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تاریخ دریافت ،1396/9/29 :تاریخ پذیرش1397/7/17 :

چكيده
ســلفیه یا سلفیگری ،جریانی است که مدعی پیروی از مســلمانان نخستین است و ریشه در قرون نخستین
اسالمی دارد .دو شعبه اصلی جریان ســلفیه عبارتند از :سلفیه سنتی و سلفیه اصالحگرا .در این پژوهش به
چگونگی شکلگیری سلفیه ،تغییرات تاریخی و تقسیمات آن از آغاز تا وفات یکی از بزرگترین اندیشمندان
آن؛ یعنی رشیدرضا پرداخته شده است .در این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع
کتابخانهای صورت گرفته اســت ،این نتیجه به دست آمد که جریانهای مختلف سلفیه ،تفاوتهای زیادی باهم
دارند و این تفاوت در نوع برخورد آنان با سایر مسلمانان نیز متبلور است.
کلیدواژهها :سلفیگری ،سلفیه سنتی ،سلفیه اصالحگرا ،ابنتیمیه ،ابنعبدالوهاب ،محمد رشیدرضا.

 .1المنجد فی اللغة ،ص.346
 .2معجم مقاییس اللغة ،ج ،3صص95و.96
 .3جریان شناسی سلفیگری معاصر ،صص.22-18
« .4پیدایش و گسترش اسالم سیاسی :تحلیل گفتمانی متنگرا» ،ج،2
ص.124
 .5او در تحقیق کتاب األعمال الکاملة ،این تقســیم بندی را ســلفیه
نصوصی و عقلی نامیده است (األعمال الکاملة ،ج ،1ص.)187
« .6پیدایش و گسترش اسالم سیاسی :تحلیل گفتمانی متنگرا» ،ج،2
ص.110
 .7او بــا عنایت به موضوع مطالعاتی خود؛ یعنی حوزه تاریخ معاصر،
وهابیت را به جای سلفیه سنتی به کار گرفته است (اندیشه سیاسی در
اسالم معاصر ،ص.)131
 .8مضاوی رشید نیز در ذکر تحوالت معاصر ،وهابیت را به جای سلفیه
سنتی استفاده کرده است (مساءلة الدولة السعودیة ،ص.)14

سلفیه سنتی

 )1زمینههای پیدایش

از همــان اوایــل ظهور اســام ،نگاه مســلمانان به
پیامبرشــان نگاهی ویژه بود .بدینگونــه که وی را
سرمشق و الگوی زندگی خود تصور میکردند و البته
سفارشــهای قرآن نیز بر این رفتار مسلمانان بیتأثیر
نبود 12.از این رو ،طبیعی بود که بسیاری از مسلمانان
چشم به رفتار و گفتار پیامبر(ص) دوخته بودند ،تا هر
کاری انجام میدهد ،از او پیروی نمایند .پس از رحلت
پیامبر(ص) ،این الگو از مردم گرفته شد .بنابراین آنان
به یادآوری رفتار و گفتار پیامبر(ص) پرداخته و سعی
داشتند همچنان او را سرمشــق خود نگهدارند 13.در
 .9جریان شناسی سلفیگری معاصر ،صص.22-18
« .10سلفیه و تقریب» ،صص.150-131
 .11خاطرات االفغانی ،ص.248
 .12احزاب.21 ،
« .13سلفیان تکفیری یا الجهادیون» ،ص.165
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مقدمه
سلفیه به ریشه عربی «سلف» برمیگردد که به معنای
سپری شدن ،تقدم و پیشی گرفتن است 1و نیز به معنای
کسانی است که درگذشــتهاند 2.سلف در اصطالح به
صحابه پیامبر(ص) ،تابعان ،تابع تابعان و ائمه چهارگانه
فقه اهلسنت و در کل به مسلمانان سه قرن اولیه گفته
میشود (غیر از کسانی که اهلسنت آنان را اهل بدعت
میدانند) .پس یکی از معانی اصطالحی سلف ،عبارت
اســت از کسانی که مذهبشان مورد تقلید افراد پس از
آنان قرار گرفته است ،مانند ابوحنیفه ،مالک ،شافعی و
ابنحنبل که خود جزء سلف اهلسنت کنونی میباشند،
در حالی که صحابه و تابعان هم برای اهلسنت و هم
برای این ائمه چهارگانه ســلف محسوب میشوند و
3
سلفیه نیز کسانی هستند که از سلف پیروی میکنند.
ســلفیه به هیچ عنوان یک جریان یکدست و واحد
نیست ،بلکه طیف متنوعی از جنبشها را شامل میشود
که همگی آنها بهرغم باورها و رفتارهای مختلف ،در
رهیافت نابگرایانه و تمایل به بازگشت به اصل مذهب
دارای اشتراک هستند ،آن هم به این معنا که با جدیت
و سرسختی ،خواهان از ســرگیری و تکرار مدلی از
4
عصر رسالت پیامبر اسالم(ص) هستند.
یکی از تقســیماتی که برای سلفیه مطرح شده ،تقسیم
ســنتی و اصالحگرا اســت .محمد عمــاره 5،منصور
انصاری 6،حمید عنایت 7و مضاوی رشــید 8،از جمله

