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 تیمیه گری به قبل از ابن آزمایی انتساب سلفی راستی
     *یوسف شیخی

 **دیمحسن افضل آبا

   چکیده
انتسماب بمه  یبمه خمود، ادعما یبخش تیدر مشروع «هیسلف»مکتال  یادعا نتری مه 

و در ک  سلف صمالح بموده اسمت. مسمئله  هیمتی ابن اتیاد ح شیپ ثیاصحاب حد
 قیمآن اد طر ییآدمما یممدعا و راسمت نیجستار حاضر کنکاش درباره صحت ا یاصل
و اصمحاب  هیممیت نابم یفکمر سمای شاخصمه نتری پنج نمونه اد مه  یقیتطا سهیمقا
 کمردیبما رو شمتریب نیشیپ قاتیتحقاشتراک و اختالف آنهاست.  سای نهیو دم ثیحد

 قیممحاضمر بمما تطا قیممبمموده اسممت، امما در تحق هیسملف یخیتممار ایم یاعتقمماد یمامان
 سما، اختالف و سا اشمتراک انیو ب ثیو اصحاب حد هیمتی مه  تفکر ابن سای شاخص

انمدک، غالاما   یآشکار گشته است و جز مشترکات گری یسلف انیجر تمشروعی بحران
 هیممتی اد ابمن  شیرا بمه پم یگر یسلف انیجر توان یاست که نم ای ادهاند به سا اختالف

را در  اش گرایی نقم  یعقم  قا م  بموده و مانما یبه ت دد شخص هیمیت ابننسات داد. 
ه عقم  م مارض، حفمظ شرع، نسات ب دیبه عق  مؤ دنیبا تقدع بخش  ،یالفاظ و تأو

رفته  یعقل سای روش گریو د اسیسراغ ق ،با فقدان نص ثیکرده بود، اما اصحاب حد
 دانسمت، یمم عیتشمرمنامع  تیمو مرج  تیفه  سملف را اد بماب کاشمف یبودند. و

بما  نی. او سمچنمدانستند ینم عیاجماع سلف را مناع تشر ثیاصحاب حد که یدرحال
لموادع آن بمر خمالف سملف خمود،  رشیپم  روح پس اد مرگ و عمدع اتیح رشیپ 

عصممت  هیممیابمن ت تیشرک دانست و در نها قیرا اد مصاد ارتیاستغااه، توس  و د
 یافراطم فیمط اکننمدهیت را انکمار کمرد و احیمو اسم  ب نیرالممؤمنیو فضما   ام ایانا

 ( بود.گری یعثمان انی)جر ثیاصحاب حد

 تیمیه، اصحاب حدیث.   بناسای فکری،  شاخصگری،  سلف، سلفیها:  کلیدواژه
                                                 

 .  مسئول( سندهی. )نومشهد یم اسال اسالم یقیمطال ات تطا یمرکز تخصص سه پژوه سطح دانش *
 sheykhi_yusef@yahoo.com  

 afzl1442@gmail.com. دانشگاه و حوده تاداس **
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 مقدمه
 «تیممی» تردید اندیشه تقسی  کرد، بی 1گری را بتوان به دو نوع قدی  و جدید اگر مدعیان سلفی

سمای  جریان (.224، ص 1414اساسی پیشگامان جریان سلفیه قدی  است )الشواشی،  مناع
 /11/8)رضمایی،  انمد  م و برای وی احتمراع دیمادی قا پ یرفتهتیمیه تأایر   اندیشه ابن سلفی اد

دانند )ر.ک: مروجمی  گرا و سلفی می تیمیه را حدیث  (. سر چند غالال پژوسشگران ابن1398
(، ولی او در دوره خود مقاولیت نداشت و بمه کفمر و بمدعت 1952و سراس،  1398طاسی، 

 (.393-392، ص 1391)قاسمی،  2مته  بود و مطرود واقع شد
گمرای  گری به جریان حدیث ای انتساب سلفیسدف اصلی مقاله حاضر سنجش ادع

تمرین  آدمایی این ادعا اد طریق برشممردن برخمی اد مهم  پیش اد ابن تیمیه است. راستی
 سنجی آنهاست. تیمیه و اصحاب حدیث و سپس نسات  سای فکری ابن شاخص

شناسمی تماریخی بمه موضموع  تحقیقات پیشین یا اد منظر ماانی یما اد منظمر جریمان
به مقایسه طور مشخص  ند، اما این تحقیق نه تاریخی است و نه مانایی؛ بلکه بها پرداخته

تیمیه و اصحاب  سای فکری ابن  ترین شاخصه تطایقی و مطال ه موردی پنج نمونه اد مه 
مسل  است در صورت مخمدوش  سای اشتراک و اختالف پرداخته است. حدیث و دمینه

تیمیمه ماتمدع   تیمیه، جریمان فکمری ابمن بن گری به پیش اد ا شدن ادعای انتساب سلفی
 شناخته شده و به بحران مشروعیت دچار خواسد بود.

 سلف و سلفیهمعناشناسی واژه 
ای بمه اسم   فرق اسمالمی، حتمی اشماره سایکتابپس اد جستجوی نخستین السراجی 

 کمه شخصی اولین رسد می نظر  به (.15-14، ص1436)السراجی،  3سلف نیافته است
                                                 

منظور اد سلفیه قدی  کسانی سمچون احمد بن حنا ، ابن تیمیه و محمد بن عادالوساب سستند که بمه پیمروی اد نمص در  .1
ساختند. منظور اد سلفیه جدید س  کسمانی سمچمون  ت ارض نص و عق  م تقد بودند و اصالح را به حوده عقیده محدود می

و عاده سستند که در ت ارض نص و عق ، عقلگمرا بودنمد و فراتمر اد اصمالح عقیمدتی بمه دنامال اصمالح اجتمماعی، افغانی 
 (.  224، ص1414 الشواشی،)اقتصادی و سیاسی بودند 

تیمیمه بیشمتر علممای جهمان  تیمیه مرده، و متروک اصحاب حدیث بود؛ دیرا تا چهار قرن پس اد ابمن  . در آن دوره تفکر ابن2
 (.54، ص1395تیمیه و شاگردانش... این تفکر را به صورت میرا و ایستا قرار داده بودند )فرمانیان،  ع با نقد افکار ابن اسال

اسمت )فرمانیمان،  آممده حدیث اصحاب اد بسیاری آاار در شش  و پنج  چهارع، قرن در سلف لفظ م تقدند . الاته برخی3
 پمدرع و سملف روش سممان ممن روش»: گوید می خاری صفات در( ق526ع.) حنالی ی لی ابی ابن (؛ مثال  25، ص1395

