصص آنها نیست، خود را معذور بدانند عقیده

طرناکی است که اندیشه و تصور ما را در زندگی، وجود و معاد ی ضعف خو این نقطه

ی اسالمی و یا دهد و آثار آن در اعمال و روابط اجتماعی ما  در جامعهتحت تاثیر قرار می

گذارد. ما به شدت نیازمندیم که انسانی بر اساس عقاید روابط بین المللی ما تاثیر می

های دیگر ای که مبتنی بر تقلید از تمدنو قبیلهاسالمی بسازیم نه بر اساس روابط قومی 

 است.

ی میان شناخت و تمسک ما را مطالعه کنید تا رابطه خواهید، تاریخاگر از ما دلیل می

های نظامی و فرهنگی شان ببینید سپس نقشهبه عقیده را در اجدادمان با شکوفایی تمدن

های صلیبی در قرون گرفتن از جنگاستعمار غرب را دنبال کنید که چگونه با درس 

باری از تجربه به سوی ما آمد و وسطی، اهدافش را عملی ساخت و در عصر جدید با کوله

توانست بافت انسان مسلمان را نابود کرده و از بین ببرد و به جای او شخصیتی بیگانه از 

موج تخریبی را اسالم و شخصیتی که اسالم از وی دور است، قرار دهد؛ تا زمانی که این 

که غرب در درون ما به وجود آورده با درست کردن عقیده خود درمان نکنیم و عقیده را 

 اساس حرکت و ساختن تمدن قرار ندهیم، هر تالشی  مانند کشت در دریا خواهد بود. 

 ی اسلامی: نقش عقیده در تاریخ اندیشه

قتی با یکی از بزرگان اندیشه تر خواهد شد وتر و قانع کنندهاین مسئله برای ما روشن

های وسیع و جامع میان فرهنگ عصر در عصر جدید دیداری داشته باشیم، شخصی با افق
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 ها؛ فلسفه و تمدن انسانی با آداب، فنون و تاریخ امت

شخصیت و فیلسوفی مسلمان به نام )رجاء جارودی( تمدن مغرب زمین را نپذیرفت 

را پذیرفت. وی در مباحث خود، عوامل انتشار طوفان و با یقین، آگاهی و اشتیاق اسالم 

های اسالم و پیروزی مسلمانان را عواملی خارجی از جمله ضعف یا انحالل امپراتوری

ولی وی انتشار این  1دانست.ی روم و فارس ساسانی و حکومت اسپانیا میشکست خورده

دهد. الم است نسبت میطوفان را به اسباب و عوامل عمیقی که مربوط به جوهر و روح اس

)که در راس این عوامل، پافشاری بر بلند نمودن کلمه الله است.( و همچنین عوامل بسیار 

های سیاسی، اقتصادی و دینی این ی ظلمدیگری از جمله آزادی مظلومان از زیر سایه

کند. جای بسیار تعجب است که گروهی از ساکنان حجاز و مشتی ها را ذکر میامپراتوری

ی نشین از دورترین نقاط جزیره العرب توانستند در اسپانیا زبان و عقیدههای بادیهعرب

میلیون انسان موجود در شبه قاره و با مسافت ششصد هزار کیلومتر  19اسالمی خود را بر 

 برسانند. 

و این سرعت شگفت آور نبود چراکه چنین انتظاری از قدرت عقیده اسالمی و 

 رفت. ران عرب و آخرین آنها عبدالرحمن میرسیدن برخی از رهب

و پس از آن با اهل کتاب )یهود و نصاری( و پیروان زردشت و هندوها، با تسامح 

برخورد کردند. و وضعیت چنین ادامه داشت؛ جارودی زور و قدرت را در این فتوحات 

د تصحیح کنداند و بلکه مفهومی را که مستشرق )ماکدونالد( از جهاد بیان میبعید می

ای مستقل و نیست و حرب واژه« جنگ»نموده است و آن اینکه جهاد به معنای )الحرب( 
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   1شود.لفظی متفاوت از جهاد است بلکه جهاد تالشی است که در راه الله بخشیده می

  ی ناجیه:ی فرقهعقیده

او  2کنیم.اکنون عقیده را چنانکه شیخ االسالم تفصیل داده است به اختصار بیان می

شناخت و آنها ها جاری بود، به خوبی میها و زبانمصطلحات زمان خود و نیز آنچه بر قلم

 کرد. های جدا شده از اهل سنت و جماعت مقایسه میرا با عقاید فرقه

ی صحیح برای ما ها، بیان و شناخت عقیدهپس از شناخت اسامی و عقاید این فرقه

را به صورت مقارن و روش عقالنی خاصی ذکر نآسان است همچنان که شیخ االسالم آ

نمود و به بیان عقیده و توحید و شناخت اسما و صفات و افعال خداوند و ایمان به آخرت 

و بحث تفصیلی اتفاقات این روز و معرفی نعمت یا عذابی که از همان لحظات مرگ در 

 پردازد.  قبر در انتظار اوست، می

 اع از آنها؛دیدگاه صحابه، تقدیر آن و دف

 برد. و بحث از عقیده را با بیان اخالق واال و اعمال نیکو به پایان می 

سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پیامبرش را با »گوید: در مقدمه می

هدایت و دین حق برگزید تا بر تمام ادیان برتری دهد و کافی است که الله گواه باشد؛ و 

ر حقی جز الله نیست، یگانه است و هیچ شریکی ندارد؛ و دهم که هیچ معبود بشهادت می

 دهم که محمد بنده و رسول اوست، درود فراوان خدا بر او و خاندانش باد. شهادت می

 اما بعد؛ 

باشد؛ ی ناجیه و یاری شده، اهل سنت و جماعت، تا برپایی قیامت میاین اعتقاد فرقه
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ا و پیامبران و برانگیخته شدن پس از مرگ و ایمان هو آن ایمان به الله و فرشتگان او و کتاب

 باشد. به خیر و شر تقدیر می

اش محمد، او را توصیف نموده، به الله آنگونه خود، خود را توصیف نموده و فرستاده

ایمان دارند بدون اینکه در این توصیفات قائل به تحریف، تعطیل، تکییف و یا تمثیل باشند، 

هیچ چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست؛ آنچه خود خویش را بلکه ایمان دارند که 

کنند و الحاد در اسما و کنند. و سخن را تحریف نمیبدان توصیف نموده، از او نفی نمی

کنند و صفاتش را به صفات مخلوقات را مشخص نمیآیات پروردگار ندارند و کیفیت آن

دارد؛ او تعالی نسبت به مخلوقات، به خویش کنند زیرا او تعالی هیچ همتایی نتشبیه نمی

ترین سخنان است.  و پس از او تعالی پیامبران او که داناتر است و سخنش بهترین و راست

دهند که اند داناتر به اویند برخالف کسانی که به الله چیزهایی نسبت میصادق و مصدوق

ا سُّ »فرماید: دانند؛ به همین سبب خداوند متعال میخود نمی ةِ َعم َ ِ الِْعز َ ْبَحاَن َرب َِك َر  
وَن  ْرَسلِينَ * يَِصفُّ ِ الَْعالَِمينَ *  وََسلَام  َعلَى الْمُّ ِ َر   پاک و منزه است »«: وَالَْحْمدُّ ّلِل َ

کنند. و سالم، بر رسوالن. پروردگار تو، پروردگار عزت، از آنچه )مشرکان( توصیف می

 -192)صافات: « و سپاس و ستایِش مخصوص الله است که پروردگار جهانیان است.

192 ) 

-دهند، پاک و منزه معرفی میخداوند متعال خود را از آنچه مخالفان به او نسبت می

کند، گفتند و نقص و عیب را از او دور میکند و بر پیامبران به خاطر آنچه در مورد او می

گوید؛ او تعالی در توصیف خود میان نفی و اثبات جمع کرده است پس درود و سالم می

کنند و آن همان راه مستقیم اند، عدول نمیاهل سنت و جماعت از آنچه پیامبران آورده

است، راه کسانی که خداوند به آنها نعمت داده، راه پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین 
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 « است.

استشهاد به آیات قرآن و احادیث نبوی که بیانگر صفات خداوند متعال و و بعد از 

ی ناحیه یعنی اهل سنت و جماعت بدان ایمان دهد که فرقهافعال او هستند، توضیح می

دارند همچنین به هر آنچه خداوند در کتاب خود خبر داده بدون تحریف و تعطیل و تکییف 

رو و وسط هستند همچنان که این های امت میانهفرقهو تمثیل، ایمان دارند؛ آنها در میان 

ها، امتی وسط و میانه است؛ آنها در صفات خداوند متعال، میان تعطیل امت در میان امت

باشند همچنین در افعال خداوند نیز منهج وسط بوده و میان جمهیه و تمثیل مشبهه می

میان مرجئه و وعیدیه از جمله  باشند و در مورد وعید خداوند متعال،جبریه و قدریه می

 باشند. قدریه و ... می

باشند و ی جمهیه میی معتزله و مرجئهو در مورد اسامی ایمان و دین، میان حروریه

گوید: و از ایمان باشند تا جایی که میها و خوارج میدر مورد اصحاب پیامبر، میان رافضی

قرآن کالم الله است که فرستاده شده و مخلوق های او، ایمان به این است که به الله و کتاب

گردد و خداوند بطور حقیقی، بدان سخن گفته است نیست، از او شروع شده و به او باز می

 و این قرآن که بر محمد نازل شد درحقیقت کالم الله است نه کالم غیر او. 

ه تمام چیزهایی کند که از موارد ایمان به روز قیامت، ایمان بو در فصلی دیگر ذکر می

دهد؛ که فرقه ناجیه به آزمایش و است که پیامبر از آن خبر داده است و بعد از مرگ رخ می

 های قبر، ایمان دارد. عذاب و نعمت

شود: شوند؛ به انسان گفته میاما آزمایش: مردم در قبرهای خود آزمایش می

گوید: پروردگار من پروردگارت کیست و سخن ثابت در دنیا و آخرت چیست؟ مومن می

 الله است و اسالم دین من و محمد پیامبر من است. 
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گفتند، من نیز دانم. شنیدم که مردم چیزی میگوید: هاه هاه، نمیاما شخص متردد می

کشد آورند پس چنان فریادی میگفتم، در آن هنگام با گرزی آهنین بر او فرود میرا میآن

شد؛ و بعد از این شنید، بیهوش مینود و اگر انسان میشرا میکه همه چیز جز انسان آن

 آزمایش، یا نعمت است و یا عذاب؛

گردند و قیامتی که خداوند در تا اینکه قیامت کبری بر پا شده و ارواح به اجسام بازمی

-شود و مردم در آن روز جمع میکتابش و بر زبان پیامبرش از آن خبر داده است، برپا می

که لخت هستند به سوی پروردگار حالیشوند و درهای خود بلند میشوند و از قبر

شود، ترازوهای اعمال نصب شده و اعمال در آیند و خورشید به آنها نزدیک میجهانیان می

شوند، پس هرکس ترازوی اعمالش سنگین باشد، رستگار است و آنکه آن ترازوها وزن می

بر خود ظلم کرده و در آتش دوزخ  ترازوی اعمالش سبک باشد، از کسانی است که

کند؛ جاودان خواهند بود؛ میزان، تفاصیل حسابرسی خدا از مخلوقات را بیان و روشن می

و پلی بر روی جهنم کشیده شده است و آن پلی میان بهشت و دوزخ است و مردم به 

کنند؛ سپس شفاعت پیامبر در مورد اهل محشر و تناسب اعمال خود، از آن عبور می

 کند... اند، بیان میهشتیان و کسانی را که مستحق آتشب

های نازل شده از سوی خداوند و آثاری که از و موارد دیگری که تفاصیل آن در کتاب

پیامبرش ذکر شده و از پیامبر به ما رسیده است، به صورت شافی و کافی ذکر شده است و 

 یابد. را میهرکس در جستجوی آن برآید، آن

اجیه، اهل سنت و جماعت، بر خیر و شر تقدیر ایمان دارند و در فصلی دیگر ی نفرقه

کند که یکی از اصول اهل سنت این است که دین و ایمان، قول و عمل است؛ قول بیان می

شود؛ با قلب و زبان و عمل قلب و زبان و اعضا؛ و ایمان با عبادات زیاد و با گناه کم می
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 کنند. سبب معاصی و گناهان کبیره تکفیر نمی این همه آنها اهل قبله را به

اما موضع آنها در مورد اصحاب پیامبر این است که هر آنچه کتاب، سنت و اجماع از 

کنند که بهترین این امت بعد از فضایل و مراتب برای آنها ذکر کرده، قبول دارند و اقرار می

 پیامبر، ابوبکر سپس عمر و سپس عثمان و پس از او علی است. 

گویند: آثار وارد در این زمینه، کنند و میآنها در مورد مشاجرات اصحاب سکوت می

اند و واقعیت در این اخبار تغییر داده شده بخشی دروغ است و بخشی نیز کم و زیاد شده

اند چنانکه یا اجتهاد ری هم که در این موارد صحیح است، معذور بودهاست؛ و در اخبا

کرده و اجتهاد آنها درست بوده است و یا اجتهاد ایشان اشتباه بوده است؛ و سوابق و 

 شود.فضایل آنها چنان است که اگر گناهی انجام داده باشند، موجب مغفرت آنها می

جماعت، پیروی ظاهری و باطنی از  روش اهل سنت و»گوید: و در فصلی دیگر می 

 « باشد.احادیث پیامبر  و نیز پیروی از راه اولین مسلمانان، مهاجرین و انصار می

شوند چرا که از این دو مصدر کند که آنها اهل کتاب و سنت نامیده میسپس بیان می

ع شوند زیرا جماعت عبادت از اجتماکنند؛ همچنین اهل جماعت نامیده میپیروی می

کنند که همه گانه دینداری میاست و ضد آن جدایی است. و آنها بر مبنای این اصول سه

-باشد که رابطهمسلمانان بر آن اتفاق نظر دارند و شامل اعمال و افعال ظاهری یا باطنی می

 ای با دین دارند.

-کند که امر به معروف و نهی از منکر انجام میدر نهایت آنان را چنین توصیف می

کنند... و هنگام مصیبت به صبر و در زمان دهند و با نصیحت کردن امت دینداری می

کنند و اینکه به قضای خداوند راضی باشند؛ همچنین به مکارم آسایش به شکر امر می

اکمل »فرماید: دهند و به این قول پیامبر ایمان دارند که میاخالق و اعمال نیکو دعوت می
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ترین مومنان از نظر ایمان کسانی هستند که کامل«: »هم اخالقااالمومنین ایمانا احسن

از دیگر صفات آنها این است که یکدیگر را به پیوند « شان نیکوتر است.اخالق

ی رحم نموده، بخشش به کست که تو را محروم کرده و خویشاوندی با کسی که قطع صله

-ی رحم و همر و مادر و صلهخوانند و به نیکی به پدگذشت از کسی که ظلم کرده فرامی

 کنند.زیستی نیکو و نیکی به یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان امر می
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 معنای اصطلاحی سلف: 

اشکالی ندارد که به تعریف سلف بازگردیم چرا که برای توضیح اصول و قواعد 

باشند کسانی که منهج و روش آنها نیاز است؛ از نظر تاریخی سلف، صحابه و تابعین می

-زیستند. از نظر علمی، مذهب سلف همان آرا و نظرات این افراد میدر سه قرن اول می

باشد و همچنین امامانی که از آنها پیروی کردند مانند امامان چهارگانه، سفیان ثوری، 

سفیان بن عینیه، لیث بن سعد، عبدالله بن مبارک، بخاری، مسلم و سایر اصحاب سنن که 

لف را در پیش گرفتند بدون اینکه متصف به بدعت باشند مانند خوارج، شیعه، راه س

  1مرجئه، قدریه، معتزله و ....

که اصطالح سلف به هنگام مجادله اهل کالم در مورد اصول دین ظهور کرد زمانی

کوشیدند خود را به سلف صالح منتسب کنند؛ اما برای ها به نوعی میهریک از این فرقه

رایش سلفیت از مدعیان منتسب به سلف، وجود قواعدی روشن و واضح ضروری تمییز گ

 کند. ی اسالمی رهنمود میبود، قواعدی که به فهم صحیح عقیده

                                                           

بادلتها النقلیة احمد بن حجر آل بوطامی آل بن علی )قاضی المحکمة الشرعیة بقطر(: العقائد السلفیة  -1 

 .1والعقلیة، ص 
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 ی اول: مقدم نمودن شرع بر عقل قاعده

اولین قاعده، پیروی از سلف صالح در فهم و تفسیر، اثبات بالکیف صفات پروردگار 

-و اسوه و الگو قرار دادن اندیشه و عمل اولین مسلمانان می و سایر مسایل کالمی است؛

باشد زیرا وحی در میان باشد؛ پس ابتدا قرآن و حدیث، سپس اقتدا و پیروی از صحابه می

تر بودند؛ آنها شد و آنها نسبت به کسانی که پس از آنها بودند به تفسیر آن، آگاهآنها نازل می

  1ها و هوای نفس در میان آنها نبود.فی نداشتند و بدعتدر اصول دین مشترک بوده و اختال

نشانه غالب پیروان منهج سلفی این است که آنها اهل حدیث و از حافظان و راویان آن 

هستند و علمای آن، پیرو احادیث و اخبار و روایات هستند زیرا که آن راه مومنان است و بر 

ْؤِمنِيَن نَُّول ِِه َما تََوّل َ َونُّْصلِِه َويَت َ »کند: این کالم الله متعال استناد می بِْع َغْيَر َسبِيِل الْمُّ
و از راهی جز راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی » «:َجَهن ََم وََساءْت َمِصيراً 

 ( 911)نساء:  «کرده، وا گذاریم و او را به جهنم در افکنیم و بد جایگاهی است.

باشند چرا که شرع را مقدم داشته و سپس عقل را به میآنها با متکلمین متفاوت 

دارند و با این گیرند و به این ترتیب روایت را بر درایت و نظر عقلی، مقدم میخدمت او می

سخن که عقل موافق با شریعت است و اولین مسلمانان بیشترین فهم و درایت را نسبت به 

مر معقول نزد ما آن است که با منهج و کنند )ادیگران از شرع دارند، از خود دفاع می

هدایت آنها موافق باشد و مجهول آن است که مخالف با روش آنها باشد و تنها راه شناخت 

 2آنها، همین آثار است.(

اصول عقیده نزد آنها ایمان به صفات و اسامی پروردگار بدون کم و زیاد و تاویل 

                                                           

 325عقائد السلف، ص -1 

 325نقض المنطق، ص  -2 
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طور که در کتاب الله باشد، بلکه همانمخالف با ظاهر آن و تشبیه با صفات مخلوقات می

را به کنند و علم )کیفیت( آناند، آنها را تصدیق و اثبات میو یا بر زبان پیامبرش آمده

  1گردانند.صاحب آن کالم بازمی

دیدند نه فهمیم که آنها، عقل را در خدمت نصوص میاز سیاق آنچه بیان شد چنین می

متکلمین معتزلی و اشاعره که عقل را مقدم دانسته و  برعکس و با این عقیده، با منهج

کنند مخالفت نموده و به استدالل شیخ االسالم از این آیه، نصوص را مطابق آن تاویل می

ثَاَرٍة »فرماید: کنند که خداوند متعال میاستدالل می
َ
ْو أ

َ
ِن َقْبِل َهَذا أ اِْئتُّوِِن بِِكَتاٍ  م 

ِْن ِعلْمٍ  ی( پیش از این )قرآن(، یا اثری از علم )گذشتگان، بر صدق کتابی )آسمان»«: م 

 ( 4)احقاف: « ادعای خود( برای من بیاورید.

يَْت »فرماید: و اینکه می
َ
وِل َرأ نَزَل اهللُّ َوإِلَى الر َسُّ

َ
ْم َتَعالَْواْ إِلَى َما أ َوإَِذا قِيَل لَهُّ

وداً  دُّ وَن َعنَك صُّ د ُّ َنافِِقيَن يَصُّ به سوی آنچه الله نازل »گفته شود:  هاو چون به آن» «:الْمُّ

)نساء:  «گردانند.بینی که از تو سخت روی میمنافقان را می« کرده و به سوی پیامبر بیایید

61) 

 روایت و یا اسناد است. « َأَثاَرة  »ی اول، ابن تیمیه معتقد ایت که منظور از در تفسیر آیه

ج متفاوتی وجود دارد و بیانگر نفاق کسی آیه استدالل شده چرا در آنها نتای 2و به این 

است که به غیر کتاب و سنت، حکم کند هرچند بپندارد که او توانسته میان دالیل شرعی و 

های مشرکین و اهل کتاب گرفته شده است، آنچه عقلیات نامیده و از برخی طاغوت

  2هماهنگی برقرار کند.

                                                           

 .2ابن تیمیة، نقض المنطق، ص -1 

 .393ص ص1فتاوی این تیمیة، ج -2 
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نظران امروزی در ن نیست که صاحبآیا تاویلی که ابن تیمیه از آن شکایت دارد هما

ی کنند شریعت را پیرو و دست پروردهبرند و کوشش میبحث فکر و اندیشه، به کار می

 خواهشات عصر جدید کنند. 

تفسیر استاد محمد عبده از آخرین جزء قرآن، بر پایه این نظریه )تاویل( واضح و 

ر شاگرد او استاد مغربی از روشن است همچنین تفسیر شاگرد وی شیخ رشید رضا و تفسی

جزء )تبارک(؛ به طوری که بارها بر وجوب تاویل نص برای رساندن مفهوم عقلی تصریح 

 نموده است. و این مبدا و شروع خطر است. 

اشاره بر امری غیر واقعی دارد؛ عقل من، عقل تو، عقل فالنی؛ « عقل»ی اطالق کلمه

جهل بدان راه نیابد وجود ندارد تا  در اینجا عقل  مطلقی که نقص، هوی، شهوت و

نصوص قرآن را بر مبنای مقررات و قوانین خود، مورد قضاوت قرار دهد. و اگر نص را 

 1رسیم.های بسیار تاویل کنیم، در نهایت به هرج و مرج و اختالف میمطابق با این عقل

ار اجتهاد صحیح، اجتهادی است که رای و یا روشی در برابر نصوص اسالمی قر 

ها، نصوص اسالمی را ندهد تا نصوص را مطابق با آن تاویل کند بلکه در این آرا و روش

 دهد. میزان و مالک قرار می

تفاوت زیادی میان این دو مساله وجود دارد به این صورت که یکی از آنها، بر نصوص 

جی باشد. یکی از آنها با نصوص اسالمی، کغلبه دارد و دیگری تحت نظارت نصوص می

 داند. کند و دیگری کجی زندگی را مربوط به نصوص شریعت میزندگی را برطرف می

ی نادرست، در مورد آرایی که در دین دخیل ی غرب، به این وسیلهپیروان اندیشه

                                                           

کنیم که این ،  ما نیز توصیه می22سید قطب: خصائص التصور اسالمی و مقومانه، دارالشروق ص  -1 

 کتاب ارزشمند مطالعه شود. 
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-را تفسیر میکند و در پرتو آرا و نظریات متفکران و فیلسوفان غربی، آناست، حکم می

 1کنند.

بر ضرورت مقدم دانستن شرع بر عقل وجود دارد که ابن  دلیل منطقی دیگری نیز 

هرگاه میان افرادی با »گوید: تیمیه در غالب مثال و به صورت خالصه آورده است؛ وی می

ها، اختالفی روی دهد، های مختلف مانند باغبان، بنا، خیاط، شناگر و دیگر حرفهحرفه

 2برتری رسول خدا بر خردمندان کنند. وترین شخص رجوع میاختالف کنندگان به آگاه

های علمی و تر از برتری متخصصان حرفهبسیار واضح و آشکار است و این برتری بزرگ

-باشد، چرا که مردم میعملی و علوم عقلی اجتهادی مانند پزشکی نسبت به سایر مردم می

عنوان رسول ها را مانند متخصصان آن فراگیرند اما کسی را که خداوند به توانند این حرفه

تواند همچون کسی باشد که خداوند متعال او را به سوی مردم نفرستاده است، نمی

 پیامبری به سوی مردم فرستاده است. 

 -ی نبوت رسید توان به درجهاند که با اجتهاد نمیدر این میان بسیاری اقرار نموده

لسوفان ملحد بر این و برخی نیز مانند فی -باشد چنانکه این دیدگاه مذاهب مختلف می

ترین امور در مقایسه ی نبوت رسید و این سختتوان با علوم اکتسابی به مرتبهباورند که می

ها و علوم عقلی است؛ و در هر دو حالت اگر شخص بداند فالنی رسول با یادگیری حرفه

خدا است و به چیزی خبر داده است و عقلش به چیزی مخالف با آن خبر، حکمی بدهد، 

تر است گردن نهد و رای مین عقل، حکم خواهد کرد که به حکم کسی که از وی عالمه
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ی با او، قاصر است و او داند، عقلش در مقایسهخود را بر رای او مقدم ندارد چرا که می

تر است و تفاوت میان آن نسبت به خداوند متعال، اسما و صفاتش و روز قیامت، از او آگاه

 بسیار بیشتر و بزرگتر از تفاوت میان عموم مردم و پزشکان است.  دو در علم بدان چیز،

دهد ادامه می -حتی اگر پزشک یهودی باشد  -سپس در مورد مثالش در باب پزشک 

ی خود کند که به دستور پزشک گردن نهد چراکه پزشک بر حرفهکه عقل بیمار حکم می

ها و دواها و امتناع از برخی خوراکتسلط دارد پس هرچه در مورد خوردن برخی غذاها و 

کند. همچنین اگر پزشک به او بگوید که باید جراحی شود ها بگوید، اطاعت مینوشیدنی

داند پزشک از او پذیرد چرا که میداند درد و رنج به همراه دارد اما باز هم میبا اینکه می

یابد با اینکه ودتر بهبود میتر است و اگر دستورات و تجویزات پزشک را اجرا نماید، زآگاه

کنند و بسیاری از مردم با رجوع به پزشک نه داند پزشکان در بسیاری مواقع اشتباه میمی

یابید، بلکه به سبب اشتباه در تشخیص و معالجه، بسیاری شوند و شفا نمیتنها مداوا نمی

اشتباه باشد و  میرند با این همه تشخیص و نسخه و تجویز آنها را حتی اگراز آنها می

 کند. شان نیز نادرست باشد، قبول میتشخیص

پرسد: حال مقایسه مخلوقات با پیامبران چگونه خواهد بود؟ در پایان ابن تیمیه می

-که پیامبران راستگو هستند و جایز نیست خبر آنها، مخالف با آنچه بدان خبر دادهدرحالی

ای جاهل و کنند، به اندازهمخالفت می اند باشد و کسانی که به حکم عقل خود با آنها

توان ی جهل و گمراهی آنان آگاه نیست؛ چگونه میگمراهند که جز خداوند کسی به اندازه

  1رود، اختالف و مخالفت کرد؟با چیزی که هرگز به اشتباه نمی

 قاعده دوم: نپذیرفتن تاویلات کلامی 
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اصل دانستن عقل نسبت به شرع  تاویل نزد متکلمان عموما به معنای مقدم دانستن و

در تفسیر است و معتقدند چون میان این دو تعارضی به وجود آمد، باید نصوص را موافق 

با عقل تاویل کرد. اما سلف برعکس آنان همچنان که ابن تیمیه ذکر کرده است، به آیات 

دانند و آن میکنند و مفاهیم عقلی را پیرقرآن و احادیث پیامبر حکم کرده و بدان اکتفا می

چرا که عقل در کتاب خدا و سنت پیامبرش، امری قائم بر عاقل است حال برابر است که 

صفت و یا عرض نامیده شود؛ و به صورت عینی و کامل بر خود استوار نیست همچنان که 

 1اند.فالسفه گفته

دین از  چرا که»به حقایق دین ناتوان است  مطابق با نظر دکتر غمراوی، عقل از احاطه

طرف خالق مخلوقات آمده است و تمام فطرت را چه گذشته، حال و آینده را به صورت 

گیرد؛ و خداوند بعدا عقلی را که خالصه و تفصیلی مطابق با حکمت خداوندی در بر می

تواند بر فطرت احاطه داشته باشد، خلق نکرده است و اگر منظور ما عقل جمعی باشد و می

نسانی که بر همه چیز احاطه داشته باشد، هرگز وجود ندارد؛ و نه عقل فرد، علم ا

کند که هرچه علم انسان زیاد شود اکتشافات روزمره و جدید عملی، برای ما روشن می

 2رسد.هرگز به پایان و نهایت علم نمی

رای نخستی که از ابن تیمیه در مورد اندیشه بیان شد، رای مختار و برگزیده است و 

ه از دکتر غمراوی ذکر شد بیانگر توافق کامل آن دو در رای، با وجود تصریح دوم ک

هجری است و رای دوم  9و  7اختالف زمانی بسیار زیاد است؛ رای اول مربوط به قرن 

های مشابه برخی از متفکران سلف امثال گیریتوانیم به موضعمعاصر است؛ همچنین می
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رغم و یک گرایش و مسلک واحد را علی ابن حنبل، دارمی، بخاری و ... استناد کنیم

های فرهنگی، تمدنی و اختالف عصر و زمان و اختالف ادوار عقلی که بر هر کدام تفاوت

از آنها گذشته درک کنیم و اگر بخواهیم تفصیل بیشتری دهیم، عبارتی وجود دارد که 

-ابن تیمیه می کند.شایسته است در آن درنگ کنیم چرا که یکی از قواعد منهج را بیان می

های پروردگار به آنها، چنگ زدن به کتاب و سنت است که از بزرگترین نعمت»گوید: 

یکی از اصول مورد توافق میان صحابه و تابعینی که به نیکی از آنها پیروی کردند این است 

پذیرند؛ که  رای، اندیشه، ذوق، َوجد و قیاس هرکسی را که در تعارض با قرآن باشد، نمی

ا براهین و دالیل قطعی و آیات روشن، از آنها ثابت شده است که پیامبر برای هدایت و و ب

 1«کند...تر است، هدایت میبا دین حق آمده است و قرآن به آنچه استوار

های مشابهی که مربوط به جلسات علمای قدیم و جدید سلف است، گیریما موضع

متکلمان شدند؛ امام حدیث و فقه امام، احمد شاهد هستیم که چگونه ناچار به رویارویی با 

تالیف « الرد علی الجمهیة و الزنادقة»ی زمان خود کتابی به نام حنبل در رد جمهیه و معتزله

سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که در هر زمانی »نویسد: ی آن میکرد و در مقدمه

ایگزین نمود تا مردم را از مدتی را خالی از پیامبر گذاشت و در عوض آن اهل علم را ج

 « گمراهی به سوی هدایت دعوت دهند.