کسانی هستند که بدین تقســیمبندی معتقدند .تفاوت
این دو جریان در نوع پیرویشان از سلف است .سلفیه
سنتی معتقد بود سلف به دلیل نزدیکتر بودن به عصر
زندگی پیامبر(ص) و نزول وحی ،درک بهتری از قرآن
و سنت دارند .در نتیجه فهم این سلف حجت است 9و
اقوال سلف در صورت نبود حکمی از کتاب و سنت،
مرجع نهایی میباشد .اما سلفیه اصالحی بر عمل سلف
تأکید داشــت تا فهم آنها؛ 10بدیــن معنی که معتقد بود
مسلمانان باید همان صفاتی را که سلف دارا بودند ،در
11
خود احیا کنند ،از جمله سخاوت ،رحم ،شفقت و . ...
بر همین مبنا در این پژوهش ســلفیه در چهارچوب
این تقسیمبندی تا دوران رشیدرضا مورد بررسی قرار
گرفته است .هدف این تحقیق تبیین مختصر تحوالت
سلفیه و روشن کردن ظرفیت دو جریان اصلی آن برای
همزیستی با دیگر مذاهب اسالمی میباشد .فرضیه این
پژوهش آن است که سلفیه میتواند این همزیستی را
داشته باشد.
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نتیجه چنیــن رویکردی و نیــز در مخالفت با رواج
افکار مدرســه اهل رأی (که به رأی انســانی ارج و
قرب گذاشــته و با قائل شدن نوعی تسلط برای عقل
از اهمیت نص و حدیث میکاست) ،مکتب اهلحدیث
شــکل گرفت که به نص ،التزام کامل داشت و به کتب
14
فالسفه پیشین و متکلمان اعتماد نداشت.
در همان حال که مســلمانان مشــغول توسعه دادن
مرزهای قلمرو مســلمانان در آن سوی شبه جزیره
عربســتان بودند ،مواجهه مستقیمی با فرهنگها ،ادیان
و گرایشهای فلســفی متفاوتی که در میان یهودیان،
مسیحیان ،صابئان و زرتشتیان بود ،پیدا کردند .عالوه
بــر این ،آنها با اوضاع و احوال و چالشــهای فکری
جدیدی مواجه شدند که باید برای آنها پاسخهایی به
دست میآوردند .آنها عالوه بر قرآن ،از تفکر عقالنی
نیز برای معرفی و تبیین مفاهیم و آموزههای اسالمی
استفاده کردند و بدینسان رشتهها و جریانهای فکری
نوین درون تفکر اســامی پدیدار شــد .پرداختن به
علوم عقلــی ،پیدایش مکاتب جدیــدی را به دنبال
داشــت که منجر به ایجاد شکافهایی در امت مسلمان
گردید .برخی از نظــرات این مکاتب ،تهدیدی برای
فهم برخی از مسلمانان از مسئله توحید؛ یعنی آموزه
محوری اســام ،قلمداد میشــد .همچنین آنها برای
تفکــر عقلگرایانه و مناقشــات کالمی اهمیتی بیش
از حدیث قائل شــدند .سرانجام تنوع آراء و بحثهای
شــدید بین طرفداران مکاتــب کالمی ،باعث ظهور
گرایش فکری دیگری به نام اهل حدیث شــد که از
بازگشت مســلمانان به اسالم ساده و بیپیرایه و فهم
آموزهها براساس قرآن ،سنت و احادیث به جا مانده
از سلف ،حمایت میکرد.
قرن ســوم قمری نقطه مهمــی در تاریخ این جریان
بود؛ زیرا رشد نهضتهای فلســفی و کالمی گوناگون
باعث شده بود ،تا نگرانیها از دور شدن از سنت سلف
« .14دو جریان اخباریه و ســلفیه در مواجهه با عقالنیت تشریعی»،
ص.36

افزایــش یابد .بنابراین بســیاری از اصحاب حدیث
در ســده سوم حتی شــیوه متقدمان را در حفاظت و
پاسداشت از سنت سلف کافی نمیدانستند 15.یکی از
مهمترین این افراد ،احمد بن حنبل بود.
احمد بن حنبل شــیبانی در بغداد بــه دنیا آمد و در
خدمت امام شــافعی به آموختن فقــه پرداخت .وی
احادیث فراوان جمعآوری نمود و در کتاب مســند
ارائه داد .او در زمان خالفت معتصم عباســی به دلیل
مخالفتش با عقیده معتزلیها مبنی بر خلق قرآن ،شالق
خورد و حبس کشــید و ســرانجام در سال 241ق/
16
855م در بغداد از دنیا رفت.
احمــد بن حنبل ،نه تنها طریقه اصحاب حدیث را که
از پیشــینیان به میراث برده بود ،احیــا کرد ،بلکه با
تعالیمی که عرضه داشــت ،برای تنظیم مبانی فکری
آنان کوشش کرد و از همین رو پس از وی ،اصحاب
حدیث بیش از هرکس به گفتهها و نوشتههای وی در
تأیید افکار خویش استناد جستند 17.او در جمعآوری
و حفظ سنت ،همت بسیار گماشت ،اما در فقه کتابی
ننوشت ،بلکه این شاگردانش بودند که اقوال ،افعال و
جوابهــای فقهی او را جمعآوری کرده و روش وی را
18
ارائه دادند.
احمد بن حنبل به كتاب خدا و ســنت پیامبر(ص) و
اقوال صحابه توجه داشــت و قیــاس 19را در مرحله
آخر قرار میداد 20.پیروان او تفســیر قرآن با رأی و
اجتهاد را رد کرده و رجوع به تفســیر صحابه را الزم
میدانستند .آنان تا بدانجا پیش رفتند که خبر واحد را
بر قیاس مقدم شــمرده و حتی عمل به حدیث ضعیف
« .15جنبشهای اسالمی و سلفیگری از باور تا عمل» ،ج ،2ص.128
 .16وفیات األعیان ،ج ،1صص63و.64
« .17احمد بن حنبل» ،ج ،6ص.718
 .18تاریخ فقه و فقها ،ص.85
 .19قیاس در اصطالح اصول فقه عبارت اســت از :ســرایت دادن
حکــم مورد معلوم الحکم به مورد مجهول الحکم به دلیل وجود علت
مشترکی بین آن دو مورد (قواعد اصول فقه ،ج ،2ص .)94به عبارت
دیگر :جاری کردن حکم اصل بر فقه زمانی که علت مشترک باشد.
 .20طبقات الحنابلة ،ج ،1ص.6

 .21العدة فی اصول الفقه ،ج ،1صص888 ،721 ،710و.942
« .22اصول فتاوی احمد بن حنبل و کانت فتاویه مبنیه علی خمســه
اصول .احدها نص» (إعالم الموقعین ،ج ،2ص.)50
« .23االصل الثانی الحمد ،فتاوی الصحابه» (همان ،ج ،2ص.)54
« .24الثالث مــن فتاوی الصحابه اذا اختلفوا ،االص الثالث من اصوله:
اذا اختلف الصحابه تخیر من اقوالهم ما کان اقربها الی الکتاب و السنه»
(همان ،ج ،2ص.)55
« .25االصل الرابع :االخذ بالمرسل و الحدیث الضعیف ،اذا لم یکن فی
الباب شیء و هو الذی رجحه علی القیاس» (همان).
« .26االصل الخامــس عند احمد :القیاس للضــروره» (همان ،ج،2
ص.)59
 .27نشوار المحاضرة ،ج ،2ص.233
 .28الکامل ،ج ،20صص33و.34
 .29طبقات الحنابلة ،ج ،2ص.22

 .30مبانی فکری سلفیه ،ص.112
« .31جنبشــهای اســامی و ســلفیگری از باور تــا عمل» ،ج،2
صص128و.129
 .32الدرر الکامنة ،ج ،1صص.186-168
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(ضعیف در اسناد) را الزم دانستند 21.ابنقیم جوزیه در
یک جمعبندی اصول روش احمد بن حنبل را اینگونه
23
ذکر میکنــد -1 :نصوص -2 22فتــاوای صحابه
 -3هنگام اختالف فتــاوای صحابه ،انتخاب یکی از
24
فتاوای صحابه که به کتاب و ســنت نزدیکتر است
26
 -4مرسل و حدیث ضعیف -5 25قیاس.
از جملــه پيشــوايان متعصب حنابله بغــداد پس از
ابنحنبــل ،بربهــاري (د 329ق941 /م) بود .وي با
هرگونــه عزاداري براي امام حســين(ع) مخالف بود
و با آن به ســختي برخورد ميكرد 27.از دیگر اعمال
مهــم بربهاري آن بــود که مــردم را از زیارت قبور
بازمیداشت 28.مخالفت وی با زیارت قبور ،مخالفتی
مطلق بود؛ زیرا قبــور را بتهایی میخواند که مردم به
دور آنها طواف میکنند 29و هیچ شرایطی برای مجاز
شــمرده شدن زیارت از ســوی وی ذکر نشده است.
بنابراین او از نظر مخالفت عملی با زیارت قبور ،جزء
پیشگامان به شمار میآید .اهمیت این امر از آن جهت
بیشتر میشود که مبارزه با زیارت قبور ،همواره یکی
از شــعارهای اصلی ســلفیه در دورانهای بعدی بوده
است.
از دیگر بزرگان سلفگرا پس از احمد بن حنبل میتوان
به افراد ذیل اشاره کرد :ابنابيزيد قيرواني (د 386ق/
996م) که مالكي مذهب بود ،اما در گروه سلفگرايان
قرار میگیرد .وی در اعتقاد نامهاش بر تبعيت از سلف