 .(215 -207، ص2ج ،2005حنالی،  رجال )ابن «است
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  1 باشد. (ق101ع) عادال زیز بن عمر خلیفه کرد استفاده مفهوع نای اد
، 1414انمد )الشواشمی،  به م نای گروه پیشگامان دانسمته را سلف 2لغت اس بزرگان 

)ابن منظمور،  3نیز واژه سلف به م نای لغوی آن است مال شده است در قرآن .(209ص
  (.158، ص9، ج1375

سا، منهجممی دینممی بمما ایممن  عممای سمملفیدر م نممای اصممطالحی، بممه ادلفممظ سمملف 
کردن به داللت ظماسری نصموص اکتفا » ،«عق  بر نق  داشتن مقدع»ساست:  مشخصه

نمزد ایمن  نیمزمنابع عل   «.کنار گ اشتن تأوی  و عدع حکمیت عق  و قیاس» و «شرعی
در نظر سلف گفمتن الادری «. مسند، الادریآیه محک ، حدیث »اد:  است گروه عاارت

 آیمد دانی ، علم  بمه شممار ممی شود که نممی که اد چیزی سؤال می  ( در جاییدان  )نمی
 .(209، ص1414)الشواشی، 

ب ین و عالمان سه قرن نخست صحابه، تاب ین، تاب ین تا غالاا   اصطالحی در ت اریف
؛ 93، ص1ج ،1364؛ شهرسممتانی، 9، ص2008)الامموطی،  اند سمملف دانسممته شممده

، 18، ص 1989 ،الشوکاني الیمني؛ 17، ص2012 ؛ الدمیجي،133، ص1417الترکي، 
(. 23، ص2015و بسیونی عممرو،  احمد ؛ سال ،2، ص2003؛ السکندري، 23و  19

، علمای حنالمی قمرون چهمار و پمنج را سم  داخم  در ق(1394اته محمد ابودسره )ع ال
تیمیمه،  این توسم ه باعمث شمد ابمن . (211، ص1996)ابودسره،  ت ریف سلف قرار داد

 ق( س  جزء سلف اصطالحی قرار گیرند1206 ع) الوسابقی  و حتی محمد بن عاد ابن

 (.25، ص1993 السیلی،)
شود که رجوع به فهم   به کسانی اطالق میسلفی  اد نظر اصطالحیبه عاارت دیگر 

؛ الم ساي، 168، ص7ج ،1962الممرودي،  السمم انيسلف جزو اعتقادشمان باشمد )
                                                 

 اد آن خشمنود سسمتند؛ ممردع پس خشنود باشید بمه آنچمه...»: گفت وی شد. سؤال سرنوشت درباره . اد عمر بن عادال زیز1
 کشمف بودنمد، در ابتمدا در آنچمه لطمف بمه و صیرت ناف شان اسمتشان اد سر ب توقفشان اد سر دانایی و خودداری آنها دیرا

، 1436صمحابه بمود )السمراجی،  او اد سمابقون منظمور و« سسمتند سمابقون آنهما دیمرا ؛...بودند تر قوی داشتند که چیزسایی
 (.15 -14ص

 ابمن اایمر جمزری،؛ 153، 3، ج2005 ناممد )فیرودآبمادی، . فیرودآبادی نیز گ شتگان، خویشاوندان و اجداد را سملف می2
 (.31، ص1430؛ عمارة، 390، ص2ج  ،1367 

ابمن . واژه سلف در قرآن به م نای دندگی گ شته انسان و آن چیزی است که سابق و مقدع بر حیات حاضمر انسمان اسمت )3
 (.258، ص7ج ،1408، الفراسیدي؛ 158، ص9 ، ج1375 منظور،
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)السملطانی،  1ال فقهمی م مین را ممردود بشممارند( و تقلید اد م اس21، ص6ج ،1418
سمای  سملفی را پسموندی بمرای چهمره  واژه(. سر چند برخی پژوسشگران 47، ص1395

 اند کمه دانسمته 3و احمد بن حنا  2سنت، به ویژه پیروان بربهاری صحاب حدیث و اس  ا
(، اما 15، ص1388اند )ساحانی،  کردهرا به سه قرن نخستین تفسیر  4حدیث خیرالقرون

، کمه خمود مم سال حنالمی تیمیمه ابمن اصطالح سلفی در آن دوران کاربردی نداشمت و 
اد مکتمال سملفیه یماد کمرد  الفتموی الممویمه الربمریبار در کتماب   برای اولین داشت،

 .(45، ص1395)فرمانیان، 

 با اصحاب حديث تیمیه  های فکری ابن شاخصهمقايسه تطبیقی 
 عنمموان بممه م اصممر دوره در کممه اسممت سممایی هشاخصمم تممرین مهمم  ،سممای يیمم  شاخصممه
 :شود می م رفی اسالع جهان در  سلفی تفکر اصلی سای شاخصه

 5گرايی . نقل1
(، سمنت پیمامار دوممین منامع )سممان، 97، ص1388قرآن کری  اولین مناع )فرمانیان، 

  استنااط اصول اعتقادی نزد ابن (110( و اجماع سلف سومین مناِع )سمان، ص103ص
 تیمیمه،  ابمنتیمیمه پ یرفتمه نیسمت )  است. عق  به عنوان یک مناع م رفتی نزد ابن تیمیه

شرع است  مقدع داشتنشرع م تقد به در باب ت ارض عق  و  وی (.173، ص1ج ،1411
 (.138سمان، ص)

                                                 
لفیه نفی م اسال اسالمی، دعوت مسلمانان به پیمروی محمض و بمدون ترین ویژگی س . برخی اد پژوسشگران م تقدند مه 1

 (.33، ص1، ج1391تفکر اد گ شتگان است )علیزاده موسوی، 
 ارا مه وی اد گرا عمم  سا تصمویری اند، اما برخی پژوسش گری و وسابیت دانسته . سر چند بربهاری را اولین تئوریسین سلفی2

 اقممدامات و شممی یان گیری قممدرت برابممر در پاسممخی و اجتممماعی اوضمماع صممولمح را او گرایانه سمملفی اقممدامات و کممرده
 (.1395دانند )ر.ک: ساحانی،  می آمیزشان تحریک

بخمش سمنت( و  . اد نظر برخی پژوسشگران، سلفیه در عصر حاضر بر پیروان احمد بن حنا  )مشهورترین پیشموای یماری3
شمود  اند اطمالق نمی و بر آرا ی که ب د اد دوره سلف ایجاد شده شود تمسک بر باورسای سلف )صحابه و تاب ین( اطالق می

