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  اسالم رظهو
 امت مسلمانی تشکیل شد تا زمانیکه میالدي در شبه جزیره عربستان، خورشید اسالم بدرخشید و 622در سال 

با به خاطر آور بود تقریمیشود. تا زمانیکه این پیامآور الهی آن رحلت کرد. داستان از اینجا شروع گذار و پیامبنیان
وساطت جامعه و نوظهور بودن افکار و مدار واقع شدن تفکرات یک فرد، زیاد انشقاق قابل مالحظه اي وجود 
نداشت. حال چند مورد مخالفت بوده که دیده شده اما این مخالفت ها باعث تشکیل حزب و گروه خاصی نشد. تا 

ل دعوت حق را لبیک گفت. چه اتفاقی افتاد؟ یک سوال اساسی و حساس پیش آمد: از این به زمانیکه شخص او
  بعد رهبر و خلیفه کیست؟ امام کیست؟ 

دو نگاه وجود دارد: یک نگاه معتقد بود همان گونه که شخص نبی به انتخاب و انتصاب الهی است، جانشینان نبی 
اي نبوت را دارند، باید تابع انتصاب و انتخاب الهی باشند. اینها با به این دلیل که غیر از وحی، بقیه مسئولیت ه

دالیلی که داشتند حول وجود نازنین موال امیرالمومنین گرد آمدند و یک اصطالح به نام شیعه ایجاد شد. پس در 
  نگاه اول منشا اختالف و منشا چندگانگی، بحث جانشینی بود.

راتر می رود و وارد امپراطوري ها و فرهنگ ها می شود. ایران با آن جامعه اسالمی از شبه جزیره عربستان ف
عظمت اسالم را می پذیرد. اسالم به سمت شبه قاره هند می رود، سمت آفریقا می رود و به بخش هایی از اروپا 

  شود. نزدیک می
اید بدانند ب اندپذیرفتهها، پیشینه هاي مختلف و از دین جدیدي که ها، اندیشهاین قشر عظیم مسلمان با فرهنگ

  در حوزه عقاید، در حوزه بایدها و نبایدها(فقه) چه بکنند؟
بعد از پیامبر هنوز خیلی جامعه گسترده نشده بود و اگر براي کسی سوال فقهی پیش می آمد سریع به خانه  

صحابه  نداشت ایناصحاب و کسانی که با پیامبر بودند می رفت و سوالش را می پرسید. خیلی هم براي او فرق 
  کرد. چه کسی باشد. شاید به اولین نفري که می رسید یا همان چند نفر مشهوري که بودند از آنها سوال می

اصحاب هم در مدینه بودند و به خاطر دستوري که خلیفه دوم داده بود حق خروج نداشتند. بعد از خلیفه دوم  و 
ناطق مختلف پخش شدند. بخشی به شام رفتند ،بخشی به برداشتن منع حضور اصحاب در مدینه، اصحاب در م

مصر و بخشی آمدند در عراق. حاال بر فرض مردم عراق می دانستند که اگر سوالی داشتند به کوفه بیایند و از 
  عبداهللا بن مسعود سوال کنند. 

ا را مکتب ه این صحابه اي هم که می رفتند به مناطق مختلف، با حوزه درسی که داشتند، کم کم یک سري
تشکیل دادند. ولی حوادث اجتماعی هنوز سرجاي خودش هست، آنهایی که شیعه بودند کمتر سراغ این مکاتب 

د. ولی اهل دادنرفتند. لذا بزرگان شیعه تا جایی که امکان داشت به ائمه یا به منصوبین از طرف ائمه ارجاع میمی
ان کم براي خودشد، شاگردان اولیه حلقه هاي اولیه کمها کم کم پیشرفت کرسنت در مکتب ها بودند. مکتب
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د، تر شها یک مقدار روشنصاحب تالیف و نظر شدند. در کنار حوادث سیاسی که در شرف وقوع بود مرزبندي
  بینش اعتقادي به گونه اي، بینش سیاسی به گونه اي و بینش فقهی نیز به گونه اي از دیگران تفکیک شد.