صالح تأكيد کرده است .شخص بعدي ابنبطه عكبري
حنبلــي (د 387ق997 /م) ،صاحب كتاب اإلبانة عن
شريعة الفرقة الناجية بود كه به سلف توجه تام داشت
و ميگفت« :آنچه از سلف به ما رسيده ،برايمان كافي
اســت و از آنچه به ما نرسيده ،سؤال نكنيد كه خود را
هالك ميكنيد» .ابنمنده حنبلي (د 395ق1005 /م)
نيز از كســاني بود كه به سلف توجه داشت و كتابهای
اإليمان و الرد علي الجهمیة خود را بر اين اســاس به
30
نگارش درآورد.
 )2پیدایش توسط ابنتیمیه
به معنای دقیق کلمه ،ســلفیه در قرن هفتم قمری بین
پیروان مکتب حنبلی و اندیشــمندان حدیث بهویژه به
وسیله ابنتیمیه شکل گرفت و غالب پژوهشگران نیز
در تحقیقــات خود همین نقطه را محل آغاز مطالعات
31
مربوط به سلفیه میدانند.
احمد بن عبدالحلیم ،معروف بــه ابنتیمیه حرانی در
ســال 661ق1263 /م در حران به دنیا آمد و پس از
مطالعه معقول و منقول ،در راه ابراز عقیده خود ،مدتها
در حبس به ســر برد؛ زیرا علما و قضات آن روز با
دیدگاههای وی موافق نبودند .وی نویســندهای فعال
بود و تألیفات فراوان از خود به جای گذاشــت و در
32
سال 726ق1326 /م درگذشت.
پیش از بررسی اندیشــههای ابنتیمیه درباره پیروی
از ســلف ،بهتر اســت اندکی به زمینههــای تاریخی
شــکلگیری این اندیشــهها پرداخته شود .در همین
راســتا ،باید ابتدا پرســید :چه عواملی باعث شد که
ابنتیمیه و جریانش احساس کنند احیای دوباره سنت
سلف ضرورت دارد؟ برای پاســخ به این سؤال باید
ابتدا به رویدادهای تاریخی نزدیک به عصر ابنتیمیه
نظری افکنده شــود .مهمترین این رویدادها ســقوط
خالفت عباســی به دست مغوالن بود .مس ّلم است که
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ســقوط این خالفت ،آن هم به دست یک قوم کافر،
میتوانسته تردیدهای جدی در مشروعیت و کارایی
گفتمان سنی پدید آورد و دغدغه فکری سختی را در
میان مســلمانان ایجاد نماید .در مقابله با این مصائب
و ســؤاالت بود که برخی علمای سنی ،ناچار شدند
علتی برای این انحطاط مسلمانان در عصر خود ارائه
دهند .به زودی برخی از آنان پاسخ را اینگونه یافتند:
انحراف از راه مستقیم اسالم سلف (از نظر آنان).
ابنتیمیــه به احیای عقاید حنبلیها اکتفا نکرد ،بلکه به
نوآوریهایی در مکتب حنبلی دست زد .از جمله بدعت
شمردن سفر به منظور زیارت ،ناسازگار دانستن تبرک
و توســل به انبیا و اولیا با توحیــد و همچنین انکار
بســیاری از فضایل اهلبیت(ع) کــه در برخی کتب
معتبر اهلسنت چون صحیح بخاری و صحیح مسلم و
حتی در مسند ابنحنبل آمده است 33.به عنوان مثال
از پیامبر(ص) روایت شده اســت که خطاب به امام
علی(ع) فرمود« :الیحبّک ّإل مؤمن و ال یبغضک ّإل
منافق» .روایاتی نزدیک بــه این مضمون که حب و
بغض امام ،مالک ایمان و نفاق دانســته شده ،به تواتر
در منابع شیعه و سنی نقل گردیده است 34.اما ابنتیمیه
با تکذیب این احادیــث میگوید« :خداوند در قرآن
نشــانههای متعددی برای منافقان برشمرده ،اما بغض
علی(ع) را نشــانه نفاق نشمرده است» 35.او همچنین
دعــای پایانی خطبه غدیر یعنی «خدایا هرکس او را
دوست دارد ،دوست بدار و هرکس او را دشمن دارد،
دشــمن بدار» را تکذیب میکرد 36،در حالی که این
حدیث در مسند ابنحنبل 37آمده است.
وی حاجــت خواســتن از قبور حتی قبــر انبیا را
شــرک میدانســت و از نظر او مرتکب این عمل
« .33سلفیگری نوین در تقابل با راهبرد وحدت اسالمی» ،ص.90
 .34صحیح مسلم ،ج ،1ص86؛ مســند اإلمام احمد بن حنبل ،ج،1
ص.128
 .35منهاج السنة النبویة ،ج ،7ص.149
 .36همان ،ج ،7ص.55
 .37مسند اإلمام احمد بن حنبل ،ج ،1صص118و.119

باید توبه میکرد ،یا کشــته میشد 38 .این در حالی
بود که احمد بــن حنبل هیچیــک از اهل قبله را
جز به خاطر ترک نمــاز تکفیر نمیکرد 39 .بنابراین
چنانکه مالحظه میشود ،ابنتیمیه بیش از آنکه بر
بایدهای ابنحنبل (پیروی از اعمال ســلف) تأکید
نماید ،بر نبایدهای او (کناره گرفتن از هر آنچه در
دوره ســلف رایج نبوده) تأکید داشت و این تفاوتی
اساســی میان روش ابنحنبل و ابنتیمیه بود؛ بدین
معنی که تالشــهای ابنحنبل بیشــتر برای پیروی
دقیق از احادیث بود ،اما تالشــهای ابنتیمیه بیشتر
برای دوری از اعمالی بــود که در احادیث وجود
نداشت .از منظری دیگر مبارزات ابنحنبل بر خود
اعمال متمرکز بود ،اما مبارزات ابنتیمیه بیشــتر بر
انجام دهندگان اعمال و تنبیه و تکفیر و برخورد با
آنان متمرکز بود.
 )3تداوم توسط ابنعبدالوهاب