تموان یمک  حنام  را نممی  (. در طرف مقاب  برخی دیگر اد پژوسشگران م تقدنمد اساسما  ابمن14 -13، ص1388)ساحانی، 
قالمال تمأمالت بود و با سرگونه تأوی  و تفسمیر دیمن و شمری ت در « اندیشی دینی پاک»سلفی دانست، بلکه او نماینده تفکر 

 (.7، ص1393کرد )انصاری،  مختلف کالمی مقابله می
ِاي   َعِن  .4 اِس  َخْیُر  " َقاَل: وسل  علیه الله صلی النَّ ِ یَن  ُا َّ  َقْرِني، النَّ ِ یَن  ُا َّ  َیُلوَنُهْ ، الَّ  َشمَهاَدةُ  َتْسمِاُق  َأْقمَواع   َیِجيءُ  ُا َّ  َیُلوَنُهْ ، الَّ

یَ  َیِمیَنُه، َأَحِدِسْ    .(2652، ح52)صحیح بخاری، کتاب  " َشَهاَدَتهُ  ِمیُنهُ َو
گرایمی مخمالف اسمت بما سرگونمه  داند و چون با عقم  تیمیه صرفا  شنیدن را برای رسیدن به م رفت و عل  مشروع می . ابن 5

ت رجموع کمرد و تفسیر و درایتی درباره متون نقلی نیز مخالف است. به عقیده وی حتی در اصول دین س  باید به کتاب و سمن
 (.265، ص1، ج1391موسوی، کند )علیزاده  تنها قرآن است که برای مطالال الهی دالی  عقلی بیان می
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ناموت و صمدق  کننمده : اول عقلی که ااااتبه دو نوع عق  قا   است فقط تیمیه ابن 
 غالاما   وی .(16)سممان، ص عقلی که در ت ارض با شرع است و دوع گفتار پیغمار است
ستحسمان، يوق و رأی، ا) که آن را با اشمکال مشمابهی اد اسمتدالل ،نسات به مصلحت

(. الاته 633، ض1386 ال وست،نگریست ) دانست، به چش  تردید می کشف( شایه می
تحلیلمی نموین،  شمایلی متفاوت و اممرودی و  برخی پژوسشگران درصدد سستند با ارا ه

 )ر.ک: عابمدتیمیمه ارا مه دسنمد  گرا، روشنفکر و فیلسموف اد ابمن  ای متجدد، عق  چهره
؛ چراکه ابن تیمیه در عین قشریت (2010؛ السمهوری، 1393؛ باقی، 2005 الجابری،

 و جمود، بیش اد سر فقیه یا متکل  دیگری در باب عق  و منطق سخن گفته است.
اق  در حوده الفاظ و تأوی  انکارناپ یر است و کاربرد عق  و گرایی ابن تیمیه حد نق 

. ابن تیمیه به ت دد شخصی یا 1نماست سای عقلی در آاار وی به شکلی متناقض استدالل
( و عق  م ارض با نق  را غیمر 18، ص1ج ،1379ت دد نوعی عق  قا   است )دینانی، 

رسمد. او ضممن رد  اامات ممیداند که به وسیله آن صحت و صدق نق  بمه ا اد عقلی می
تر  داند که میزان تقدع در آن قموی تناقض، این دو عق  را اد مصادیق باب ت ارض ادله می

تر اد عق   کننده نق  باشد قوی بودن یکی اد ادله است و اد نظر ابن تیمیه عقلی که اااات
یمیه (. اد نظر برخی پژوسشگران ج ابیت آاار ابن ت19م ارض با نق  است )سمان، ص

به سمطحی بسمیار سماده اد ترین مشکالت کالمی و فلسفی و م سای  مه در فروکاستن 
سپس داوری شدید و سمطحی دربماره آنهاسمت؛ سا و  سا و تفسیرسا و صورتاندی دریافت

، امما سای فخر رادی است نق  باورسای فلسفی و کالمی کتاب منابع ابن تیمیه در چراکه
سمایت  انصاری،)رادی س  توفیق چندانی نداشته استحتی در فه  دقیق آاار فخر  وی

 .(21/11/1395سای تاریخی،  بررسی
 گرایی با کاربرد محدود عقل : نقلاهل حدی،

، در واقع میراث 3«گر عق  توجیه»و استفاده اد  2«اید ولوژی حدیثی»تیمیه به   گرایش ابن
                                                 

دانست که برای عقال راندن عق  اد م رکه نزاع باید به خود عق  توس  جست؛ دیرا محکموع کمردن  ابن تیمیه به خوبی می .1
 (.14، ص1379،  1پ یر نیست )دینانی، ج عق  جز به وسیله عق  امکان

ایمد ولوژی »ساسمت در یمک حلقمه توخمالی بمه نماع  اسالمی ممدت-. االیدیولوجیة الحدیثیة: اد نظر طرابیشی عق  عربی2
 (.289، ص2010گرفتار آمده است و سمین موجال رکود عقلی بین مسلمانان شده است )طرابیشی،« حدیثی

 سمای ت ارض و کند عقالنی را آنها دارد س ی متن و نص در تأم  جای به که است عقلی گر توجیه . ال ق  التخریجی: عق 3
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ه جای قرآن بمه عنموان ویژه شاف ی، برای او بود که حدیث را ب فکری اصحاب حدیث، به
سر چند اعتقاد به اولویت دو منامع نقلمی قمرآن و سمنت اد باورسمای شارع اول قرار داد. 

تیمیه، که مخمالف کماربرد رأی و   حدیث است، اما برخالف ابن تیمیه و اس   مشترک ابن
عق  در استنااط است، بین اصحاب حدیث حداق  به نحو موجاه جز یمه کماربرد رأی و 

رباح، مفتي مکمه، کمه  گرایان کساني مانند عطاء بن ابي میان حدیث هود است.قیاس مش
)احممدی  شمدند اي اد نظریاتش به فقه رأیي و اجتهاد گرایش داشمت، یافمت مي در پاره
 (.468، ص3، ج1392میرآقا، 

 (. وی109، ص2010طرابیشی،آداداندیش بود )مالک بن انس در استفاده اد حدیث 
و گماه در ت مارض  نسات به حدیث ت صال نداشت صنفان حدیث بودخود اد مبا اینکه 

شاف ی نیمز  .(295، ص2010 ،یشیطرابکرد ) به رأی مراج ه مینصوص یا فقدان نص 
 سا (. مالکی85، ص1387 گرجی،نیست به قیاس رجوع کرد ) نص م تقد بود در جایی

در اسمتنااط احکماع  برخی اد حنابله نیز افزون بر قیاس و استحسان، مصالح مرسله را و
 (.84)سمان، ص دانند )در صورت فقدان نص( کافی می

تیمیه و خاندان او به م سال حنابله، اختالف نظمر احممد بمن   با توجه به انتساب ابن
روش اسمتنااط احممد پمنج  1حنا  با ابن تیمیه درباره منابع استنااط بسمیار مهم  اسمت.