د و تابعین(کسانی که صحابه پیامبر را دیدند ولی خود پیامبر را ندیدند) آمدند. تابعین کم کم صحابه از دنیا رفتن
براي خودشان در جاهاي مختلف درس و مسلک تشکیل دادند. بنابراین از اوایل قرن دوم اولین مذهب فقهی را 

  سنت مشاهده می کنیم.در اهل
  مذاهب فقهییري گ شکل

چهارچوب مشخص در نحوه استنباط احکام که چه  سیستم فقهی با یک یعنی یک» مذهب«گوییم  وقتی می
چیزي معتبر هست و چه چیزي نیست؟ بر فرض فالنی پیش من آمد و گفت پیامبر اینچنین گفت آیا من از 
صحبت ایشان می توانم استنباط فقهی بکنم یا خیر؟ آیا خبرواحد به آن اخذ بشود یا نه؟ با قرآن چطور باید رفتار 

  چقدر ارزش دارد؟ سخنان تابعین چقدر ارزش دارد؟ و ... بشود؟ صحبت هاي صحابی
یک نکته: وقتی که به یک سنی مذهب برسید، باید در سه حوزه او را آنالیز کنید. در حوزه فقه، در حوزه عقاید و 

  آنالیز بشود. -ه یکی از این سه حوزهن - این سه حوزه همه  در حوزه طریقت. هر سنی باید در
  

  حنفیفقه 
» ابوحنیفه« ه.ق) است که او را به اسم 150-80کیل می شود توسط نعمان بن ثابت (اولین مکتب فقهی که تش

  سنت حول افکار ابوحنیفه است. مند در حوزه فقه اهلگیري نظاممیشناسیم. اولین شکل
 اجداد ابوحنیفه از اهالی کابلِ ایران قدیم و افغانستان فعلی بودند. خودش در کوفه بزرگ شد. ابوحنیفه در کوفه

که  مانیسلی اب بن حماداست و کسی است که پیامبر را ندیده  و صحابی را هم ندیده است. استادي دارد بنام 
  خود شاگرد ابراهیم بن یزید نخعی است و ابراهیم هم شاگرد عبداهللا بن مسعود است. 

ه عقلی مبر به صحابمختصات فکري عبداهللا بن مسعود چیست؟ عبداهللا بن مسعود در صحابه موجود بعد از پیا
گرا هستند. طبق این تاثیري که دارد فقه ابوحنیفه بیشتر تابع عقل است. معروف است، در مقابل کسانی که نقل

  پس ببینید سیر اساتید تا برسد به صحابی چقدر در افکار و مکتب تاثیرگذار است.
ا ي پذیرش خبر واحد می گذارد که بگیر است. چندین شرط برامثال ابوحنیفه در پذیرش خبر واحد بسیار سخت

اند ابوحنیفه این شروط تقریبا اخباري که بشود به آن استنباط کرد، بسیار کم می شود. بعضی از باب مبالغه گفته
 هایش قیاس است، قیاس یعنی همان استفادهخبر را قبول داشته که البته مبالغه است. در عوض چاشنی بحث 17

  .از عقل در استنباط احکام
برد چهارچوبی که ابوحنیفه مشخص می کند، دو شاگرد او موثر هستند. یک شاگرد اجرایی و یک شاگر در پیش

علمی. شاگرد اجرایی قاضی ابویوسف است. قاضی آن زمان تقریبا مثل قوه قضائیه فعلی است، قاضی ابویوسف با 



4 |   سنت ی اهلفقهی کالم یجریان شناس  

ه ایجاد می شد، با این چهارچوب محک هایی را کها و محکمهپذیرش چهارچوب ابوحنیفه، قضات و نوع قضاوت
آورد حسن شیبانی است که مجموعه آثار ابو حنیفه را جمع می کند و به صورت منظم درمیبنمیزد. دیگري محمد

  دهد. االن احناف از این دو شاگرد تعبیر به صاحبین یعنی دو یار ابوحنیفه می کند.و بعد از تدوین نشر می
مک کند. براي قیام او کحمایت می کند و آن را تشبیه به روز بدر می» ع«امام سجاد  ابوحنیفه از قیام زید پسر

داند و به خاطر نپذیرفتن ها را جایز نمیداند. حکومت عباسیهاشم میمالی می فرستد و حکومت را حق بنی
رود. وقتی به کسی  ها اذیت، آزار و شکنجه می شود و در اثر همان هم از دنیا میمنصب قضاوت از جانب عباسی

مثل ابوحنیفه در این سن و سال بگویند بیا قاضی شو و بگوید نه، یعنی مبارزه منفی و زیر سوال بردن مشروعیت 
  حکومت عباسی. ابوحنیفه یک پیشینه اجتماعی اینطور دارد.

حنفی ها به نسبت بیشترین پیرو را هم دارند. حوزه فعالیت آن هم شبه قاره (هند و پاکستان و بنگالدش) تا جنوب 
 شود. حوزه جغرافیایی احنافایران و کشورهاي تازه استقالل یافته شوروي را شامل می استان گلستانشرق و 

انی می خواستند فحش محترمانه بدهند می کوفه و عراق بوده است، نوع تفکر کوفه هم عقالنی است. یک زم
حدیث وقتی گرا هستند، اخباریه و اهلگفتند این کوفی است،کوفیه یعنی یا شیعه است یا حنفی که هر دو عقل

می خواستند یک تعریض مودبانه بزنند می گفتند این کوفی است یعنی اهل عقل است با مبانی عقلی سر و کار 
  دارد.