همچنین موضع سلف را از این جهت که قرآن را به عنوان معیاری برای فهم اصول 

آنها تحریف غالیان و »گوید: اند، تشریح نموده و در وصف آنها میاسالمی قرار داده

و منظور از مبطالن و « کنندمی انتساب مبطالن و تاویل جاهالن را از کتاب الله نفی

اند و در مورد متشابهات صحبت کرده و جاهالن کسانی هستند که طناب فتنه را رها نموده
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 1زنند.شود، گول میشان ایجاد میهایی که برایمردمان جاهل را با شبهه

امام بخاری )امام حدیث( نیز مجبور شد در برابر آنها دست به سالح ببرد و کتابی را 

تا اینکه مفاهیم اشتباه و نادرست جمهیه و قدریه که « خلق افعال العباد»تالیف کند به نام 

قرآن را تاویل نموده و مطابق با هوای نفس تفسیر کردند، تصحیح کند و اسباب وقوع آنها 

-در اشتباه را بیان نمود )چرا که بیشتر اشتباهات مردم از این دست است، کسانی که نمی

 2ز را از حقیقت، فعل را از مفعول و موصوف را از صفت بشناسند.(توانند مجا

ی سلف، تنها به این برای بیان شواهد بیانگر دو دستگی اندیشه متفکرین در دایره

ولِِه »کنیم: رهنمود الله متعال اکتفا می ِ َوَرسُّ وا َبْيَن يََدِي اّلل َ مُّ ِ ي َُّها ال َِذيَن آَمنُّوا لَا تَُّقد 
َ
يَا أ

َ َسِميع  َعلِيم  وَات َ  َ إِن َ اّلل َ َ وا اّلل  ! بر الله و رسولش ایدایمان آورده کهای کسانی»«: قُّ

( به 1)الحجرات: .« الله شنوای داناست گماندستی نکنید و از الله بترسید، بیپیش

-کرد و اگر مییک از آنها با مراجعه به عقل خود با نصوص مخالفت نمیهمین دلیل هیچ

-اندیشیدند، از آن یاد میچیزی از دین را بدانند، در آنچه الله و رسول گفتند، میخواستند 

-کردند و به آن استدالل میگفتند و در آن تفکر و تدبر میگرفتند، بر مبنای آن سخن می

کنند نمودند اما در مقابل این روش، پیروان منهج کالمی، بر رای و نظر خود اعتماد می

کنند و اگر نصوص را موافق با آن دانستند، از آن پیروی تامل میسپس در کتاب و سنت 

را مخالف و معارض با اندیشه خود یافتند، از آن اعراض نموده و تفویض کنند و اگر آنمی

 3کنند.را با تاویالت خود تحریف مینموده و یا آن
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 قاعده سوم: استدلال بر آیات و دلایل قرآنی 

-اللی خاص خود را دارد، انسان را به تفکر در آسمانآیات: قرآن کریم روش استد .1

کند و علم کند و او را بر کشف اسرار مخلوقات خداوند تحریک میها و زمین تشویق می

کند که و علما را ستوده است؛ هر پژوهشگری در تاریخ تفکر اولین مسلمانان، اقرار می

راهنمایی هدایتگر در تمام امور خود آنها به قرآن کریم اکتفا نمودند و در کنار آن سنت را 

را اجرا دانستند. در تالوت و حفظ آن غرق بوده و تفسیرش را مد نظر داشتند، احکام آنمی

ی عقلی را استنباط کرده و حقایق عالم غیب را از آن فرا کرده و از آیات آن، قواعد اندیشه

ای که اهل کالم و فالسفه در گرفتند. )همچنان که شیخ االسالم معتقد است( هر مسئلهمی

اند، در قرآن به وضوح و روشنی توضیح داده شده است. مسلمانان از ور شدهآن غوطه

گری قرآن کریم در باب ذات و صفات پروردگار، مسائل توحید، پیامبران، روز روشن

های پیشین و قیامت، انسان، شروع خلقت او، جایگاه وی در زمین، بازگشت او، امت

ها و حقایق غیب عالم همچون فرشتگان و آنها در مورد پیامبران گذشته، تاریخ امتموضع 

گیرد، ی انسانی مورد بحث و سوال قرار میجن و دیگر موضوعاتی که در میدان اندیشه

 برند. بهره می

-آیات قرآن در این موارد بسیار است اما از باب مثال به برخی از این آیات اشاره می

 کنیم: 

لِْك ال َتِي تَْجرِي » ْرِض وَاْختِلاَِف الل َْيِل َوالن ََهارِ وَالْفُّ
َ
َماوَاِت َوالأ إِن َ فِي َخلِْق الس َ

ْحَيا بِِه الأْرَض َبْعَد 
َ
اء فَأ َماءِ ِمن م َ ُّ ِمَن الس َ نَزَل اّلل 

َ
فِي الَْبْحِر بَِما يَنَفعُّ الن َاَس َوَما أ

ِ دَ 
ل  َماء َمْوتَِها َوَبث َ فِيَها ِمن كُّ ِر َبْيَن الس َ ِ َسخ  َحاِ  الْمُّ ِيَاِح وَالس َ آب ٍَة َوتَْصِريِف الر 

ْرِض لآيَاٍت ل َِقْوٍم َيْعِقلُّونَ 
َ
و زمین و آمد و شد شب و  هاهمانا در آفرینش آسمان»«: وَالأ
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رساند و آبی که الله از آسمان هایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود میروز و کشتی

کرده که با آن زمین را پس از مردنش زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن پراکنده  نازل

 گمانمسخرند؛ بی هاکرده و )در( تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان زمین و آسمان

 (164)بقره: « اندیشند.کند و میهایی است برای مردمی که تعقل مینشانه

« ِ ْرِض آيَات  ل 
َ
وقِنِينَ َوِِف الْأ ونَ *  لْمُّ فَلَا تُّْبِصرُّ

َ
ْم أ ِسكُّ نفُّ

َ
و در زمین )عبرت »«: َوِِف أ

)ذاریات: « بینید؟ی برای اهل یقین است. و )نیز( در وجود خودتان، آیا نمیهاو( نشانه

22- 21 ) 

ونَ » مُّ الَْخالِقُّ ْم هُّ
َ
وا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أ لِقُّ ْم خُّ

َ
َماوَاِت وَالْ *  أ وا الس َ ْم َخلَقُّ

َ
ْرَض بَل ل َا أ

َ
أ

اند؟ و یا اینکه خودشان آیا ایشان بدون هیچ گونه خالقي آفریده شده»«: يُّوقِنُّونَ 

« اند؟! بلکه ایشان طالب یقین نیستند.ها و زمین را آفریدهآفریدگارند؟ یا اینکه آنان آسمان

 ( 39-36)طور: 

َماوَاِت » ِ َشك   فَاِطِر الس َ فِي اّلل 
َ
ْم أ لُّهُّ ْرِض  قَالَْت رُّسُّ

َ
آیا »شان گفتند: پیامبران»«: وَالأ

 (12)ابراهیم: « و زمین شک است؟ هادر )و جود( الله آفرینده آسمان

فرماید: همچنین رسول خدا، با دالیل و براهین عقلی آمد چنانکه خداوند متعال می 

ْحَسَن َتْفِسيرًا»
َ
ِ وَأ تُّونََك بَِمَثٍل إِل َا ِجْئَناَك بِالَْحق 

ْ
و )کافران( هیچ )اعتراض و( »«: َولَا يَأ

)فرقان: « آوریم.تر میآورند مگر آنکه برای تو حق و )پاسخی( نیک بیانمثلی برای تو نمی

33 ) 

خداوند متعال خبر داده است که کفار برای تایید باور و عمل باطل خود، در برابر 

وند حق را بیان کرده کردند مگر اینکه خداهای عقلی باطل استفاده نمیرسول خدا از قیاس
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  1کند.تر و بهتر از قیاس برای اثبات حق بیان میفرستاد و مثالی روشنو دلیل روشن می

های قران در دعوت انسان به ایمان به خداوند متفاوت است، گاهی عقل او را روش

نند کند ماکند و برایش دلیل ذکر میمورد خطاب قرار داده و با منطق و دلیل او را قانع می

قُّونَ »فرماید: این قول الله متعال که می ِ ْم فَلَْولَا تَُّصد  ا تُّْمنُّوَن *  نَْحنُّ َخلَْقَناكُّ ْيتُّم م َ
َ
فَرَأ

َ
أ

وَن  * ْم نَْحنُّ الَْخالِقُّ
َ
ونَهُّ أ نتُّْم تَْخلُّقُّ

َ
أ
َ
مُّ الَْمْوَت َوَما نَْحنُّ * أ ْرنَا بَيَْنكُّ نَْحنُّ قَد َ

کنید؟! را( تصدیق نمیپس چرا )دو باره زنده شدنما شما را آفریدیم، »«: بَِمْسبُّوقِينَ 

آفرینید یا ما اید؟! آیا شما او را میریزید، دیدهتان( میآیا نطفة را که )در رحم همسران

)واقعه: « آفریدگاریم؟! ما در میان شما مرگ را مقدر کردیم و ما ناتوان )از آن( نیستیم.

97- 62) 

بیند که با اسلوب و روشی روشن و آشکار، انسان کسی که در این آیات تدبر کند می

های را خطاب کرده و تنها منطق و قوانین نیست بلکه مملو از نشاط و نیروی زندگی و مثال

باشد هرچند جنس یا محیط و یا زمان زیبایی از زندگی انسان و آنچه با آن احاطه شده، می

ذکر شده و ماوراء الطبیعه  م و فلسفهآنها متفاوت باشد؛ بلکه تمام دالیلی که در علم کال

است در قرآن به صورت پراکنده ذکر شده است اما با اسلوبی مناسب برای مخاطب عام و 

 2گوید.باشد، همچنان که امام شاطبی میی توان هریک از آنها میخاص، به اندازه

آیاتی کند و همچنین، آیات قرآن، متضمن دالیل و براهینی است که حق را روشن می

رُّ َعن َقْوٍم »فرماید: از جهات متفاوت هستند؛ خداوند متعال می َوَما تُّْغنِي الآيَاتُّ وَالن ُّذُّ
آورند، سودی و این آیات و هشدارها به حال گروهی که ایمان نمی»«: لا َ يُّْؤِمنُّونَ 
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 ( 121)یونس: « بخشد.نمی

وا آيَاتِي وَ »فرماید: همچنین خداوند متعال می وًاوَات ََخذُّ زُّ وا هُّ نِذرُّ
ُّ
و آیات و »«: َما أ

 ( 96)کهف: « به باد مسخره گرفتند. اندهای من و آنچه به آن بیم داده شدهنشانه

شود و میان پس میان آیاتی که بیانگر رهنمودهای پروردگارند و با عقل دانسته می

یعنی  باشند تفاوت گذاشتانذار یعنی خبر دادن از اینکه گناهکاران مستحق عذاب می

اند و به همین ها آمدهشود و پیامبران با آیات و نشانهاینکه داللت آیات، با عقل دانسته می

ولًا»فرماید: سبب خداوند متعال می بِيَن َحت َى َنْبَعَث َرسُّ َعذ ِ ن َا مُّ و ما هرگز »«: َوَما كُّ

 1(19)اسراء: « عذاب نخواهیم کرد؛ مگر آنکه پیامبری بفرستیم.

این آیه، شیخ االسالم سه قول ذکر کرده است؛ اول اینکه: آن عالمت است، در معنای 

ِ »فرماید: خداوند متعال می ِ َنْتلُّوَها َعلَْيَك بِالَْحق  َ آیات الله   هااین»«: تِلَْك آيَاتُّ اّلل 

های ( و این عالمتی از عالمت6)جاثیه: « خوانیم.را به حق، بر تو می هااست که ما آن

و دلیل از دالیل و بیانی از بیانات خداوند متعال است. همچنین گفته شده آن پروردگار 

ای از حروفی از قرآن است و قول سوم این است که بدین سبب آیه نامیده شده که دسته

ی از جمله»«: َكانُّوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجًبا»فرماید: سبب تعجب است. خداوند متعال می

عالمات باشد، برخی از  ( پس اگر آیات5)کهف: « ؟!اندودههای شگفت انگیز ما بنشانه

 2آنها معمولی و برخی غیر عادی است.

باشد؛ خواهد، میآیات پروردگار متعال، عالمات و دالیلی بر خداوند و آنچه می

ِ »فرماید: خداوند متعال می ِ َنْتلُّوَها َعلَْيَك بِالَْحق  َ ؛ همچنین بر این «تِلَْك آيَاتُّ اّلل 
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را ها توانایی آوردن به مانند آنلت دارد که پیامبر راستگو است چرا که انسان و جندال

  1ندارند و در برابر تحدی و مبارزه طلبی قرآن ناتوان ماندند.

َدى »فرماید: و خداوند متعال می نَزلَْنا ِمَن الَْبي َِناِت وَالْهُّ
َ
وَن َما أ إِن َ ال َِذيَن يَْكتُّمُّ

مُّ الل َاِعنُّونَ ِمن َبْعِد َما بَ  ُّ َويَلَْعنُّهُّ مُّ اّلل  ولَئَِك يَلَعنُّهُّ
ُّ
همانا »«: ي َن َاهُّ لِلن َاِس فِي الِْكَتاِ  أ

را در کتاب م؛ بعد از آنکه آنایآنچه را که از دالئل روشن و هدایت نازل کرده کهکسانی

و  کندرا لعنت می هاکنند، الله آن)تورات( برای مردم بیان نمودیم، کتمان می

 ( 195)بقره: « کنند.را لعنت می هاکنندگان )از مؤمنان و فرشتگان نیز( آنلعنت

بینات در این آیه جمع بینه است و آن دالیل، براهین و هدایت است و بیانی است که 

شود بیان نموده و به آنها باشد پس خداوند آنچه را سبب هدایت مردم میبه سود مردم می

 2ان معبود مقصود است.گوید که خداوند هممی

و زمانی که دلیل، به خودی خود ناگزیر به مقدمات آشکار منتهی شود، بدیهیات یا 

شود، چرا که به خودی خود، معلوم و آشکار است؛ مثال ضروریات و یا اولیات نامیده می

دهد، جنس آن این است که زمانی که خداوند، جنس انسان را مورد خطاب قرار می

اند، اثبات کرده است و چون اهل کتاب که ن را ذکر کرده و جنس آنچه را با آن آمدهپیامبرا

اند، مورد خطاب قرار دهد، آنها را با اثبات پیامبری پس از او به نبوت موسی اقرار نموده

 دهد. مورد خطاب قرار می

ود و از دیگر دالیل قرآنی، استدالل به خالق عزوجل به خلق انسان است چرا که وج

انسان حادث است چون او ابتدا هیچ نبود و از خون بسته به وجود نیامده بود؛ پرواضح 
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است که هرکس خون بسته را ببیند )علقه( و به او گفته شود از این خون بسته، انسان به 

های کند ولی این دلیل عقلی ملموس است که تمام بشر با عقلآید تعجب میوجود می

مبر بدان خبر داده باشد چه نداده باشد؛ و دلیلی عقلی است چرا که با دانند، چه پیاخود می

شود و عالوه بر اینکه دلیل عقلی است، دلیل شرعی عقل، صحت و درستی آن دانسته می

  1باشد چرا که شارع بدان استدالل نموده و امر کرده که بدان استدالل شود.نیز می

گیخته شدن و بازگشتن و زنده شدن و از این قبیل است استدالل در مورد بران

 2مخلوقات، به قدرت پروردگار در آفریدن مخلوقات در بار اول؛

با این قاعده، سلف در برابر متکلمان و فالسفه ایستاند و از دالیل قرآنی در برابر 

-اند. ابن تیمیه از دقیقتاویالت کالمی شیوخ معتزله و اشاعره استفاده برده و کمک گرفته

ی سلفی او تا زمان ما رادی است که این قاعده را به کار برده است سپس طریقهترین اف

شود و دانیم، تاریخ عجایب موجود در قرآن منقضی نمیامتداد یافته است و همچنان که می

اگر با عینک علمای معاصر به آیات آن نگاه کنیم، چنانکه اعجاز بیانی و بالغی آن برای 

یابیم چرا که ما در ست، اعجاز علمی قرآن را راهی مناسب میمخاطبین امروزی کافی نی

کنیم که اکتشافات علمی پیوسته در حال کشف شدن است؛ و اگر به عصری زندگی می

آیات قرآنی بازگردیم و در آن تدبر کنیم، ما را به هماهنگی آن با آیات کونی خداوند 

کند است؛ رحمت پروردگار اقتضا می کند و از سوی ما نیاز به تفکر و اندیشهراهنمایی می

که قرآن، به سهولت و آسانی بر این داللت کند که از سوی خدا نازل شده است؛ بنابراین 

اند تا طالبان حق های فطری همراه با دالیل و مستندات نظری جمع شدهها و انگیزهمحرک
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 و حقیقت را به قدر مشترک میان مردم از عقل و اخالص برسانند. 

ْغَطَش لَْيلََها»طور مثال تفسیر این کالم الهی: به 
َ
کنیم؛ ( را ذکر می25)نازعات: «: وَأ

شناختند را به همین شبی که در زمین شناخته شده است می« لیل»مفسرین در گذشته 

گردد: که ضمیر )ها( در این آیه به آسمان که در آیات قبل از آن ذکر شده بازمیدرحالی

َشد ُّ »
َ
نتُّْم أ

َ
أ
َ
َماء َبَناَها أ ِم الس َ

َ
تر است یا آیا آفرنیش شما )بعد از مرگ( سخت«: »َخلْقاً أ

( سپس علم آمد و کشف کرد که اگر جو 27)نازعات:  «آسمان که )الله( آن را بنا کرد؟

زمین را طی کنیم، آسمان سخت سیاه و هولناک است و خورشید در حال تابیدن است چرا 

شود سپس تنها اثر آن در اجسام مرئی است که دیده می شود وکه ذات نور دیده نمی

-فضانوردان، آسمان را تیره و تاریک دیدند و تصور کردند که زمین نور خود را از ماه می

که ماه و زمین هر دو در اثر اشعه خورشید روشن و نورانی هستند که به آنها گیرد درحالی

  1افتد!!گیرد این اتفاق میا فرا میشود اما در تاریکی شدید که همه جا رمنعکس می

نذ أ»فرماید: همچنین علم جدید در تفسیر اینکه الله متعال می
َ
وا أ ِيَن َكَفرُّ َََولَْم يََر اَّلذ

َما ْرَض َكاَنَتا َرتْقاً َفَفَتْقَناهُّ
َ
َماوَاِت وَالْأ کافر شدند؛ ندیدند که  کهآیا کسانی»«: الس َ

( 32)انبیاء: « را از یکدیگر باز کردیم. هاو زمین به هم پیوسته بودند، پس )ما( آن هاآسمان

کشف نمود که تمام هستی قبل از تشکیل زمین، ستاره یا ِمه رقیق یک چیز بوده است و این 

گذارد؛ یکی از ای را که امروز علم بدان دست یافته پیش روی ما میآیه حداقل سه معجزه

ی سوم در لم فلکی است، دوم اینکه در ابتدا آسمان دود بوده است و معجزهآنها تعدد عوا

  2جدایی زمین از آسمان است بعد از اینکه این دو در ابتدا به هم پیوسته بودند.
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 ی دیگری را نیز قرآن کریم به کار برده است. ها و ادلهی آیات، راهبه عالوه

 های استدلالی قرآن: روش .2

ن تیمیه بر این باور است که قیاس صحیح، میزانی است که از میزان قرآنی: اب -1

کند؛ یکی از بزرگترین صفات جانب پروردگار فرستاده شده است و عقل بدان استدالل می

داند که ها و اختالفات است و چون دو چیز شبیه به هم را ببیند، میعقل، شناخت شباهت

ِ »فرماید: حکم آن دو یکی است، خداوند متعال می نَزَل الِْكَتاَ  بِالَْحق 
َ
ُّ ال َِذي أ َ اّلل 

 ( 17)شوری: .« کسی است که کتاب و میزان را به حق نازل کردالله »«: وَالِْميزَانَ 

مُّ الِْكَتاَ  وَالِْميزَاَن »فرماید: همچنین می نَزلَْنا َمَعهُّ
َ
لََنا بِالَْبي َِناِت وَأ ْرَسلَْنا رُّسُّ

َ
لََقْد أ

وَم الن َاسُّ   هابه راستی که پیامبران خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آن»«: بِالِْقْسِط لَِيقُّ

( 29)حدید: « کتاب )آسمانی( و میزان )عدالت( نازل کردیم. تا مردم به عدالت قیام کنند.

شود، اند و برخی از آنها به آنچه با آن وزن میبرخی از سلف، میزان را به عدل تفسیر کرده

ند که هر دو تفسیر متالزم یکدیگر است. خداوند متعال خبر داده است که اتفسیر کرده

میزان را به همراه پیامبرانش فرستاده است همچنین کتاب را با آنها فرستاده تا میان مردم 

دادگری کنند و اختالف و تفاوت کتاب و میزان جایز نیست و نص ثابت از جانب پیامبران 

اختالف ندارد و همچنین جایز نیست که  -و نه شرعی  نه قیاس عقلی -با قیاس صحیح 

دالیل صحیح نقلی با دالیل صحیح عقلی، مخالف باشد و در شریعت چیزی که مخالف 

  1با قیاس صحیح باشد وجود ندارد برعکس قیاس فاسد.

های منطقی و میزان قرآنی، ابن تیمیه اقرار ی میان قیاسبعد از بیانی زیبا در مقایسه
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زند، بیان کرده و هایی که میهای عقلی و مثالکه خداوند متعال حقایق را با قیاسکند می

و کسی را که  1کند.راه تساوی میان دو چیز مشابه و تفاوت بین دو چیز مختلف را بیان می

وا »فرماید: کند چنانکه میاز این روش خارج شود انکار می ْم َحِسَب ال َِذيَن اْجَترَحُّ
ً
أ

ي َِئا ْم َساء الس َ م َوَمَماتُّهُّ ْحَياهُّ الَِحاِت َسوَاء م َ ْم َكال َِذيَن آَمنُّوا َوَعِملُّوا الص َ ن ن َْجَعلَهُّ
 
ِت أ

ونَ  مُّ را همچون  هاها شدند، گمان کردند که )ما( آنمرتکب بدی کهآیا کسانی»«: َما يَْحكُّ

شان و ، که زندگیاندکارهای شایسته انجام دادهو  انددهیم که ایمان آوردهکسانی قرار می

 ( 21)جاثیه: « !کنندیکسان باشد؟! چه بد داوری میمرگشان 

ْجِرِمينَ »فرماید: و اینکه می ْسلِِميَن َكالْمُّ َفَنْجَعلُّ الْمُّ
َ
ْم َكْيَف *  أ َما لَكُّ

ونَ  مُّ شما را چه دهیم؟!. گناهکاران( قرار میآیا ما مسلمانان را همچون مجرمان )و » «:تَْحكُّ

(  یعنی این حکم ناعادالنه است و 36، 39)قلم:  «کنید؟!چگونه داوری میشده است، 

 باشد. تساوی میان دو چیز مختلف می

ْفِسِديَن فِي »فرماید: و اینکه می الَِحاِت َكالْمُّ ْم نَْجَعلُّ ال َِذيَن آَمنُّوا َوَعِملُّوا الص َ
َ
أ

ارِ  ج َ ت َِقيَن َكالْفُّ ْم نَْجَعلُّ الْمُّ
َ
ْرِض أ

َ
آورند و کارهاي شایسته ا کساني را که ایمان ميآی»«: الْأ

دهند، همچون تباهکاران بشمار آوریم؟ و یا اینکه پرهیزگاران با بزهکاران برابر انجام مي

 ( 29)ص: « داریم؟

َثلُّ ال َِذيَن َخلَْواْ ِمن »فرماید: و می م م َ تِكُّ
ْ
ا يَأ لُّواْ الَْجن ََة َولَم َ ن تَْدخُّ

َ
ْم َحِسبْتُّْم أ

َ
أ

ُّواْ َقبْ  لِْزل ر َاء َوزُّ َ ِ َساء وَال
ْ
مُّ اْلَبأ ْتهُّ م م َس َ شوید د که داخل بهشت میایآیا گمان کرده»«: لِكُّ

و حال آنکه هنوز بر )سر( شما نیامده است، مانند آنچه که بر )سر( پیشینیان شما آمد؟ 

 ( 214)بقره: « رسید و )آنچنان( تکان خوردند. هاسختی و زیان به آن
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-شناسد و با عقل شناخته میرا میبپرسد چرا خداوند برای آنچه عقل آناگر شخصی 

شود پیامبران را فرستاده است؟ این سوال به جای خود پرسیده نشده است چرا که فرد 

را در برابر و در تقابل با سوال کننده تباین میان عقل و شرع را مفروض دانسته است و آن

یگر احکام را جدا و منفصل از علوم نبوی قرار داده علوم نبوی دانسته است؛ به عبارت د

است؛ این نقلی و سمعی و آن استداللی است. اگر قرآن را بخوانیم، جواب این سوال 

های عقلی عنوان شود پیامبران برای مردم مثالای که از آن روشن میگونهشود، بهآسان می

شناختند، یامبران، مردم را با آنچه میشد و پکردند که با آنها تشابه و اختالف روشن میمی

کردند فهمیدند، راهنمایی میدادند و آنها را به آنچه با فطرت خود میمورد خطاب قرار می

کند چنانکه اهل شود و تنها بدان اکتفا نمیبدین جهت، علوم نبوی تنها شامل خبر نمی

قلی را که با آن از نظر علمی و پندارند، بلکه پیامبران )صلوات الله علیهم( علوم عکالم می

اند و این با ظهور نقش پیامبران هایی زدهان و مثالشود بیان نمودهعملی دین مردم کامل می

های که برای تکمیل فطرت و اصالح آن آمده بودند، به ظهور پیوست و با پندها و آموزه

لت و ناآگاهی پیامبران، فطرت کامل گشت و این در حالی بود که فطرت در معرض غف

بود. و اینچنین فطرت را اصالح نموده و به طبیعت اصلی آن باز گرداندند؛ همچنین یکی 

های پیامبران، از بین بردن فساد و تذکر بشر در مورد فطرت در معرض فساد دیگر از نقش

 1آنها بود.