نقطه مهم بعدی در ســیر ســلفیه ،ظهور وهابیت بود.
وهابیان خود را مسلمین یا موحدین مینامند و گاه که
میخواهند خود را به محمد بن عبدالوهاب منســوب
کننــد ،خود را «محمدیه» میخواننــد ،نه وهابیه .از
نامگذاری مســلمین و موحدین میتوان دریافت که
40
آنان مسلمانان غیر از خود را مسلمان نمیدانستهاند
(الاقل در اوایل کار).
محمد بــن عبدالوهاب در ســال 1115ق1703 /م
در شــهر عیینه از شــهرهای نجد 41عربستان به دنیا
آمــد .دوره حیات وی نیز مقــارن با ضعف دولتهای
بزرگ مســلمان بود .ضمن آنکه در وطن وی؛ یعنی
نجد شــرایط خاصی نیز وجود داشت .این منطقه که
به لحاظ اقتصادی اهمیتی نداشــت ،تحت تسلط یک
دولت مرکزی نبود و قبایل مختلف و حکام شهرهای
کوچک در آنجــا (اگر بتوان آنها را شــهر نامید) به
 .38زیارة القبور و االستنجاد بالمقبور ،ص.19
« .39سلفیگری نوین در تقابل با راهبرد وحدت اسالمی» ،ص.91
 .40کشف الشبهات ،ص.18
 .41منطقهای در مرکز شبه جزیره عربستان.

 .42تاریخ نجد ،ابنغنام ،ص.13
 .43عنوان المجد ،ج ،2صص.42-33
 .44محمد حیاة ســندی از بنيانگذاران مكتب حديثي مدينه به شمار
ميآيد و با آنكه شافعي مذهب بود ،اما به ضرورت افتتاح باب اجتهاد
و مبارزه با بدعت و ضديت با تكريم قبور اوليا معتقد بود («محمد بن
عبدالوهاب و محمد حیاة السندی» ،صص.)715-705
 .45کتاب التوحید ،ص.63
 .46همان ،صص42و.43
 .47کشف الشبهات ،صص2و.3

 .48ابنتیمیــه با وجود آنکه با برخی از جنبههای تصوف مخالف بود،
آن را بــه طور کامل رد نمیکرد ،اما محمد بن عبدالوهاب از بیخ و بن
با تصوف مخالف بود (تبارشناسی و جریان شناسی وهابیت ،ص.)123
 .49السلفیة الوهابیة أفکارها األساسیة و جذورها التاریخیة ،ص.19
 .50یکــی از علمای یمنی معاصر ابنعبدالوهــاب و از بنیانگذاران
مذهب وهابی است (تبارشناسی و جریان شناسی وهابیت ،ص.)62
 .51تطهیر اإلعتقاد ،ص.90
 .52تاریخچه ،نقد و بررسی عقاید و اعمال وهابیها ،ص.136
 .53عنوان المجد ،ج ،2صص.42-33
 .54تاریخ نجد ،آلوسی ،ص.111
« .55فتأمل هذه الشــبهة وهي قولهم تكفرون من المســلمين أناســا
يشــهدون أن (ال إله إال اهلل) ويصلون ويصومون ،ثم تأمل جوابها ،فإنه
من أنفع ما في هذه األوراق  ...و بيان األدلة على أن المشــركين الذين
قاتلهم الرسول مقرون بتوحيد الربوبية ( »...کشف الشبهات ،ص.)24
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اختالفات دائمی مشغول بودند .در همین حال ناآگاهی
از اصول اســامی نیز در آنجا به قدری بود که تبرک
42
جستن از برخی سنگها و درختان رواج داشت.
او فقه را از پدرش آموخت و در مطالعه کتب تفسیر
و حدیث سخت کوشا بود .در نتیجه این مطالعات به
انکار بدعتهای رایج در شهر خود پرداخت .برخی از
مردم آنجا افکارش را تأیید کردند ،اما از آنها پیروی
نکردند .ســپس به مدینه رفت و از علمای آنجا علم
آموخت 43.این چیزی اســت که منابع وهابی درباره
محمد بن عبدالوهاب میگوینــد و اصلیترین نکته
آن ،این است که شــکلگیری این اندیشهها در وی،
به تعمق وی در احادیث و تفاســیر نسبت داده شده
است .اگرچه ممکن اســت این امر صحیح باشد ،اما
بــا توجه به اینکه او در مکه شــاگردی محمد حیاة
ســندی 44را نمود ،احتمال اینکه اندیشههای وی در
مکه و تحت تأثیر این اســتادش شکل گرفته باشد،
بیشتر است.
محمــد بن عبدالوهاب با بنــای قبور و زیارت آنها
مخالف بود و آن را شــرک میدانســت .همچنین
معتقــد بود مســلمانان همعصرش بــا غلو در حق
صالحان راه گمراهی میپیمایند و آنان را با خداوند
شریک میسازند 45 .او ذبح و نذر برای غیر خدا را
نیــز رد میکرد  46و با تقاضای شــفاعت از اولیا و
انبیا مخالف بود و این را همان شرک دوره جاهلیت
47
میدانست.
محمد بن عبدالوهاب ،به سوی افکار ابنتیمیه و قدمای
سلفیه دعوت میکرد ،اما در برخی مسائل فقهی فرعی

همچون ستیز با تصوف 48،با آنان اختالف داشت 49و
این خود نشانی است از اینکه ابنعبدالوهاب نیز چون
ابنتیمیه خود را مقید به اجتهاد پیشینیان نمیدانست و
خــود نیز مدعی اجتهاد بود .این طرفداری از اجتهاد
در میان پیروان او تــا بدانجا پیش رفت که محمد بن
اسماعیل صنعانی 50،فقهای مذاهب چهارگانه اهلسنت
(که قائل به بسته شدن باب اجتهاد بودند) را به جهالت
متهم کرد 51.طبق مذهب وهابــی ،طی فرایند اجتهاد
میتوان براســاس هریک از مذاهب چهارگانه که در
مسئله مورد نظر بیشــتر بر راه نص رفته ،عمل نمود
یا حتی اجتهادی خــارج از مذاهب چهارگانه انجام
داد ،به این شرط که براساس نص باشد .در اینجا این
سؤال پیش میآید که به نظر وهابیها کدام مسائل بود
که از دید همه مذاهب چهارگانه پنهان مانده بود؟ 52در
واقع میتوان گفت :در مذهب وهابی تنها مطالبی کلی
درباره نحوه اجتهاد آمده بود و روشی عملی برای آن
ارائه نشده بود.
محمد بن عبدالوهاب پــس از مکه به بصره رفت ،تا
تحصیالتــش را ادامه دهد ،اما بــه دلیل عقایدش از
بصره رانده شــد و پس از بازگشت به نجد ،سرانجام
نزد آلسعود ،حکمرانان شــهر درعیه قرار یافت 53و
در ســال 1206ق1791 /م درگذشــت 54.محمد بن
عبدالوهاب مســلمانان مخالف خود را تکفیر کرده و
جان و مال آنان را حالل دانسته بود 55.با این وجود،

نوشــتههایی از او در دست است که نشان میدهد او
در اواخــر عمر در عقاید تکفیــری خود تجدید نظر
56
کرده است.
سلفیه اصالحی