  
  مالکیفقه 

ایجاد می شود، مکتب مالکی است. مالک بن انس رهبر این جریان متولد مدینه است. دومین مکتب فقهی که 
صحابه اي که در مدینه می ماند عبد اهللا بن عمر است. مسلک او حدیثی و خبري است. اصال مدینه خبري بوده 

راین می دهد. بناباست و تابع اخبار و احادیث بوده اند. مالک بن انس در  این فضاي خبري یک نظام فقهی ارائه 
  نظام فقهی ایشان دقیقا بر پایه اعتناي به اخبار بنا می شود.

ستنباط ا یک مثال: از مدارك استناد مالک در استنباط احکام چیست؟ کنار قرآن و سنت، عمل اهل مدینه از منابع
 ب نظر شد قرنه صاحدنیا آمده است یعنی یک قرن از اسالم گذشته است و وقتی کب .قه93است. ببینید سال 

براي ما حجتی جایز  مدینهل اهگوید که عمل یم آن فضااش در نیمه قرن دوم است، دردوم است. حتی پختگی
اند و اند و اینها عملهاي خوبی در مدینه بجا گذاشتهها قبال تابعین و صحابی بودهچون مدنی گویدمیچرا؟  است.

  اسالمی نداشته باشد. د که ریشهامکان ندارد در مدینه چیزي رایج باش
ذاریم، در شود می گگوید این حرفها چیست؟ حکم پیدا نمیفرق این تفکر با تفکر عقلی چقدر است؟ عقلی می

شرع حکم بعضی چیزها گفته شده است و بعضی نه، با عقل مان، مجهوالت را از معلومات کشف می کنیم. پیامبر 
مورد را می بینیم آنهایی را که مثل این ده مورد هستند،  50را نگفته است. این حکم ده مورد را گفته و پنجاه مورد 
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آوریم. مثال ابوحنیفه به اجتهادات تابعین می گفت این اجتهاد است و نظر شخصی ایشان می حکمشان را در می
  باشد ولی مالک می گوید نه قول تابعین حجت است. 

فقهی که به صورت حدیثی نوشته شده است. این در دوران عباسی مالک کتاب موطا را می نویسد. یک کتاب 
است که برخی خلفا پشت آن ایستادند و آن کتاب را پخش کردند و گفتند عمل باید طبق این کتاب باشد و مذهب 

  مالکی هم گسترش یافت.
ت باز نماز ولی دس مثال یکی از نمونه هاي مالکی که شما بخواهید امروز بشناسید چیست؟ اهل سنتی که بی مهر

ذرایع  خوانند. سدمی خوانند. چرا؟ چون معتقد هستند بستن دست مکروه است. لذا بی مهر نماز ولی دست باز می
  از موارد استنباط فقهی شان است.

مالکی ها در ایران نیستند و در خاورمیانه هم حضور ندارند. بیشتر حضور مالکی ها در آفریقا است که در کل هم 
  زیادي را شامل نمی شوند. جمعیت

  
  شافعیفقه 

ترین سومین مکتب از آن محمد بن ادریس شافعی است. شافعی شخصیت عجیبی است. االن از شما بپرسند نزدیک
سنت به شیعه چیست چه می گویید؟ شافعی. اما این را خیلی قبول ندارند. چرا؟ چون اینجا بحث فقهی مذهب اهل

  است. 
فقه عیال الناس فی ال«سفر زیاد رفته است. نسبت به ابوحنیفه می گوید شافعی شاگرد مالک است و از طرفی 

خوار ابوحنیفه در فقه هستند. با هر دو مکتب قبل از خودش آشناست. نقلی و عقلی را خوب مردم ریزه» ابوحنیفه
 یمی شناسد، از لحاظ شخصیتی هم به خصوص چهار پنج سال آخر عمرش که به مصر می رود ، یک نگاه نزدیک

  به اهل بیت دارد، اشعاري هم به ایشان منسوب است.
  و هم الیه وسیلتی      آل نبی ذریعتی

  اعطی بیدي الیمین صحیفتی      ارجوا بهم یوم غدا
گوید اهل بیت ذریعه (وسیله) من هستند، من با اهل بیت است که این یکی از اشعار منصوب به شافعی است، می

به خدا می رسم، امید دارم که در فرداي قیامت به واسطه اهل بیت نامه اعمالم را به دست راستم بدهند. و یا آن 
گویند حب علی و فاطمه رفض است. ایشان می گوید کنند، میشعر معروفش که در جمعی نشستند و صحبت می

بیت) رفض است، جن و انس شهادت بدهند که من رافضی هستم. یک سري نگاه دوست داشتن اینها (اهل اگر
  هاي این طوري از شافعی به ما رسیده است.