ی سلف صالح استدالل به دالیل عقلی است که در جهان به آنها نیاز است و طریقه

کنند، قرآن به بهترین متکلمان قادر به آوردن آن نیستند؛ و بلکه آنچه آنها در نهایت ذکر می

هایی که خداوند متعال در قرآن آورده است، شکل و به طور خالصه آورده است مانند مثال
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رْ »را توصیف کرده است: کتابی که به این صورت آن آِن َولََقْد َضَرْبَنا لِلن َاِس فِي َهَذا الْقُّ
ِ َمَثٍل 

ل   ( 99)روم: « به راستی برای مردم در این قرآن از هر گونه َمَثلی آوردیم.»«: ِمن كُّ

هایی که در قرآن بیان شده است، کند که مثالابن تیمیه بارها بیان نموده و تکرار می

اند نیز گوید: آنچه را منطقیون استدالل نامیدههایی عقلی است و اضافه بر این میقیاس

شود و آن قیاس از مقدمات یقینی است بلکه لفظ برهان در لغت اعم از آن است؛ شامل می

فرماید: نامیده است و می« برهانان»ی موسی را همچنان که خداوند متعال دو معجزه

ب َِك » پس این دو )معجزه عصا و ید بیضا( دو برهان )روشن( از »«: فََذانَِك بُّْرَهانَاِن ِمن ر َ

  1(32)قصص: « است.پروردگارت 
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که برخالف همیشه دستش بدون هیچ « را در پیراهن خود ببر و آن طوق پیراهن است و بیرون بیاورکف آن

را داخل کرده و خارج کن و مانند شعاع خورشید درخشنده است و مریضی مانند برص نوارانی شد؛ آن

اْسُلْك »ا و دست... و کامل آیه این است پوشاند )فذانک( با تشدید و یا بدون تشدید یعنی عصچشم را می

ْهِب َفَذانَِك ُبْرَهاَناِن مِ  بدَك إَِلى َیَدَك فِي َجْیبَِك َتْخُرْج َبْیَضاء ِمْن َغْیِر ُسوء  َواْضُمْم إَِلْیَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّ ن رَّ

ُهْم َکاُنوا َقْومًا َفاِسِقینَ  یبان خود فرو کن، که سفید )و دستت را در گر»«. فِْرَعْوَن َوَمَلئِِه إِنَّ

عیب بیرون بیاید و بازویت را )برای حذر( از ترس به سوی خود )بیار و( درخشنده( بی

جمع کن، پس این دو )معجزه عصا و ید بیضا( دو برهان )روشن( از پروردگارت به سوی 

گوید: اصفهانی می« گروهی فاسق هستند. هاآن گمانفرعون و اشراف )قوم( اوست، بی

ُقْل »فرماید: ترین دالیل است و همیشه مقتضی صدق و راستی است... خداوند متعال میبرهان محکم»

ُقْل »(، 111)بقرة: « بگو: اگر راستگویید دلیل خود را بیاورید!»«: َهاُتوْا ُبْرَهاَنُکْم إِن ُکنُتْم َصاِدقِینَ 

ِعيَ  .« تان را بیاورید، این پند کسانی است که با من هستندگو: دلیلب»«: َهاُتوا ُبْرَهاَنُکْم َهَذا ِذْکُر َمن مَّ

بدُکمْ ( »24)انبیاء:  ن رَّ همانا دلیل و حجتی از جانب پروردگارتان برای »«: َقْد َجاءُکم ُبْرَهاٌن مد
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ترین انتقاد شیخ االسالم بر قیاس قیاس َاولی )بر وزن اعلی(: شاید مهم -2

شود، ارسطالیسی این است که اگر این قیاس، در استدالل بر واجب الوجود به کار برده می

کند بلکه به امری مشترک بین آن و غیر آن داللت به آنچه بدان اختصاص یافته، داللت نمی

که چیزی همانند او را که قیاس شمول، افراد و اطراف آن مساوی است درحالیکند چمی

-تعالی نیست و او تعالی و غیر او در زیر یک کل که افراد آن کل مساوی باشند، جمع نمی

 اند. ی اولی قرار دادشود؛ و وجود مطلق را موضوع فلسفه

یا نسبت تمام  -ست که موضع علم الهی نزد آنها ا -وصف آنها )نسبت به وجود( 

باشد یا بعضی از آن؛ او )واجب( است یا )برعکس(؛ لیکن وجود واجب، به )موجود( می

تر از وجود ممکن است؛ وجود به معنای یک اتفاق هر دو گروه در مسمای وجود، کامل

کل مشترک است اما )این وجود کلی( در داخل ذهن کلی است نه خارج آن؛ اگر این، نزد 

باشد بلکه علم علی )برتر( باشد، علم به چیزی موجود در خارج، علم اعلی نمیآنها علم ا

شود، همانند مسمای به امر مشترک میان تمامی موجودات و آن )وجود( نامیده می

)الشی(، )الذات(، )الحقیقة(، )النفس(، )العین( و )الماهیة( و دیگر معانی عمومی نامیده 

 شود. می

به آن، علم به وجود موجودی در خارج نیست و علم به خالق و  از نظر ابن تیمیه، علم

مخلوق نیست بلکه علم به امری مشترک و کلی است که تمامی موجودات در آن شریک 

و این برخالف )علم اعلی( نزد مسلمانان است  1آید.باشند و تنها در ذهن به وجود میمی
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ست که به خودی خود و از هر جهت از چرا که علم اعلی نزد آنان، علم به خداوند متعال ا

غیر آن، اعلی و برتر است؛ و علم به آن از هر جهت برترین علوم است و همچنین علم به 

است که به واجب، « وجود مطلق کلی»آن برای تمامی علوم اصل است و موضوع این علم 

 1شود.ممکن، قدیم، محدث، جوهر و عرض تقسیم می

به طور مطلق، متصف به صفات کمال است، پیامبران  به سبب اینکه خداوند متعال

کردند علیهم السالم در استدالل بر او تعالی، از قیاس اولی )بر وزن االحری( استدالل می

برای اثبات اینکه هر آنچه از صفات کمال برای غیر او تعالی به طریق اولی ثابت است و هر 

 شود. ی او تعالی به طریق اولی رد و دفع میشود، برانقصی که از غیر او تعالی رد و دفع می

کند؛ در این مورد آیات بسیاری وجود دارد که بر قیاس اولی یا اولویت استناد می

ا َملََكْت »فرماید: خداوند متعال می ِن م َ م م  ْم َهل ل َكُّ ِسكُّ نفُّ
َ
َثلاً ِمْن أ م م َ َضَرَ  لَكُّ

َرََكء فِي َما َرَزْقَناكُّ  ِن شُّ م م  ْيَمانُّكُّ
َ
ْم أ ْم َكِخيَفتِكُّ نتُّْم فِيِه َسوَاء تََخافُّوَنهُّ

َ
ْم فَأ

مْ  َسكُّ نفُّ
َ
تان در آنچه به شما تان َمَثلی زده است؛ آیا بردگانالله( برای شما از خود») «:أ

که  گونهروزی دادایم، با شما شریک هستند، تا شما در آن برابر )و یکسان( باشید، همان

 ( 29روم: « )هم بیم داشته باشید؟ هاید از آنشما از )شرکای آزاد( خود بیم دار

ْم َما »فرماید: و همچنین خداوند متعال می ْبَحانَهُّ َولَهُّ ِ الَْبَناِت سُّ َ َويَْجَعلُّوَن ّلِل 
َو َكِظيم  *  يَْشَتهُّونَ  ا َوهُّ ْسَود ً هُّ مُّ ْنَثى َظل َ وَْجهُّ

ُّ
ْم بِالْأ هُّ َحدُّ

َ
َر أ ِ ُّش  َيَتوَاَرى ِمَن *  َوإَِذا ب

لَا َساَء َما الَْقوْ 
َ
هُّ فِي الت ُّرَاِ  أ س ُّ ْم يَدُّ

َ
وٍن أ هُّ َعلَى هُّ يُّْمِسكُّ

َ
َر بِِه أ ِ ُّش  وءِ َما ب ِم ِمْن سُّ

ونَ  مُّ َو الَْعِزيزُّ *  يَْحكُّ ْعلَى َوهُّ
َ
ِ الَْمَثلُّ الْأ َ ْوءِ َوّلِل  لِل َِذيَن لَا يُّْؤِمنُّوَن بِالْآِخَرةِ َمَثلُّ الس َ

شدند و هرگونه نیازي پاك است، دختراني قائل مي و براي خداوندي که از»«: الَْحِكيمُّ 
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به )تولد( دختر  هادادند. و هرگاه به یکی از آنداشتند قرار ميبراي خود آنچه دوست مي

خورد. و به سبب او خشم خود را فرو می کهشود درحالیاش سیاه میبشارت دهند، چهره

اندیشد که( آیا با خواری شود )میمیبشارِت بدی که به او داده شده، از قوم )خود( پنهان 

کنند، بد )حکمی( او را نگه دارد یا در خاک پنهانش کند؟! آگاه باشید آنچه را که حکم می

به )سرای( آخرت ایمان ندارند، مثل )و صفت( بد است. و برای  کهاست. برای کسانی

  1(62 -79)نحل: « الله صفت برتر )و عالی( است و او پیروزمند حکیم است.

 قرآن کریم همچنین قیاسی اولی را در بیان امکان معاد، به کار برده است: 

الف( گاهی از اقوامی خبر داده که آنها را در همین دنیا میرانده و سپس زنده کرده 

وَسى لَن ن ُّْؤِمَن لََك َحت َى نََرى »فرماید: است مثال در مورد قوم موسی می َوإِْذ قُّلْتُّْم يَا مُّ
 َ ونَ  اّلل َ رُّ نتُّْم تَنظُّ

َ
اِعَقةُّ وَأ مُّ الص َ َخَذتْكُّ

َ
ْم *  َجْهَرةً فَأ ِن َبْعِد َمْوتِكُّ م م  ثُّم َ َبَعْثَناكُّ

ونَ  رُّ ْم تَْشكُّ ای موسی! ما هرگز به تو »و )به یاد آورید( هنگامی را که گفتید: »«: لََعل َكُّ

که ا گرفت، درحالیپس صاعقه شما ر«. آوریم، مگر اینکه الله را آشکارا ببینیمایمان نمی

)بقره: « تان بر انگیختیم، شاید سپاسگزاری کنید.نگریستید. سپس شما را پس از مردنمی

96-99 ) 

کرد. به همان همچنین خبر داده که عیسی به اذن پروردگار، مردگان را زنده می

ِسنِيَن  َولَبِثُّوا فِي َكْهِفِهْم ثَلَاَث ِمائَةٍ »صورت در مورد اصحاب کهف فرموده است: 
وا تِْسًعا شان درنگ کردند و )= اصحاب کهف( مدت سیصد سال در غار هاو آن»«: وَاْزَدادُّ

 ( 29)کهف: « ُنه سال )نیز( بر آن افزودند.

اَعَة لَا »فرماید: و می ن َ الس َ
َ
ِ َحق   وَأ ن َ َوْعَد اّلل َ

َ
وا أ ْعَثْرنَا َعلَْيِهْم لَِيْعلَمُّ

َ
َوَكَذلَِك أ
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مْ َرْيَب  ْمَرهُّ
َ
ْم أ وَن بَيَْنهُّ کردیم، تا  هاو این چنین مردم را متوجه حال آن»«: فِيَها إِْذ يَتََناَزعُّ

که )مردم( الله حق است و آنکه در )قیام( قیامت شکی نیست، هنگامی یبدانند که وعده

 ( 21)کهف: « کردند.میان خود در این باره نزاع می

ی برانگیختن اند که در همان زمان هم مسئلهآوردهدر تفسیر این آیه بسیاری از علما 

مورد اختالف و نزاع بوده است و اینکه برانگیختن و زنده شدن مردگان آیا فقط با روح 

است یا با روح و جسم است؟ به همین سبب خداوند متعال آنها را متوجه اهل غار نموده 

ال قمری در خواب بودند است و اینکه بدانند  آنها سیصد سال شمسی و سیصد و نه س

بدون اینکه چیزی بخورند یا بنوشند. و به این صورت خداوند متعال، امکان بازگشت 

 1ها را به آنان ثابت کرد.بدن

کند که اعاده و ب( و گاهی قرآن کریم بر آغاز خلقت انسان استدالل نموده و بیان می

َوَضَرَ  »فرماید: خداوند متعال میتر از خلقت ابتدایی آنها است، برانگیختن دوباره، آسان
َها *  لََنا َمَثلًا َونَِسَي َخلَْقهُّ قَاَل َمْن يُّْحيِي الِْعَظاَم َوِهَي َرِميم  

َ
نَشأ

َ
قُّْل يُّْحيِيَها ال َِذي أ

ِ َخلٍْق َعلِيم  
ل  َو بِكُّ ٍة َوهُّ َل َمر َ و َ

َ
و برای ما َمَثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد، » :«أ

پوسیده است؟!  کهدرحالی کندرا )دوباره( زنده می های )این( استخوانچه کس»گفت: 

را پدید آورد و او به هر آفرینشی که نخستین بار آن کندرا زنده میبگو: )همان( کسی آن

 ( 75-79)یس: .« ستدانا

کند که ها و زمین استناد نموده و بیان میج( و گاهی برای امکان آن، به خلقت آسمان

َولَيَْس »فرماید: ی انسان، بزرگتر است؛ الله متعال میآنها از برانگیختن دوبارهخلقت 
َ
أ

َو الَْخل َاقُّ  م بَلَى َوهُّ ْن يَْخلَُّق ِمْثلَهُّ
َ
ْرَض بَِقاِدٍر َعلَى أ

َ
َماوَاِت وَاْلأ ال َِذي َخلََق الس َ
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( ها)= انسان هاند آنتواند همانو زمین را آفریده است، نمی هاکه آسمانآیا کسی: »«الَْعلِيمُّ 

 (91)یس:  «ست.تواند( و او آفرینندة دانارا بیافریند؟! آری )می

ْرَض َولَْم َيْعَي بَِخلِْقِهن َ »فرماید: و می
َ
َماوَاِت َوالْأ َ ال َِذي َخلََق الس َ َ ن َ اّلل 

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
أ

ْن يُّْحيَِي الَْمْوََت بَلَى إِن َهُّ عَ 
َ
ِ َشْيٍء قَِدير  بَِقاِدٍر َعلَى أ

ل  آیا نمي دانند خدائي که » :«لَى كُّ

تواند ها و زمین را آفریده است و در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است، ميآسمان

 ( 23)احقاف: « مردگان را زنده کند؟! آري، او بر هر کاري توانا است.

است؛ خداوند متعال د( و گاهی برای اثبات امکان آن، بر خلقت گیاهان استناد نموده 

قَل َْت َسَحاباً »فرماید: می
َ
ُّْشراً َبْيَن يََدْي رَْحَمتِِه َحت َى إَِذا أ ِيَاَح ب َو ال َِذي يُّْرِسلُّ الر  َوهُّ

ِ الث ََمرَاِت َكَذلَِك نُّْخِرجُّ 
ل  ْخرَْجَنا بِِه ِمن كُّ

َ
نَزلَْنا بِِه الَْماء فَأ

َ
ي ٍِت فَأ ْقَناهُّ لَِبلٍَد م َ ثَِقالاً سُّ

ونَ الْ  رُّ ْم تََذك َ در پیشاپیش  دهندهها را بشارتو او کسی است که باد»«: مْوََت لََعل َكُّ

را به سوی که ابرهای سنگین بار را بر دارند، ما آنفرستد، تا هنگامی)باران( رحمتش می

کنیم، آنگاه از آن )آب( فرستیم، سپس از آن، آب را نازل می)شهر و( سرزمینی مرده می

کنیم و از آوریم، اینگونه مردگان را )زنده میای )از دل خاک( بیرون میمیوههرگونه 

 ( 97)اعراف: « آوریم، شاید پند گیرید.قبرها( بیرون می

ْقَناهُّ إِلَى بَلٍَد َمي ٍِت »فرماید: چنانکه می ِيَاَح َفتُّثِيرُّ َسَحاباً فَسُّ ْرَسَل الر 
َ
ُّ ال َِذي أ َ وَاّلل 

ْحَييَْنا بِِه الْ 
َ
ورُّ فَأ ْرَض َبْعَد َمْوتَِها َكَذلَِك الن ُّشُّ

َ
ها را فرستاد، و الله کسی است که باد»«: أ

ها( را به سوی سرزمین مرده راندیم، انگیزند، پس آن )ابرها را بر میها( ابرآنگاه )آن باد

ها نیز( آنگاه بوسیلة آن زمین را بعد از مردنش زنده کردیم، بر انگیختن )مردگان از گور

 (5)فاطر: « ین است.چن

باشد به این معنا که کلیات پس از این قیاس متضمن شکل دلیل و صورت آن می
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گردد به عبارت دیگر به نظریات علمی شناخت جزئیاتی مشخص برای انسان روشن می

شود مگر پس از شناختن جزئیات در علوم مختلف و استفاده از آنها برای کلی رسیده نمی

که تنظیم کننده امور است. )و هرکس در مورد تمام کلیاتی که مردم در  استنباط قانون کلی

گویند، تدبر کند ها و... از آن سخن میزمینه پزشکی و حساب و علوم طبیعی و تجارت

 1این مساله را شاهد خواهد بود.(

تر و یقین در ان بیشتر از قیاس آید که قیاس تمثیل قویو از این مساله چنین برمی

پردازد و از ای کلی می-است چرا که در آن ابتدا به مفرداتی معین در مورد قضیهشمول 

بزرگترین صفات عقل شناخت شباهت و اختالف است به عبارت دیگر شناخت قیاس 

طرد و قیاس عقل؛ و این روشی است که قرآن کریم با هدف عبرت گرفتن از آن استفاده 

 نموده است.

  الف( عبرت گرفتن:

به آیات قرآنی که بر این مساله داللت دارد، استشهاد نموده است و آنچه  ابن تیمیه

-خداوند متعال در عبرت گرفتن بدان فرمان داده است، قیاس عکس و طرد را شامل می

رَْسلِينَ »فرماید: شود، خداوند متعال می بَْت قَْومُّ نُّوٍح الْمُّ قوم نوح پیامبران را »«: َكذ َ

 ( 129)شعراء: « تکذیب کردند.

ْرَسلِينَ »فرماید: و می بَْت َعاد  الْمُّ قوم( عاد )نیز( پیامبران )الله( را تکذیب »)«: َكذ َ

 ( 123)شعراء: « کردند.

چون خداوند دروغگویان را به سبب تکذیب آنها هالک کرد، باید دانست که هرکس 

ان به عنوان شود؛ پس تکذیب پیامبرعمل آنها را انجام دهد، به همان سرانجام گرفتار می
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شود، هرکس پیامبران سبب عقوبت باقی ماند و این قیاس طرد است همچنان که دانسته می

شود و این قیاس عکس است و این همان را تکذیب نکند، به چنین عقوبتی گرفتار نمی

-مقصود از عبرت گرفتن از دروغگویان است و عبرت گرفتن با لحاظ کردن این دو می

لَْباِ  »فرماید: می باشد. خداوند متعال
َ
ْوِِل الأ

ُّ
یقیناً در » «:لََقْد َكاَن فِي قََصِصِهْم ِعْبَرة  ل ِأ

 ( 111)یوسف:  «یشان عبرتی برای خردمندان است.هاداستان

ْم آيَة  فِي فَِئتَْيِن الَْتَقَتا فَِئة  تَُّقاتِلُّ فِي َسبِيِل اهللِ »فرماید: و می قَْد َكاَن لَكُّ
ْخَرى 

ُّ
ِ َمن يََشاءُّ إِن َ فِي َذلَِك وَأ َي الَْعْيِن َواهللُّ يَُّؤي ِدُّ بَِنْصرِه

ْ
ِْثلَْيِهْم َرأ م م  َكافَِرة  يََرْوَنهُّ

بَْصارِ 
َ
ْوِِل الأ

ُّ
قطعًا در دو گروهی که )در میان بدر( با هم روبه رو شدند، نشانه »«: لَِعْبَرةً ل َأ

جنگید و )گروهی( دیگر کافر بودند، و )عبرتی( برای شما بود. یک گروه در راه الله می

دیدند. و الله هرکس را بخواهد با )مؤمنان( را با چشم خود، دو برابر آنچه بودند می هاآن

کند. براستی دراین )ماجرا( برای صاحبان بینش عبرتی نصرت و یاری خود، تأیید می

  1(13)آل عمران: « است.

ه به داستان موسی و فرعون در قرآن به همین سبب، به نظر ابن تیمیه، کثرت اشار

گردد چرا که مقصود از تکرار شود، بازمیکریم، به عبرت گرفتن در هر مرتبه که ذکر می

ها و آیات متعدد، بیان عبرت و پندی جدید است که در جای دیگر این داستان در سوره

 باشد. بدان اشاره نشده است از این جهت هرگز در قرآن تکرار نمی

ی موسی و فرعون به قرار گرفتن آن دو در دو طرف متناقض حق و همیت قصهاما ا

ی ایمان رسید و خداوند متعال بدون باشد؛ موسی علیه السالم به باالترین درجهباطل می

که فرعون به ربوبیت و رسالت کافر شد و حجاب و پرده با وی سخن گفت درحالی
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ران شدیدتر بود چرا که بیشتر آنها وجود موضع وی در انکار، از دیگر مخالفان پیامب

اند.( کردند )و چه بسا در اینجا مقصود این باشد که آنها مشرکپروردگار را انکار نمی

همچنین دیگر پیامبران، به شرافت تکلم با پروردگار جهانیان نایل نشدند به همین جهت 

ها از ترین داستانبزرگی فرعون و موسی به خاطر رویارویی اصل ایمان با اصل کفر، قصه

اسرائیل نظر عبرت شد؛ به همین سبب پیامبر برای امت خویش بطور کلی در مورد بنی

جست و هنگامی که به قتل ابوجهل سخن گفته است و در امور بسیاری به موسی تاسی می

  1«او فرعون این امت است.«: »هذا فذعون هذه الامة»در روز بدر بشارت داد، فرمود: 

 لزوم:ب(  

به نظر ابن تیمیه، حقیقت معتبر هر دلیل، لزوم است و هرکس این را برای این الزم  

کند بداند، بدون ذکر لفظ لزوم و بدون تصور معنای این لفظ، به ملزوم بر لزوم استدالل می

داند که برای هر چیِز مصنوعی، ناچار صانعی زیرا  انسان با فطرت پاک و سالم خویش می

کنند: و عموم مردم در بسیاری از اوقات، امثال این قضیه را اینگونه بیان می وجود دارد

شد( بدون بود، چنان می)فالن چیز ناگزیر برای وجود، نیاز به فالن دارد یا اگر چنین می

-اینکه لفظ لزوم را به کار ببرند چرا که این جمله به خودی خود متضمن علم به لزوم می

ه حقیقتی معتبر است. در مورد مخلوقات نیز امور به همین منوال است باشد به این اعتبار ک

ای برای خداوند متعال است. نیازمند به او و ناگزیر برای پس هرچه در وجود است، نشانه

ی و آیه 2آید.وجود نیازمند به او تعالی است و از وجود او، وجود خالق و صانع الزم می

وا ِمْن »فرماید: وم داللت دارد، خداوند متعال میقرآنی ذیل، به وضوح بر معنای لز لِقُّ ْم خُّ
َ
أ
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ونَ  مُّ الَْخالِقُّ ْم هُّ
َ
اند؟ و یا اینکه گونه خالقي آفریده شدهآیا ایشان بدون هیچ»«: َغْيِر َشْيٍء أ

 ( 39)طور: « خودشان آفریدگارند؟

 در صحیحین از جبیر بن مطعم روایت شده است که وقتی در جنگ بدر برای فدیه

ی طور را خواند و چون این قول اسیران آمد شنید که رسول خدا در هنگام مغرب، سوره

ونَ »خداوند متعال را شنیدم:  مُّ الَْخالِقُّ ْم هُّ
َ
وا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أ لِقُّ ْم خُّ

َ
احساس کردم که « أ

 شود. دلم تکه تکه می

ده است، آیا امر که سومی ندارد، آم دوبدون شک در این آیه تقسیمی محصور میان 

اند که بطور بدیهی، این امر محال است یا اینکه خود، خود را خلق بدون خالق خلق شده

اند؟ و محال بودن این امر نیز شدیدتر است. پس دانسته شد که آنها خالقی دارند که کرده

 باشد. آنها را خلق کرده است و آن خالق خداوند متعال می

بیان دلیل به شکل استفهام »گوید: قلی بر این آیه میابن تیمیه، در تشریح استدالل ع

شود، فطری، بدیهی و مستقر انکاری است تا بیان کند این قضیه که بدان استدالل می

 است(. 

 ی اسلام: مفهوم سلفیت در عصر جدید یا مفهوم صحیح عقیده

از آنچه گذشت روشن شد که مدلول سلفیت، اصطالح جامعی است که به طریقه و 

شود به همین جهت به زمان ی سلف در دریافت اسالم، فهم و تطبیق آن اطالق مییوهش

ی آن، به فهم گردد و تاکنون نیز امتداد و ادامه دارد و به واسطهتاریخی معینی باز نمی

 رسیم؛ی اسالمی میصحیح عقیده

وان این پس از اینکه در مورد قواعد منهج سلفیت، سخن گفتیم استدالل نمودن به پیر 

ها و اجتهادات منهج در طول مراحل تاریخی آن تاکنون و بیان فواید بارز و آشکار تالش
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 کنیم:باشد که به برخی از آنها اشاره میآنها امری ساده و آسان می

  شمولیت:

ی اند، متاثر از اندیشههای جزئی که مسلمانان اخیرا به وجود آوردهمناهج و روش

ی ی مطالعهمسلمانان عصر صحابه شناختند؛ همچنین نتیجه صحیح و شاملی است که

همه جانبه اسالم بود که در عهد رسالت به صورت یکپارچه و بدون جدایی و تکه تکه بودن 

ی بخش اعتقادی به متکلمان و علمای عقیده های مختلف آن به وجود آمد؛ مطالعهقسمت

دت و چه در میدان روابط اجتماعی ی بخش عملی، چه در میدان عباواگذار شد و مطالعه

را به دوش گرفتند و ی فقها گذاشته شد و صوفیان بخش اخالقی آن)معامالت( بر عهده

ها، شکلی از اسالم را که برعهده گرفته بودند، ارائه کرد و به این شکل هریک از این گروه

مسلمان دچار تشتت و  ارتباط و تاثیر متبادل میان این جوانب را از بین بردند و عقل و جان

پارگی شد. موضوعی که جهل به اسالم حقیقی و بدگمانی نسبت به آن، باعث آن است؛ و 

شود و سبب اطالق احکام منجر به تنفر بسیاری از فرزندان این عصر و دوری آنها از آن می

ان که باشد به این گماشتباه بر آن و انتخاب مذاهب و مناهج متاثر از غرب از سوی آنها می

 کند. این مذاهب مشکالت اجتماعی آنان را برطرف می

های مختلف و دگرگون، و ی اسالمی بری از شائبهبه همین سبب نیاز به عرضه

دربرگیرنده جوانب و اجزای مختلف آن با حفظ ارتباط و اصل و اساس آن و میادین آن 

 باشد. می

کریم در بسیاری از  این حالت و این شکل، صورت و شکلی جدید نیست؛ قرآن

يَا »فرماید: آیات، به طور مجمل اما شامل، رسالت اسالم را بیان نموده است چنانکه می
ْم  ْم وَاْفَعلُّوا الَْخْيَر لََعل َكُّ وا َرب َكُّ وا وَاْعبُّدُّ دُّ وا وَاْسجُّ ي َُّها ال َِذيَن آَمنُّوا اْرَكعُّ

َ
أ
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ونَ  ید، و سجده کنی و پروردگارتان را ! رکوع کنایدکه ایمان آوردهای کسانی» «:تُّْفلِحُّ

 ( 77)حج:  «بپرستید و کار نیک انجام دهید باشد که رستگار شوید.

و چنین بود راه اولین مجاهدان اسالم، راه صحابه در مسیر ابالغ اسالم؛ فهم آنها 

بسیار عمیق و شامل بود. مطالعه و تحلیل سخن ربعی بن عامر در مواجهه با فرمانده 

کند که فهم آنها نسبت به در قادسیه و پیش از آغاز جنگ، برای ما تاکید میفارس، رستم 

شمول و تکامل رسالت اسالم چگونه بوده است... پس از اینکه فرمانده فارسی با جرز 

خوانی، آنها را به پذیرفتن مالی تشویق کرد تا فرمانده مسلمان و یارانش از جنگ دست 

این چیست که به سوی ما آوردی، خداوند ما را »بکشند، جواب این صحابی این بود: 

برانگیخت تا مردم را از عبادت بندگان به عبادت خداوند یگانه و از تنگی دنیا به وسعت 

بند اول شامل آزادسازی انسان از « دنیا و آخرت و از ظلم ادیان به عدل اسالم خارج کنیم.