ترین اقوال  به انتخاب نزدیکبودن مخیر  ع، دوع فتوای صحابه، سواول نص»مرحله دارد: 
اخم  حمدیث مرسم  تماب ی و سنگاع اختالف اقموال صمحابه، چهمارع  به کتاب و سنت
حنام  در فقمه  (. ابمن 486، ص2017ی،الحنالم انیعل« )قیاس و پنج  حدیث ض یف

کمه  ،«مصملحت»بسیار به کار برده است. مفهموع  نیز را 2«يرایع»و « استصحاب» خود

                                                                                                              
 عقم » طرابیشمی اعتقاد به. بکشد چالش به را نص در موجود ت ارض ندارد حق عق  این. کند ح  را حدیث متن در موجود
 ترسمی  شمرط بمدون و سابقه بی م قولیتی نص برای که است بیماری دیدگاه داییده است، تناقض اد ترس محصول «گر توجیه

نمانمد  باقی احادیث رد و نقد برای ای رودنه سیچ تا بندد کارمی به نواقص و عیوب اد نص تار ه برای را تالشش تماع و کند می
 (.389)سمان، ص

حنا  فقه الدلی  است و م سال حق و قاله مدرسه نص، اما م نای این جمود بر ظاسر نص نیست، بلکمه   . سرچند فقه ابن1
رو مجتهمدان بسمیاری اد آن خمارج شمدند  اش چرخاند و گشود و اداین گوید م سال حنالی در اجتهاد را بر پاشنه أبودسره می

 (.83، ص2017ی، الحنال انیعل)
. ی نی اگر اد جانال خدا امر یا نهیی شده باشد، سر چه برای انجاع آن امر یا جلوگیری اد آنچمه نهمی شمده ضمرورت دارد، 2

 اید امر یا نهی شود.حک  امر الهی دارد و ب
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  ال ابننیز موافق با م س ،شود تحدید یک حک  قط ی فقهی مجاد می بسط یا نبراساس آ
یه را اد آنچه ابن تیم(. اد نظر برخی پژوسشگران 444، ص1386، ال وست) حنا  است

خواسمت اجتهماد سملفی و  ساخت آن بمود کمه او در واقمع ممی حنالیان دیگر متمایز می
کنمد کمه دسمت  جدیدی سای و تأوی  دساسا و اجتها محور خود را جانشین تالش حدیث

سمادی فقمه و کمالع  ی بغداد و شاع را در فراینمد نظماعک  سه قرن فقیهان و اصولیان حنال
سمای درون  یمیه در حقیقت به نموعی بما آن سمنتحنالی مشغول به خود کرده بود. ابن ت

 (.21/11/1395سای تاریخی،  سایت بررسی انصاری،)کرد حنالی س  مقابله می

  1ايگاه فهم سلف. ج2

 م تقد اسمت در رتامه ب مد اد انایما، صمحابه« خیرالقرون»ابن تیمیه با استناد به حدیث 
ترین ایشان در عل  و دین، و نیز بهترین امت پیمامار بودنمد. بنمابراین  افض  مردع و کام 

(. بمر ایمن 30، ص1418کننده مراد خداوند و رسول خداست )ابن تیمیه،  فه  آنان بیان
کنمد کمه  داند. وی متکلمان را مته  می تیمیه فه  سلف را کاشف و مرجح می ابن اساس

اند و این امر موجال نادانی دوچندان آنان شده اسمت  قول خلف را بر قول سلف برگزیده
 (.264، ص1، ج1391)علیزاده موسوی،

 شنااتی اصحاب حدی،: اات ف نظر در پهیرش فهم سلف به عنوان منبع معرفت
و « خیریمت» اشمتراک سممه مم اسال اسمالمی اسم  سمنتنقطمه  تیمیمه  د ابمنپیش اتا 
( 40، ص1ج ،1398آل مجدد شیرادی،  مرادی مکی وبرخی اد سلف بود )« افضلیت»

و سخنی اد حجیت قول سلف و کاشفیت آن اد قرآن و سنت ناود. اد نظر برخی اد اسم  
خروج اد دین، و محات  بدعت و و اشکال درباره اصحاب پیامار حدیث سرگونه ایراد

، 1394محمودی، ، و دعا کردن در حق آنان وسیله تقرب الی الله است )«سنت»به آنها 
میان حنابله متقدع یا م اصر ابن تیمیه نیز دو نگاه بمه فهم  سملف وجمود  (.59، ص1ج

دانند و گروسمی بما حمدود و  شناختی نمی آن را مناع م رفت 2مانند مرداوی ای دارد: عده
 (. 55، ص1399مهدوی، ) دانند و شرایطی میصغور 

                                                 
سا فه  سلف عاارت است اد: چیزی که صمحابه و تاب مان اد مجمموع نصموص و مسما   شمرعی اسمتنااط  . در نگاه سلفی1

 (.39، ص1، ج1398اند )مرادی مکی و آل مجدد شیرادی،  کرده
 قمری بود. 8 و 7  سای سده مفسر و  نحوی فقیه، . وی2
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 . ظاهرگرايی 3

نه فقط در قرآن، بلکه اساسا  در دبان عربی مجماد وجمود نمدارد و  تیمیه م تقد است  ابن
المط نمی، ؛ 108م79و  87 ، ص1416 تیمیه،  ابنمجاد ساخته م تزله و جهمیه است )

ربی و قمرآن و حمدیث، تقسمی  تیمیه با انکار وجود مجاد در دبان ع (. ابن 7، ص1995
آمیز و ساختگی دانسته است که عقیده سملف  دبان به حقیقت و مجاد را تقسیمی بدعت

، 1416 تیمیمه،  ابمنگانه )خیرالقرون( بمه وجمود آممده اسمت ) نیست و ب د اد قرون سه
 (. با چنین مانایی وی به داع ظماسرگرایی افتماده و24، ص2009الشریف، ؛ 81-80ص