شافعی دو دوره دارد. یک دوره در بغداد می آید و خیلی هم می ماند و یک دوره که در مصر حضور دارد. چند سال 
شود ت که در مصر هم از طرف پیروان مذهب مالکی اذیت و آزار و شکنجه میاخر عمرش در مصر است. جالب اس



6 |   سنت ی اهلفقهی کالم یجریان شناس  

و مثل اینکه در این اختالف مذهبی مریض می شود و از دنیا می رود. اولین نفري است که خودش کتابش را 
ین وشان تدوین می کردند. در کتاب الرساله شیوه استنباط را تدتدوین می کند. کتاب هاي دیگران را شاگردان

می کند. عمده جهان اسالم را گشته است، عربستان، عراق، یمن، مصر. نوع نگاه ایشان با توجه به آشنایی که به 
هر دو دیدگاه داشته، ترکیبی است بین خبر و عقل. و برخی از عوامل سیاسی دیگر مثل پذیرش شافعی توسط 

زایی داشته است. و االن شافعی ها از نظر برخی حکام مثال در محدوده شام در گسترش این دیدگاه تاثیر بس
  جمعیتی دومین مذهب بعد از احناف هستند.

پراکندگی آنها در ایران از جنوب ایران یعنی هرمزگان شروع می شود و در بوشهر، کرمانشاه، کردستان،  آذربایجان،  
  ایالم و بخشی از گیالن حضور دارند.

  
  حنبلیفقه 

) است. شخصیت ایشان در چند جمله: در زمان محنت قرآن 254توفاي بن حنبل(مسنت احمدچهارمین امام اهل
  زندگی می کرده است. زمان دعوا بر سر اینکه آیا قرآن خلق شده یا نشده؟ قدیم است یا حادث؟ 

یث گرا، مقابلش اهل حدیث حدکار به جایی می رسد که دادگاه تفتیش عقاید ایجاد می شود و مامون معتزلیِ عقل
ویند قرآن گکنند تمام کسانی که میی گوید قرآن حادث است و یکی می گوید قدیم، بخشنامه میگرا، یکی م

قدیم است به آنها بفهمانید که قرآن حادث است. لذا می رفتند و از قضات می پرسیدند نظر شما چیست؟ اگر 
د بن حنبل تقریبا از جرات داشتند مخالفت می کرذند. مخالفت، شکنجه، زندان و کشتن به همراه داشت. احم

معدود کسانی است که اگر بخواهیم بشماریم دو سه نفري است که تا آخر پاي عقیده اش ایستاد. بیست و هشت 
  ماه زندانی می کشد، پنج سال حبس خانگی دارد، ممنوع از تدریس، ممنوع از مالقات و ممنوع از حضور اجتماعی. 

دست می گیرد. متوکل نزدیک به آراي اخباري هاست. البته برخی  تغییري ایجاد می شود و متوکل حکومت را به
معتقدند که این مساله جنبه سیاسی داشته است. زیرا مامون آنقدر معتصب و غاصب بود و سخت گرفت که مردم 

ها به نوعی جلب رضایت و آرامش بدشان آمد. لذا این چرخش استراتژیک متوکل در عقیده به سمت اخباري
از کسی دلجویی کند به عنوان شاخص این کار باید سراغ چه  بخواهد بود. خب حاال اگر این برگردد عمومی مردم

کسی برود؟ کسی که بیشترین استقامت را کرده است یعنی احمد بن حنبل. مبناي احمد بن حنبل چیست؟ این 
. فهمیدیم همان مالك عمل ماستاست که ما براي استنباط باید فقط سراغ کتاب و روایات برویم، هرچه از روایت 

  لذا عقل اصال به این حوزه راه پیدا نمی کند.
داستان هاي عجیبی از احمد نقل می کنند که می شود سه گونه احمد بن حنبل را برشمرد. یک گونه احمد که 

حمد اکامال ناصبی باشد، یک گونه احمد که شما احساس کنید تا شیعه بودن یک قدم فاصله داشت و یک گونه 
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که سنی باشد با مقتضیات زمان خودش. االن هم این هر سه نظر در مورد احمدبن حنبل وجود دارد. ولی به نظر 
  سنت خودش.من نه ناصبی است، نه مغرض و نه معاند، بلکه کسی است پایبند به اصول اهل