ی سیاسی و اجتماعی و خالص های بندگی برای غیر الله است همچنین آزادتمامی رنگ

ی کردن عبادت تنها برای خداوند یگانه در این بند مشهود است؛ مضمون بند دوم، جنبه

شود که اهداف انسان را بلند و باالتر از اهداف مادی تنگ و نفسی و اخالقی را شامل می

ظام اجتماعی دهد و بند سوم، شامل انهدام نظام اجتماعی ظالمانه و برپایی نکوتاه قرار می

-شود همچنین شامل احکام اسالم در تشریع مالی، سیاسی و اجتماعی نیز میعادالنه می

  1شود.

علمای صدر اول اسالم و امامان بزرگ مجتهد و مشهور، این معنی و مفهوم را 

-ای از علمای مسلمانان هستند که چنین منهج و شیوهای عدهدریافتند. و در هر عصر زمانه

که ابن تیمیه یکی این علما است که بیان داشت شریعتی که خداوند متعال، محمد ای دارند 

                                                           

 با تصرف.  21-15ص  1573محمد المبارک: نظام االسالم، العقیدة و العبادة، دارالفکر،  -1 



 295  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

 گوید: را بدان فرستاد، مصالح دنیا و آخرت انسان را جمع کرده است و می

شریعت دربرگیرنده هر والیت و عملی است که مصالح دین و دنیا را در بر داشته »

یامبرش و روش سلف امت در عقاید، باشد و شریعت عبارت است از کتاب الله و سنت پ

و بعد از آن، به « ها و...؛احوال، عبادات، اعمال، امور سیاسی، احکام، والیات، بخشش

کند که شایسته نیست انسان در امور خویش، از شریعت خارج شود روشنی تصریح می

. در بلکه هر آنچه به صالح اوست از اصول، فروع، احوال، اعمال، سیاست، معامله و ..

  1باشد.شرع می

و در عصر جدید، سلفیان بر از سرگیری زندگی اسالمی براساس این فهم و مطابق  

ی فراخ، وسیع و همه جانبه به عنوان منهجی ربانی و بدون نقص این نظر و این اندیشه

 کنند. تاکید می

برای اینکه درستی این منهج را به شکل صحیح آن درک کنیم، کافی است به نقش 

اندیشمندان اسالمی و امامانی که راه سلف را در پیش گرفتند و برای ارتقاء امت اسالم 

را با فیلسوفان غرب مقایسه کنیم. به طور کلی آنها عوامل تالش کردند، درنگ کنیم و آن

کنند از جمله عامل اضطراب و مشکالت و مفاسد اجتماع خویش را به مواردی تقسیم می

ی اعتقاد دارند یا عامل اقتصادی که در این بخش پیرو کارل مارکس سیاسی که به دموکراس

باشند و یا به سبب فقر روحی و فقر معنوی که توینبی بدان اشاره نموده است؛ به نظر می

گردد و بدین صورت همگی فروید، مشکل به رسوایی و آشکار نمودن غرایز باز می

ی جزئیت، همیشه که نظریهحالی. درگرداندمشکالت را به یک جنبه و یک بخش باز می

 به دنبال راه اصالح است. 
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ی میان پیشرفت مسلمانان و تمسک به اسالم، اتفاق دارند اما مسلمانان سلفی به رابطه

ی میان آن دو، ی مستقیم دارد و رابطهو ضعف و سستی آنان با عدم تمسک به اسالم رابطه

 1رابطه جزر و مد با اسالم و ایمان است.

-ها و انحرافات و شکلدر مورد ضعف و سستی اجماع دارند که مبارزه و رد بدعت

ی های مختلف کهانت و خرافات تنها راه اجابت حقیقت قرآنی است که عالوه بر عقیده

صحیح، شامل مبادی سلوک و اخالق، تنظیم حیات فردی و خانوادگی و برپایی ارکان 

باشد زیرا سلف صالح، اسالم را فهمیده و بر زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می

کردند و تمدن مسلمانان با فهم این اصل جامع و وفق و مطابق این قاعده بدان عمل می

ی اسالم، به اشکال فقه، کالم، فلسفه و تصوف به اوج خود رسید؛ و توافق دوری از تجزیه

فهم و تطبیق، چیز جدیدی  آنها به هدف ارتقا و پیشرفت مسلمانان از طریق اسالم براساس

است و از  به پایان رسیدهکه به گمان اشتباه برخی افراد، تاریخ و نقش دین زمانی نیست در

های این پندار، تعلیلی است که مورخ بزرگ اروپایی معاصر، ها و انگیزهبزرگترین محرک

یدن از  دست گش تمدن غرب را نابودیاسباب  آرنولد توینبی بیان نموده است، کسی که

که بر  داد بیمهشدار داده و و با صدای بلند، فرزندان قومش را  کندمعرفی میمسیحیت 

 2خواهد این تمدن استمرار یابد.احیای ایمان مسیحی بمیرد اگر می
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  1:پیشرفت نه بازگشت به عقب

عموم دشمنان اسالم و سلفیان بطور خاص بر این پندارند که این دعوت، دعوتی 

که این پندار پنداری نادرست و اشتباه است و سلفیت قهقرایی و رو به عقب است درحالی

با پیشرفت، تعارض ندارد حال باید در مورد اصطالح شایع پیشرفت، اندکی درنگ نموده 

 و به بیان تفسیر و بیان مدلول آن بپردازیم. 

اه رسیدن به زندگی الف( باید میان پیشرفت در مباحث علوم تجربی و نتایج آن در ر

که تمدن جدید اروپا با آن روبروست، تمییز  انسانی برتر و میان سقوط و هبوط معنوی

بینیم که سعادت، تنها با توجه به ُبعد جسمی انسان و جدایی میان ماده و دهیم زیرا ما می

                                                           

های حکمای صهیون به صورت ذیل تفسیر شده است: ی )تقدم = پیشرفت( در پروتوکولتفسیر کلمه -1 

« تقدم»شود که بتواند تصور کند در همه حال در ورای کلمه ها پیدا نمیهم در میان امی حتی یک عقل

کند. گمراهی و انحراف از حق پنهان است جز حاالتی که این کلمه به اکتشاف مادی یا علمی اشاره می

 ، ترجمة محمد خلیفة التونسی. 193ص 
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شود چنانکه فیلسوفان غرب به چنین تمایزی روح در شخصیت انسان حاصل نمی

که اسالم، انسان را یک کیان و شخصیت متکامل دیده و بر این اساس در درحالیمعتقدند. 

 آید. پی عالج آن برمی

ب( نباید از وقایع تاریخی گذشته و حال غافل شویم؛ وقایعی که پیوسته آثار مخرب 

ها و آن از طریق استعمار غرب بر ما جاری است و مبادی انسانی را از بین برده و ثروت

-های مجهز، شهرها، مدارس و دانشگاهها، ارتشبرند و کارخانهرا به تاراج می اموال ما

هایی که در اند؛ سرزمینهای ما به تاراج بردهی اموالی است که از سرزمینهای آنان، نتیجه

شوند و پیوسته شاهد آثار تصرف و حضور غرب در دستان غرب خوار و ذلیل دیده می

کند، چنان که هر دور اندیش و صاحب بصیرتی مشاهده میسرزمین فلسطین هستیم و هم

ها در آن شرکت دارند و که غربی های انسانیبینیم که میان مبادی اخالقی و درگیریمی

-های تحت سلطه، تفاوت بسیار است، سرزمیندلی آنان با سرزمینمیان غضب و سنگ

ت آن پیشرفتی که غرب در هایی مثل ویتنام، کلمبیا، فلسطین، جنوب آفریقا؛ پس کجاس

 کند؟را میتعامل با ما ادعای آن

باشد که امت از آن پیشرفت در اسالم، پیشرفت اخالقی در راستای تحقق رسالتی می

 ی استفاده از اسباب و وسایل مادی در تمامی ابعاد زندگی. دور مانده است به عالوه

عصر تاریک قرون وسطی و در ی )قدیم( در تاریخ اروپا تعبیری بود که بر ج( کلمه

گیری اروپا نسبت به شد. به همین سبب موضعگری اطالق میبرابر عصر بیداری و روشن

کنار گذاشتن تاریخ قدیم خود، موضعی در جهت اصالح و تمایل به پیشرفت است چرا 

  1آید.که گذشته سبب عدم پیشرفت به شمار می
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جریان دارد؛ تاریخ ما گواه پیشرفت  اما عکس این حالت به طور کامل در میان ما

ی سلف برسیم، باید ها است و هرگاه بخواهیم به سطح و اندازهتمدن ما در تمامی عرصه

ی اسالمی با مفهوم آن که شامل توحید پروردگار عزوجل و خضوع به مانند آنان به عقیده

ار، خالق انسان در برابر او و تحکیم شریعت او تعالی است، چنگ بزنیم چرا که پروردگ

تر است؛ و باید در تمامی ابعاد زندگی است و نسبت به انسان از خود او به مصالح وی آگاه

های نشاط و انسانی شریعت او تعالی را اجرا کنیم؛ و هر جلسه علمی، یکی از رنگ

سرسبزی اسالم است. مسلمانان هنگامی که اسالم را به عنوان عقیده و روش خود 

های درخشانی از تمدن را محقق ساختند چرا که اسالم آنها را به فراگیری برگزیدند، بخش

ی وارثان کند و جایگاه علما را باال برده و مرتبهعلم از گهواره تا گور تحریک و تشویق می

ها و زمین است، همگی را برای کند که آنچه در آسماندهد و بیان میپیامبران را به آنها می

است؛ و همچنین دیگر دالیلی که دشمنان قبل از تاییدکنندگان، بدان آنها مسخر نموده 

خواهیم کنیم که بر ذهن شخص عاقل خطور کند که ما میدهند. گمان نمیگواهی می

ی تاریخ بگذاریم به این معنا که از آنها بخواهیم از وسایل گذشتگان امت اسالم را در موزه

ید، حمل و نقل، تعلیم، پزشکی و شهرنشینی و و روش آنها در زندگی شهری و وسایل تول

 های آنها ... استفاده کنند. ها و بیمارستانتجهیز لشکرها  ساختن مدارس و دانشگاه

برای هر پژوهشگر اسالمی روشن است که مفهوم اسالمی تمدن، بسیار برتر و باالتر 

الگوی اسالمی،  شویم که مسلمانان امروزی از تحقیقاز تصور غربی است؛ ما راضی نمی

سرباز زده و دور بمانند و از فلسفه و محتوای اندیشه و تفکر غربی تقلید کنند و از باب 

ی رو تنها بخشی از تصور و اندیشهگوییم این پیشرفت مادی و پیشانصاف و عدالت می

مَ »فرماید: تمدن اسالم است؛ همچنان که خداوند متعال می ا فِي الس َ م م َ َر لَكُّ اوَاِت وََسخ َ
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ْرِض 
َ
و آنچه را که در زمین است برای شما  هاو آنچه را که در آسمان»«: َوَما فِي الْأ

 ( 13)جاثیه: « مسّخر )و رام( کرد.

ونِ »فرماید: و نیز می و من جن و انس را »«: َوَما َخلَْقتُّ الِْجن َ وَالْإِنَس إِل َا لَِيْعبُّدُّ

 ( 96)ذاریات: « کنند.ام مگر برای اینکه مرا عبادت نیافریده

پس انتساب ما به تمام مجتمع انسانی، ما را به حرص و تالش برای تحقق سعادت آن 

کشاند. ما برای اسالم، آرزوی سیطره و استعمار و مکیدن خون مردم کشورها و می

کنیم چنانکه روش آنان چنین است اما ندای رهایی از مظاهر عقب ماندگی ها نمیسرزمین

دهیم چرا که یک غیر مسلمان با دیدن تصرفات، سلوک و منش و را سر میآنو اسباب 

-گیرد. دکتر سارطون آمریکایی چه درست میاحوال ما، فهمش نسبت به اسالم شکل می

 « اند.مسلمانان اسالم را در حجاب کرده»گوید: 

ت و اعالم باید نگاه دنیا را به این امر جلب کنیم که اسالم از این حالت ما راضی نیس

ی فطری است. پیروان منهج و اندیشه کنیم که سعادت و آرامش بشر در این عقیدهمی

ها را به سوی علوم تجربی و استفاده از نتایج علمی و سلفی مطلقا گشودن منافذ و روزنه

ها را آسان نموده، اکتشافات درخشان در پرتو اختراعاتی که زندگی را زیبا کرده و سختی

ی ایم تا در زمین بکوشیم چرا که خداوند عزوجل، همهکنند بلکه ما فرمان یافتهمنع نمی

ها و زمین است، مسخر ما نموده است و تولیدات علمی علمای اسالم، آنچه در آسمان

 باشد. گواه بر تنفیذ و اجرای اوامر قرآن کریم می

نتایج فرهنگی در اما امری که باید در آن درنگ و مطالعه کنیم، بازنگری و بررسی 

ها و تصورات زندگی مخالف با تصورات ما علوم انسانی است چرا که مربوط به اندیشه

 باشد. می
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های آسمانی یا مخالف با وحی پروردگار است این تصورات، مادی و منکر رسالت

شود و باعث دفاع و حمایت متفکران و فیلسوفان ها و گناهان از آن ناشی میکه شرارت

ها و شود و بدون شک آمارهای پلیس و بیمارستانشان میهای جوامعز شرارتآنها ا

 ها و جرایم مستمر و روز افزون، همگی به یک بحران بزرگ اشاره دارد. تیمارستان

ایم که با اصول اگر در تقلید از افکار و نظریات بکوشیم، در برابر اصولی قرار گرفته

ی ژاپن براساس دریافت علوم تجربی و در پیشرفته ما کامال مخالف است؛ تمدن صنعتی و

های شخصیتی خود به وجود آمد؛ چه کنار آن نگاه داشتن و حفاظت بر عقیده و ویژگی

ها ایم که قرنبوده شود در صورتی که ما پیروان عقیده و مبادیچیز در این راه مانع ما می

جلو رفته و هر چیز جدید را به خود جهان را روشن نموده بود؟ اما منهج سلفی که با زمان 

ی آن است. کند، منهجی اشتباه و قائم بر مفاهیم غربی، متصل و مربوط به فلسفهملحق می

ی نسبیت از آنچه امروزه به نظر ما جدید است، در آینده حتما قدیمی خواهد شد؛ نظریه

، توازن و هماهنگی اشتباه تصور زمان ممتد نزد یونان، پرده برداشته است و در این صورت

ی میان حق و باطل در هر عصر و ی درستی نیست اما مقایسهمیان قدیم و جدید موازنه

-ها و داستانشود. وقتی  قصهزمانی شایسته است زیرا که ارزش تغییر نکرده و تبدیل نمی

-گوید ما از آن به عنوان پند و عبرت یاد میهای پیشین سخن میهای قرآنی در مورد امت

رو ضرورتا چنین نیست کنیم و تجلی حقیقت جنگ میان پیروان حق و باطل است؛ از این

 تر باشند.های جدید از گذشتگان پیشرفتهکه همیشه نسل
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 1اصالت نه تقلید:

 کنیم که ناگزیر باید پاسخ داده شود و آن این است: حال سوالی را مطرح می 

 ی حساس از تاریخ، هدف و مراد ما از تقلید غرب چیست؟ امروزه و در این مرحله

که فیلسوفاِن آنان شکایت کرده و به دنبال راه برون رفت از این تمدن ویرانگر درحالی

                                                           

طرفی، نظر ما را به پدیده حمایت از اصالت در جستجوی پژوهشگرانی از حقیقت با اخالص و بی -1 

ی کند. پژوهشگرانی مانند دکتر مصطفی محمود و استاد محمد جالل کشک. آنها از پدیدهخود جلب می

اند که کلمات روشن و درخشان در قالب اندیشه منسوبکنند چراکه به نسلی معنا داری تعبیر می

کمونیستی در زمینه پیشرفت در انتظار و تحقیق عدالت اجتماعی آنها را شگفت زده نمود اما زمانی که 

کرد پرواز کرده و ای که در خیاالت سیر میگونهکلمات درخشان تبدیل به تجاوز گردید افکار خفاش

 شناسیم، روشن گردید. حقایق چنان که میابرهای تاریک پراکنده شد و 

هایی با پرداختن هر ای را در برخی دوران معذور بدانیم که در جستجوی تالش برای راه حلچه بسا عده

ای بودند اما با تامل و درنگ و بعد از کسب تجربه و تکرار آن دانستیم که غرب جز با نگاه نوع هزینه

اسرائیل این سخن ما در شدت دشمنی غرب با ما را تایید و تقویت های نگرد و جنگدشمنی به ما نمی

 دارد.کند و ما را از جستجوی خودمان در آیینه دشمنان ما برحذر میمی
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های متعدد این تمدن، به دنبال افرادی هستیم که برای آن هستند؟ ولی ما به رغم بحران

نه که مشکالت آن، مشکالت راه پیشرفت بهانه تراشی کرده و از آن دفاع کنند به این بها

های آن ناشی از تالش در راه حصول اجرای نتایج برتر است؛ حتی با فرض است و بحران

گیریم و اصالت درستی چنین پنداری ما با پژوهش و بررسی از اصالت، از تقلید کناره می

بنای کیان و ای که سنگ شود بلکه با ارتباط با عقیدهبا انتساب شخصیتی حاصل نمی

ی شود؛ و آیا شایسته است که الگوی تمدنی صدها سالهوجود این امت است، حاصل می

 ها تقلید کنیم؟ خود را ترک گفته و از غربی

های شخصیتی و در جواب این سوال ابتدا همچنان که گفتیم باید میان تقلید ویژگی

علم و اکتشافات و مباحث انسانی افکار و عقاید و میان نتایج علمی، تمییز دهیم. پس برای 

ی تالش بشریت بر حسب در میادین مختلف، وطن و جنسیت مطرح نیست چرا که نتیجه

ی آمریکایی، های آنان است و دیگر پزشکی اروپا، هندسهها و جنسیتاختالف سرزمین

شناسی روسی یا زمین شناسی ژاپنی، مطرح نیست و ما روزی با تالشی غیر قابل ستاره

 1کار در آن سهیم بودیم.ان

مشکل، اختالف اساسی با آنها در توحید، ایمان به خداوند و الوهیت و ربوبیت او 

تعالی و ماهیت انسان، هدف از خلقت و بیان آنچه در قیامت برای اوست و وسایل آن برای 

با باشد. و شاید ی آن میهای ممکن در زندگی و ارتقا بوسیلههحرکت در مسیر بهترین را

ی مدعی تجدید، مواجه شویم آنگاه که در برابر آنها حدیث پیامبر را قرار زدهپیروان غرب

«: ان الله یبعث لهذه االمة فی راس کل مائة سنة من یجدد لها دینها»فرماید: دهیم که میمی

« کند.گزیند که دین را تجدید میخداوند در راس هر صدسال در این امت فردی را برمی»

                                                           

 نک: کتاب ما )مناهج البحث لی افعلوم االسالمیه( کتابخانه الزهرا قاهره  -1 
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ر ابن تیمیه، تجدید پس از مطالعه است و تجدید عبارت است از ارتقا و پیشرفت امت به نظ

آید که از اسالم صحیح و تا بار دیگر راه خود را در پیش گیرد و این تجدید زمانی پیش می

 اصیل بدور شوند. 

گیرد و به همین سبب هرگاه اصالت خود را فراموش کنیم آفت تقلید دامان ما را می

لا »به حکمت نبوی در حدیثی که بخاری روایت نموده است، امری شایسته است: توجه 
تقوم الساعة حتى تاخذ امتى باخذ القرون )الامم( قبلها شبرا بشبر وذراعا 

های گذشته را در پیش گرفته و شود تا زمانی که امت من راه امتقیامت برپا نمی«: »بذراع

گفته شد ای رسول خدا: منظور فارس و « وی کنند.وجب به وجب و ذراع به ذراع از آن پیر

 « مگر کسي دیگر غیر از آنها هم هست؟«: »ومن الناس الا اولئک؟!»روم است؟ فرمود: 

لتتبعن سنن من »کند که رسول خدا فرمودند: و ابوسعید خدری روایت می
قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب خر ، لتبعتموهم، 

کسانی که  از راه و روش«: »يا رسول اهلل: اليهود والنصاری؟ قال: فمن ريرهم؟!قلنا 

قبل از شما هستند، وجب به وجب و ذراع به ذراع پیروی خواهید کرد حتی اگر داخل 

سوراخ مارمولکی شوند، به دنبال آنها خواهید رفت. گفتیم: ای رسول خدا، آیا منظور 

 « ه کسی غیر از آنهاست؟شما یهود و نصاری است؟ گفت: پس چ

ها و افراد را تخریب منظور از سوراخ مارمولک، عاداتی است که سعادت سرزمین 

 کند؛ می

ای که در جایی گفته شده فارس و گونهاین سوال متفاوت ذکر شده است به جواب

کند و در جایی ای است که به امور حکومتی، سیاست و اجتماع داللت میروم و این قرینه

ای است در پیروی از آنها در دین و و این قرینه« یهود و نصاری»دیگر آمده است که 
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 1عبادات.

های گذشته و محافظت بر ابن تیمیه آیات و احادیثی را که در ترک تشابه به امت

اصالت امت اسالمی وارد شده است، بیان نموده و در پایان نتیجه گرفته است که به طور 

به صالح مسلمانان است چرا که تمامی این آیات بر آن داللت دارد؛   کلی مخالفت با آنها

نظر از همچنین برخی از آیات بر این داللت دارد که مخالفت با آنها واجب است. و صرف

و در ادامه حکمت مخالفت با  2داللت وجوب، به طور کلی مخالفت با آنها مشروع است

های گذشته است که از کیان آن در برابر امتآنها که همان ابقای امت اسالمی و محافظت 

 از راه راست منحرف شدند، بیان خواهد شد. 

 دلایل کتاب و سنت: 

شیخ االسالم معتقد است دالئل قرآن در زمینه اعمال و تفاصیل آن، به طور مجهول و 

بر عمومی یا به طریق استلزام وارد شده است و سنت نیز برای تفسیر و تبیین کتاب آمده و 

 کند. آن داللت می

به خاطر التزام به این اصل، آیاتی از کتاب پروردگار ذکر کرده و در پی آن احادیثی را 

 آورد که مفسر معانی و مقاصد آیات است. می

وَد َوالن ََصاَرى »فرماید: خداوند متعال می واْ الَْيهُّ ي َُّها ال َِذيَن آَمنُّواْ لاَ َتت َِخذُّ
َ
يَا أ

ْولَِياء
َ
)مائده: « ایمان آوردید! یهود و نصاری را به دوستی بر نگزینید. کهای کسانی» :«أ

91 ) 

                                                           

 177 -176وهبة ص عبدالمتعال الجبری: المراة فی التصور االسالمی، چاپخانه  -1 

 –، بتحقیق محمد حامد الفقی 17ابن تیمیة: اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم، ص  -2 

 م.1592 -هـ 1365مطبعة السنة المحمدیة 
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َ َو »فرماید: و می َ وَن َمْن َحاد َ اّلل  ِ َو الَْيْوِم الْآِخِر يُّواد ُّ َ لا تَِجدُّ قَْوماً يُّْؤِمنُّوَن بِاّلل 
ْو 

َ
ْم أ بْناَءهُّ

َ
ْو أ

َ
ْم أ ولَهُّ َو لَْو كانُّوا آباَءهُّ ولئَِك َكَتَب في َرسُّ

ُّ
ْم أ ْو َعشيَرَتهُّ

َ
ْم أ إِْخواَنهُّ

وٍح ِمْنهُّ  ْم بِرُّ ي ََدهُّ
َ
لا إِن َ »فرماید: تا جایی که می« قُّلُّوبِِهمُّ الْإيماَن َو أ

َ
ِ أ َ ولئَِك ِحْز ُّ اّلل 

ُّ
أ

ونَ  ْفلِحُّ مُّ الْمُّ ِ هُّ ای پیامبر!( هیچ قومی را که ایمان به الله و روز قیامت ») :«ِحْزَ  اّلل َ

، دوستی ورزندبا الله و رسولش )دشمنی و( مخالفت می کهکسانی با که یابیند نمیدار

 ها، آنباشند شانخویشاوندان یا شانبرادران یا شانفرزندان یا شانکنند، اگرچه پدران

شان نوشته است، و به روحی از جانب  هایکسانی هستند که الله ایمان را در )صفحة( دل

 کند)از بهشت( وارد می هاییرا به باغ ها)و تأیید( نموده است، و آن را تقویت هاخود آن

خشنود  ها، الله از آنمانند)درختان( آن جاری است، جاودانه در آن می زیر از نهرها که

حزب الله هستند، آگاه باشید )و بدانید( همانا  ها)نیز( از الله خشنودند، آن هااست و آن

 ( 22)مجادله: « حزب الله رستگارانند.

همچنین آنچه در سنت نیز وارد شده چنین است که از صفات پیامبر این بود که 

ها( ناپسند مشابهت با اهل کتاب را در غل و زنجیرهایی که به خود بسته بودند )سختگیری

ْرلاَل ال َتي كانَ »فرماید: دانست و خداوند متعال میمی
َ
ْم َو الْأ ْم إِْصَرهُّ عُّ َعْنهُّ َِ ْت َو يَ

بر  هابود، از )دوش( آن هاو بارهای سنگین، و قید )و زنجیرهایی( را که بر آن» :«َعلَْيِهمْ 

 ( 197)اعراف: .« داردمی

الرهبانیة فی »به همین سبب رسول خدا یارانش را از تنبلی بدور داشته و فرمود: 

ی وصال روزهو امر بر خوردن سحری کرده و از « در اسالم رهبانیتی نیست.«: »االسالم

داشت های آنها برحذر میکرد و عیوب اهل کتاب را بیان داشته و ما را از عیبنهی می
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 1«شان.هایو آن است بقایای آنها در عبادتگاه«: »وتلک بقاياهم فى الصوامع»

شیخ « اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم»ما معتقدیم که کتاب 

ترین دالیل در بر حذرداشتن امت اسالمی از تقلید دیگر قوی ترین واالسالم، شامل بلیغ

-ها متمایز میهای خود از سایر امتشود چرا که امت اسالمی با خصوصیتها میامت

را به امتی پیشرفته و تمدنی صحیح تبدیل کرده است باشد و التزام بر عقاید و شریعت، آن

ی اول با عقاید و ارزش و رفتار و در مرتبه ها چنانکه گفتیم،ای که از دیگر تمدنگونهبه

 ی بعدی با تولیدات مادی؛  منش خود متمایز گشته و در مرتبه

های دیگر نهی کرد و هنگامی که در حدیثی که اشاره شد پیامبر خدا از تشابه با امت

نمود  هایی از تقلید فارس و روم را دید، در مورد آن هشدار داد و اشارهشیخ االسالم، نشانه

که در این امت آثار قولی و عملی فارس و روم وارد شده است، آثاری که بر هر مومن آگاه 

 2به دین اسالم، پوشیده نیست.

گفت و کرد، چه میدانیم اگر شیخ االسالم با ما و در این زمان زندگی مینمی 

نبوی چگونه  های مختص به این امت را با استناد به فهمش از آیات قرآن و احادیثویژگی

 نمود. های دیگر را به چه شکل تحلیل میکرد و آثار به وجود آمده از تشابه با امتبیان می

ی خود که ابتدا مقصود از صراط مستقیم را ی ابن تیمیه در بروز اندیشههمانند شیوه

گفت: صراط مستقیم متضمن امور باطنی و ظاهری است؛ امور باطنی، مقر شرح داده و می

ها و... و امور ظاهری همانند اقوال و ایگاه آن قلب است. همانند اعتقادات، ارادهو ج

شود از جمله: خوراک، لباس، افعال است. اعمال ظاهری شامل یک سری عادات می
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 ازدواج، مسکن، اجتماع، جدایی، سفر، اقامت، سواری و همانند آن.