 1شود. قا   به تجسی  می -سرچند که انکار کند-ریدر صفات خا
تیمیه درباره تجسی  دارای سه ب د است: نسات دادن مکمان و جهمت بمه   اندیشه ابن
الشمریف، (، قیاع حموادث بمه خمدای مت مال )29، ص2009الشریف، خدای مت ال )

 ،1396 حسینی میالنی،( و سخن گفتن خدای مت ال با صوت و حرف )38، ص2009
 (.79ص ،1ج

 اصحاب حدی،: ظاهرگرایی با پرهیز از اتهام تشبیه و تجسیم
المرد علمی تیمیه، احمد بن حنا ، رسار اصحاب حمدیث، در کتماب   بر خالف نظر ابن

ي َمَعُكْم آیه  الجهمیه بِّ
َ
   :را اد موارد مجاد برشمرده است یا آیه ( 12)انفال ِني َمَعُكَما ِإبَّ

َری
َ
َمُع َو  َْ َ

   :را در لغت به نحو مجاد جایز دانسته اسمت. برخمی اد حنابلمه  (46)طه- 
با تمسمک بمه سممین مموارد  -سمچون قاضی ابوی لی، ابن عقی ، ابن خطاب و دیگران 

سمچمون  -حنام  قا لند که در قرآن مجاد وجود دارد. ولی عده دیگری اد اصحاب ابمن 
مجماد در قمرآن را منکمر  -ابوعادالله بن حامد، ابوالحسن جمزری و ابوالفضم  تمیممی 

و بسیاری اد متأخران آنها مجاد در   سستند. اصحاب مالک نیز در این دمینه دو دسته شده
 (.247، ص1388، فرمانیاناند ) قرآن را اابت دانسته

تیمیمه دربماره مجماد  با توجه به چنین مانایی که بیشتر اصمحاب حمدیث پمیش اد ابمن 
                                                 

 را تیمّیمه ابن  ناع به حنالی فقهای بزرگان اد یکی دمشق در»: نویسد می اش سفرنامه در یمراکش نامی جهانگرد بطوطه،  . ابن1
خداونمد اد  کمه بمر منامر بمود گفمت: ابن تیمیمه درحمالیناود...  سال  او عق  ولی گوید، می سخن مختلف فنون در که دیدع

(. سمچنمین طامق 112و  111، ص1407 بطوطمه، بن)ا«. آیم  آید آن گونه که من اد این منامر پمایین ممی آسمان دنیا پایین می
به دمشق احضار شد و به خماطر  705تیمیه در سال  ق( ابن732گزارش عمادالدین ابوالفدا اسماعی  بن علی بن محمود )ع.

 (.392، ص1391کرد مؤاخ ه و تنایه شد )قاسمی،  اش که خدا را جس  م رفی می عقیده
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وقتی گرایش تشمایهی در برخمی اصمحاب حمدیث  داشتند، در قرن چهارع و پنج  سجری
  سا اد قدرت افتاد تا اینکه ابمن گونه آموده رو این این شایع شد، حنابله آنها را قایح دانستند. اد

 (.46، ص1، ج1396تیمیه با جرأت و قوت دوباره این افکار را احیا کرد )حسینی میالنی، 
وایمات و پرسیمز اد تأویم  اسماس رسد گرایش به ظواسر آیمات و ر سر چند به نظر می

(، اما بمرخالف ابمن 41، ص1، ج1394محمودی، رود ) تفکر اس  حدیث به شمار می
تیمیه که به شدت ضد تأوی  است، مواردی اد تأوی  در میان ا مه اصحاب حدیث پیش  

تیمیه مشهود است. در واقع خط قرمز اصحاب حدیث قا  اد ابن تیمیه در بحمث   اد ابن
اق  در حد موجامه یه و تجسی  است نه تأوی . ل ا حدی، دوری اد اتهاع تشاصفات خار

اند؛  جز یه مواردی وجود دارد که اد بی  در افتادن در تشایه و تجسی  دست به تأوی  برده
يکحنا  صفت آمدن برای پروردگار را در آیمه  مثال  ابن  تأویم   (22)فجمر:  و رياَء ربُّ

(. سمچنمین مالمک حمدیث نمزول 19، ص2009ف، الشمریبرد بمه آممدن اممرش ) می
 کند )سمان( که تأویلی واضح و آشکار است. پروردگار را به نزول رحمتش م نا می

 . توسل، استغاثه و زيارت قبور4

ابن تیمیه سر چند در پ یرش حیات روح پس اد مرگ و سماع موتی با اصمحاب حمدیث 
. او بر اسماس مامانی خماص خمود در پ یرد ، لوادع آن را نمی1نظر است پیش اد خود س 

ت ریف توحید، عاادت و ایمان، بسیاری اد مسلمانان را به راحتی اد دایره اسالع خارج، و 
. او حضمور در کنمار (97، ص1، ج1418)ابن تیمیمه،  2خواند ماتدع، مشرک و کافر می

                                                 
اند. اد روایات دیگری که بیانگر حضمور روح  ؤمنین در قاورشان حضور دارند یا در بهشتتیمیه ارواح شهدا و م  . اد نظر ابن1

توان دریافت که روح ب د اد مرگ دارای بقا و حیات اسمت  میت و احواالتش به سنگاع تکوین، تغسی  و خاکسپاری است می
 فراوانمی روایمات»: گویمد می وی. تاسم موتی سماع به م تقد صراحت به تیمیه سمچنین (. ابن73، ص2008)ابن تیمیه، 

 انجماع نمزدش آنچمه و شمود می عرضمه او بمر و اسمت واقمف دنیا در اصحابش و قار اس  احوال به میت که است این بیانگر
)ابمن  «.شمود ناراحمت می باشمد بمدی ف م  اگر و خوشحال، باشد نیکویی ف   چنانچه و کند می درک و بیند می را دسند می

 پمس کمه است شده روایت»: گوید می و کند استناد می روایات این اد یکی به ادامه در تیمیه این. (97ص، 1، ج1418تیمیه، 
 در و آنمان کنمار در کمه) عممر امما است، شوسرع و پدرع دفن مح  اینجا: گفت می و پوشاند  می را خودش عایشه عمر دفن اد

 .(97، ص1، ج1418)ابن تیمیه،  «.بیند می را او عمر که بود م تقد ی نی است؛ اجنای( بود شده دفن عایشه خانه
تیمیمه بما یکمی  شود که اصحاب حدیث نداشته است. ابن تیمیه دو نوع تقسی  االای یا انایی درباره توحید یافت می . در آاار ابن 2