 )1زمینه و ماهیت
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در اواخر قــرن  19در نتیجه افزایش قدرت اروپا و
فشار آن بر جهان اســام ،این فضا احساس میشد
که قدرت اروپــا همه جای جهان را فراگرفته و هیچ
کشــوری هرچند دوردست و مستقل به نظر آید ،پیدا
نمیشود که فشار و رقابت دولتهای اروپایی را حس
نکند .اوضاع چنان بود که هیچ معضل سیاسی ،حتی
محدود و کوچک ،بدون در نظر گرفتن منافع اروپاییها،
امکان حل و فصــل نمییافت .در چنین فضایی یک
جنبش فکری شــکل گرفت که متحــد کردن جهان
اســام در برابر خطر مشــترک (اروپا) را هدف قرار
داده بــود .این جنبش در پی احیای عظمت گذشــته
مسلمانان بود 57و از همین رهگذر به سلف (نسلهای
دوره عظمت) توجه داشــت ،اما نقاط مشترک واقع ًا
اندکی با سلفیه سنتی 58داشــت؛ زیرا بیشتر ،صفات
برجســته و برتریهای اخالقی عصر سلف را مد نظر
59
داشت ،تا پیروی از اقوال و فهم دینی سلف.
این حرکت در صدد بود که با مایهها و جهتگیریهای
عقلی ،فلسفی ،اجتهادی و متناسب با مقتضیات زمان
و نوخواه و آیندهنگر ،به احیا و بازسازی تفکر دینی و
تصحیح جهانبینی مسلمانان بپردازد 60.این جریان به
عقل ،اجتهاد ،ابتکار و نوآوری در علوم جدید توجه
نمود و در برخورد با مســئله غرب ،ضمن مبارزه با
چهره استعماری آن ،به اخذ و اقتباس علم و تکنیک
پیشــرفته تمدن غرب معتقد بود .همچنین این جریان
 .56مؤلفات ،ج ،7ص.12
 .57اندیشه عرب در عصر لیبرالیسم ،صص140و.160
 .58مساءلة الدولة السعودیة ،ص.14
 .59گرایشهای فکری سلفیه در جهان امروز ،ص.142
 .60جنبشهای اسالمی معاصر ،صص.120-114

در صدد بود با احیا و بازســازی فکر دینی و تنظیم
یک دســتگاه فکری جامع ،در همه ابعاد ،پاسخگوی
مســائل جدید و نیازهای زمان باشد و عقبماندگی
داخلی را رفع نموده و بــا فرهنگ و تمدن غرب به
61
درستی برخورد نماید.
شعارها ،اصول و ویژگیهای مهم آن به شرح زیر بود:
 -1پیراستن عقیده مســلمانان از خرافات ،بدعتها و
بازگشت به اسالم اصیل و اصول اولیه آن ،با تعمق و
ژرفنگری در قرآن و گزینش عقلی احادیث و تکیه
بیشتر بر خلفای راشدین به عنوان سلف.
 -2وحدت و همبســتگی مســلمانان در برابر خطر
سلطه فرهنگی و سیاسی غرب.
 -3هماهنگ کردن تعالیم و رهنمودهای دینی با عقل
62
و مقتضیات زمان با استفاده از گشایش باب اجتهاد.
این جریان اصالحی ،ســه اندیشمند شاخص داشت:
ســید جمالالدین ،محمد عبده و رشیدرضا .از میان
این اندیشــمندان ،ســید جمالالدین و محمد عبده
گرایشهای عقلگرایانه داشتند ،اما رشیدرضا تا حدی
از اندیشــههای آنان فاصله گرفته و به سلفیه سنتی
مایل شد.
 )2سید جمالالدین اسدآبادی

بیشتر عمر ســید جمالالدین 63در تالش برای متحد
کردن مســلمانان در برابر اروپاییان گذشت .اما آنچه
در این پژوهش اهمیت دارد ،اندیشــههای سلفی وی
اســت .او معتقد بــود تنها راه احیــای دوره عظمت
مسلمانان؛ یعنی دوره ســلف ،آن است که مسلمانان
 .61همان ،صص136و.137
 .62همان ،صص.120-114
 .63مشکالت مربوط به اصل و منشأ وی حل نشده است .او به افغانی
بودن مشــهور بود و در واقع خود به این مسئله اهمیتی نمیداد و هر
سرزمین اسالمی را میهن خود میدانست .آنچه مس ّلم است تحصیالت
اولیه خود را در ایران و افغانســتان انجام داد و پس از کسب مهارت
در علوم اسالمی و فلسفه ،زندگیاش را در سفرهای مختلف به هند،
مکه ،مصر ،عثمانی ،ایران ،افغانستان و حتی اروپا گذراند و سرانجام
در سال 1315ق1897 /م در قسطنطنیه و در حبس درگذشت (تاریخ
نهضتهای دینی ـ سیاسی معاصر ،صص.)35-33

 )3محمد عبده

پس از سید جمالالدین ادامه راه اصالحگری بر عهده
محمد عبده 68قــرار گرفت .محمد عبده معروفترین
شاگرد ســید جمالالدین بود .وی معتقد بود اصالح
دینی؛ یعنی آزاد کــردن فکر از قید تقلید و فهم دین
به روش ســلف ،قبل از ظهــور اختالفات (مذاهب)
 .64خاطرات االفغانی ،ص.248
 .65رسائل فی الفلسفة و العرفان ،ص.130
 .66مقاالت جمالیه ،ص.92
 .67اآلثار الکاملة ،ج ،6ص.152
 .68محمد عبده (د 1323ق1905 /م) ،پسر یک کشاورز مصری بود
که در سال 1266ق1849 /م در دهکده کوچکی در ایالت بحیره مصر
از مادر زاده شــد .وی مطالعات سنتی اســامی را در طنطا و االزهر
گذراند و سرانجام تحت تأثیر افکار سید جمالالدین قرار گرفت .وی
فعالیتهایی در خطابهها و روزنامهنگاری داشــت و همزمان به تحصیل
در علوم عمومی جدید روی آورد و ســرانجام در ســال 1307ق/
1899م به مقام مفتی اعظم مصر رســید و کار اصلی او در همین زمان
بود (تاریخ نهضتهای دینی ـ سیاسی معاصر ،صص.)47-41

 .69األعمال الکاملة ،ج ،1ص.183
 .70همان ،ج ،1ص.185
 .71همان ،ج ،3ص.212
 .72همان ،ج ،3ص.301
 .73همان ،ج ،3ص.536
 .74همان ،ج ،3ص.555
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همان فضایل اخالقی ســلف را در خــود احیا کنند.
فضایلی چون ســخاوت ،رحم ،شفقت ،دستگیری از
یکدیگر ،حمیت ،فریادرســی در روز گرفتاری ،قوت
و عدل 64.او برخالف دیدگاه منفی ســلفیه ســنتی به
عقل و فلســفه ،به شدت از فلســفه و به تبع آن عقل
دفاع میکرد 65.تصور او از ســلف دقیق ًا عکس تصور
سلفیه سنتی اســت .به نظر او ،سلف کسانی بودند که
بهرغم آگاه نبودن از علوم ،از روحیه فلسفی برخوردار
66
بودند.
سید جمالالدین که ســخت به اتحاد مسلمانان مایل
بود ،گهگاه اظهــار نظرهایی میکرد ،تا به زعم خود
این اتحاد را تعمق بخشــد .این اظهارات را میتوان
تالش تقریبی به ســبک ســید جمالالدین نامید .از
جمله میگفت :بحثهای مربــوط به حق امامت امام
علی یا ابوبکر ،هیچ نفعی به حال کنونی مســلمانان
ندارد و صرف ًا مســئلهای مربوط به گذشته است .او
معتقد بود خود آن ائمه نیز راضی نیســتند که چنین
چیزی به مستمســکی برای اختالف میان مسلمانان
67
تبدیل شود.