موافقت و یا مخالفت با قومی  شود این است کهکه احکام بر آن بنا می ی کلیقاعده

گاهی به این دلیل است که در قصد موافقت یا موافقت با آنها مصلحتی نهفته است و یا 

اینکه در قصد مخالفت با آنها یا مخالفت با آنها مصلحتی نهفته است که این مصلحت با 

د که اگر شوپیروی ما از رسول الله و سلف صالح از مهاجرین و انصار در اعمال میسر می

دادند مصلحتی در آنها برای ما نبود چراکه پیروی از آنها محبت آن اعمال را انجام نمی

ایشان و الفت قلوب ما با قلوب آنها را به دنبال دارد و ما را به موافقت از آنها در امور دیگر 

 1خواند.فرامی

کند اسالمی می چنین ابن تیمیه ما را متوجه اصلی اساسی از اصول استمرار تمدناین

ها به لطف اعمالی که انجام دادند، محقق هایی که در اولین قرنمطابق با ارتباط آن با ریشه

باشد. چراکه هر گردید؛ از این جهت که پیروی ما از آن ضامن استمرار این تمدن می

-تمدنی ثمره عقائد و اعمال است و با این دو است که به جایگاه بلند و سروری رسیده می

 شود.

ابن تیمیه منافع ذاتی اعمال نیک را تشریح نموده و حکمت پیروی یا مخالفت با آنها و 

 کند. ها را بیان میاثر آن در انسان

کند؛ مثال هرکس لباس اهل و در این زمینه، به امور تجربی و محسوس استدالل می 

سی که لباس رزم سرباز یابد و همچنین کرا میعلم را بپوشد، در خود نوعی پیوستگی با آن

یابد و طبع و منش وی جنگی را بپوشد در خود نوعی متخلق شدن به اخالق سربازان را می
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  1کند.(را از این مانع منع میکند )نه اینکه آناین مساله را اقتضا می

شود که خود برعکس مخالفت بر اساس هدایت آشکار سبب دوری و جدایی می

گمراهی و گرایش و مایل شدن به سوی اهل هدایت و اهل  سبب دوری از اسباب خشم و

شود. )سپس بهشت و عدم دوستی میان سربازان رستگار اسالم و دشمنان زیانکار آن می

گوید: کسی که شناخت درستی از اسالم داشته باشد، به این معنی که شناخت ابن تیمیه می

ی نباشد، احساس ظاهری و وی سطحی و ظاهری یا شناختی باطنی در سطح باورهای سنت

تر است و دوری وی از اخالق آنها که در باطنی وی در دوری از یهود و نصاری کامل

 2برخی از مسلمانان نیز وجود دارد، شدیدتر است.(

ها و فعل و شیخ االسالم سبب این منع را به تاثیر متبادل میان روح و جسم یا واکنش

گردند چرا که میان امور باطنی بدن باز می انفعاالت درونی و اعمال ظاهری اعضای

ها و امور باطنی همچون اقوال و افعال و عادات و ... ارتباط و همچون اعتقادات و اراده

-مناسبت است )احساسات و احوالی که در قلب استوار است، موجب اموری ظاهری می

  3شود.(گردد و انجام اعمال ظاهری، موجب احوال و احساس در قلب می

تفسیر این مطلب بدین صورت است که فرمانبرداری خداوند متعال و عبادت وی و 

کرنش کردن در برابر دستورات او و باز آمدن از منهیاتش، گشایش سینه و سعادت درونی 

گذارد. و در برابر آن، گناهان سبب قساوت و تاریکی قلب، غم، و نور قلب را به جا می
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 شود.حزن و تنگی می

ُّ »صیف گروه اول کالم خداوند متعال است: اصل در تو مُّ اّلل  هُّ ْولَئَِك َسَيرَْحمُّ
ُّ
«: أ

)توبه: « ایشان کسانیند که خداوند به زودي ایشان را مشمول رحمت خود مي گرداند.»

ِقيم  »فرماید: ( و در مورد گروه دوم می71 ْم َعَذا   م ُّ داراي عذاب دائم و »«: َولَهُّ

 ( 37)مائده: « مستمّرند.

اشاره دارد به آنچه در دنیا و آخرت از دردهای درونی و غم و اندوه و قسوت و  که

تاریکی قلب و جهل با آنها همراه خواهد بود )کفر و گناهان، دردهای زود هنگام و دائمی 

یابی که را به همراه دارد که خداوند بدان آگاه است؛ به همین سبب اکثر اینها را در حالی می

شود که با خوردن شراب یا دیدن منکرات و یا شان شیرین میبرای زندگی فقط زمانی

  1کنند.ها میگوش دادن موسیقی و ... عقل خود را زایل و قلب خود را مشغول به لذت

 

 مبحث چهارم: راه زندگی برتر چیست. 

ی نفس و حسن اخالق و اصالح توجیهات شیخ االسالم ابن تیمیه در مورد تزکیه»

 « جامعه

 مقدمه: 

های آن، چه ها و مشخصهی اسالمی و بیان ویژگیبعد از پایان مبحث شرح عقیده

زیباست که روش عملی زندگی اسالمی را در مسلمانان زنده کنیم. و در پرتو آن با التزام 

به اوامر و نواهی پروردگار، با صدق و راستی با نفس روبرو شویم و تمام تالش خود را در 

ی زندگی برتر بذل کنیم؛ حیات و زندگی برتر برای خود، جامعه و پس پردهاین راه و در 
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 امت خودمان. 

ی چاپ اول به علت توجه ما به شیخ االسالم ابن تیمیه اشاره کردیم بدین در مقدمه

ها و جهت که ایشان با منهج سالم و درست و افکار واضح و روشن و استناد به جهت

ی باشد عالوه بر آن، ایشان به فهم قرآن کریم، احاطهمتمایز میدالیل عقلی از دیگران 

دقیقی داشته است؛ درایت وسیع و عمیقی نسبت به احادیث نبوی داشت و اجتهادات و 

آراء و نظریات ایشان موافق با نصوص شریعت بود. استفاده کردن از علم علما جز با نشر 

. چرا که ما -یان قدیم و جدید فرقی نیست م -و پخش افکار آنها و اجرا کردن آنها نیست 

خواهیم از نظرات آنان در حل مشکالت جدید، بهره ببریم زیرا برانگیختن تمدن می

شود؛ اما ی آن و شناخت ذات امت و نقش آن حاصل میاسالمی ابتدا با تغییر نفس و تزکیه

ها شریعن و ارزش توان ما چقدر خواهد بود در سازندگی تمدن اسالمی که از از عقیده و

یابد. اما توجه گیرد؟ تمدنی که تنها مطابق با این قانون زنده شده و استمرار مینشات می

ها، مناهج و اهداف بدون تربیت انسان و تعدیل رفتار و منش، تالشی بیهوده است به نقشه

 کند...! پس باید نسبت به اقناع مسئوالن ورا پخش کرده و برمال میکه طوفان آن

صاحبنظران و نویسندگان در باب ضرورت توجه به این دو با هم و وسعت این توجه، 

 حریص باشیم.

باشد بلکه به نظر ما، ما به شدت ها و عملکردها نمیاین رای و نظر ما توهین به برنامه

های علمی و در پی آن تفیذ و اجرای عملی آن با دقت و دور ها و برنامهنیازمند نقشه

تیم و امت ما باید مطابق با این برنامه و طرح محکم، در عصر مجازی و عصر اندیشی هس

 کامپیوتر از دیگران سبقت بگیرند. 

های مردم با اقناع و تشویق به ولی آمادگی درونی و عملی و مخاطب قرار دادن عقل
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آنها  های نظری باشد چرا که فوایدمسابقه در راه تحقق اهداف، باید مالزم و همراه با نقشه

ی شود که به فواید آن قانع و به اهداف آن ایمان دارند که عقیدهتنها با مردانی حاصل می

 محکم و ایمان قوی آنها را جمع کرده است. 

های شیخ االسالم، فتاوی و اجتهادات و ... در جواب سواالت اغلب کتاب

ت عصر وی و های ایشان انعکاسی از مشکالمسلمانان آن زمان بود بدین سبب، پاسخ

باشد؛ عموم آثار ایشان زمانی که به تنقیه و پاکسازی از عقاید و عبادات بدعی ها میتجربه

پردازیم و ایشان با مظاهر فساد و ظلم در اجتماع پردازد شبیه آن است که ما بدان میمی

بارزه های استعماری و ویرانگر تاتار در راه الله ممبارزه نمود و برای جلوگیری از حمله

کرد و عجز و ناتوانی فکر فلسفی را در مخالفت با حقایق وحی الهی، آشکار نمود تا 

زندگی خوشبخت را برای انسان محقق سازد؛ و شریعت خداوند متعال به تنهایی برای 

 تر است. تحقق این زندگی کافی است چرا که خداوند متعال خالق انسان بوده و به او آگاه

های فلسفی و آثار قوانین وضعی بر فرد و اجتماع و ابر گرایشو معتقدیم که در بر

برای رفاه و آسایش زندگی و فراموش کردن هدف اصلی  مشکالت تمدن مادی و مسابقه

های وی از نصوص، دیدگاه ما را در میان خلقت خود، قرار داریم و معقتدیم که استنباط

 19ز قرآن و حدیث، ما مسلمانان قرن های وی اکند. استنباطاین بیماری خطرناک باز می

نماید تا از این دو مصدر، برای باورهای مان را باز میهجری را توجیه نموده و چشمان

ی ما سالم گردد و از سویی به بازگشت نیک، امید داشته صحیح خود بهره بریم تا عقیده

ی جنگی که از قرن کنندهباشیم چنانکه ما را به اوج مقاومت رساند تا در برابر طوفان نابود 

 پیش شروع شده و همچنان مداوم و مستمر است، بایستیم. 

ای، طوفانی ویرانگر است و هرگاه خواننده از ما اکنون آن بدون کمترین مبالغه
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دهیم که مسلمان، رجاء جارودی را ارائه میدلسوز تقاضای دلیل کند رای فیلسوف 

دارد. تجهیزاتی که انسان را ات جدید برحذر میشخصیت انسانی را در برابر طغیان تجهیز

-دهد. وی میای در دست خود قرار داده و هر طور که بخواهد او را شکل میمانند بازیچه

ها، گوید: نیروی ترسناک تنها در وسایل ارتباط جمعی در نشر فرهنگ از البالی روزنامه

آن  هایی است کهظرافت دستگاهدقت و نیست بلکه  ، تلویزیون و سینمایتبلیغاتوسایل 

-کنترل می اقتصادی، اخالقی و سیاسی اغراضافراد برای رفتار  نابودی هدفوسایل را با 

گیرد که را در برمی اکثر دایره رفتار افراد کهوضعیتی واقعی را خلق کرده است و این  کند.

اتی برای دفع واکنش اند و این ابتدای مونتاژ تبلیغهای بنادین آنها گردن نهادهبه نقشه

  .1باشدسیاسی می

 

 

 وحی الهی نجات دهنده است نه فکر انسانی: 

نقد ابن تیمیه، سالحی برای حمایت امت در برابر فرهنگ یونان و جلوگیری از نفوذ 

ی علمای سنت است و شایسته است که ادامه یابد آن میان مسلمانان بود و این همان شیوه

را علمای ما در جدال میان غرب اروپایی و شرق اسالمی با و این نقش مهم و اساسی 

گیرند. این منهج نیاز به بازنگری تمسک به دو منهج مهم و اصیل قرآن و سنت، برعهده می

-گونهو شرح دوباره ندارد. و استدالل شیخ به کتاب و سنت آنقدر واضح و روشن است به

دیث نبوی پنهان کرده است. تمام کاری ای که گویا وی خود را در پشت آیات قرآنی و احا

را به شکل متکامل ارائه داده که که او کرده این است که ما را بدان متذکر شده است و آن
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ی سعادت ی او، بازگشت و آنچه مایهشود: نفس و ارادهموارد زیر را برای انسان شامل می

ها و ا تذکر نسبت به وعدهکند بلکه بو شقاوت اوست؛ و تنها به شرح و تفسیر اکتفا نمی

های مسیر زندگی، برحذر دارد و وی را از مهلکهوعیدهای پروردگار، او را به حرکت وامی

داشته و ارتباط با اعمال و نقش عبادات در اصالح نفس و چگونگی رسیدن به سعادت و 

 کند. آرامش درون و اصالح جامعه را با تطبیق با شریعت پروردگار، بیان می

نماید؛ این دین دینی است با حرکت نگ عمل را در اسالم ظاهر و آشکار میو ر 

ی پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحان برد تا به مرتبهصعودی؛ انسان را چنان باال می

 برسد. 

 

 

 

 

 : 1نقد ابن تیمیه نسبت به تفکر فلسفی

گی گذرا شیخ االسالم به عجز تفکر فلسفی از رسانیدن انسان به سعادت این زند

عالوه بر زندگی آخرت، اشاره نمود و مضامین کتاب و سنت در باب انسان، ماهیت و 

ها و دوری از ضررها و دردها را ی او در راه رسیدن به منافع، لذتوقفهتالش شتابان و بی

های عملی و اخالقی فیلسوفان نیز مخالف است. و کند. ابن تیمیه با اندیشهبیان می

داند این است که که متوجه فیلسوفان یونان و پیروان مسلمان آنان می ی مآخذیخالصه

نهد بلکه مربوط و اند، بر قواعد الزام کننده گردن نمیآنچه آنان در باب عمل ذکر کرده
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متعلق به امور مستحبی است یعنی اختیاری است نه الزامی؛ همچنین آنها خاصیتی را برای 

گونه که خداوند متعال و توحید او است بلکه نفس را آناند و آن محبت نفس ثابت نکرده

 اند. هست نشناخته

عالوه بر این آگاهی آنها نسبت به خداوند متعال بسیار اندک و شامل امور باطل 

-که کمال نفس در علم و اراده با هم است، علم به الله متعال و ارادهبسیاری است. درحالی

 ی کسب رضایت او تعالی. 

کند بلکه نقد ایشان متوجه ی یونان نمین تحلیل نقدش را یقینا متوجه فلسفهوی با ای

تفکر فلسفی بطور عام است چرا که این تفکر پیوسته مملو از اشتباهات است و نویسندگان 

 بینند. و پژوهشگران آنها را ثبت کرده و فیلسوفان غربی این موارد را در خود می

دور از »کند: بدان رسیده چنین توصیف می 22قرن ای را که تفکر کولن ولسن نقطه

توصیف کنند؛ « عصر بی معنی»ی اول این قرن را به ، نیمهانتظار نیست که نسل آینده

چراکه فقدان معنی و هدف فن و فلسفه و ادبیات ما را احاطه کرده است. این احساس 

یگزین نمودن آنها نیز همگانی بدین سبب است که دستورات دینی از بین رفته و امکان جا

-مشکالت علمی، این فراغ دردناک را بدتر می ایعلم بر فروپاشیبرای ما وجود ندارد. و 

-فروپاشی و سقوط رنج می ازرسد که فرهنگ غربی و از خالل این مساله به نظر می ؛کند

برد که از صد سال کمتر نیست چراکه مساله تامل در شناخت مدتی است که در آن 

 1خواهد داشت قبل از اینکه ورشکستگی شدید آن را ببلعد. استمرار

-ی یونانی و پیروان آنها باز میبه نقد تفصیلی شیخ الاسلام از فلاسفه

                                                           

ی آینده( ترجمه یوسف شرورو و عمریمق، داراالداب )فلسفه 19کولن ولسن: ما بعد االمتنمی ص  -1 

 م. 1591بیروت سال 
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 گردیم: 

 گردد: مشکل به سه عامل باز می

اول: حکمت نظری و یا فلسفه نزد آنها، اصل عمل است و شامل ایمان به الله، 

شود. و این علمی است که پیامبران و روز قیامت نمیهای آسمانی، فرشتگان، کتاب

 شود.  ها بدان هدایت میانسان

اند ها برای آن آماده و ساخته شدهدوم: حکمت عملی، شامل اعمالی که نفوس انسان

 شود. شود، نمیو سبب نجات از آتش دوزخ می

ا عفت و فکران وی، تعدیل شهوت و خشم، بسوم: نهایت حد وسط نزد ارسطو و هم

حلم است، یعنی مقصود آنها، اسراف نکردن در این دو است عالوه بر این، فالسفه فاصل 

شود و آنچه سبب بدبختی و عذاب محکم و قاطعی میان آنچه سبب نجات و سعادت می

اند؛ را واضح و روشن بیان نمودهکه رسوالن و پیامبران آنحالیاند درشود، قرار ندادهمی

َ الَْفوَاِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن وَالإِْثَم »فرماید: می خداوند متعال ِ
قُّْل إِن ََما َحر ََم َرّب 

ِ َما ُّواْ َعلَى اّلل  ول ن َتقُّ
َ
لَْطانًا وَأ ِْل بِِه سُّ ِ َما لَْم يَُّنز  واْ بِاّلل  ُّْشِركُّ ن ت

َ
ِ وَأ لاَ  وَالَْبْغَي بَِغْيِر الَْحق 

ونَ  فقط کارهای زشت را، چه آشکارا باشد و چه پنهان و )نیز( گناه و  )الله( بگو:» «:َتْعلَمُّ

سرکشی بنا حق را؛ حرام کرده است و اینکه چیزی را شریک الله قرار دهید که الله دلیلی 

دانید به الله نسبت دهید )حرام نموده بر )حقانیت( آن نازل نکرده است و چیزی را که نمی

 ( 33)اعراف:  «است(.

بیانگر تحریم مطلق در تمام اوضاع و احوال است، تحریمی بدون اباحه و این آیه 

تحلیل برخالف مردار، خون و گوشت خوک و... که در حالتی تحریم و حالتی دیگر مباح 

ونِ »شده است؛ برای تفسیر صحیح این آیه:  و »«: َوَما َخلَْقتُّ الِْجن َ وَالْإِنَس إِل َا لَِيْعبُّدُّ
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( ابن تیمیه میان آن 96)ذاریات: « ام مگر برای اینکه مرا عبادت کنند.ریدهمن جن و انس را نیاف

کند، مانند این قول ی الم تعلیل است، مقایسه میی دیگر که در بردارندهو چند آیه

مْ »پروردگار متعال:  َ َعلَى َما َهَداكُّ واْ اّلل  ةَ َولِتَُّكب ِرُّ تا شمار »«: َولِتُّْكِملُّواْ الِْعد َ

« رمضان( را کامل کنید و الله را بر اینکه شما را هدایت کرده، بزرگ بدارید.)روزهای 

 ( 199)بقره: 

مْ »و همچنین:  َ َعلَى َما َهَداكُّ وا اّلل َ ْم لِتَُّكب ِرُّ َرَها لَكُّ را برای  هاالله( آن»)«: َسخ َ

« ید.شما مسخر کرده تا الله را به )شکرانة( آن که شما را هدایت کرده است، بزرگ بشمار

 ( 37)حج: 

ْرِض »و این قول او تعالی: 
َ
َماوَاِت َوَما فِي الأ َ َيْعلَمُّ َما فِي الس َ ن َ اّلل 

َ
واْ أ َذلَِك لَِتْعلَمُّ

ِ َشْيٍء َعلِيم  
ل  َ بِكُّ ن َ اّلل 

َ
این )گونه احکام برای اینست که( بدانید بتحقیق الله آنچه »«: وَأ

 ( 57)مائده: « مسلمًا الله به هر چیز داناست. داند وو آنچه در زمین است می هادر آسمان

ِ »همچنین:  وٍل إِلا َ لِيَُّطاَع بِإِْذِن اّلل  ْرَسلَْنا ِمن ر َسُّ
َ
ما هیچ پیامبری را »«: َوَما أ

 ( 64)نساء: « نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان الله )از وی( اطاعت شود.

اما گاهی پیروی کردند و گاهی  خداوند پیامبران را فرستاد تا از آنان پیروی شود

ای عبادت کردند و عصیان نمودند، همچنین آنها را تنها برای عبادت خلق کرد اما عده

ای سرباز زدند؛ خداوند متعال نفرمود من آنها را آفریدم تا آنها را عابد قرار دهم ولی عده

جام دهند؛ و با انجام آن بیان داشت که او: اول خلق را آفرید تا آنها امر دوم یعنی عبادت ان

-سعادت آنها و آنچه موجب محبت و رضایت پروردگار نسبت به آنهاست، حاصل می

شود. به این صورت هرآنچه خداوند خلق نموده و بدان فرمان داده، مورد پسند پروردگار و 
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 1باشد.هم بندگان است و در آن حکمت پروردگار و رحمتی نسبت به بندگانش می

 نبع الزامات اخالقی و احکام شرعی است. دین مصدر و م

گردد که فواحش، متعلق و مربوط به به نظر ابن تیمیه علت تحریم مطلق به این باز می

باشند و سرکشی به ناحق، متصل و مرتبط با خشم است و شرک به خداوند شهوت می

به متعال فسادی در اصل عدالت و ظلمی بزرگ است و فساد علم متصل و مرتبط است 

دروغ بستن بدون آگاهی بر پروردگار؛ و اینچنین خداوند متعال این چهار مورد را تحریم 

در باب « سدجویک»کرد: فساد علم، فساد شهوت، فساد خشم و فساد عدل؛ اگر تعریف 

اخالق را برگزینیم و بگوییم که آن مجموعه قوانینی است که خداوند برای مردم تشریع 

ا با دقت و تفسیر بیشتری نزد شیخ سلفی خواهیم یافت به این همین مفهوم ر2کرده است،

کند رسالت رسوالن و تمامی پیامبران به فرمان پروردگار و برای صورت که بیان می

ولًا »فرماید: عبادت خداوند متعال است. خداوند متعال می ٍة ر َسُّ م َ
ُّ
ِ أ

ل  َولََقْد َبَعْثَنا فِي كُّ
َ وَاْجتَ  واْ اّلل  ِن اْعبُّدُّ

َ
وَت أ ارُّ یقینًا ما در )میان( هر امت پیامبری را فرستادیم »«: نِبُّواْ الط َ

 ( 36)نحل: « الله یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید.»که: 

ن َهُّ لَا »فرماید: در جایی دیگر می
َ
وٍل إِل َا نُّوِحي إِلَْيِه أ ْرَسلَْنا ِمن َقْبلَِك ِمن ر َسُّ

َ
َوَما أ

نَا
َ
ونِ  إِلََه إِل َا أ و )ما( پیش از توهیچ پیامبری را نفرستادیم، مگر آنکه به او وحی »«: فَاْعبُّدُّ

 ( 29)انبیاء: « معبودی جز من نیست، پس تنها مرا عبادت کنید.»کردیم که: 

ًة وَاِحَدةً »فرماید: کند، میپیامبران را ذکر می و زمانی که داستان م َ
ُّ
ْم أ تُّكُّ م َ

ُّ
إِن َ َهِذهِ أ

نَا َرب ُّ 
َ
ونِ وَأ ْم فَاْعبُّدُّ ل   إِلَْيَنا َراِجعُّونَ *  كُّ ْم كُّ م بَيَْنهُّ ْمَرهُّ

َ
وا أ عُّ این  تردیدبی»«: َوَتَقط َ
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است آیین شما که آیینی یگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید. و 

ی ما )گروهی از پیروان انبیا( در میان خود در امر )دین( شان فرقه فرقه شدند، همگی به سو

 ( 52-53)انبیاء: « گردند.باز می

ونِ »فرماید: ی ذاریات میو در سوره و من »«: َوَما َخلَْقتُّ الِْجن َ وَالْإِنَس إِل َا لَِيْعبُّدُّ

 ( 96)ذاریات: « ام مگر برای اینکه مرا عبادت کنند.جن و انس را نیافریده

 به سعادت بشر و نجات آنفهمیم که تنها هدفی که منجر از این آیات و آیات دیگر می

های آسمانی را برای این شود، عبادت خداوند یگانه است به طوری که پیامبران و کتابمی

شود مگر با عبادت؛ ابن تیمیه ها، پاک، اصالح و تزکیه نمیهدف فرستاد؛ و درون انسان

ْشِركيَن ال َذيَن ل»فرماید: این قول خداوند متعال را که می كاةَ َوْيل  لِلْمُّ وای »«: ا يُّْؤتُّوَن الز َ

کند ( به این صورت تفسیر می6)فصلت: « .دهندکه زکات نمی)همان( کسانی «!بر مشرکان

پرداختند بدین جهت مستحق شود نمیی آنها میها به توحید و ایمان که سبب تزکیهکه آن

ن إِن َ ا»فرماید: باشند به دلیل این قول پروردگار متعال که میعذاب می
َ
َ لاَ َيْغِفرُّ أ ّلل 

وَن َذلَِك لَِمن يََشاءُّ  ُّْشَرَك بِِه َويَْغِفرُّ َما دُّ الله این را که به او شرک آورده  گمانبی»«: ي

(؛ در این امر، 49)نساء: « بخشد.را برای هرکس بخواهد میبخشد و غیر از آنشود، نمی

چنانکه اولین وصایای السالم یکی است رسالت محمد با رسالت موسی و عیسی علیهما

من الله هستم، هیچ »ای که پروردگار به موسی نازل کرد این بود که به او فرمود: گانهده

 « معبود بر حقی جز من نیست؛ معبود تو هستم که از سرزمین مصر بیرونت کردم.

عیسی گواهی داده است که این بزرگترین وصیت در ناموس است؛ و اینچنین بیشتر 

هی، در عبادت خداوند یگانه اتفاق دارند. انسان نجات نیافته و به سعادت و های الکتاب

رسد مگر اینکه الله معبود و محبوب او باشد محبوبی که از او کسی را بیشتر کمال نمی
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 1دوست نداشته باشد.

-خداوند متعال در چندین جای قرآن خبر داده که پیامبران، آیات پروردگار را برای آن

آموزند و تفسیر این آیات رده، آنها را تزکیه نموده و کتاب و حکمت بدانان میها تالوت ک

-شود چرا که آیات راهنما و نشانهبدین صورت است که با خواندن قرآن، علم حاصل می

کنند )و اما تزکیه با پیروی اند و مردم را به امر مطلوب یعنی تصدیق پیامبران راهنمایی می

شود اند از جمله عبادت پروردگار یگانه و اطاعت از او حاصل میاز آنچه بدان امر شده

 2شود.پس تزکیه با پیروی و اطاعت از فرامین او حاصل می

ی نفس با عبادت پروردگار متعال است و مفهوم دین دو قسم دارد: یکی از آنها تزکیه

  3دیگری اطاعت از الله؛ و دین عبارت است از اوامر و نواهی خداوند متعال.

م »کند: گونه توصیف میدر قرآن کریم آیاتی وارد شده که محمد را این رُّهُّ مُّ
ْ
يَأ

ي َِباِت َويَُّحر ِمُّ َعلَْيِهمُّ الَْخَبآئَِث  مُّ الط َ نَكِر َويُِّحل ُّ لَهُّ ْم َعِن الْمُّ وِف َويَْنَهاهُّ  هاآن»«: بِالَْمْعرُّ

کارهای نا پسند( بازشان دهد و از زشتی )و را به )کارهای( خوب و پسندیده فرمان می

)اعراف: .« کندها را بر آنان حرام میگرداند و پلیدیها را برایشان  حالل میدارد. و پاکیزهمی

197 ) 

شود. او شخصیتی است که خداوند متعال از این آیه کمال رسالت پیامبر آشکار می

پاکی را حالل و هر  بر زبان او به هر معروفی فرمان داده و از هر منکری بازداشته و هر
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ها برای دعوت به انجام واجبات و ترک حدود و مجازات 1ناپاکی را حرام کرده است.

محرمات آمده است و امور بسیاری از مردم  جز به خاطر تعطیل نمودن حدود شرعی تباه 

 2شود.نمی

 انما»کند: اول: ابن تیمیه دو حدیثی را که به رسالت محمد داللت دارد، بیان می 

های اخالق را کامل های و زیباییمن مبعوث شدم تا خوبی«: »بعثت التمم مکارم اخالق

مثلی ومثل االنبیاء من قبلی کمثل رجل بنی دارا فاتمها واکملها اال موضع »و دوم: « کنم.

لبنة فکان الناس یطوفون بها و یعجبون من حسنها ویقولون لوال موضع اللبنة فانا تلک 

را کامل و ای بنا کرده و آنمن و پیامبران قبل از من مانند مردی است که خانهمثال «: »اللبنة

کند اما جای یک خشت، خالی است؛ مردم پیرامون خانه دور زده و از زیبایی آن درست می

بود چقدر خوب بود و من آن گویند اگر این جای خشت پر میشگفت زده گشته و می

 « خشت هستم.