اي امهند یک اعتقادنامه و مرامرود. احمآن ایستادگی و آن حمایت متوکل موجب این می شود که جایگاه احمد باال 
دارد که از ابوبکر خلّال نقل شده است. این اعتقاد نامه به جایگاهی رسید که معیار سنی از غیرسنی شد. اهل سنت 

خوانی نامه احمد همنامه احمد آمده است، اعتقاد ماست و هرچیزي که با مراممی گفتند هر تفکري که در مرام
اف کشد تا اینها بپذیرند که ابوحنیفه و احناي طول میعقاید اهل سنت نیست. لذا چند دههنداشت بدعت بوده و از 

نامه احمد مرجئه اهل بدعت اي داشت و طبق مرامسنت هستند. چون ابوحنیفه یک نگاه مرجئههم جزو اهل
  هستند. بعدا تصحیح کردند که ارجاء ابوحنیفه ارجاء سنت است نه ارجاء بدعت.

حمد در فقه چه بوده؟ صرف حدیث. فقط حدیث مالك است. حنبلی در ایران نداریم. مقداري در شام پس مرام ا
  و مقداري در عربستان هستند.

سنت برسید باید تبعیت کنند از یکی از این چهار مکتب. به نوعی اجتهاد دارند ولی امروز وقتی در فقه به اهل
هاد آنها اصول پذیرفته شده احناف و نظراتی که برخی از اجتهادشان درون مکتب خودشان است. مقدار اجت

دانشمندان بزرگ داده اند. پس اهل سنت از نظر فقهی یا حنفی یا مالکی یا شافعی یا حنبلی هستند که به لحاظ 
  تعداد افراد پیرو، اول حنفی است بعد شافعی بعد مالکی و بعد حنبلی.

  اهل سنت در عقاید چطور هستند؟ این در فضاي فقه بود و یک پاي قضیه حل شد.
  

  سنتکالمی اهل گرایشات
قدیم ها در عقاید دو نوع نگرش بود: یکی گرایش عقلی محض و یکی هم گرایش خبري محض. یک عده معتقد 

آید و رفتند. می گفتند نقل به کار عقاید نمیبودند در عقاید فقط حرف اول و آخر را باید عقل بزند، سراغ نقل نمی
  ل من باید عقیده ثابت کند، اسم اینها معتزله بود.تواند عقیده ثابت کند. عقنمی

گرایش دیگر این بود که این چه حرفی است، عقل چه کاره است؟ عقل اگر می خواست راه باز کند این همه 
رسد. خب پس من اعتقاداتم را از کجا بگیرم؟ ببین ظاهر آمد. اصال عقل به آنجا نمیاختالف بین عقال پیش نمی

تو بپذیر که » انّ اهللا علی العرش استوي«گوید ما اگر داریم حدیث. میگفتند اهل. به اینها میخبر چه می گوید
خدا روي کرسی نشسته است. تخت چه طوري است؟ خدا چه طوري نشسته است؟ و ... نمی دانم. اگر برفرض 

م، خدا می آید. چه در خبري دیدیم که خدا می گوید من شب جمعه از آسمان هفتم به پایین می آیم بگو چش
  دانم. دانم. خدا پا دارد؟ دست دارد؟ نمیطوري می آید؟ نمی

این دو تفکر باهم درگیر می شوند. یکی از زمینه هاي درگیري شان در قضیه محنت قرآن است. مامون معتزلی 
معتزلی ، در رشد حدیث می رود. حمایت هاي مامون از توکل به سمت اهلم کند ومی شود و از آنها حمایت می

  و رواج شان بی تاثیر نبوده است.
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نامه احمد بن حنبل قرار می گیرند یا نه؟ احمد بن حنبل راس الحدیث است، طبق مرام نامه معتزلی ها جزو مرام
او معتزله اهل بدعت است. معتزلی ها تا قرن هفتم می آیند و بعد از حمله مغول از بین می روند. امروز ما در جهان 

نی، او کنیم به عنوان یک سل سنت، معتزله نداریم. پس یادمان باشد که وقتی به ابن ابی الحدید استناد میاه
منکر شدي! او  آورديمعتزلی است. لذا اگر یک سنی بگوید ابن ابی الحدید اصال سنی نیست، نگوییم دلیل کم 

خشري کیست؟ معتزلی است. دلیل از کسی کنیم، زمبراي خودش مبنا دارد. به کشّاف زمخشري وقتی استناد می
  می آوري که اصال او را به عنوان اهل سنت قبول ندارند. 