و رجــوع به منابع اولیه (قرآن و ســنت) با توجه به
موازین عقلی 69.از این عبــارت به خوبی برمیآید
که تعریف او از سلفیه ،چقدر با برداشت سلفیه سنتی
متفاوت اســت .او در واقع میگوید ما باید به همان
روشــی که ســلف دین را میفهمیده ،آن را بفهمیم،
نه اینکه از فهم ســلف پیــروی بیچون و چرا کنیم.
به عبارت دیگر برای او «روش فهم ســلف» اهمیت
دارد ،نه خود «فهم ســلف» .این روش فهم سلف از
نظر او عبارت است از :رجوع به منابع اولیه با توجه
به موازین عقلی 70،به عبارت دیگر برداشت عقلی از
کتاب و سنت؛ چیزی که در سلفیه سنتی به هیچوجه
جایگاهی ندارد.
عبده معتقد بود مفسران گذشته بنا به عقل و علم خود
و روزگارشــان ،قرآن را میفهمیدهاند و ما نیز بنا به
عقــل و علم خود و روزگارمان باید قرآن را بفهمیم و
دلیلی ندارد که در علم گذشتگان متوقف شویم .عبده
در این گفته خود ظاهرا ً برای جلوگیری از حساسیتها
واژه ســلف را به کار نبرده ،اما کام ً
ال آشکار است که
گفته وی خالف اندیشههای ســلفیه سنتی است .در
اینجا باز هم عبده خواهان پیروی از «روش تفسیری
ســلف»؛ یعنی فهمیدن قرآن متناسب با علم و شرایط
روز است ،نه دقیق ًا پذیرفتن «تفسیر سلف» .او مخالف
این بود که فقه تا بدین حــد در جزئیات احکام فرو
رود 71و نیــز معتقد بود زمانی کــه ظاهر نص با عقل
تعارض دارد ،باید نص را تفســیر عقالنی کرد و عقل
انسان بر ظاهر نص برتری دارد 72.با وجود همه اینها
عبده اشتراکاتی نیز با ســلفیه سنتی داشت ،از جمله
رد توسل به معنای پا در میانی وسیله 73و مخالفت با
74
زیارت بارگاهها و حاجت خواستن از آنها.

از دیدگاههای تقریبــی عبده میتوان در درجه اول
به مخالفت شدید وی با تکفیر اشاره کرد 75.دیگری
تجویز قضا و فقه تلفیقی( 76اســتفاده از احکام فقهی
همه مذاهب بنا به شــرایط) اســت .یکی از موارد
اســتفاده او از این فقه ،نظر وی درباره جواز تجمیع
نمازها (همچون شیعه) بود که از رشیدرضا نقل شده
77
است.
 )4محمد رشیدرضا
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درباره اندیشههای سلفی رشیدرضا 78باید گفت :او
معتقد بود اگر قرآن و ســنت محمدی و سیره سلف
صالح نبود ،اسالم نیز چون دیگر ادیان ،دچار تحریف
میشد 79.بنابراین رشیدرضا برای سیره سلف صالح
چنــان اهمیتی قائل بود کــه نبود آن یا نقص در آن
را موجب تحریف اسالم میشــمرد .او از ابنتیمیه
به عنوان اصالحگری بــزرگ تمجید میکرد که در
مبارزه با بدعتها و احیای کتاب و ســنت و ســیره
سلف صالح کوشیده است .وی پس از آن ،ابنقیم را
نیز ســتایش میکرد .سپس محمد بن عبدالوهاب را
داعی الی اهلل و زنده کننده روش ابنتیمیه میشــمرد
و قــدرت گرفتــن او و امرای ســعودی را به نصر
80
خداوندی نسبت میداد.
رشــیدرضا همچون سلفیه سنتی ،توســل به اولیا
را رد نموده و آن را خالف ســیره ســلف صالح و
 .75همان ،ج ،3ص.203
 .76همان ،ج ،2ص.223
 .77تاریخ األستاذ اإلمام الشیخ محمد عبده ،ج ،1ص.1043
 .78محمد رشــیدرضا در سال 1282ق1865 /م در شهر قلمون در
نزدیکی طرابلــس لبنان در خانوادهای از علمــای دین به دنیا آمد.
تحصیــات اولیه را در همان قلمون و نیــز در طرابلس گذراند .وی
پس از آشنایی با اندیشههای سید جمالالدین و محمد عبده در مجله
عروةالوثقی ،تحت تأثیر این دو قرار گرفت .وی که در طرابلس تحت
حکومت عبدالحمید دوم عثمانی ،مجالی برای نشر افکار خود نمیدید،
راهی مصر شد و در آنجا با انتشار نشریه المنار افکار اصالحی خود
را منتشر ســاخت .وی در سال 1354ق1925 /م درگذشت (الشیخ
رشید رضا و الخطاب اإلسالمی المعتدل ،صص.)55-11
 .79الوهابیون و الحجاز ،ص.4
 .80همان ،ص.6