های آنان حرام ها را بر امتن قبلی، خداوند متعال برخی پاکیاما در مورد پیامبرا

ِحل َْت »فرماید: که میگرداند چنان
ُّ
ْمَنا َعلَْيِهْم َطي َِباٍت أ واْ َحر َ َِن ال َِذيَن َهادُّ لٍْم م  فَبِظُّ

مْ  را که  ایهای پاکیزهپس به )کیفر( ستمی که قوم یهود مرتکب شدند، چیزی»«: لَهُّ

 ( 162)نساء: « حرام کردیم. هابود بر آنبرایشان  حالل 

َعاِم َكاَن ِحلا ً ل َِبنِي إِْسرَائِيَل إِلا َ َما َحر ََم »فرماید: و در جایی دیگر می ل ُّ الط َ كُّ
َل الت َْوَراةُّ  ن تَُّنز َ

َ
همه غذاها برای بنی اسرائیل حالل »«: إِْسرَائِيلُّ َعلَى َنْفِسِه ِمن َقْبِل أ

)آل « از نزول تورات اسرائیل )= یعقوب( بر خود حرام کرده بود.بود، مگر آنچه پیش 

                                                           

 63همان، ص  -1 

 96 -99السیاسیة الشرعیة ص  -2 



 296  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

 ( 53عمران: 

ها حرام نکرده باشد اما خداوند متعال دین را ها را نیز برای آنو چه بسا تمامی ناپاکی

ْم »برای امت اسالم کامل نموده و فرمود:  ْتَمْمتُّ َعلَْيكُّ
َ
ْم وَأ ْم ِديَنكُّ ْكَملْتُّ لَكُّ

َ
الَْيْوَم أ

مُّ الإِْسلاََم ِديًنانِعْ  امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر » :«َمتِي َوَرِضيتُّ لَكُّ

 ( 3)مائده: « شما تمام نمودم و اسالم را )بعنوان( دین برای شما برگزیدم.

و ویژگی بارز و متمایز این امت را امر به معروف و نهی از منکر معرفی نموده است و 

ها و نهی از تمامی این امت داده است چرا که امر نمودن به تمامی نیکیوصف پیامبران را به 

ی پیامبر، پیامبری که خداوند مکارم اخالق را که شود مگر به واسطهها کامل نمیبدی

 1ی او کامل کرد.داخل در معروف است به وسیله

وف و های شرعی توجه نموده است چرا که امر به معرابن تیمیه به تفاصیل مجازات

دارند روشن گردد و نیز حدودی را که والیان امور برپا مینهی از منکر جز با آن کامل نمی

آورد که اجراي آنها کند چرا که خداوند با قدرت رهبري قاطع، اموري را به اجرا درميمی

 2با قرآن دشوار است.

ز بدین جهت تطبیق شریعت خداوند متعال ضرورتی اخالقی و اجتماعی است. ا 

ی احکام شریعت که تحت مبدأ امر به معروف و نهی آنچه گذشت روشن شد که مجموعه

ها مشروع گشته تا باشد، دارای صفت الزام آور است؛ به همین سبب مجازاتاز منکر می

  3انسان را به انجام واجبات و ترک محرمات بکشاند.
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-خداوند متعال می اگر پاداش و مجازات در تقدیر الهی از جنس عمل است، از عدل

-ها و زمین بر آن استوار است و این عدالت در شریعت او نیز میباشد، عدلی که آسمان

ها و باشد به همین سبب قطع دست و پای محارب را تشریع نمود و همچنین در خون

  1اموال، قصاص را مشروع کرد.

فرماید: مثال پیامبر خدا میرا از بین برد، به طور ی شر و گناه شد و آنو باید مانع ماده

هیچ مرد و زنی با یکدیگر خلوت «: »لايخلون الرجل بامراة، فان الشيطان ثالثهما»

از خلوت کردن با زن بیگانه و سفر با آن « باشد.ها میکنند مگر اینکه شیطان سومین آننمی

 شود و عامل شر است؛نهی کرد چرا که شر و بدی را منجر می

  2بندی نمودند.را طبقهنیز به این قواعد مقید بوده و آن و خلفای راشدین 

بینیم که ابن تیمیه موضعی درست و سالم در بازگرداندن الزام به قوانین اخالقی به می

 گیرد. های شرعی در اصالح جامعه میاراده و احکام مطلق خداوند متعال و نقش مجازات

 انسان میان امیال مادی و اراده: 

زنده، دارای احساس و متحرک با اراده »کند: گونه معرفی میتیمیه، انسان را اینابن 

او همیشه اراده دارد اما هدف از این اراده یا مال است و یا جاه و یا محبت مرد نسبت  3است

به زن و یا محبت زن نسبت به مرد و یا دیگر امور مطلوب و خواهشات نفسی دنیا است. اما 

گردد که مراد او خداوند متعال باشد و نهایت محبتش در ی محقق میکمال انسان زمان

ی الله نباشد، جهت پروردگار نمودار گشته و عزت را در آن بداند چرا که هرکس بنده

                                                           

 62الحسبة، ص  -1 

 ، به بعد. 163السیاسة الشرعیة ص  -2 

 32 ابن تیمیة: العبودیة فی االسالم، ص -3 



 299  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

  1کند.هایی است که عبادت میی غیر او از انواع محبوبناگزیر بنده

ومن به مقتضای آن بدین سبب مثال برتر و اعالیی که شایسته است سلوک انسان م

باشد این است که مراد انسان مومن، خداوند باشد )خدایی که مستحق آن است که به 

خاطر ذاتش محبوب باشد و این همان علت غایی است که علت فاعلی برای علت فاعل 

-بینیم که وی در اینجا اخالقی بودن عمل را به نتایج و آثار و همچنین به انگیزهمی 2است.(

 کند. می ها مربوط

ها و ها همگی نیازمند پروردگار است از این حیث که او معبود و محبوب جانجان

باشد و همچنین از این جهت که او پروردگار و خالق آن نهایت خواست آرزوی آن می

محرک سلوک و رفتار، حجت خداوند متعال است اما هدف این است که با انجام  3است.

شود، در حدیثی این معنی تایید شده است. رسول خدا اعمال، رضایت خداوند حاصل 

ان اول ثلاثة تسجر بهم جهنم رجل طلب العلم وعلمه وقرا القرآن »فرمایند: می
واقراه ليقول الناس هو عالم وقاری، ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس هو شجاع 

اولین سه گروهی که در «: »وجریء ورجل تصدق واعطى ليقول هو جواد سخى

شوند، مردی است که علم آموخته و به دیگران آموخته است و قرآن را م گداخته میجهن

خوانده و به دیگران آموزش داده است تا مردم بگویند او عالم و قاری است و مردی که 

باک است و مردی که به دیگران جنگیده و جهاد کرده تا مردم بگویند، او شجاع و بی

این « ای است.ا بگویند وی انسان سخاوتمند و بخشندهبخشش نموده و صدقه داده است ت
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سه گروهی که هدفشان از اعمال، ریا و خودنمایی است، در برابر کسانی قرار دارند که 

دهند و از حیث اخالقی، در شان را تنها به هدف کسب رضای پروردگار انجام میاعمال

هد. خداوند متعال بعد از پیامبران خوارا میجایگاه رفیعی قرار دارند همچنان که اسالم آن

آنها را در مراتب بعدی قرار داده است که عبارتند از صدیقین، شهدا و صالحین؛ )هرکس 

علمی را که خداوند پیامبران را بدان فرستاده است، بیاموزد و به خاطر رضای خدا به 

ند و در این راه دیگران یاد بدهد، صدیق است و هرکس بجنگد تا نام الله متعال را بلند ک

  1کشته شود شهید است. و هرکس به خاطر رضای پروردگار صدقه بدهد، صالح است.

باشد؛ اگر به این صورت انسان، صاحب اراده است و عملش بر مبنای این اراده می

های حالل باشد، ها و دیگر لذتها و نوشیدنیهدفش از اراده، کسب لذت در خوردنی

باشد؛ خداوند متعال از ابتدای های پروردگار بر بندگانش میی نعمتها در زمرهی اینهمه

اش نعمت عطا کرده تا او را شکر گویند. زندگی، نعمت و درک والدت انسان به بنده

های پروردگار ها نعمت است )اما ایمان بزرگترین نعمت است و با آن نعمتنمودن لذت

  2شود.(کامل می

ضمن کمال کرنش و محبت بنده نسبت به پروردگارش اگر لفظ عبودیت )بندگی( مت

آورد و به میزان این محبت، انسان برای رضای خدا باشد، این محبت قلب را به تحریک می

ی جازم در کسب امور پسندیده و شود )و محبت کامل، مستلزم ارادهوارد میدان عمل می

 3محبوب است(.
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د، جهادی که عبارت است از بذل آنچه در زنابن تیمیه در این زمینه جهاد را مثال می

وسع و توان مومن است تا فرامین الله متعال اجرا گشته و نواهی او ترک شود؛ و کسی که 

باشد بیشتر از دیگران که در پی اهداف دیگری هستند الله و دوستدار الله و رسولش می

اموری که برای رسیدن رسولش را دوست دارند. اهدافی مانند ریاست و مقام، مال یا دیگر 

پیمایند و های متعددی را میها متحمل ضرر شده و برای رسیدن به مطلوب خود، راهبه آن

که محبت مومن کنند درحالیبدین خاطر در برابر امیال و هواهای نفسانی، کرنش می

کند: نسبت به پروردگار، شدید است و خداوند متعال، مومن را به این صورت توصیف می

ِ وَ » ِ اّلل  ب  ْم َكحُّ نَداًدا يُِّحب ُّوَنهُّ
َ
ِ أ و از مردم کسانی »«: ِمَن الن َاِس َمن َيت َِخذُّ ِمن دُّوِن اّلل 

را مانند دوست داشتن الله دوست  هاکنند و آنهستند غیر از الله همتایانی را انتخاب می

 ( 169)بقره: « دارند.می

هرگاه محبت قلبی نسبت به  گوید: )وقتی این روشن شددر اینجا ابن تیمیه می

خداوند زیاد شود، بندگی نسبت به او و رهایی از غیر او بیشتر شده و هرچه بندگی افزون 

  1گردد.(گردد، محبت نسبت به او زیاد گشته و از قید و بند غیر او آزاد می

دهد تا اینکه منش و رفتار فرد موافق با اما وی برای این محبت شرطی قرار می

لله باشد چرا که هرگاه عقل کم شود و علم به دین اندک باشد و در درون میل و رضایت ا

به همین  2شود.ها گرفتار میهای خود شده و در زشتیمحبت باشد، نفس خواهان خواسته

سبب وی نجات از  مجازات و عقاب را با استشهاد به قول یکی از سلف، مقرون نموده که 

ت خداوند را عبادت کند، زندیق است و هرکس تنها به هرکس تنها با محب»فرماید: می
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خاطر امید، او تعالی را عبادت کند مرجئه است و هرکس تنها به خاطر ترس خدا را عبادت 

کند، حروری، یعنی خوارج است و هرکس او تعالی را با محبت، ترس و امید عبادت کند، 

 1«مومن است.

هر عمل دین، اصل است به طوری که  با این همه، محبت برای هر عمل دینی و در 

گردد و دلیل آن آیات قرآنی است که ترس و امید را در بر دارد: ترس و امید، بدان باز می

وَن رَْحَمَتهُّ » ْقَر ُّ َويَرْجُّ
َ
ْم أ ي ُّهُّ

َ
وَن إِلَى َرب ِِهمُّ الْوَِسيلََة أ وَن يَْبَتغُّ ولَئَِك ال َِذيَن يَْدعُّ

ُّ
أ

خوانند، خودشان به سوی سانی را که )کافران( آنان را میک»«: َويََخافُّوَن َعَذابَهُّ 

نزدیکترند و به رحمت او  هاجویند، که کدام یک از آن)تقرب( می یپروردگارشان وسیله

( پس فرد امیدوار به آنچه دوست دارد، 97)اسراء: « ترسند.امیدوارند و از عذابش می

 2کند تا به محبوب برسد.رس فرار میکند نه به آنچه ناپسند دارد و ترسو از تطمع می

 

 

 

 بختی و بدبختی آن نفس؛ نیک

همچنان که دو نوع زندگی دارد  3نفس دو نیرو دارد: نیروی علمی و نیروی عملی؛

یکی از آن دو، زندگی طبیعی است مانند زندگی چهارپایان که این نوع، زندگی کامل و 

سودمندی که انسان به خاطر آن آفریده شده است، نیست؛ نوع دوم: زندگی کامل و 
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شود چرا که شخص زنده مند میسودمند است. یعنی منافعی که شخص زنده از آن بهره

را به دست آورده و از دردها، دوری کند. نفس با بری از لذات است که آنیر از بهرهناگز

طبیعت متحول خود، زنده است و اراده و حرکت ارادی، از لوازم زندگی است و اراده و 

عمل از لوازم ذاتی آن است )پس هر زمان خدا او را هدایت دهد، آنچه را برایش مفید و 

ی منافع را کرده تا آنها را به سوی خود جلب ؛ و این انسان، ارادهآموزدمضر است به او می

  1کند.کند و آنچه عامل و سبب ضرر او است را ترک می

خداوند متعال بر انسان با عطا نمودن دو اصل سعادت، برتری داده است، این دو اصل 

تیمیه در  عبارتند از: فطرت و هدایت عمومی؛ در مورد آنچه مربوط به فطرت است، ابن

 تفسیر آیات ذیل مطالبی را آورده است.

ْم »فرماید: خداوند متعال می ِي ََتهُّ ر 
هُّورِِهْم ذُّ َخَذ َرب َُّك ِمن بَنِي آَدَم ِمن ظُّ

َ
َوإِْذ أ

 ِ ُّواْ يَْوَم اْلِقَياَمِة إ ول ن َتقُّ
َ
ُّواْ بَلَى َشِهْدنَا أ ْم قَال لَْستُّ بَِرب ِكُّ

َ
ِسِهْم أ نفُّ

َ
ْم َعلَى أ ْشَهَدهُّ

َ
ن َا وَأ

ن َا َعْن َهَذا َرافِلِينَ  های فرزندان آدم، که پروردگارت از پشت)به یاد بیاور( هنگامی»«: كُّ

آیا من پروردگار شما »را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت، )و فرمود:(  هاآن ۀذری

و )این گواهی بدین خاطر بود که مبادا( در «. دهیمآری، )هستی( گواهی می»گفتند: « نیستم؟

 ( 172)اعراف: .« بودیم خبرما ازاین، بی»روز قیامت بگویید: 

ِ ال َتِي َفَطَر الن َاَس َعلَْيَها »فرماید: و اینکه می َ يِن َحنِيفاً فِْطَرةَ اّلل  ِ قِْم وَْجَهَك لِلد 
َ
فَأ

ِ َذلَِك الد ِ  َ ونَ لَا َتْبِديَل لَِخلِْق اّلل  ْكَثَر الن َاِس لَا َيْعلَمُّ
َ
پس روی »«: ينُّ اْلَقي ِمُّ َولَِكن َ أ

گرایی )و اخالص( به سوی دین آور، فطرت الهی است که )الله( مردم را بر خود را با حق

آن آفریده است، دگرگونی در آفرینش الله نیست، این است دین استوار و لیکن بیشتر مردم 
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 ( 32)روم: « دانند.نمی

ُّوٍد يُّولَدُّ َعلَى اْلِفْطَرةِ »فرماید: نین این دو حدیث که رسول خدا میهمچ ل ُّ َمْول كُّ
َسانِهِ  ِ رَانِِه َويَُّمج  بَوَاهُّ يَُّهو َِدانِِه َويَُّنص ِ

َ
آید پس پدر و هر فرزندی با فطرت به دنیا می«: »فَأ

 « کنند.مادرش او را یهودی، نصرانی یا مجوسی می

یقول الله تعالی: خلقت عبادی حنفاء »فرماید: ل خدا میهمچنین این حدیث که رسو

فاجتالتهم الشیطان وحرمت علیهم ما احللت لهم وامرتهم ان یشرکوا بی ما لم انزل به 

آنها را  گوید: من بندگان خود را یکتاپرست آفریدم اما شیطانخداوند متعال می«: »سلطانا

-کنند و به آنها دستور میمنحرف و سرگردان کرده و آنچه برایشان حالل کردم، حرام می

  1«که دلیلی برای این کار ندارند.دهد که برای من شریک قرار دهند درحالی

گیرد: اگر نفس بر فطرت خود رها شود، به ابن تیمیه از این آیات و احادیث نتیجه می

کند و چیزی را با او ر کرده و با او محبت دارد، تنها او را عبادت میالوهیت پروردگار اقرا

های جنی و انسی با القای باطل به گیرد، اما عامل فساد آن این است که شیطانشریک نمی

 2کنند.آنها، آنها را فاسد می

ها بالفطره، اما هدایت، هدایت خداوند متعال است به این صورت که در انسان 

ای گونهها و پیامبران را فرستاده است بهسباب علم را قرار داده است و کتابشناخت و ا

شود که جنس نفوس مردم با تکذیب کنندگان های پیامبران دانسته میکه از داستان

ها نیازی به عبرت قرار دادن کسانی که شبیه به آنان پیامبران، یکی است و بشر و انسان

َكَذلَِك قَاَل ال َِذيَن ِمن »فرماید: است که خداوند متعال مینیستند، ندارند ولی امر چنان 
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ِْثَل قَْولِِهمْ  )بقره: « گفتند.که پیش از آنان بودند نیز همین گونه سخن میکسانی»«: َقْبلِِهم م 

119 ) 

واْ ِمن َقْبلُّ »فرماید: و اینکه می وَن قَْوَل ال َِذيَن َكَفرُّ اِهؤُّ َِ مشابهت )و تقلید( »«: يُّ

 ( 32)توبه: « پیش از این کافر بودند. کهکنند سخن کسانیمی

شود چرا که اگر در نفوس مردم همانند آنچه در نفوس تکذیب و حجت آشکار می

کنندگان پیامبران مانند فرعون و قبل از او نباشد، دیگر نیازی به عبرت گرفتن از آنان نیست 

 1چرا که آنان مانند ما نیستند.

های علمی نهاده است به همین سبب، نمود هدایت عمومی را در شناخت و اسلوب 

 بِاْسِم َرب َِك ال َِذي »فرماید: که در آنها به طور فطری قرار داده است؛ الله متعال می
ْ
اْقرَأ

ْكَرمُّ  * َخلََق الْإِنَساَن ِمْن َعلٍَق *  َخلََق 
َ
 َوَرب َُّك الْأ

ْ
َعل ََم  * لَْقلَمِ ال َِذي َعل ََم بِا*  اْقرَأ

)ای پیامبر( بخوان به نام پروردگارت که )هستی را( آفرید. )همان »«: الْإِنَساَن َما لَْم َيْعلَمْ 

تر پروردگار که( انسان را از خون بسته آفرید.  بخوان، و پروردگارت )از همه( بزرگوار

دانست )نوشتن( آموخت. به انسان آنچه را که نمی قلم ۀبوسیل کهاست. )همان( کسی

 ( 1-9)علق: « آموخت.

ْرآنَ * الر َْحَمنُّ »فرماید: و می )الله( »«: َخلََق الْإِنَساَن َعل ََمهُّ الَْبَيانَ *  َعل ََم الْقُّ

 ( 3-1)الرحمن: .« انسان را آفرید. رحمن، قرآن را تعلیم داد

ْعلَى َسب ِِح اْسَم َرب َِك »فرماید: و می
َ
َر *  ال َِذي َخلََق فََسو َى*  الْأ وَال َِذي قَد َ

ات را به پاکی یاد کن. )همان( که آفرید پس درست و نام پروردگار بلند مرتبه»«: َفَهَدى

 ( 1-3)اعلی: « اندازه گیری کرد پس هدایت نمود. کهاستوار ساخت. و )همان( کسی
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و او را به دو راه )خیر و شر( را »«: الن َْجَديْنِ َوَهَدْيَناهُّ »فرماید: و درجایی دیگر می

 ( 12)بلد: « هنمائی کردیم.

 کند، نعمت ایمان است:بختی انسان را کامل میها که سعادت و نیکبرترین نعمت

نفس انسان در طبع خویش، متحرک است، حرکتی که ناگزیر باید در بشر موجود 

ت وسیع است؛ و اگر به این شکل آفریده باشد و این به سبب حکمت واال و بزرگ و رحم

شد، مخلوقی دیگر غیر از انسان بود و این همان توضیح سخنی است که بر زبان نمی

تَْجَعلُّ فِيَها َمن يُّْفِسدُّ فِيَها »فرشتگان در این قول خداوند متعال وارد شده است: 
َ
أ

َماء ِ  1(32)بقره: «: َويَْسِفكُّ الد 

است به همین سبب او در هر لحظه نیاز به هدایت دارد و گناه از لوازم نفس انسان 

ی ها، به هدایت نیاز دارد و دعای طلب هدایت در سورهحتی بیش از خوراک و نوشیدنی

فاتحه به این معنی است که بنده نیازمند پروردگارش است و همیشه بر تعلیم پروردگار 

ده و بدان تذکر داده شده است و خود نیاز دارد. در قرآن و سنت امور عام و کلی وارد ش

کند که برای هر بنده به طور خصوصی ذکر نکرده است به همین سبب، انسان را امر می

 باشد: درخواست هدایت به راه راست کند که شامل موارد ذیل می

شناخت آنچه رسول آورده است به طور مفصل و شامل شناخت آنچه مربوط به اوامر 

 2شود.چنین شامل عمل به علم خود نیز میباشد و همکلی اوست می

 پس انسان همیشه به هدایت پروردگارش در علم و عمل نیاز دارد. 

شود نسبت به او شر باشد، حکمت آن در دو حالت و اگر گناهی که بنده مرتکب می
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شود گردد: اول: گناه سبب و موجب کرنش بنده در برابر خداوند متعال میذیل روشن می

کرد همچنین یا توبه کند که بدون آن جمع نمیمن با گناهان چنان نیکی جمع میو بنده مو

شود یا اینکه خداوند با ی توابین که خداوند متعال آنها را دوست دارد، میکرده و از زمره

کند گناهانش را بخشیده و بر درجات شود و او بر آن صبر میمصایبی که متوجه وی می

  1افزاید.وی می

نسان باید از نفس خود برحذر بوده و به آن متمایل نشود زیرا مصدر و منبع شر دوم: ا

های نفس و اعمال زشت باید به خدا پناه برده و از او تعالی دائما و بدی است؛ و از شرارت

بخواهد که او را بر طاعت خود یاری کند بدین وسیله هر خوبی و خیری را حاصل نموده 

 2شود.ور میو هر زشتی و شری از او د

 : جمع شدن جهل با هوی و هوس؛ هاعلت گناهان و زشتی 

دارد و به انجام ها برحذر میلیکن چگونه شیخ، ما را از وقوع در گناهان و زشتی

کند؛ به نظر ایشان یکی از خصوصیات عقل این است که انسان برای مان میها تشویقنیکی

کند. و هرگاه عقل و علم با ش میجلب آنچه برایش مفید است و دفع مضرات، تال

نماید زیرا عالم کسی است ها دور میها و زشتییکدیگر جمع شد، بنده نفسش را از بدی

-اند و تفسیر کالم خداوند متعال است که میکه از الله بترسد همچنان که سلف گفته

لََماء»فرماید:  َ ِمْن ِعَباِدهِ الْعُّ َ ن نیست که از میان بندگان الله جز ای»«: إِن ََما يَْخَشى اّلل 

 3( و به مقتضای آن هرکس که از الله بترسد عالم است.29)فاطر: « ترسند.دانایان از او می
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-شود، ترسی که محرک به سوی انجام نیکیو دانستن انذارهای پیامبران، موجب ترس می

علم ها است و برعکس این حالت، هر گناهکاری )جاهل و ناقص الها و ترک زشتی

گردد؛ انسان یا غایت و هدف را ها به اجتماع میان جهل و هوی باز میو انجام بدی 1است(

شود پس مرتکب کند و یا به ضرر مرجوح مجزوم میشناسد و از انجام آن دوری میمی

شود چرا که مرتکب گناهان اگر عقاب و مجازات را بداند، به انجام آن روی گناه نمی

یا ناتوانی از انتخاب، چه بسا که به سبب غفلت باشد )و غفلت ضد  آورد و عدم جزمنمی

 2علم است.(

باشد همچنان که ابلیس و اما بزرگترین گناه، انکار خالق و شرک آوردن به او می

خواست که عبادت شود و تنها از او اطاعت شود و فرعون کردند اولی یعنی ابلیس می

باز زند و دومی یعنی فرعون، ادعای خدایی و  انسان از عبادت و اطاعت پروردگار، سر

ْعلَى»الوهیت کرده و گفت: 
َ
مُّ الْأ نَا َرب ُّكُّ

َ
« من پروردگار برتر شما هستم.»«: َفَقاَل أ

ْجَعلَن ََك ِمَن »( و به موسی گفت: 24)نازعات: 
َ
قَاَل لَئِِن ات ََخْذَت إِلًَها َغْيرِي لَأ

ونِينَ  عبودی جز من برگزینی، البته تو را از زندانیان قرار اگر م»فرعون( گفت: »)«: الَْمْسجُّ

 ( 25)شعراء: « خواهم داد.

ای از ظلم و جهِل این دو منکر ها نیز شعبهبه نظر ابن تیمیه در درون دیگر انسان

اش را یاری و هدایت نکند در بخشی از )ابلیس و فرعون( وجود دارد و اگر )خداوند بنده

ها چرا که او در نفوس انسان 3شوند.(شدند، گرفتار می آنچه ابلیس و فرعون مرتکب
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 1کند.محبت بزرگی و ریاست را مالحظه می

ی ظلم به آنها را عالوه بر این، نفس تنها با تعدی و حسد نسبت به دیگران، انگیزه

شود با رفتن به ی دیگری نیز در آن است که سبب میکند بلکه محرک و انگیزهحمل نمی

ها، به خود ظلم کند؛ به همین شت امثال زنا و خوردن شراب و پلیدیسوی شهوات ز

 شوند: سبب مردم به سه قسم تقسیم می

قسم اول: کسی که با برطرف کردن اِشتهای خود با شهوات و حالل و حرام، راضی 

ی امیال خود کند؛ چنین شخصی به معروف و منکر، از زاویهگشته و خشمش فروکش می

-شود وگرنه نافرمانی و لجبازی میواهشات وی فراهم گردد راضی مینگرد، اگر خمی

ی خود، محبوب و کند؛ وی گاهی معروف را ناپسند دانسته و منکر را مطابق با خواسته

 داند و این همان انسان بسیار ظالم و بسیار جاهل است. مورد پسند می

هستند؛ آنها  قسم دوم: گروهی که دیانت درستی داشته و خالص برای خداوند

دهند و بر اند که ایمان آورده و تنها برای رضای خداوند عمل نیک انجام میکسانی

کنند؛ آنها از زمره برترین مردم هستند که برای نفع رسد صبر میهایی که به آنان میمصیبت

 د. اند؛ امر به معروف و نهی از منکر کرده و به خداوند ایمان دارنرسانی به مردم خارج شده

های ای از ویژگیقسم سوم: گروهی که دارای برخی خصوصیات قسم اول و پاره

 2باشند و این حالت اکثر مومنان است.قسم دوم می

شان به این صورت است که قسم اول پیروان هایبندی آنها از حیث نفساما تقسیم

در مورد آنها گفته ای هستند که امارة بالسوء هستند؛ گروه دوم، پیروان نفس مطمئنه نفس
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ْطَمئِن َةُّ »شده است:  ي َتَُّها الن َْفسُّ الْمُّ
َ
ْرِضي َةً *  يَا أ لِي *  ارِْجِعي إِلَى َرب ِِك َراِضَيًة م َ فَاْدخُّ

لِي َجن َتِي*  فِي ِعَباِدي ای روح آرام یافته. به سوی پروردگارت باز گرد، »«: وَاْدخُّ

دگان )خاص( من در بن ۀتو از او خوشنودی و او از تو خشنود است. پس در زمر کهدرحالی

باشند، ( و قسم سوم، پیروان نفس لوامه می27-32)فجر: « آی. و به بهشت من وارد شو.

کند و ای که گناه را انجام داده سپس فاعلش را بر انجام آن گناه مالمت مینفس لوامه

 1.مخلوطی از اعمال نیک و بد است

ها را به سوی انجام و ارتکاب گناهان و اعمال زشت ای که انساناما محرک و انگیزه

 کشاند، چیست؟ به جای اعمال نیک می

گونه پاسخ داده است که عامل ارتکاب گناه از سوی ابن تیمیه به این پرسش این

-ه او می، جهل است، یعنی عدم آگاهی به وجود آنها، ضرر و زیان فاحشی را متوجانسان

رساند به همین سبب کند یا عامل آن این پندار است که این گناهان به آنان نفع و فایده می

حالت انجام گناهان: جاهلیت نامیده شده است و حالتی از حاالت جاهلیت در هنگام 

  2ارتکاب گناه همراه با فرد است.