، این بگوید عقل یکرسند که تام عصر با یکدیگر به این نتیجه میدر این کشمکش و درگیري، دو مصلح تقریبا ه
. عراقدر يدیگراست و  یکی در سمرقند اي را انتخاب کنیم.است که ما راه میانهدیگري بگوید نقل؟ عهد این آمده

  همدیگر را هم ندیدند ولی در یک عصر می آیند مکتبی را ارائه می دهند که بتواند بین عقل و نقل جمع کند.
توفاي دو مدر سمرقند و اشعري در عراق.  هر یکی ابو منصور ماتریدي است و دیگري ابوالحسن اشعري. ماتریدي

کنند که هم عقلی است هم نقلی. به د دو دستگاه فکري اعتقادي بنا میآین. این دو میهستند اوائل قرن چهار
اشاعره. این دو شود مکتب ماتریدیه و دیگري مکتب گزینند که یکی میآیند شیوه اعتدال را برمینوعی می

  .بخشی از نقل را وارد کردندخود بخشی از عقل وهم دارند ولی در شیوه فات جزئی بااختال
معتزلی ها که از بین رفتند. پس اهل سنت امروز در پیروي از اعتقادات، سه مکتب می توانند داشته باشند: یا 
حدیثی باشند، یا ماتریدي و یا اشعري. یعنی ممکن است کسی مثال در فقه تابعیت کند از مکتب امام شافعی ولی 

عقایدي حدیثی هستند. شافعی ها یا حدیثی هستند  اعتقاداتش را از اهل حدیث بگیرد. حنبلی ها از نظر فقهی و
  یا اشعري، البته غالبا اشاعره هستند.

احناف، غالبا ماتریدي اند. اگر ماتریدي نباشند، اهل حدیث هستند. البته ممکن است یک حنفی پیدا کنید که 
 هم بین اشعري واشعري مسلک باشد. اشعري و ماتریدي نزدیک هم هستند و خیلی فرقی ندارند. مالکی ها 

اند. با این تفاسیر یک نگاه کلی که بیندازیم می حدیثی هستند. مالکی ها بیشتر اشعري هستند وگرنه اهل حدیث
 بینیم که اهل سنت غالبا با عقل مشکل ندارند. اهل حدیث هم که باشند یک چیزي شبیه اخباري ها شیعه هستند. 

جایگاه کتب صحاح سته روشن می شود. فقط اختالفی در معتبرتر پس نظام اعتقادي همه خبري شد. اینجاست که 
بودن صحیح مسلم یا بخاري وجود دارد که غالبا قائل هستند که اول صحیح بخاري بعد مسلم و بعد بقیه معتبر 
 هستند. احناف هم در طول تاریخ به این سمت کشیده شدند و اعتبار این کتب را قبول دارند. البته خود این مذاهب

اند. براي مثال اگر مسجد جامع اموي سوریه بروید چهار محراب هاي شدیدي داشتهاي از موارد درگیريدر پاره
در مواردي هم جنگهایی در گرفته است که یک پاي  کردند.دارد براي چهار مذهب که پشت سر هم اقتدا نمی

رین ثی که داشتند، کمترین قاضی را هم داشته اند. بیشتاند. حنابله به خاطر جمود حدیثابت آن هم غالبا حنابله بوده
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 آید و قاضی هم که میتر بدست میقاضی از احناف است. چون به خاطر سیستم فکري که داشتند حکم آسان
  خواهد حکم کند و ماجرا را حل کند.

  

  سنتاهل طریقتیگرایشهاي 
طریقتها را قبول  فرد سنیاما در بحث طریقت ها اگر بخواهیم بک تقسیم ثنایی داشته باشیم، باید بگوییم آیا این 

  دارند یا نه؟ البته غالب اهل سنت با طریقت ها مشکل ندارند.
سري گیرد و یکنه است که در پی یک شیخی صورت میمنظور از طریقت همان منش و مسلک عرفانی و صوفیا

ریقت نقشبندیه، قادریه، هاي مشهور چهار طتعداد آنها زیاد است. ولی طریقت ... هم دارد کهآداب اخالقی و اذکار و
  شاخه تقسیم می شوند. 80-70بهتقریبا ها سهروردیه هستند. البته این طریقتچشتیه و 

ها وجود دارد این است که غالب طریقت ها، قطب االقطابشان امام علی(ع) است و از نکته اي که در طریقت
  همه طریقت ها جاریست. ایشان به پیامبر می رسد. این مسئله جز در یکی دو زیر شاخه، در

لی اند. وگراتر شدهاند. گاهی بدعت ها در آنها زیاد شده و گاهی عقلاینها در طول تاریخ فراز و فرود زیادي داشته
ا صوفیان بامروز در میان اهل سنت یکی از نمادهاي دینداري اهل سنت صوفی بودنشان است. البته نباید اینها را 

  دین.تصول اخالقی و نمادي از دینداري وسري اسنت یعنی پایبندي به یکبودن در اهلشیعه مقایسه کرد. صوفی 
  در ایران تقریبا همه این جریانات طریقتی وجود دارند ولی نقشبندي و قادري بیشتر هستند. 