از وسوســههای شیطان میدانســت .او اعیاد تولد
اولیا را نیز از جمله این انحرافات میدانست  81و با
تأسف فراوان از تبرک جستن مردم به خاک مقبرهها
یاد میکــرد 82 .او همچنین دیدگاههــای وهابیون
83
در خصوص زیــارت قبور را تأییــد مینمود.
امــا تفاوتی که بین دیدگاههای رشــیدرضا در این
زمینهها و دیدگاههای وهابی وجود داشت ،آن بود
که وی در آثار خــود مرتکبان این اعمال را تکفیر
نکرد.
رشیدرضا موافقت دیگری نیز با سلفیه سنتی داشت
و آن اعتقاد بــه افتتاح باب اجتهاد بود .اما وی در
نحوه اجتهاد با آنان اختالفاتی داشت .او معتقد بود
در تشریع مصدر نص و سپس امت است و در نص
قوانین اندکند ،پس کار اصلی قانونگذاری بر عهده
امت قرار گرفته اســت 84 .اختالف در اینجا اســت
که رشــیدرضا تعریف مخصوصی از نص داشــت.
او معتقــد بود با وجود قرآن و ســنت نبوی ،دین
اسالم در عقاید ،احکام و آداب عبادات به صورت
مفصــل ،و در معامالت (امــور دنیوی) به صورت
اجمالی کامل شده و تفصیل معامالت به اولی االمر
واگذاشــته شده است .او سپس فهم صحیح از قرآن
و ســنت پیامبر(ص) را همان فهم اکثریت صحابه و
تابعان دانسته و احکام فقهی پس از آنان را اگرچه
مجــاز میداند ،اما آنها را در دایره نص به شــمار
85
نمیآورد.
بنابراین رشــیدرضا معتقد اســت هیــچ تغییری در
عبــادات جایز نیســت و تنها معامــات میتوانند
موضوع اجتهاد قرار گیرند .همچنین وی معتقد است
احــکام فقهی صادره پس از صحابــه و تابعان ـ از
جمله مذاهب چهارگانه اهلســنت ـ ثابت نیســتند
 .81الفتاوی ،ج ،1ص.78
 .82السنة و الشیعة أو الوهابیة و الرافضة ،ص.127
 .83الوهابیون و الحجاز ،صص59و.60
 .84تفسیر المنار ،ج ،5ص.190
 .85همان ،ج ،6ص.166

و میتواننــد تغییر کنند ،اما آنچــه اکثریت صحابه و
تابعان در این مــورد گفتهاند ،ثابت و غیر قابل تغییر
هستند .نکته دیگری که از این نظر رشیدرضا میتوان
دریافت ،آن است که تعریف سلف صالح از دید وی،
شامل صحابه و تابعان است و فهم و سیره آنها است
که باید مورد پیروی قرار گیرد ،نه نسلهای بعدی .این
تحدید دایره سلف صالح ،میتواند زمینه کسب میدان
عمل وسیعتری برای اجتهاد فراهم آورد؛ زیرا حکم
بسیاری از مسائل در زمان صحابه و تابعان دریافت
نمیشود و با توجه به این امر است که میتوان غرض
رشیدرضا را از این سخنش دریافت« :در نص احکام
اندکی در زمینه قانونگذاری یافت میشود و اکثر آن
به امت واگذار شــده است» 86.اخوان المسلمین ،این
شــبکه عظیم موجود در کشورهای اسالمی ،بسیاری
از اندیشــههای خود را از سلفیه اصالحی و به ویژه
87
رشیدرضا گرفته است.

 .86همان.
 .87سیری در اندیشه سیاسی عرب ،ص.80
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نتیجهگیری
 .1سلفیه یا ســلفیگری ،جریانی اســت که تمایل
به پیروی از ســلف صالح دارد ،امــا در همین نقطه
دارای دو انشــعاب اصلی است :یکی معتقد است که
باید آنچه ســلف انجام داده را مو به مو پیروی کند
و دیگری معتقد اســت که بایــد آزادی تصمیمگیری
ســلف؛ یعنی اجتهاد آزاداندیش آنان را مورد پیروی
قرار دهد .در آغاز جریان اصلی سلفیه همان جریان
اول بود و با گذشــت زمان تمایل و تأکید بر پیروی
مو به مو از سلف در آن افزایش یافت .اما با آشنایی
مســلمانان با علوم جدید و نیز شکســتهای پیاپی
آنــان از اروپاییان ،ضرورت تطبیــق با تحوالت و
پیشــرفتهای جدید هرچه بیشــتر حس شد .این امر
منجر به پیدایش جریان دوم سلفیه گردید که جریانی
پیشــرو و اصالحگرا بود .این حرکت نیز با گذشت
زمان دچار تحول شــد .بدینگونه که در دوره محمد

عبده به اوج آزاداندیشــی خود رســید و در دوره
رشیدرضا از شدت این آزاداندیشی کاسته شد.
 .2هردو جریان سلفی بهرغم اختالفات بسیار ،الاقل
در یک زمینه هم نظر بودند و آن ضرورت افتتاح باب
اجتهاد بود .این دو اندیشه ســرانجام در دیدگاههای
محمد رشیدرضا با یکدیگر تالقی کردند و رشیدرضا
مخلوطــی از هردو را ارائه داد .اما این امر مســتلزم
تغییر دیدگاههای رشیدرضا از اصالحگرایی به سوی
سلفیه سنتی بود و در واقع این ،نقطه رکودی در سلفیه
اصالحگرا بود.
 .3بررسی افراد و اندیشههای متنوع جریان سلفی نشان
میدهد که این جریان ،تحت شرایط خاصی میتواند
به روند تقریب مذاهب اسالمی کمک نماید .به وجود
آمدن چنین شــرایطی میتواند دارای چند مرحله یا
جنبه باشد .به عنوان مثال متمایل شدن سلفیه سنتی به
سلفیه اصالحگرا میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
دیگر آنکه اگر سلفیه سنتی بیشتر بر دیدگاههای آخر
ابنعبدالوهاب تأکید کند ،تا دیدگاههای اولیهاش ،گام
مؤثری در مسیر همزیســتی با دیگر مذاهب اسالمی
برداشته است .توجه و تمرکز بیشتر بر دیدگاههای سید
جمال و محمد عبده نیز میتواند ســلفیه اصالحگرا را
که خود به نوعی پیشتاز تقریب بوده است ،یاری دهد.
بنابراین در درون سلفیه چه جناح سنتی و چه جناح
اصالح طلــب آن ،ظرفیتهای قابل قبولی برای تقریب
وجود دارد ،هرچند این ظرفیتها در ســلفیه اصالحی
بسیار بیشتر است.
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محمدکاظم موســوی بجنوردی ،تهــران ،مرکز دائرة

تهران ،امیرکبیر1387 ،ش.

 -إعالم الموقعین عن رب العالمین ،محمد بن ابیبکر

تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم1389 ،ش.

 -األعمال الکاملة ،محمد عبده ،بیروت ،دارالشروق،

مکتبة االمام الوادعی1430 ،ق.

 -اندیشــه سیاسی در اســام معاصر ،حمید عنایت،

1366ق.

قاهره ،مکتبة الشروق الدولیه2002 ،م.

در :دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج ،6زیر نظر سید
المعارف بزرگ اسالمی1373 ،ش.

ابنقیم جوزیه ،دمام ،دار ابنجوزی1423 ،ق.
1993م.
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مکتبة مدبولی ،بیتا.

ترجمه بهاءالدین خرمشــاهی ،تهــران ،خوارزمی،

1392ش.

حلبی ،تهران ،زوار1384 ،ش.

سید محسن امین ،ترجمه ســید ابراهیم سید علوی،

 تبارشناســی و جریان شناســی وهابیت ،قم ،دفتر تطهیر اإلعتقاد ،محمد بن اسماعیل صنعانی ،دماج، تفسیر المنار ،محمد رشــیدرضا ،قاهره ،دارالمنار، -جریان شناسی ســلفیگری معاصر ،حسن عبدی

پور ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،قم ،حوزه علمیه قم،

 -اندیشــه عرب در عصر لیبرالیسم ،آلبرت حورانی،

1388ش.