خداونمد  دانستن م نای لغوی و اصطالحی عاادت، م تقد است که عاادت اس  جام ی است که بر سمر اممر محاموب و مرضمی
شمارد و با استناد به اینکه دین م نای خضموع و تم ل  را در بمر دارد،  شود. وی در ادامه تماع دین را داخ  در عاادت می اطالق می
-44ع ص1،ج1426تیمیمه،   است )ابمن« ی اد الله و یطی ه، و یخضع له»به م نای « یدین الله»گیرد سر جا گفته شود  نتیجه می
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در  دانست کمه خواسی اد آنان را شرک صریحی می و افراد صالح و حاجت قاور پیامار
، 1396؛ پمورامینی، 31، ص1423)ابن تیمیمه،  .صورت عدع توبه باید آن فرد را کشت

 (.309ص
، 2009الشمریف، کنمد ) نهمی می ابن تیمیمه اد نم ر سمفر بمرای دیمارت پیمامار

کنمد  (، خطاب قرار دادن پیامار پس اد ممرگ بمرای طلمال اسمتغفار را انکمار ممی76ص
دانمد )سممان،  ار در نمماد را واجمال نمی( و صملوات فرسمتادن بمر پیمام78)سمان، ص

و اینکمه پیمامار  (. وی قا   است بر اتفاق ا مه سلف بر عدع مس قامر پیمامار80ص
بر  (. او فضیلت روح پیامار82دسد )سمان، ص جواب سالع افراد را پس اد مرگ نمی

(. وی 84کنمد )سممان، ص رد می ( و سمچنین توس  به ایشان را83دیگران )سمان، ص
شود و پاسخ سالع افمراد بمه پیمامار را  متمث  می ا دارد شیطان به صورت نای اکرعادع
 (. 85دسد )سمان، ص می

یارت قبور  اصحاب حدی،: جواز توسل  استغاثه و ز
تیمیه درباره توحیمد، موحمد بمودن مشمرکان صمدر  سنت با رد دیدگاه ابن دانشمندان اس 

سمای تماریخی و  گزارش. آنان به دلی  1اند اسالع در بحث توحید ربوبی را مردود خوانده
سمچنین تالدع بین توحید ربوبی و عاودی، س  در توحید ربوبی س  در توحید عامودی، 

حاص   .(91، ص1ج ،1398 داده، قاضی و)مهدوی  اند. دانسته مشرکان را آلوده به شرک
بموده و سمیچ اینکه طاق نظر علمای اس  حدیث، تثلیث در توحید اد ابداعات ابن تیمیه 

 2 ای میان اصحاب حدیث و سلف صالح نداشته است. سابقه
                                                                                                              

تیمیه سمچنین انجاع واجامات را داخم  در مفهموع  (. ابن 341، ص17، ج 1983؛ سمو، 158-155ص ،5، ج1425؛ سمو، 94
شمارد. وی سمچنمین  را اد عقیده مرجئه برمی« قول و تصدیق قلای»( و تفسیر ایمان به 102، ص1993تیمیه،  داند )ابن  ایمان می

(. ابن تیمیه با ت ریمف حمد اکثمری اد 204، ص1993تیمیه،   کند )ابن داخ  دانستن عم  در مفهوع ایمان را به سلف منتسال می
گویمد و بمدین وسمیله بسمیاری باورسما و افمراد را  کفر، برای نخستین بار اد تقسی  تکفیر به دو نوع تکفیر مطلق و م ین سمخن می

 .(161-160، ص1399)مهدوی،  کند مفهوما  یا مصداقا  اد دایره ایمان خارج می
اد برخی بزرگان اس  سنت مانند س ید فوده و حسن سقاف، آنچه باعث ایجاد انگیزه در عاادت م اود ممی . با توجه به اعتق1

توان ت ظی  و تکریمی را که بما اعتقماد بمه ربوبیمت سممراه نیسمت، عامادت نامیمد  شود، اعتقاد به ربوبیت م اود است و نمی
 (.97: 1 ،1398 داده، قاضی )مهدوی و

 و صمحابه و تماب ین تاب ین، تاب ان اد نه و سلف ا مه سا ر اد نه و سنت اس  چهارگانه ا مه اد نه» :نویسد می سقاف . حسن2
)ابمن  «.انمد نکرده تقسمی  الموسی و ربوبی به را توحید م اج ، و مسانید سنن، صحاح، در وسی ش سنت و خدا رسول اد نه

 امما نیاممده، سمنت و کتماب در الفماظ ایمن بما  تقسمی این» :نویسد السلمی می عادالرحمان. (38، ص1992علی سقاف، 
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سماننمد نیمز  تیمیه پیش اد ابن  حنابلهدر خصوص م ناشناسی ایمان و کفر، سر چند 
، 1399داننمد )مهمدوی،  وی ایمان شمرعی و اصمطالحی را مرکمال اد قمول و عمم  می

و میان اصحاب  1تیمیه است  (، اما تقسی  تکفیر به مطلق و م ین اد ابداعات ابن156ص
 2 حدیث پیش اد وی قا لی ندارد.

بمه انتفماع میمت اد  م تقدتیمیه برخالف وی،  پیش اد ابن  حنا  و جمهور سلف  ابن
آمیزش بمه  تیمیه و انتساب باورسای بدعت برخالف ادعاسای ابن  3اعمال دندگان سستند.

و در اتماق  نمزد قامر پیمامارسلف، صحابه و تاب ین )مانند اسامة بمن دیمد و عایشمه( 
(. سمچنین نووی اجماع 92-91، ص2006خواندند )الشریف،  شریف ایشان نماد می

کند )سمان( و اینکه بیش  نق  می مسلمانان را بر افضلیت دمین مح  قار رسول خدا
حتمی )را افض  بقاع دمین  تیمیه بق ه پیامار نفر اد فقها و محداان پیش اد ابن  35اد 

 (.93اند )سمان، ص به مکه( دانستهنسات 
به دیارت قار اماع  الرضا موسی بن علی اماع حال شرح در نیز عسقالنی حجر ابن

 4کند. حدیث، اشاره می توسط ابن خزیمه، اد بزرگان اس  رضا
                                                                                                              

 و ربموبی تقسمی  حنالمی نیمز حمدو مصطفی. (89، ص1435)ابن صمای ،  «.نیست آن در شکی و است صحیح م نایش
 .(195، ص2016)حمدو،  ناوده است موجود اسالع اول قرن سه در که خواند می ماتدع و جدید را الوسی

شاسد باشمید ممن سمیچ »مرگ ابالحسن اش ری فرا رسید، یارانش را جمع کرد و گفت:  . برای نمونه م روف است که وقتی1
یک اد اس  قاله را به ساال گناسی که اد آنان سر دد تکفیر نکردع؛ دیمرا آنمان را دیمدع کمه سمگمان بمه سموی م امود واحمدی 

 (.311، ص1396شود )پورامینی،  متمایلند و اسالع شام  آنان می
الدین ساکی اد علمای اس  حدیث م اصر ابمن تیمیمه بما تکفیمر اسم  قالمه  س دالدین تفتادانی و تقی. عضدالدین ایجی، 2

کرد و صمحابه و تماب ین  مخالف بودند. اد نظر ایجی پیامار اد اعتقاد و باور دینی مسلمانان پس اد اقرار به اسالع تفحص نمی
 نیز بر سمین روش بودند )سمان(.