؟ دحال باید به این سوال جواب داد که جایگاه وهابیت کجاست؟ رابطه وهابیت با اهل سنت چگونه تبیین میشو
  تباین، تساوي، عموم و خصوص من وجه یا مطلق؟

اینکه می گوییم وهابیت با اهل سنت تضاد دارند منظور چیست؟  تا حاال اهل سنت را با معیارهایشان و عملکرد 
  مشخصشان شناختیم. گذرا وهابیت را هم بشناسیم.

 دالحلیم معروف به ابن تیمیه از یکاین روندي که ذکر شد پابرجا بود تا قرن هفتم. در قرن هفتم احمد بین عب
خانواده حنبلی در شام ظهور می کند. عالمی است که تالیفات زیادي دارد. با صوفیان اصال میانه خوبی ندارد. ردي 

ن کتاب در نویسد. ایدر رد شیعه می» منهاج السنه النبویه«بر محی الدین و ابن عربی دارد. فقط یک کتاب به نام 
  ي کتاب عالمه حلی نوشته شده است که سلطان خدابنده را شیعه کرده بود.هاجواب بازتاب

به گفته بزرگان اهل سنت در این کتاب چون بحث نقد و رد بوده است متاسفانه از مدار انصاف خارج می شود. 
  کند.گاهی ضدیت این کتاب با شیعه به جایی می رسد که او را به نصب نزدیک می

میه بیشتر در فضاي اهل سنت است. چون در شام بوده است و همه اهل سنت بوده اند و بقیه کتاب هاي ابن تی 
در فضاي موجودي که از صوفیان و ... دیده بود شروع کرد به ابراز چند عقیده خاص مانند اینکه سفر براي زیارت 
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به غیرخدا حرام است،  اهللا حرام است، نذر براي غیرخدا حرام است، توسلحرام است، زیارت قبر حتی قبر رسول
  استغاثه به غیرخدا حرام است و... او همه این ها را با عنوان شرك بیان کرد.

این حرفها در جامعه خودش یعنی شام سروصدا ایجاد کرد. دادگاهی تشکیل دادند و نمایندگانی از چهارمذهب 
ف مبانی اهل سنت تشخیص می اهل سنت در دادگاه حاضر شدند و هرچهار مذهب حرفهایش را نپسندیده، مخال

در زندان می میرد. بعد اعالم  728شود و در سال زندانی می 726دهند و زندانی اش می کنند. ابن تیمیه در سال 
  تیمیه باشد مسلمان نیست و ... .کردند که هرکس بر دین ابن

داند. ان میم او را مستحق زندابن تیمیه حنبلی بود. یعنی در فقه و اعتقادات حدیثی بود ولی یک قاضی حنبلی ه
دهد. ابن تیمیه حدیثی مسلک بود ولی اولین در همان زمان یک حدیثی دیگر جواب مستند به تمام ادعاهاي او می

تقادات نویسد که در فقه شافعی است ولی در اعنقدهاي معاصر به او را یک حدیثی مسلک بنام فقیه الدین سکّی می
چ نام دارد.  پس حدیثی بودن و حنبلی بودن هی» شفاء الصغار فی زیارة خیراالنام«حدیثی است. این کتاب کتاب 

  کدام توجیهی براي حرفهاي ابن تیمیه نشد.
نکته اي که باید بدان توجه کرد این است که ابن تیمیه مباحث فقهی را رنگ عقایدي داد. افعال مکلفین در حوزه 

تحب یا مباح یامکروه یا حرام. به این منوال حتی قبل از ابن تیمیه فقه است. رفتن به زیارت یا واجب است یا مس
  هم بود. لذا برخی مثال توسل به غیر خدا را مکروه میدانند یا ... .