« -پیدایش و گســترش اســام سیاســی :تحلیل

سمت1383 ،ش.

ترجمه علی شمس ،تهران ،نامک1393 ،ش.

سال چهاردهم
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گفتمانی متنگرا» ،منصور انصاری ،در :دائرة المعارف
جنبشهای اسالمی ،ج ،2زیر نظر محمدرضا حاتمی و
مرتضی بحرانی ،تهران ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعی1392 ،ش.
 تاریخ األســتاذ اإلمام الشــیخ محمد عبده ،محمدرشیدرضا ،قاهره ،دارالفضیلة1427 ،ق.
 تاریخ فقه و فقها ،ابوالقاســم گرجی ،تهران ،سمت،1385ش.
 تاریخ نجد ،حســین ابنغنام ،بیروت ،دارالشروق،1415ق.
 -تاریخ نجد ،سید محمود شــکری آلوسی ،قاهره،

 جنبشهای اسالمی معاصر ،سید احمد موثقی ،تهران،« -جنبشهای اسالمی و سلفیگری از باور تا عمل»،

رضا اکبری نــوری ،در :دائرة المعارف جنبشــهای
اســامی ،ج ،2زیر نظر محمدرضا حاتمی و مرتضی
بحرانی ،تهران ،پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی و
اجتماعی1392 ،ش.
 خاطــرات االفغانی ،ســید جمالالدین حســینیاسدآبادی ،تقریر محمد باشا مخزومی ،قاهره ،مکتبة
الشروق الدولیة2002 ،م.
 الدرر الکامنة فی اعیان المائة الثامنة ،احمد بن علیابنحجر عسقالنی ،صیدرآباد ،مجلس دائرة المعارف
العثمانیة1392 ،ق.

« -دو جریان اخباریه و سلفیه در مواجهه با عقالنیت ابنبشــر ،ریاض ،مطبوعــات دارة الملک عبدالعزیز،

تشریعی» ،محسن جهانگیری و حسین ناصری مقدم1402 ،ق.

مجله فقه و اصول ،سال  ،40شماره 1387 ،81/1ش - .الفتاوی ،محمد رشــیدرضا ،بیــروت ،دارالکتاب

 -رســائل فی الفلسفة و العرفان ،ســید جمالالدین الجدید2005 ،م.

حسینی اسدآبادی و محمد عبده ،قاهره ،مکتبة الشروق  -قواعد اصــول فقه ،حمید فرجی ،تهــران ،بهنامی،
الدولیة2002 ،م.

1385ش.

ابنتیمیه ،طنطا ،دارالصحابه للتراث1412 ،ق.

حالــت و عباس خلیلی ،تهران ،مؤسســه مطبوعاتی

 زیارة القبور و االستنجاد بالمقبور ،احمد بن عبدالحلیم  -الکامل ،علي بن محمد ابناثیر ،ترجمه ابوالقاســم« -سلفیان تکفیری یا الجهادیون» ،سعید عدالت نژاد و علمی1371 ،ش.

سید حسین نظامالدینی ،مجله تاریخ و تمدن اسالمی - ،کتاب التوحید ،محمد ابنعبدالوهاب ،قاهره ،مکتبة
سال هفتم ،شماره 1390 ،13ش.

عبادالرحمن2008 ،م.

 -الســلفیة الوهابیة أفکارها األساســیة و جذورها  -کشف الشبهات في التوحید ،محمد ابنعبدالوهاب،

التاریخیة ،حســن بن علی سقاف ،بیروت ،دارالمیزان ،درaqeedeh.com :

1430ق.

« -گرایشهای فکری سلفیه در جهان امروز» ،مهدی

اسالمی» ،محمد شــریف حیدری ،مجله طلوع ،سال  -مبانی فکری سلفیه ،مهدی فرمانیان ،رساله دکتری،

هشتم ،شماره 1388 ،27ش.

قم ،دانشگاه قم1388 ،ش.

هفت آسمان ،شماره  ،47پاییز 1389ش.

ول ،ترجمه محمدحسین رفیعی ،مزدک نامه ،شماره .3

 «ســلفیه و تقریب» ،مهدی فرمانیان کاشانی ،مجله « -محمد بن عبدالوهاب و محمد حیاة السندی» ،جان الســنة و الشــیعة أو الوهابیــة و الرافضة ،محمدرشیدرضا ،قاهره ،دارالمنار1366 ،ق.

 ســیری در اندیشه سیاســی عرب ،حمید عنایت،تهران ،سپهر۱۳۶۳ ،ش.

 -الشــیخ رشــید رضا و الخطاب اإلسالمی المعتدل،

سمیر ابوحمدان ،بیروت ،دارالکتاب العالمی1413 ،ق.

 طبقــات الحنابلــة ،محمد بن محمــد ابنابييعلي،بيروت ،دارالمعرفة ،بيتا.

 -العــدة فی اصول الفقه ،محمد بن حســین ابویعلی،

ریاض ،بینا1402 ،ق.

 -عنوان المجــد فی تاریخ نجد ،عثمــان بن عبداهلل

 مساءلة الدولة السعودیة :أصوات إسالمیة من الجیلالجدید ،مضاوی رشید ،ترجمه میشلین جبور ،بیروت،
دارالساقی2009 ،م.
 مســند اإلمام احمــد بن حنبل ،احمــد بن محمدابنحنبل ،قاهره ،مؤسسة قرطبة ،بیتا.
 المســند الصحيح المختصر بنقــل العدل عن العدلالى رســول اهلل(ص) (صحیح مسلم) ،مسلم بن حجاج
قشيري نيشــابوري ،بيروت ،داراحياء التراث العربي،
بیتا.
 معجم مقاییــس اللغة ،احمد ابنفــارس ،بیروت،دارالفکر ،بیتا.

نگاهی به دو جریان اصلی سلفیه و امکان همزیستی آنها با دیگر مذاهب اسالمی

« -ســلفیگری نویــن در تقابل بــا راهبرد وحدت فرمانیان ،مجله مشکوة ،شماره 1388 ،104ش.
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 -مقاالت جمالیه ،سید جمالالدین حسینی اسدآبادی،

ابنتیمیه ،بیتا.

 -المنجد فی اللغــة ،لوئیس معلوف ،بیروت ،المطبعة

تنوخی ،بیروت ،دارصادر1995 ،م.

 -منهاج السنة النبویة ،احمد بن عبدالحلیم ابنتیمیه،

ابنخلکان ،بیروت ،دارصادر1900 ،م.

تهران ،اسالمی1358 ،ش.
الکاتولیکیة ،بیتا.

ریاض ،جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســامية،

1406ق.

 -مؤلفــات ،محمــد ابنعبدالوهــاب ،بیجا ،مکتبة

104

 نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة ،محسن بن علی وفیاتاألعیان و انباء ابناء الزمان ،احمد بن محمد الوهابیــون و الحجاز ،محمد رشــیدرضا ،قاهره،دارالمنار1344 ،ق.
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شماره  -50پاییز و زمستان 1397