 نصمف و داد انجماع آن غیمر و صدقه نماد، مانند را عملی شود می آیا پرسیدع حنا  بن احمد دا گوید می یحیی بن . محمد3
 اد اعم  شمود، سدیمه میت به و شود انجاع که عم  سرگونه»: گفت جواب در احمد گرفت؟ نظر در مادر و پدر برای را اوابش
 ایمن آخر در گفت و سفارش کرد میت برای کرسیال آیت خواندن به احمد خود ادامه در و «رسد می میت به آن، غیر و صدقه
 مم سال قمی  ابمن اعتمراف (. بمه152، ص7، ج2009)جم ی اد پژسشگران، « المقابر ِلس  فضله إن الله »: بگو را جمله
رسمد  می میمت بمه قمرآن قرا مت و نمماد روده، امواب کمه است این ابوحنیفه اصحاب اد ب ضی قول و سلف جمهور و احمد

 میمت برای دیگران و میت خانواده که ای صدقه یا ترح  دعا، استغفار، است نیز م تقد رجال (. ابن117، ص1986قی ،  )ابن
 را حنالمی عالمان اجماع حنالی عادالواحد محمد (. شیخ424، ص2، ج2005رجال،  رساند )ابن می نفع او به فرستند می

 .(14تا، ص  )عادالواحد، بی کند می نق  خدا رسول به استغااه و استشفاع بر
 حمدیث اسم  پیشوای خزیمه، ابن سمراه»: گفت می که شنیدع مؤم  بن محمد گفت اد نیشابوری نویسد: حاک  حجر می  . ابن4
 در چنمان خزیممه ابمن . رفتمی  طوس در الرضا موسی بن علی قار دیارت به بزرگانمان، اد دیادی جمع و اقفی ابوعلی او سمتراد و

 (.388، ص7ج ،1415 عسقالنی، حجر )ابن« شدی  دده حیرت که کرد می کرنش و ی ت ظ حضرت آن بارگاه برابر
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 . عصمت انبیا و فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت5

تمرک اختیماری م اصمی )ابمن تیمیه با ت ریف عصمت به انجاع اختیاری طاعمات و  ابن
(، در واقع موسات بودن عصممت و سمچنمین عصممت اد 397، ص2، ج1406تیمیه،  

(. وی سمچنمین 88، ص2006کنمد )الشمریف،  خطا و نسیان را در حق انایا انکار ممی
عصمت پیش اد ب ثت را برای انایا غیر واجال دانسته و عصممت را فقمط در تالیمغ دیمن 

(. وی م تقد به عدع امکمان عصممت 397، ص2، ج1406یه، تیم  کند )ابن محدود می
حجمر   دانسمت )ابمن بیمت را بمدعی ممی  برای غیر نای بود و طرح عصممت بمرای اسم 

(. نکته جالال توجه اینکه وی در عین انکمار عصممت 220، ص7، ج1415عسقالنی، 
 ،1415حجمر عسمقالنی،   انایا و اس  بیت، برای امت اسالمی عصمت قا م  بمود )ابمن

 حجر برخی ابن تیمیه را به خاطر آنچمه دربماره علمی قول ابن  بر بنا(. 466، ص6ج
تیمیه فضا   و  (. ابن 197، ص1، ج1396، منافق نامیدند )حسینی میالنی، 1گفته است

، 7، ج1416تیمیمه،   ماننمد آیمه والیمت )ابمن -در قمرآن  مناقال امیرالممؤمنین علمی
(،آیمه تطهیمر )سممان، 53اکممال )سممان، ص (، آیمه12(، آیه تالیغ )سممان، ص11ص
و سمایر  -( 113-112(، لیلة المایت )سمان، ص99(، آیه مؤدة )سمان، ص87-86ص

ماننمد اولمین مسملمان  برد. وی سایر فضای  امیرالمؤمنین علمی آیات را دیر سؤال می
(، 352(، ادسمد بمودن )سممان، ص288(، جهماد )سممان، ص273بودن )سممان، ص

( را نیز مخدوش 500(، اعل  الناس بودن )سمان، ص351ن )سمان، صاعادالناس بود
، 6و ج 404، ص4داند. وی با تشمکیک در خالفمت امیرالممؤمنین علمی )سممو، ج می
د ابمن تیمیمه در مموارسمادد.  گری خود را آشمکار ممی ( نیز خوی عثمانی420-419ص

تصمدق  ، حدیث والیت، حدیث رد الشمس و حمدیثحدیث مؤاخاةاد جمله  مت ددی
خمود را  در انکار فضای  اس  بیت دست به دامن اجماع شده است تا سخن خات  و غیره

سای ادعایی، بما مامانی وی در بماب اجمماع مت مارض  که این اجماع . درحالیاابت کند
 (.34، ص33، ج1398است )گشتی ، 

                                                 
سر جا رفت خوار بود! چندین بار سودای خالفت در سر داشت، تالش کمرد بمه آن برسمد »نویسد:  می . وی درباره علی1

، 1، ج1396ینی میالنمی، )حس« داشت ولی نرسید؛ بلکه جنگ او برای ریاست دنیوی بود نه دیانت. او ریاست را دوست می
 (.197ص



 

 

ست
را

 ی
زما

آ
 یی

سلف
ب 

سا
انت

 ی
 یگر 

بن
ز ا

ل ا
 قب

به
  هیمیت 

47 

 بیت اصحاب حدی،: باور اجمالی به عصمت انبیا و فضائل امیرالمؤمنین و اهل 
 ما وث اد پس انایا که م تقدند 1صحاب حدیث پیش اد ابن تیمیه، به جز فرقه حشویه،ا

-165، ص3، ج1426)سماحانی،  ندا م صوع صغیره و کایره گناسان اد رسالت به شدن
 اصحاب حدیث ماقا  وی بیشتر مشهور نظریهسمچنین بر خالف نظر ابن تیمیه  (.166