ین اعمال از دایره اسالم خارج تیمیه این را رنگ عقایدي زد و گفت اینها شرك است و فاعل ااما حرف جدید ابن
قبور باشد، ائل به حرمت زیارتکسی ق همفرض شود. قبل از او برهدر میناموسش  مال و شود و خون ومی
ه شد ک» شرك«است مثل نگاه به نامحرم. ولیدهد مرتکب گناهی شدهگفت کسی که این کار را انجام میمی

  حدودي قائل به اجتهاد بود.تیمیه البته تااست. ابنیعنی از مرز اسالم خارج شده
ی می نامند. درحالی که ناصبی وصفش عداوت با اهل بیت است. ما االن تقریبا ناصبی نداریم. برخی او را ناصب

همه اهل سنت به تناسب کمتر و بیشتر محب اهل بیت هستند. کسی که وقتی اسم علی(ع) را با پسوند رضی اهللا 
  ت سخت است.عنه می آورد یعنی محب است. سعی کنیم عنوان نزنیم. عنوان زدن راحت است ولی شناخ

سنت قبول ندارد. از اجتهادات دیگرش از اجتهاداتش این است که سه طالقه در مجلس واحد را برخالف غالب اهل
تعریف جدیدي است که از عبادت میدهد. هرنوع خضوع و خشوع در برابر دیگري را عبادت تعریف کرد. لذا وقتی 

همون عبادت می شود و شرك می شود. البته این را نه  شما توسل، نذر یا استغاثه که میکنی این خضوع و خشوع
  اهل سنت معاصر پذیرفتند و نه حدیثی مسلک ها می پذیرد و نقدهایی هم به او نوشتند.

ابن تیمیه شاگردي بنام ابن قیم جوزي دارد که اندیشه اش را ترویج کرد. بعد از شاگردش خبري از اندیشه اش 
گاه در سه ناحیه رشد می کند. دریمن ابن امیر صنعانی، در شبه قاره هند شاه که دوباره این ن 12نیست تا قرن 

  ولی اهللا دهلوي، در شبه جزیره عربستان محمد بن عبدالوهاب. 
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محمدبن عبدالوهاب حنبلی کامال اندیشه ابن تیمیه را می پذیرد. ابن تیمیه در شام عالم پرور این حرف را زد و 
د پیوند سعولوهاب در بیابان هاي شبه جزیره گفت و با حاکم عصر خودش یعنی آلزندانی شد ولی محمد بن عبدا

برقرار کرد، بعد حمایت انگلیس و پول نفت، شکست عثمانی و ضعف مسلمین و استعمار غربی ها، تقویت بنیه 
را واقع  است اي وهابیت و چتر حمایتی که عربستان بر سر افراطیون بنا می کند و ...آنچه که شدهمالی و رسانه

کند. ولی متاسفانه امروز کسانی می خواهند بگویند که اهل سنت همان وهابیت است. پس وهابیت از اهل می
  سنت نیست با این بالیی که خود اهل سنت برسر ابن تیمیه می آورند.

دگاه حنبل در دی وهابیت مقلد نیست ولی احناف ایران مقلد امام اعظم ابوحنیفه هستند و ... . حتی خود احمد بن
ز منظر گرایی بود که اوهابیت اثر و ارزشی ندارد. چرا که عینکی که محمدبن عبدالوهاب با آن نگاه می کند حدیث

ابن تیمیه نگاه می کند. معتبرات ابن تیمیه براي ابن عبدالوهاب معتبر است. لذا راحت برچسب وهابیت را به 
  نکه مقلد نیست. پس وهابیت را ما در جمله اهل سنت نمی دانیم.هرکسی نزنید. وهابیت شاخصه دارد. یکی ای

  دوم اینکه آیا همه اهل سنت می دانند وهابیت از اینها نیست؟ نه همه نمی دانند. سوال

سوال سوم چرا گرایش به وهابیت زیاد است؟ جواب اینکه این سوال از کجاست و کی گفته که گرایش به وهابیت 
فریقایی که از لحاظ مادي و فرهنگی در ضعف هستند بیشترین هزینه را کرد ولی کمترین زیاد است؟ وهابیت در آ

نتیجه را گرفت. دلیلش این است که در آفریقا طریقت ها خیلی فعال هستند و این دو با هم جمع شدنی نیستند. 
  طریقت یعنی ذکر، توسل، حلقه و ... که اینها همه در وهابیت شرك است.

ا االن با مت به نام سلفیت. سلفیت یک جعل اصطالح است که به فقه کاري ندارد. یعنی بله یک چیزي هس
اند ولی در عقاید اهل حدیث از منظر ابن تیمیه هستند. دقت مقلد یکی از مذاهبجماعتی روبرو هستیم که در فقه 

ت. ولی بن تیمیه اسشود که نمی توان هر حدیثی را سلفی نامید. مثال سکّی خودش حدیثی است ولی منتقد ا
خروجی اینها اگرچه بر خالف وهابیت مقلدند ولی خروجی وهابیت میشود و می گویند که مثال توسل به مرده 
شرك است. چون در عقاید از منظر ابن تیمیه حدیثی شده است. ما به این سلفی می گوییم که با وهابیت خیلی 

  فرق دارد.
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