دست انسان را گرفته و اما ابن تیمیه، مساله را معلق رها نکرده است بلکه عواملی که 

و آن ترس از پروردگار و چیره  3دهد نیز بیان داشته است.ها سوق میاو را به سوی نیکی

َوإَِذا »را خداوند متعال آورده است: شدن به هوی با اخالص و سپس توبه است که نمود آن
ْم َكَتَب  ْل َسلاَم  َعلَْيكُّ ْم َعلَى َنْفِسِه الر َْحَمَة  َجاءَك ال َِذيَن يُّْؤِمنُّوَن بِآيَاتَِنا َفقُّ َرب ُّكُّ
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ور  ر َِحيم   ن َهُّ َغفُّ
َ
ْصلََح فَأ

َ
وًءا بَِجَهالٍَة ثُّم َ تَاَ  ِمن َبْعِدهِ َوأ ْم سُّ ن َهُّ َمن َعِمَل ِمنكُّ

َ
و »«: أ

سالم بر شما، »( بگو: هابه آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند )به آن کههرگاه کسانی

خود فرض کرده که هرکس از شما از روی نادانی کار بدی پروردگارتان رحمت را بر 

« مهربان است. یمرتکب شود؛ سپس بعد از آن توبه و درستکاری کند، البته او آمرزنده

 ( 94)انعام: 

ها به سوی نور خارج شده و علم و ایمان انسان مومن، مرتب و پی در پی، از تاریکی

-کند و بر هدایتش افزوده مییا ترک کرده، توبه میشود و از آنچه انجام داده و او تجدید می

ا »گردد )توبه قلب را از زنگار گناه که در این آیه آمده است:(  َكل َا بَْل َراَن َعلَى قُّلُّوبِِهم م َ
کنند( بلکه )بسب( آنچه گمان می هاهرگز چنین نیست )که آن»«: َكانُّوا يَْكِسبُّونَ 

دهد و پیامبر ( صیقل و جال می14)مطففین: « بسته است.شان  زنگار هایبر دل اندکرده

ان العبد اذا اذنب نکتت فی قلبه نکتة سوداء، فان تاب واستغفر صقل قلبه، »فرماید: خدا می

ی سیاهی در قلب هرگاه بنده گناهی مرتکب شود، نقطه«: »وان زاد زید فیها حتی تعلو قلبه

شود اما اگر همچنان گناه د، قلبش پاک و صاف میبندد و اگر توبه و استغفار کناو نقش می

 1«گیرد.شوند تا اینکه تمام قلبش را فرا میها نیز زیاد میکند، نقطه

ی زندگی باید عبادت خداوند متعال و پیروی از دستورات و دوری از نواهی او انگیزه 

ها و امی شرارتی نفس باشد که مشتمل بر از بین بردن تمباشد؛ خالصه اینکه باید تزکیه

باشد و این از طریق انجام اعمال نیک ها از جنس گناهان، ظلم، شرک، دروغ و ... میبدی

باشد. عمل صالح همان حسنات است و حسنات آن است که خدا و رسول و صالح می
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 1شود.دوستش دارند که عبارت از اوامر او تعالی است که شامل واجبات و مستحبات می

 اخالص نیت در اعمال دین و دنیا: ضرورت راستی و 

ابن تیمیه در بحث اهمیت امور باطنی از علوم و اعمال، چندین مسئله که با ضرورت 

راستی و اخالص و نیت، مرتبط است بیان نموده و همه اینها مرتبط و متصل به حدیث ذیل 

ت القلب ملک واالعضاء جنوده، فذا طاب الملک طابت جنوده، واذا خبث خبث»است: 

قلب پادشاه و دیگر اعضا سربازان او هستند و اگر پادشاه پاک و نیکو شود، «: »جنوده

گردند و اگر پادشاه پلید و خبیث شود، سربازان وی نیز سربازان او نیز پاک و نیکو می

 « شوند.خبیث و پلید می

اگر در  بریم وها با زندگی و رفتار، پی میها و انگیزهی محرکاز این حدیث به رابطه

بینیم که درحقیقت اصل دین نتایجی که شیخ االسالم به آنها رسیده است، جستجو کنیم می

  2داند که اعمال ظاهری بدون آن فایده ندارد.را امور باطنی یعنی علوم و اعمال )باطنی( می

شود و مفهوم دین نزد ایشان گسترده است و شامل عقاید، عبادات و قواعد زندگی می

فرماید: گزیند: الله متعال میشود بر میی  جامع را که شامل تمام این موارد میاین آیه

« ِ ْم قَِبَل الَْمْشِرِق وَالَْمْغرِِ  َولَِكن َ الْبِر َ َمْن آَمَن بِاّلل  وَهكُّ ن تَُّول ُّواْ وُّجُّ
َ
ل َيَْس الْبِر َ أ

ِي ْرََب وَالَْيْوِم الآِخِر وَالَْملآئَِكِة وَالِْكَتاِ  وَالن َبِي  ب ِِه َذوِي الْقُّ َن َوآتَى الَْماَل َعلَى حُّ
َكاةَ  لاةَ َوآتَى الز َ قَاَم الص َ

َ
َِقاِ  وَأ آئِلِيَن َوِِف الر  بِيِل وَالس َ وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساكِيَن وَاْبَن الس َ
ر َا َ ِ َساء وال

ْ
ابِِريَن فِي الَْبأ واْ وَالص َ وفُّوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهدُّ ولَئَِك وَالْمُّ

ُّ
ِس أ

ْ
ء وَِحيَن الَْبأ

ونَ  ت َقُّ مُّ الْمُّ ولَئَِك هُّ
ُّ
تان را به جانب هاياینکه )به هنگام نماز( چهره»«: ال َِذيَن َصَدقُّوا وَأ
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مشِرق و مغرب کنید، نیکي )تنها همین( نیست. بلکه نیکي )کردار( کسي است که به خدا 

ایمان آورده باشد و مال )خود( را  و روز واپسین و فرشتگان و کتاب )آسماني( و پیغمبران

اي که بدان دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و واماندگان در راه و با وجود عالقه

گدایان دهد و در راه آزادسازي بردگان صرف کند و نماز را برپادارد و زکات را بپردازد و 

ها( و ر برابر فقر )و محرومّیتوفاکنندگان به پیمان خود بوده هنگامي که پیمان بندند و د

ورزند(. اینان کساني بیماري )و زیان و ضررها( و به هنگام نبرد، شکیبایند )و استقامت مي

 ( 177)بقره: « گویند و به راستي پرهیزکاران اینانند.هستند که راست مي

با نگاهی شامل و جامع میان عمل فردی و همکاری و تعاون اجتماعی، تعاون در 

ی اول سعی در سعی و تالش دو گونه است: گونه»گوید: و تقوی، شیخ االسالم می نیکی

ی ی انسان است: مانند صناعت، زراعت و تجارت؛ و گونهرزقی است که نصیب و بهره

دوم، سعی بر دعا، توکل و نیکی به مخلوقات و مانند آن است پس خداوند در یاری و مدد 

 1یاری و کمک به برادرش باشد.اش است تا زمانی که او در بنده

ای که گذشت در وصف راستگویان مدعی نیکی است )که کند آیهابن تیمیه ذکر می

و برعکس آیاتی نیز در وصف منافقین آمده است مانند این قول  2باشد.(همه دین می

َ »فرماید: خداوند متعال که می ُّ َمَرًضا َول مُّ اّلل  لِيم  فِي قُّلُّوبِِهم م ََرض  فَزَاَدهُّ
َ
هُّم َعَذا   أ

آنان بیماری است و الله بر بیماری آنان افزوده و بخاطر  هایدر دل»«: بَِما َكانُّوا يَْكِذبُّونَ 

 ( 12)بقرة: « شان عذاب دردناکی است.گفتند، برایهایی که میدروغ

-خداوند متعال در این آیه و آیات دیگر منافقین را متصف به وصف دروغگویی می
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و کسی است که در قصد، نیت، خواست، اراده، عمل، خبر و سخنش راستگو کند؛ راستگ

گوید و در عمل خود ریاکار است و نیت درستی باشد و منافق بر خالف آن، دروغ می

واْ »فرماید: ندارد؛ خداوند متعال می ْم َوإَِذا قَامُّ هُّ َو َخاِدعُّ َ َوهُّ وَن اّلل  َنافِِقيَن يَُّخاِدعُّ إِن َ الْمُّ
وَن الن َاَس إِلَى الص َ  َسالَى يَُّرآؤُّ واْ كُّ منافقان )بگمان خودشان( الله را  شکبی»«: لاَةِ قَامُّ

 دهد و چون به نماز برخیزند؛ با سستی ورا فریب می هااو آن کهدهند، در حالیفریب می

 ( 142)نساء: « کنند.خیزند، در چشم مردم خود نمایی میکاهلی بر می

همان حقیقت اسالم است، چرا که اسالم، تسلیم شدن در اخالص در عقیده و عمل، 

  1برابر پروردگار است نه در برابر غیر او.

گیرد مانند محبت الله، اخالص برای او، ی آن قرار میو اعمال باطنی زیر مجموعه

ها )خیر محض و نیکی محبوب در حق ی اینتوکل بر او، رضایت از او و مانند آن؛ و همه

  2ان، صدیقین، شهدا و صالحین است.(تمامی پیامبر

   3کند که نیت برای عمل همانند روح برای جسد است.پس از آن، ابن تیمیه بیان می

های آن در زمینه ارتباط میان بنده با ها و محرکابن تیمیه در میدان عمل و انگیزه

آورده به ی او با مردم، حدیثی قدسی که طبرانی در کتاب الدعاء پروردگارش و رابطه

يقول اهلل: يا ابن آدم انما هى اربع، »فرماید: کند؛ پیامبر اکرم میعنوان گواه ذکر می
واحدة لى و واحدة لک وواحدة بينى و بينک، وواحدة بينک وبين خلقى، فاما 
التى لى فتعبدنى لا تشرک بى شيئا، واما التى هى لک فعملک اجازيک به 
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نى وبينک فمنک الدعاء وعلى الاحابة، واما احوج ما تكون اليه، واما التى بي
فرماید: خداوند می«: »التى بينک و بين خلقى فات للناس ما تحب ان ياتوا اليک

ای فرزند آدم، این چهار مورد است، یکی برای من و یکی برای تو و یکی بین من و تو و 

ا عبادت کنی و یکی بین تو و مخلوقات من؛ اما آنچه برای من است این است که تنها مر

برای من شریک نیاوری و آنچه برای تو است این است که به سبب عمل تو، برایت پاداشی 

ای، بدهم و آنچه میان من و تو است این است که تو دعاکرده و من بیش از آنچه انجام داده

کنم و آنچه میان تو و مخلوقات من است این است که آنچه دوست داری اجابت می

 « تو بدهند، تو به دیگران بده.دیگران به 

خواهد که دهد که بنده دوست داشته و میابن تیمیه این حدیث را شرح و توضیح می

بیند برایش آسان باشد و خداوند متعال، هدف مقصود در رضایش را شروع آنچه می

 1دوست دارد و بدان راضی می شود و وسیله نیز پیرو آن است.

کند پی ی میان مردم در اعمال را معین میای که رابطهدههمچنین از این حدیث به قاع

 بریم. می

که چون قلب ناگزیر از وجود نیت است، نیاز دارد که پرورش یافته و از طریق تزکیه 

های فاسد را از بین های موجب ارادهی آن قرآن است، قرآنی که بیماریرشد کند و وسیله

ی او اصالح شود و به فطرتی که به آن خلق شده، باز هبرد تا قلب را اصالح نموده و ارادمی

کند گردد همچنان که بدن برای رشد از چیزهایی که سبب رشد مقاومت او شود تغذیه می

  2و پاکی قلب همانند رشد بدن است.
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اعمال پیرو اعتقادات است، اگر اعتقادات درست و صالح گردد اعمال نیز نیک و 

شود؛ لذا خداوند متعال با ت فاسد گردد، اعمال نیز فاسد میشود و اگر اعتقادادرست می

کند حتی اگر به عمل نینجامد؛ پس هرکس برای انجام بنده براساس نیتش، محاسبه می

را ی توان انجام دهد، به مانند کسی است که آنکاری عزم خود را جزم کند و به اندازه

اش وضو بگیرد ت که هرکس در خانهکامل انجام داده است )همچنان که در سنن آمده اس

-و برای نماز جماعت به مسجد برود اما به جماعت نرسد، اجر نماز جماعت به وی می

را  انجام ندهد، نیکی کاملی برایش و همچنین هرکس قصد کار بدی کند اما آن 1رسد.

ْت بِِه وَ »شود و این تفسیر این قول خداوند متعال است: نوشته می ن َولََقْد َهم َ
َ
َهم َ بَِها لَْولا أ

ى بُّْرَهاَن َرب ِهِ 
َ
و به راستی آن زن قصد او )= یوسف( کرد، و او نیز اگر برهان »«: ر َأ

( و مراد از برهان مذکور در این 24)یوسف: « کرد.پروردگارش ندیده بود، قصد وی می

بدان قصد نموده آیه، ایمانی است که در قلب او به وجود آمد و خداوند با آن ایمان از آنچه 

نویسد اگر خیری بود وی را بازداشت و برایش نیکی کاملی نوشت و بر او گناهی نمی

  2انجام داده و گناهی نکند.

شود که ابن تیمیه معتقد است که هر عملی را دو رکن از آنچه گذشت روشن می 

فرماید: گوید که میاست: نیت و حرکت؛ و این را با استناد به این سخن رسول خدا می

و »گوید: و می« ها حارث و همام استترین نامراست«: »اصدق االسماء حارث وهمام»

ای که خداوند قبول کرده و بر آن ههر حارث و همامی، عمل و نیت دارد ولی نیت پسندید

دهد، این است که آن عمل را خالص برای پروردگار انجام دهد و عمل پسندیده، پاداش می
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 1«ان امر شده است.نیک است و بد

 انواع اعمال و چگونگی برگزیدن آنها: 

شود، با عبادات ابن تیمیه بر این باور است که مطابق با قاعده، ایمان کم و زیاد می

شود حتی از این نیز فراتر رفته و تفکر و اندیشه زیاد و با گناهان دچار نقصان و کمبود می

داند و در خ ایمان در قلب و تعمیق آن میکردن در آیات خداوند متعال را اسباب رسو

شود که )ایمان، عقل نامحدود ی میان عقل با ایمان، سخن جارودی را یادآور میرابطه

 است.( 

عوامل تقویت ایمان بسیار است مانند شنیدن قرآن، دیدار با اهل ایمان، اندیشه کردن 

ن در آیات خداوند متعال و در احوال آنان، شناخت حاالت و معجزات پیامبر، اندیشه کرد

تفکر در احوال درونی انسان و ضروریاتی که خداوند برای بنده بیان داشته است و سبب 

 2شود.کرنش و تسلیم شدن در برابر وی و پناه بردن به او می

های ی علمی، بحث از راههای علمی و تفکر و اندیشه و مطالعهبا وجود این راه 

آید پس آیا باید با زهد شروع کنیم یا با علم و یا با عبادت؟ یا علمی تقویت ایمان پیش می

گونه ی توان خود جمع کنیم؟ شیخ االسالم به این سوال اینها به اندازهی اینمیان همه

 دهد: پاسخ می

ما ناگزیر از داشتن ایمان واجب، انجام عبادات واجب و زهد واجب هستیم و مردم 

های ایمان با یکدیگر و یکسان نیستند همچنان که در شعبه درجات ایمانی متعددی دارند

کند و در حد توان اند. هر انسانی هر آنچه که امکان درخواست آن هست، طلب میمتفاوت
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دهد و مردم در این باب درجات خود و آنچه برای وی مقدر شده فضائل را انجام می

برای برخی دیگر برعکس، زهد  تر از زهد است ومتفاوتی دارند: برای برخی علم آسان

تر از این دو است؛ آنچه برای انسان تر از علم است و برای برخی نیز عبادت آسانآسان

مشروع است، این است که هرقدر خیر و نیکی برایش فراهم شد، انجام دهد چنانکه 

َ َما اْسَتَطْعتُّمْ »فرماید: خداوند متعال می َ وا اّلل   الله از توانیدکه( میپس تا )جایی »«: فَات َقُّ

 ( 16)تغابن: .« بترسید

شود و های ایمان، آنچه را که بیشتر سبب رضای خدا میدر حالت ازدحام شعبه

را دارد انجام دهد؛ گاهی بر انجام کار مفضول از انجام فاضل تواناتر بیششتر توانایی آن

که از انجام کار فاضل آید برتر از آن چیزی است است که آنچه از انجام آن به دست می

شود و به این شکل، افضل و برتر این است که چیزی را که بیشتر به نفع وی حاصل می

است طلب کند و این در حق او افضل و برتر است. و آنچه را که مطلقا برتر است، اما 

انجام آن بر وی سخت و ناممکن است اراده نکند تا آنچه برایش بیشتر فایده دارد از دست 

رود. همانند کسی که تالوت قرآن و تدبر آن و بهره بردن از آن برای او سودمندتر از نماز ن

برد یا آنچه  با ذکر نفلی است چرا که نماز خواندن برای او سنگین است و از آن نفعی نمی

شود، پس هر عملی که شود بزرگتر از آن است که از قرائت نصیب وی میعاید او می

شتری داشته باشد و بیشتر اطاعت از خداوند حاصل شود، در حق وی ی بیبرایش فایده

 برتر است از عمل سختی که نتواند از پِس آن برآید. 

 شود: زهد به دو قسم تقسیم می

یک( زهد ضد رغبت است مانند بغض که مخالف محبت است و کراهیت و 

 ناپسندی که مخالف با اراده و خواستن است. 
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 کنند.زهد پیشه میدوم( چیزی که در آن 

به معنای اول، حقیقت مشروع آن این است که کراهیت، انزجار و محبت بنده پیرو  

 محبت، کراهیت، رضایت و خشم پروردگار متعال باشد. 

پس باید چیزی را دوست بدارد که خداوند دوست دارد و چیزی را ناپسند دارد که 

به امر پروردگار، از آنچه او بدان خدا دوست ندارد و راضی به رضایت خداوند باشد و 

 ناراضی است، ناراضی باشد. 

های شود که بسیاری از زاهدان در زندگی دنیا از خوبیو به معنای دوم مالحظه می

پذیرند که خدا و رسول کنند. و آنچه را که خدا و رسول، دوست دارند نمیدنیا دوری می

ان مشرکین و اهل کتاب و اهل بدعت نیز اند؛ حتی در میاو بر چنین زهدی فرمان نداده

 شوند. چنین زاهدانی یافت می

حال پس از شناخت این مساله که باید رفتار ما پیرو محبت و رضای خداوند متعال 

باشد و بر اوامر و نواهی او تعالی گردن نهیم، این مساله مطرح است که راه رسیدن به آن 

 چیست؟ 

 گوید. ذیل، به اسن سوال پاسخ میشیخ االسالم با استناد به حدیث 

«: المومن القوی خیر واحب الی الله من المومن الضعیف»فرمایند: پیامبر اکرم می

تر از مومن ضعیف نزد خداوند متعال است. و تا زمانی که مومن قوی، بهتر و محبوب»

در این راه  اوضاع به این شکل است باید در انجام اوامر و ترک نواهی بکوشیم و به او تعالی

المومن القوی خیر »استعانت بجوییم. در صحیح مسلم آمده است که رسول خدا فرمود: 

واحب الی الله من المومن الضعیف وفی کل خیر، احرص علی ما ینفعک واستعن بالله 

والتعجز، وان اصابک شیء فال تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا و کذا، ولکن قل قدر الله 
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مومن قوی و نیرومند نزد خداوند از مومن «: »ن لو تفتح عمل الشیطانوما شاء فعل، فا

تر است و در هریک از آنها خیر وجود دارد؛ تالش کن و در آنچه به ضعیف بهتر و محبوب

رساند، حریص باش و از خداوند یاری بخواه و ناتوان نشو. هرگاه به توچیزی تو سود می

شد بلکه بگو خداوند مقدر نموده بود و نان میکردم، چنین و چبرسد نگو اگر چنین می

 «ی شیطان است.ی وسوسهی )اگر( دروازهدهد زیرا کلمهآنچه خداوند بخواهد، انجام می

و در سنن آمده که پیامبر خدا بر کسی قضاوت نمود و شخص محکوم گفت:  

ه یلوم علی ان الل»پیامبر خدا فرمود: « خداوند مرا کافی است و او بهترین وکیل است.»

خداوند «: »العجز، ولکن علیک بالکیس فاذا غلبک امر فقل: حسبی الله ونعم الوکیل

کند ولی باید زرنگ باشی و اگر امری بر تو غلبه نمود بگو: ناتوانی و عجز را سرزنش می

 «خداوند مرا کافی است و او چه وکیل خوبی است.

که بنده امر شده تا در آنچه سود و دهد گونه توضیح میابن تیمیه این حدیث را این 

منفعت آن در آن است حریص باشد و در آن به خداوند استعانت جوید ولی در این حدیث، 

باشد؛ هرچه به بنده منفعت مشروط به تالش در خیر و خوبی است که همان عبادت می

ده منفعت رساند، او بدان امر شده است و از خواستن آنچه باعث ضرر وی است، نهی ش

که سبب است هرچند که معتقد باشد به نفع اوست چنانکه محرمات را بخواهد درحالی

خواهد و خداوند متعال برای رساند، میضرر وی است و امر مفضولی را که به او نفع نمی

اند که به نفع آنان است و پلیدی را که به ضرر آنهاست، ها را مباح قرار دادهمومنان پاکی

 1ت.تحریم نموده اس

ولی چه بسا به ذهن خواننده ارتباط میان اوامر دینی با نفع و ضرر خطور کند. یعنی:  

                                                           

 694، 692، ص 7الفتاوی، ج  -1 
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آیا اوامر تنها برای کسب منفعت و دوری از ضرر تشریع شده یا حکم دیگری نیز در برخی 

 گوید: اوامر وجود دارد که ما به حکمت آن آگاه نیستیم؟ شیخ االسالم به ما پاسخ می

 کند: تیمیه حکمت از تشریع اوامر دینی را به سه قسم تقسیم می شیخ االسالم ابن

مانند راستی و  -اگر چه بدان امر نشده باشد  -باشد اول: حکمت در خود عمل می

عدل و مانند آنها؛ مصالح حاصله برای فاعل آن عمل است و خداوند متعال به صالح و 

تعالی به عدل امر نموده و از ظلم نهی کند. او خوبی امر کرده و از فساد و زشتی نهی می

کند به همین جهت ابن تیمیه معتقد است که خداوند متعال، دولت عادل را حتی اگر می

 کند. کند و دولت ظالم را حتی اگر مسلمان باشد یاری نمیکافر باشد، یاری می

از دوم: آنچه بدان امر شده و از آن نهی شده است موصوف به حسنی است که انسان 

کند مانند شراب که ابتدا کند و نیز متصف به قبحی است که از نهی کسب میامر کسب می

حرام نشده بود اما بعدا حرام شد و خبیث و پلید گشت؛ همچنین نمازگزاردن به سوی بیت 

المقدس امر نیکویی بود و چون از آن نهی شد، قبیح و زشت گشت؛ آنچه را که خداوند 

شود و آنچه از آن نهی کرده، سبب دوست داشته و سبب رضایت او می رابدان امر کرده آن

 شود. خشم و نارضایتی او می

ای محبت داشته و او را دوست داشته باشد، چنان از صفات نیک اگر خداوند با بنده

دارند، ممتاز دهد که او را از کسانی که با او بغض داشته باشند و او را دشمن میبه وی می

دارد مانند کعبه و ماه ها را دوست داشته و بزرگ میها و زمانهمچنین برخی مکانکند؛ می

رمضان؛ و آنها را با صفات خاصی موصوف کرده که سبب تمییز آنها از باقی اماکن و 

ها، الطاف و ها، چنان رحمتها و مکانشود به این صورت که در آن زماناوقات می

ها چنین ها و مکانشود که در غیر آن زمانساری میهای خداوند حاصل و جاری و نعمت
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 شود. هایی حاصل نمیها و رحمتنعمت

اگر گفته شود که شراب پس از تحریم و قبل از تحریم یکسان است، توصیف آن به 

را گونه نیست بلکه خداوند زمانی آنپلیدی ترجیح بالمرجح است. در پاسخ گفته شده این

کرد و معنای اینکه یک شی، نیک و بد است، را میتضای آنتحریم نمود که حکمت، اق

مانند این نیست که یک چیز سیاه و یا سفید است بلکه جنس آن چیز، نافع و یا مضر، 

مناسب و یا نفرت انگیز، دوست و یا دشمن و دیگر صفاتی است که با تغییر حاالت، تغییر 

 کند. می

در زمان دیگری، مضر باشد همچنین تواند در یک زمان سودمند و و یک چیز می

ممکن است یک چیز مضر باشد اما تحریم نشود چرا که فساد تحریم بیشتر است چنانکه 

شد، چنان مردم با آن خو گرفته و بدان معتاد شده اگر شراب در ابتدای اسالم تحریم می

مل نبود تا در آن پذیرفت و دین و ایمان آنها کارا نمیبودند که نیروی ایمان آنها تحریم آن

شود؛ به نقصی جز شراب خواری باشد که سبب جلوگیری از یاد خداوند متعال و نماز می

همین دلیل است که این حکم به تدریج نازل شد به این صورت که ابتدا خداوند متعال 

ُّونََك َعِن الَْخْمِر وَالَْميِْسِر قُّْل فِيِهَما إِْثم  َكبِير  َوَمنَ »فرمود:  ل
َ
َمآ يَْسأ هُّ افِعُّ لِلن َاِس َوإِْثمُّ

ْكَبرُّ ِمن ن َْفِعِهَما
َ
در آن دو، گناهی بزرگ »پرسند بگو: از تو درباره شراب و قمار می»«: أ

)بقره: « تر است.است و سودهایی برای مردم در بر دارد و گناه هر دو از سودشان بزرگ

ر اشتباه شد، خداوند از ( و زمانی که گروهی از مردم به نماز ایستادند و امام دچا215

 ( 43نمازگزاردن در حال مستی، نهی کرد. )نساء: 

 ( 52ی مائده نازل کرد. )مائده: ی تحریم را در سورهو در نهایت خداوند متعال، آیه

سوم: اینکه مصلحت، ناشی از خود امر است و در فعل، مصلحتی نیست لکن 
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نه؛ و اگر معتقد بر وجوب فعل گشته و کند یا مقصود آزمایش بنده است که آیا اطاعت می

برای انجام آن عزمش را جزم کرد مقصود و منظور از امر، حاصل گشته و آن امر در این 

ی ابراهیم خلیل و در داستان قربانی کردن چنین شود همچنان که در قصههنگام نسخ می

مقصود  بود: در قربانی نمودن فرزند، مصلحتی نبود همچنین، ذبح نمودن مطلوب و

پروردگار نبود بلکه مراد و مقصود پروردگار، آزمایش و ابتالی ابراهیم بود تا اطاعت از 

خواست که او پروردگارش و محبت او را بر محبت فرزندش، ترجیح دهد. خداوند نمی

که او خلیل الله بود و اراده و خواست خداوند تکمیل دوستی فرزندش را اهدا کند درحالی

د به این شکل که در قلب ابراهیم هیچ چیزی نباشد که مزاحم محبت با او با الله بو

ْسلََما َوتَل َهُّ لِلَْجبِينِ »پروردگار او باشد: 
َ
ا أ ْن يَا إِبْرَاِهيمُّ *  فَلَم َ

َ
قَْت *  َونَاَدْيَناهُّ أ قَْد َصد َ

ْحِسنِينَ  ْؤيَا إِن َا َكَذلَِك نَْجزِي الْمُّ َو الَْبلَ *  الر ُّ بِينُّ إِن َ َهَذا لَهُّ پس چون هردو »«: اء الْمُّ

ای ابراهیم! »تسلیم شدند و )ابراهیم( او را به پیشانی )بر زمین( افکند. و او را ندا دادیم: 

دهیم. بدون شک ما این گونه نیکوکاران را پاداش می«. یقینًا خواب )خویش( را تحقق بخشیدی

 ( 123 -126)صافات: « مسلماً این )خواب( آزمایشی آشکار بود.

همچون این مثال، داستانی در صحیح بخاری وارد شده است، داستان ابتالی فرد 

 1برص، کور و کچل  که مقصود و هدف ابتالی آنها بود نه خود فعل.