 که ،اسالع پیامار طای تا   و اندبوده موحد  ثتب اد پس و پیش انایا تمامي که است این
 (.150-149، ص1388)یوسفیان،  نیست مستثنا حک  این اد ،انایاست افض 

احیماگر طیمف  و اس  بیت تیمیه در باب فضای  امیرالمؤمنین علی سای ابن  دیدگاه
و بمه گری( است کمه در دممان او مقامولیتی نداشمته  افراطی اصحاب حدیث )جریان عثمانی

در تقابم  بما  بیمت اسم  و امیرالمؤمنین تاریخ پیوسته بودند. پر واضح است انکار فضا  
دشممنی بما  2حنام  بمود. سای ابمن سای طیف م تدل اصحاب حدیث و به ویژه دیدگاه دیدگاه

 (.22، ص36، ج1398)گشتی ،  3است باردترین شاخصه عثمانیه بوده عترت نای

 گیری نتیجه
بمه  سای فکری اصمحاب حمدیث تیمیه با شاخص  سای فکری ابن سنجی شاخص نسات
تیمیمه بمه ااامات   گری به قا  اد ابمن سا در انتساب سلفی ای است که ادعای سلفی انداده

                                                 
، 3، ج1426داننمد )سماحانی،  مي جایز انایا براي آن، اد ب د چه و ب ثت اد قا  چه را، صغیره و کایره گناسان ارتکاب گروه . این1

 فرکما ب ثمت اد پمیش اسمالع پیامار که چنان است؛ ممکن ناوت اد قا  انایا شرك که م تقدند گروه این اد اي (. عده166-165ص
 حیمران و کمرده گم  ره مکمها بیابمان صدر را تمو و»؛ فهمدي ضاال وجدك وشریفه  آیه دلی  به نداشت؛ خداوند به اعتقادي و بود

 سمخت عامدالمطلال و حلیممه شمدی، گم  مکه راه در ردسپ عادالمّطلال جّدت به تا آورد ات دایه حلیمه که طفولیت در) «یافت
 (.150-149، ص1388 شریفي، ( )یوسفیان و93کرد )ضحی:  نمایی ره( تو به را آنها دود خدا و شدند پریشان

 بمه تودی کینمه بماب اد -بودنمد  عثمانیمه سلفشمان اداممه که جنا  بن احمد اد پیش تا - حدیث اس » نویسد: می قتیاه . ابن2
 روایمات آوردن بما  حنام ابمن  امما. کردنمد می انکار را منزلت و غدیر حدیث سمچون ،علی فضای  ترین صریح روافض،

 الصممابه فضایت کتماب در او. را شکست گری عثمانی جو علی حضرت فضای  درباره خود دیگر آاار یا مسند در فراوانی
االبواب، منزلمت، غدیر، وی حدیث. داده است اختصاص حضرت فضای  به را صفحه دویست به نزدیک خود  اقلمین، ُسمدا

 نقم  ترتیمال ایمن بمه. اسمت آور شمگفت گاه که را آورده اماع مناقال و فضای  بیشتر و اخوت مسلمان بودن، اولین تطهیر، آیه
 خماص فصملی اللکا ی و عاص  ابی ابن نهاد و افرادی سمچون گسترش به رو مرور به حدیث اس   میان علی اماع مناقال

 (.166-165، ص5، ج1379دادند )ج فریان،  اختصاص علی حضرت فضای  نق  به اد کتاب خود را
 (: المف(22، ص36، ج1398)گشتی ،  اند اد دارای چند شاخصه سستند که چند مورد آن عاارت م ساان عمدتا   ثمانیع .3

نقم  و  د( انکار فضا   اس  بیمت؛ج(  خودداری اد نق  فضا   اس  بیت؛ب(  و نق  فضا   عثمانی؛ دفاع اد خالفت عثمان
  امموی بمه خصموص ینقم  فضماسمم(  برای دشمنان حضرت؛ ج   فضا   م کوس؛ ی نی ج   فضا   حضرت علی

 .ساّل و ل ن امیرالمؤمنینح(  تشکیک در خالفت امیرالمؤمنین یا انکار آن؛ د( تنقیص اس  بیت؛ و( م اویه؛
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گرایی در الفاظ و تأوی ، م تقد  تیمیه در عین نق  ابن« گرایی نق »در شاخص  رسد. نمی
د. اما اصحاب حدیث ماقام  وی، پ یر به ت دد شخصی عق  بوده و عق  مستق  را نمی
 رفتند. سای عقلی می در صورت فقدان نص، سراغ قیاس و دیگر روش

تیمیه فه  سلف و اجماع آنهما اد بماب  ، اد نظر ابن «جایگاه فه  سلف»در شاخص 
کمه بمرای اصمحاب حمدیث، اجمماع سملف سمر چنمد  کاشفیت حجت است. درحالی

 افضلیت و خیریت دارد اما حجت نیست.
تقسمی  االامی و انمایی توحیمد، موحمد « توس ، استغااه و دیارت قاور»اخص در ش

دانستن مشرکین صدر اسالع در توحید ربوبی، تقسی  تکفیر به مطلق و م ین و در نتیجه 
ای میمان سملف  تقاب  با توس ، استغااه و دیارت قاور اد ابداعات ابن تیمیه بوده و سابقه

 صالح نداشته است.
پ یرش حیات روح پس اد مرگ، برخالف سلف خمود، لموادع آن را  تیمیه ضمن  ابن

 عصمت»داند. در شاخص  پ یرد و استغااه، توس  و دیارت را اد مصادیق شرک می نمی
 و انایما عصممتانکمار  ، دیدگاه ابن تیمیه در«بیت  اس  و امیرالمؤمنین فضا   و انایا

اصمحاب حمدیث )جریمان احیمای طیمف افراطمی  بیت اس  و امیرالمؤمنین فضا  
آید و  به شمار می آنها، باردترین شاخصه یدشمنی با عترت ناگری( است که  عثمانی

 تیمیه اجماعی در این باره وجود ندارد. برخالف ادعای ابن
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 منابع
یم .1  .قرآن کر
یاب فان النهایاة (،1367) محمد بن ماارك اایر جزری، ابن .2 مؤسسمه  ، قم ،واالثار الحادی، غر

 اعیلیان.مطاوعاتی اسم
رحلة ابن باوطة تحفاة النظاار فان غرائاب األمصاار  (،1407) بطوطه، محمد بن عادالله ابن .3
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