 ایم: در زیر نص حدیث را آورده

ْقَرَع، »فرمودند: کند که پیامبر ابوهریره روایت می
َ
بَْرَص، وَأ

َ
إِن َ ثَلاثًَة فِي بَنِي إِْسَرائيَل، أ

ي ُّ شَ 
َ
تَى الابَْرَص، َفَقاَل: أ

َ
ْم، َفَبَعَث إِلَْيِهْم َملًَكا، فَأ ْن يَبَْتلَِيهُّ

َ
ِ َعز َ وََجل َ أ َ ْعَمى، بََدا ّلِل 

َ
ْيٍء وَأ

، وَِجلْد  َحَسن  قَْد قَِذرَ  َحب ُّ إِلَْيَك؟ قَاَل: لَْون  َحَسن 
َ
، أ ، فََذَهَب َعْنهُّ ، قَاَل: َفَمَسَحهُّ ِِن الن َاسُّ

                                                           

 چاپ دارالکتب العلمیة بیروت.  224 -155ابن تیمیة: جواب اهل العلم و االیمان، ص  -1 



 313  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

ْعِطَي نَاقًَة 
ُّ
، فَأ َحب ُّ إِلَْيَك؟ قَاَل: الابِلُّ

َ
ي ُّ الَْماِل أ

َ
ْعِطَي لَْونًا َحَسًنا، وَِجلًْدا َحَسًنا، َفَقاَل: أ

ُّ
فَأ

ي ُّ َشْي 
َ
تَى الاْقَرَع: َفَقاَل: أ

َ
َشَراَء، َفَقاَل: يَُّباَركُّ لََك فِيَها. وَأ َحب ُّ إِلَْيَك؟ قَاَل: َشَعر  عُّ

َ
ٍء أ

ْعِطَي َشَعًرا َحَسًنا، 
ُّ
، فََذَهَب، وَأ ، قَاَل: َفَمَسَحهُّ ، َويَْذَهبُّ َعن ِي َهَذا قَْد قَِذَرِِن الن َاسُّ َحَسن 

ْعَطاهُّ َبَقَرةً َحاِملاً، َوقَاَل: 
َ
، قَاَل: فَأ َحب ُّ إِلَْيَك؟ قَاَل: الَْبَقرُّ

َ
ي ُّ الَْماِل أ

َ
يَُّباَركُّ لََك فِيَها. قَاَل: فَأ

بِْصرُّ بِِه الن َاَس، 
ُّ
ُّ إِلَي َ بََصرِي، فَأ َ َحب ُّ إِلَْيَك؟ قَاَل: يَرُّد ُّ اّلل 

َ
ي ُّ َشْيٍء أ

َ
تَى الاْعَمى، َفَقاَل: أ

َ
وَأ

َحب ُّ إِلَْيَك؟ قَاَل: الَْغنَ 
َ
ي ُّ الَْماِل أ

َ
ُّ إِلَْيِه بََصرَهُّ، قَاَل: فَأ َ ، فََرد َ اّلل  ْعَطاهُّ َشاةً قَاَل: َفَمَسَحهُّ

َ
، فَأ مُّ

نْتَِج َهَذاِن، َوَول ََد َهَذا، فََكاَن لَِهَذا َواٍد ِمْن إِبٍِل، َولَِهَذا َواٍد ِمْن َبَقٍر، َولَِهَذا َوادٍ 
ُّ
 مِْن َوالًِدا، فَأ

عَ  ، َتَقط َ ل  ِمْسِكين  وَرتِِه َوَهْيئتِِه، َفَقاَل: رَجُّ تَى الابَْرَص فِي صُّ
َ
ْت بَِي الِْحَبالُّ فِي َغَنٍم. ثُّم َ إِن َهُّ أ

ْعَطاَك الل َْوَن الَْحَسَن َوالِْجلَْد 
َ
َُّك بِال َِذي أ ل

َ
ْسأ

َ
ِ ثُّم َ بَِك، أ َ َسَفرِي، فَلا بَلاَغ الَْيْوَم إِلا بِاّلل 

وَق َكثِيَرة ، َفَقاَل  قُّ : إِن َ الْحُّ َتَبل َغُّ َعلَْيِه فِي َسَفرِي، َفَقاَل لَهُّ
َ
ن ِي  الَْحَسَن َوالَْماَل بَِعيًرا أ

َ
: َكأ لَهُّ

، َفَقاَل: لََقْد َورِثْتُّ لَِكابٍِر َعنْ  ُّ َ ْعَطاَك اّلل 
َ
، فَِقيًرا فَأ بَْرَص َيْقَذرَُّك الن َاسُّ

َ
ْن أ لَْم تَكُّ

َ
ْعرِفَُّك، أ

َ
 أ

وَرتِِه َوهَ  تَى الاْقَرَع فِي صُّ
َ
ْنَت. وَأ ُّ إِلَى َما كُّ َ ْنَت َكاِذبًا فََصي ََرَك اّلل  ْيئتِِه، َكابٍِر، َفَقاَل: إِْن كُّ

ْنَت َكاِذبًا فََصي َ  َرَك َفَقاَل لَهُّ ِمْثَل َما قَاَل لَِهَذا، فََرد َ َعلَْيِه مِْثَل َما َرد َ َعلَْيِه َهَذا، َفَقاَل: إِْن كُّ
َعْت  ل  ِمْسِكين  َواْبنُّ َسبِيٍل، َوَتَقط َ وَرتِِه، َفَقاَل: رَجُّ تَى الاْعَمى فِي صُّ

َ
ْنَت. وَأ ُّ إِلَى َما كُّ َ اّلل 

 ِ َُّك بِال َِذي َرد َ َعلَْيَك بََصَرَك َشاةً ب ل
َ
ْسأ

َ
ِ ثُّم َ بَِك، أ َ  َي الِْحَبالُّ فِي َسَفرِي، فَلا بَلاَغ الَْيْوَم إِلا بِاّلل 

ْذ َما ْغَنانِي، فَخُّ
َ
ُّ بََصرِي، َوفَِقيًرا َفَقْد أ َ ْعَمى فََرد َ اّلل 

َ
ْنتُّ أ َتَبل َغُّ بَِها فِي َسَفرِي، َفَقاَل: قَْد كُّ

َ
 أ

ْمِسْك َمالََك، فَإِن ََما اْبتُّلِيتُّْم، َفقَ شِ 
َ
ِ، َفَقاَل: أ َخْذتَهُّ ّلِل َ

َ
َك الَْيْوَم بَِشْيٍء أ ْجَهدُّ

َ
ِ لا أ َ ْد ئَت، فََواهلل 

ُّ َعْنَك، وََسِخَط َعلَى َصاِحَبْيَك  َ خداوند متعال خواست سه نفر از بني «: »َرِضَي اّلل 

کَچل بود و سومي نابینا، مورد آزمایش  اسرائیل را که یکي بیماري پیس داشت و دیگري

-اي را بسوي آنان فرستاد. فرشته نزد فرد پیس آمد و گفت: محبوبقرار دهد. پس فرشته

ترین چیز، نزد تو چیست؟ گفت: رنگ زیبا و پوست زیبا، چرا که مردم از من نفرت دارند. 

یي به او عطا اش برطرف شد و رنگ و پوستي زیبافرشته دستي بر او کشید و بیماري
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ترین مال نزد تو چیست؟ گفت: شتر. پس به او شتري گردید. سپس فرشته پرسید: محبوب

گرداند. سپس فرشته نزد مرد َکل را برایت مبارك ميآبستن، عنایت کرد و گفت: خداوند آن

ترین چیز، نزد تو چیست؟ گفت: موي زیبا تا این حالتم بر طرف شود آمد و گفت: محبوب

مردم از من نفرت دارند. فرشته دستي به سرش کشید. در نتیجه، آن حالت بر طرف چرا که 

تر است؟ شد و مویي زیبا به او عطا گردید. آنگاه فرشته پرسید: کدام مال نزد تو محبوب

 .گرداندرا برایت مبارك ميگفت: گاو. پس گاوي آبستن به او عطا کرد و گفت: خداوند آن

ترین چیز نزد تو چیست؟ گفت: اینکه ا آمد و گفت: محبوبسرانجام، نزد فرد نابین

خداوند روشنایي چشمانم را به من باز گرداند تا مردم را ببینم. فرشته، دستي بر چشمانش 

ترین مال نزد اش را به او باز گردانید. آنگاه فرشته پرسید: محبوبکشید و خداوند، بیناي

 .به او عطا کرد تو چیست؟ گفت: گوسفند. پس گوسفندي آبستن

آنگاه آن شتر و گاو و گوسفند، زاد و ولد کردند طوري که نفر اول، صاحب یك دره 

پر از شتر و دومي، یك دره پر از گاو و سومي، یك دره پر از گوسفند شد. سپس فرشته به 

ها قطع شکل همان مرد پیس، نزد او رفت و گفت: مردي مسکین و مسافرم. تمام ریسمان

توانم به مقصد هیچ امیدي ندارم. امروز بعد از خدا، فقط با کمك تو ميشده است و 

برسم. بخاطر همان خدایي که به تو رنگ و پوست زیبا و مال، عنایت کرده است به من 

شتري بده تا بوسیلة آن به مقصد برسم. آن مرد، گفت: من تعهدات زیادي دارم. فرشته 

فرد پیس و فقیر نیستي که مردم از تو متنفر بودند  شناسم. آیا تو همانگفت: گویا تو را مي

ام. پس خداوند همه چیز به تو عنایت کرد؟ گفت: این اموال را از نیاکانم به ارث برده

 .گویي، خداوند تو را به همان حال اول بر گرداندفرشته گفت: اگر دروغ مي

به فرد اول گفته بود، آنگاه فرشته به شکل همان فرد َکل، نزد او رفت و سخناني را که 
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-به او نیز گفت. او هم مانند همان شخص اول به او جواب داد. فرشته گفت: اگر دروغ مي

 .گویي، خداوند تو را به حال اول بر گرداند

سرانجام، فرشته به شکل همان مرد نابینا نزد او رفت و گفت: مردي مسکین و مسافرم 

ندارم(. امروز بعد از خدا، فقط با کمك تو  ها قطع شده است )هیچ امیديو تمام ریسمان

توانم به مقصد برسم. بخاطر همان خدایي که چشمانت را به تو برگرداند، گوسفندي مي

ام را به من به من بده تا با آن به مقصد برسم. آن مرد گفت: من نابینا بودم. خداوند، بینایي

خواهي، بردار. سوگند به قدر ميباز گردانید و فقیر بودم. خداوند مرا غني ساخت. هر چ

خدا که امروز، هر چه بخاطر رضاي خدا برداري، از تو دریغ نخواهم کرد. فرشته گفت: 

مالت را نگهدار. شما مورد آزمایش قرار گرفتید. خداوند از تو خشنود و از دوستانت 

 «ناراض شد.

َوَما »رماید: فشود که میدر پرتو این شرح، تفسیر قول خداوند متعال دانسته می
ونِ  ام مگر برای اینکه مرا و من جن و انس را نیافریده»«: َخلَْقتُّ الِْجن َ َوالْإِنَس إِل َا لَِيْعبُّدُّ

ی دینی شرعی است که مراد و منظور ( این امر متعلق به اراده96)ذاریات: « عبادت کنند.

هدف و غایتی  شود؛ و معنای آن این است:شود و گاهی حاصل نمیآن گاهی حاصل می

اند، عبادت شویم و چیزی که بدان امر شدهکه ما برای آنها دوست داشته و بدان راضی می

است و عبادت  عملی است که خداوند بندگان را برای آن آفریده است یعنی: عبادت سبب 

-شود و با این کمال و صالح محبوب گشته و مورد رضایت قرار میکمال و صالح آنها می

هرکس این غایت و هدف را کسب نکند، محبت و رضایت را از دست داده است گیرند و 

ی دینی که در آن سعادت و نجات او است، اراده و خواسته شده است و همچنین و اراده
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 1باشد.دهد که این نیز مستلزم فساد و عذاب وی میکمال و صالح خویش را از دست می

 های اخلاقی:زیبایی

ها و گاه اصلی زیباییاالسالم ابن تیمیه، در بین عبادات مختلف، تکیهدر اینجا شیخ 

بیند؛ ابن تیمیه تمام اعمال عبادی را های اخالق را امر به معروف و نهی از منکر میارزش

های او تعالی و کند؛ و ایمان به خداوند متعال و فرشتگان و کتابدر دایره معروف جمع می

ای گونهاحسان که عبارت است از اینکه انسان، پرودگارش را به پیامبرانش و روز قیامت و

بیند و دیگر بیند، بداند که خداوند او را میبیند و اگر او نمیعبادت کند گویا که او ار می

اند یعنی اخالص در دین برای امور ظاهری و باطنی که الله و رسولش بدان فرمان داده

به رحمت او، ترس از عذابش، صبر بر حکم او، تسلیم خداوند متعال، توکل بر او، امید 

 های محرک و مشوق به سوی اعمال اشاره دارد.اوامر او شدن و تمامی اینها به نیروی

اند، سپس ابن تیمیه، عبادات و دیگر اعمال و رفتاری که اخالق را احاطه نموده 

رساند که میان آن و میان اعمال کند و این اقتران ما را به این نتیجه میمقرون به هم ذکر می

عبادی هیچ فرقی نیست چرا که امکان ندارد قواعد اخالق در اسالم از اصول آن جدا باشد؛ 

مانند »پردازد: وی پس از ذکر تفاصیل اعمال عبادی به شکل محصور، به دیگر اعمال می

ی رحم، ر، صلهها بر اهل آن، نیکی به پدر و مادراستگویی، وفای به عهد، پرداخت امانت

همکاری در خوبی و تقوی، نیکی به همسایه و یتیم و مسکین و در راه مانده، دوست و 

 « همسر و عدالت در گفتار و کردار؛

آورد. معروفی که بدان فرمان داده شده ابن تیمیه تمام اینها را تحت عنوان معروف می

عواملی که سبب ارتقاء و است. وی پس از بیان اخالق کاملی که باید بدان مقید بود، 

                                                           

 .79، ص2مجموع الرسائل الکبری، ج -1 



 317  قواعد منهج سلفی در تفکر اسالمی

کند، مانند های اخالقی که مندوب و مستحب است، بیان مییابی انسان به زیبایدست

ی خویشاوندی را با تو قطع کرد، ارتباطت را وصل کن و به کسی اینکه )با کسی که رابطه

-که تو را محروم کرده ببخش و از کسی که به تو ظلم کرده درگذر؛( خداوند متعال می

ِ إِن َهُّ لَا يُِّحب ُّ »رماید: ف َ ْجرُّهُّ َعلَى اّلل 
َ
ْصلََح فَأ

َ
ِْثلَُّها َفَمْن َعَفا وَأ وََجزَاء َسي َِئٍة َسي َِئة  م 

الِِمينَ  ِن َسبِيٍل *  الظ َ ْولَئَِك َما َعلَْيِهم م 
ُّ
لِْمِه فَأ بِيلُّ *  َولََمِن انَتَصَر َبْعَد ظُّ إِن ََما الس َ

ونَ  لِيم   َعلَى ال َِذيَن َيْظلِمُّ
َ
م َعَذا   أ ْولَئَِك لَهُّ

ُّ
ِ أ ْرِض بَِغْيِر الَْحق 

َ
وَن فِي الْأ  الن َاَس َويَْبغُّ

ورِ *  مُّ
ُّ
و جزایی بدی، بدیی است همانند آن، »«: َولََمن َصَبَر وََغَفَر إِن َ َذلَِك لَِمْن َعْزِم اْلأ

او ستمکاران را  گمانپس هرکس که در گذرد و اصالح )و آشتی( کند، پاداشش بر الله است، بی

که پس از ستمی که بر او رفته است، انتقام بگیرد، پس اینانند که هیچ راه دوست ندارد. و کسی

کنند و در زمین به )مالمتی( بر آنان نیست. تنها راه )مالمت( بر کسانی است که به مردم ستم می

که شکیبایی و کسی کنند، اینانند که برایشان  عذابی دردناک است.ناحق سرکشی )و ستم( می

  1(42-43)شوری: « این از کارهای سترگ )پسندیده( است. گمانکند و در گذرد، بی

کند که با کسی که با تو قطع های اخالق، اقتضا میشود که زیباییدانسته می از این آیه

رابطه کرد با سالم کردن، ارتباط برقرار کنی و او را اکرام نموده و برایش دعا و طلب 

استغفار کنی و او را مدح و ستایش کنی؛ و به کسی که تو را از تعلیم، منفعت و مال محروم 

نمود، ببخشی و از کسی که در خون، مال و آبرویت به تو ظلم نمود، درگذری؛ که برخی 

 2از اینها واجب و برخی دیگر مستحب است.

وده است همان اما معنای خلق عظیمی که خداوند متعال محمد را بدان توصیف نم 
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باشد؛ و دین جامعی است که دربرگیرنده تمام اوامر خداوند متعال به طور مطلق می

«: کان خلقه القرآن»فرماید: همچنین به معنایی است که عایشه در مورد اخالق پیامبر می

و حقیقت این امر پایبندی به آنچه محبوب خداوند است با « اخالق پیامبر قرآن بود.»

 1باشد.و شرح صدر می رضایت خاطر

های ی اسالم در مورد جنبههمچنین با دلیلی دیگر، فهم ابن تیمیه در شمول دایره

شود چرا که تمامی بیاناتی که گذشت، در امر به عقیده، عبادات و اخالق برای ما روشن می

تقوای الهی داخل است و تقوای الهی جامع است )و شامل تمامی اوامر ایجابی و 

باشد و حقوق خدا و بندگان را استحبابی و نواهی تحریمی و تنزیهی خداوند متعال می

 2شود.(شامل می

شرح حدیثی که پیامبر به معاذ وصیت کرد گذشت: رسول خدا وقتی معاذ را به یمن 

اتق اهلل حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها »فرستاد به او وصیت نمود: می
هرجا بودی تقوای الهی را پیشه کن و بعد از هر گناهی، «: »سنوخالق الناس بخلق ح

این حدیث، حق « را پاک کند و با مردم با اخالق نیکو رفتار کن.یک نیکی انجام بده تا آن

خداوند از انجام اعمال نیک و اصالح امور فاسد در بر دارد و همچنین شامل حق بندگان 

و تقوای الهی  شامل تمام  3با اخالق نیکو رفتار کن. کند که با مردمشود. چنانکه بیان میمی

 4باشد.شود زیرا تقوا به معنای پایبندی و انجام اوامر الهی و ترک منهیات میاین موارد می
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و همچنین تقوای به معنای تمامی دین است )چشمه خیر و اصل آن اخالص بنده در  

َِيذاَك َنْعبُّدُّ إ»ر قرآن آمده است: باشد همچنان که دعبادت و مددجویی از پروردگارش می
  1(9)فاتحه: « جوییم.پرستیم و تنها از تو یاری میتنها تو را می»«: وإِي َاَك نَْسَتِعينُّ 

اخالص بنده نسبت به پروردگارش در عمل و عبادت، منبع نیکی است اما اعمال 

کند: رد شده، نقل میالسالم وانیک کدام است؟ ابن تیمیه حدیثی را که از زبان موسی علیه

تر هستند؟ گفت: موسی گفت: ای پروردگار من، کدام گروه از بندگان تو نزد تو محبوب»

کسی که مرا یاد کرده و فراموشم نکند. گفت: کدام یک از بندگانت داناترند؟ گفت: کسی 

مراهی ای بیابد که او را به سوی هدایت راهنمایی کند یا از راه گآموزد تا کلمهکه علم می

-دور کند؛ گفت: کدام یک از بندگانت بردبارترند؟ گفت: کسی که چنان بر خود حکم می

-کند که برای خود حکم میکند و برای دیگران چنان حکم میکند که بر دیگران حکم می

 «کند.

 2باشند.اند که همه خیر و نیکی میدر این حدیث، محبت، علم و عمل ذکر شده 

 به ترتیب زیر است: اما تفصیل این مطلب، 

نهد؛ با محبت، قلب دوستدار پروردگار یگانه شده و تنها برای او بر دین گردن می

زنند کسی که دوستدار پروردگار بوده و برای این مورد، یوسف علیه السالم را مثال می

خالصانه در خدمت خداوند بود و خداوند متعال اینگونه او را توصیف نموده است: 

ُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصینَ  لِنَْصِرَف » وَء َواْلَفْحَشاء إِنَّ تا بدی و فحشا از او دور »«: َعنُْه السُّ

 ( 24)یوسف: « او از بندگان مخلص ماست. گمانسازیم، بی
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-برعکس زن عزیز مصر که مشرک بود، به عشق مبتال شد و کسی به عشق مبتال نمی

؛ اما قلبی که رو به سوی پروردگارش کرده و شود مگر به سبب نقص در توحید و ایمانش

شود و شخص را به ترسد، محبت غیرالله از آن دور میتوبه کار است و از او تعالی می

کشاند. چرا که سوی عباداتی که موجب جلب محبت پروردگار و ترس از او است، می

هرگاه شخص شود پس ایمان با عبادت و فرمانبرداری زیاد و با گناه و معصیت کم می

-مومن، فرمانبرداری نموده و گناهان را ترک کند محبت و ترس او از پروردگار تقویت می

 1بندد.(شود )و محبت و ترس غیرالله از دل او رخت می

قُّْل إِن »فرماید: خداوند بیان نموده که شرط محبت او، پیروی از رسول است و م
َ فَات َبِعُّوِِن  نتُّْم تُِّحب ُّوَن اّلل  ور  ر َِحيم  كُّ ُّ َغفُّ ْم وَاّلل  ْم ذُّنُّوَبكُّ ُّ َويَْغِفْر لَكُّ مُّ اّلل  «: يُّْحبِْبكُّ

دارید، پس ازمن پیروی کنید، تا الله شما را دوست بدارد و بگو: اگر الله را دوست می»

 ( 31)آل عمران: « مهربان است. یتان بیامرزد و الله آمرزندهتان را برایگناهان

قواعد شریعت برعکس کسانی که ادعای محبت الله را دارند  پیروی و مقید بودن به

ِ »ولی به شریعت گردن نمی نهند؛ همچون یهود و نصاری که گفتند:  ْبَناء اّلل 
َ
نَْحنُّ أ

ِحب َاؤُّهُّ 
َ
( این تنها ادعای محبت بود، 19)مائده: « ما فرزندان الله و دوستان او هستیم.»«: وَأ

با شریعت که در آن خوف و خشیت پروردگار وجود  ادعایی بدون دلیل همراه با مخالف

َهَذا »فرماید: ندارد به همین سبب خداوند متعال خشیت و ترس را با آن مقرون نموده و می
و َاٍ  َحِفيٍظ 

َ
ِ أ

ل  وَن لِكُّ نِيٍب *  َما تُّوَعدُّ *  َمْن َخِشَي الر َْحَمن بِالَْغْيِب وََجاء بَِقلٍْب م ُّ

 ِ لُّوَها بَِسلَاٍم َذل لُّودِ اْدخُّ شود:( این چیزی است که به شما گفته می ها)به آن»«: َك يَْومُّ اْلخُّ

کننده )به سوی الله و( نگهدارنده )پیمان و احکام الهی( است. شد، برای هر رجوعوعده داده می
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 هادر نهان از )الله( رحمان بترسد، و با قلبی توبه کار )در محضر او( آمده باشد. )به آن کهکسی

 -34)ق: « به سالمت وارد آن )بهشت( شوید، )که( این روز جاودانگی است.»شود:( گفته می

32 ) 

کشاند و هایی است که شخص را به سوی انجام عمل نیک میعلم نیز یکی از محرک

علم نافع، اصل هدایتی است که انسان  را به سوی حق که همان راه صالح و فالح است 

ضاللت و گمراهی عمل بدون علم است. همچنان که سبب و  کشاند و مصدر و منبعمی

وَالن َْجِم »فرماید: عامل پیروی از نفس، راه کج و گمراهی است. چنانکه خداوند متعال می
ْم َوَما َرَوى*  إَِذا َهَوى سوگند به ستاره چون فرود افتد. )که( یار »«: َما َضل َ َصاِحبُّكُّ

( و معاذ بن جبل 2 -1)نجم: « ا گم نکرده است.( گمراه نشده و راه رشما )= محمد

علم را پیشه گیرید چرا که »گوید: کرد؛ او میمردم را به کسب علم فراخوانده و تشویق می

آورد و کسب علم برای رضای پروردگار، عبادت است و شناخت آن خشیت و ترس می

قه است و مذاکره داند، صدرا نمیجستجوی علم، جهاد است و آموزش آن به کسی که آن

ی علمی تسبیحی است که با آن خداوند شناخته شده، عبادت شده و تمجید و و مباحثه

شود. داوند متعال با علم، گروهی را بلند نموده و آنان را امام و رهبر مردم قرار ستایش می

 « دهد که با علم خود آنان را هدایت کنند و به رای و نظر آنها گردن نهند.می

ن جهت ابن تیمیه بر این باور است که تمام دین، علم به حق و عمل به آن به همی

  1است.

اما عدل اساس هر خیری است و از نظرات و آرای شیخ سلفی این است که اصالح 
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 1باشد.ها در عدل و فساد آن در ظلم میاحوال انسان

نماید که میرا از این قول خداوند روشن ضرورت برپایی عدل و حکم بر مبنای آن  

وَم الن َاسُّ »فرماید: می مُّ اْلِكَتاَ  وَالِْميزَاَن لَِيقُّ نَزلَْنا َمَعهُّ
َ
لََنا بِالَْبي َِناِت وَأ ْرَسلَْنا رُّسُّ

َ
لََقْد أ

رُّهُّ  ُّ َمن يَنصُّ س  َشِديد  َوَمَنافِعُّ لِلن َاِس َولَِيْعلََم اّلل َ
ْ
نَزلَْنا الَْحِديَد فِيِه بَأ

َ
بِالِْقْسِط وَأ

لَ  َ قَوِي   َعِزيز  َورُّسُّ به راستی که پیامبران خود را با دالیل روشن »«: هُّ بِالَْغْيِب إِن َ اّلل َ

کتاب )آسمانی( و میزان )عدالت( نازل کردیم. تا مردم به عدالت قیام  هافرستادیم و با آن

کنند، و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است. و تا الله 

الله توانای  گمانکند، بیلوم بدارد چه کسی به نادیده او و پیامبرانش را یاری میمع

( خداوند ذکر نمود که کتاب و میزان را فرستاده و آهن را 29)حدید: « پیروزمند است.

فرستاده تا عدالت را برپا کند و به همین سبب، قوام و استحکام دین به کتابی است که 

 2کند.که نصرت و یاری می کند و شمشیریهدایت می

همچنین خداوند متعال ستم به ناحق را حرام کرده است پس عدل اساس استحکام و  

استقامت امور مردم است اگرچه در انواع گناه گرفتار آیند؛ و امور آنها با ظلم در حقوق، 

ت شود اگرچه در گناهان گرفتار نباشند؛ به همین سبب گفته شده اسراست و مستقیم نمی

دارد اگرچه کافر باشد و دولت ظالم را اگرچه مسلمان خداوند دولت عادل را برپا می»

 3«دارد.باشد برپا و استوار نمی

ليس ذنب »فرماید: در حدیث نیز ظلم حرام دانسته شده است چرا که پیامبر می
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ی رحم از عقوبت ظلم و ستم و قطع صله«: »اسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم

کند که شخص این حدیث بیان می« رسد.تر و زودتر به انسان میگناهان سریع دیگر

ت مورد شود، علی رغم اینکه ممکن است در آخرستمگر و ظالم، در دنیا به زمین زده می

 .رحمت پروردگار قرار گیرند

ی دست درازی به هایی است که به واسطهها و محرکنفس انسان دارای انگیزه

کند همچنان که او به تعدی و تجاوز به حقوق او، به او ظلم و ستم می دیگری و حسد و

 1نماید )با انجام شهوات زشتی همچون زنا و خوردن شراب(.خود ستم می

به همین سبب امر به معروف و نهی از منکر برای تنگ نمودن گلوگاه اعمالی که از 

را از ظلم به خود با انجام شود، مشروع شده است و همچنین تا مردم ظلم مردم ناشی می

های خوب و خیری که او را به علم، صداقت و ادای امانت منکرات باز دارد و به مشوق

ها ها از ضد آن یعنی خوبیها و بدیکند و نیز به اینکه در برابر زشتیدهد، امر میدعوت می

اری را با ضد آن کند )همچنان که پزشک بیمها بهره ببرند و استفاده کنند امر میو نیکی

شود: کند که خویشتن را اصالح کند و این با دو چیز حاصل میکند و تجویز میدرمان می

 2ها(ها و زشتیها و ترک بدیانجام نیکی
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