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چکیده

یافته است .ابنتیمیه با رویکرد تنقیص و انکار فضائل اهلبیت ،شبهاتی را پیرامون جایگاه معنوی امام

رضا

پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی اشکاالت ابنتیمیه درباره مقام معنوی امام رضا نگارش

در منزلت معنوی امام

Vol.4,1 No.13, July-September 2016

رضا مطرح می نماید و بر این باور است که شیعیان در مورد جایگاه ایشان غلو نمودهاند .ادعاهایی مانند
«عدم معنویت امام رضا« ،»ازهد بودن دیگران از امام رضا »و «عدم ایمان معروف کرخی به دست
امام رضا »از سوی ابنتیمیه برای انکار جایگاه واالی امام رضا نقل شده است .در پژوهش حاضر به
شیوه توصیفی -تحلیلی و با رویکرد انتقادی تالش شده است تا ضمن بررسی سخنان بزرگان اهل ّ
سنت و

استناد به شواهد تاریخی موجود در کتابهای آنها ،به ّادعاهای ابنتیمیه پاسخ داده شود .در پایان این
ّ
نتیجه به دست آمد که جایگاه معنوی امام رضا مورد تأیید اندیشمندان اهلسنت است و ّادعاهای

ابنتیمیه درباره جایگاه معنوی امام رضا ،مغالطهای بیش نبوده است.
واژگان کلیدی
ّ
امام رضا ،ابنتیمیه ،نقد ،جایگاه معنوی ،عالمان اهلسنت.
 .1دانشپژوه رشته کالم مقارن سطح چهار مدرسه علمیه نواب ،نویسنده مسئول
(.)s.rajabzadeh1370@gmail.com
 .2دانشپژوه رشته کالم مقارن سطح چهار مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی
(.)alabd.1362@gmail.com
 .3استادیار دانشکده معارف اسالمی دانشگاه فردوسی (.)ma.vatandoost@ferdowsi.um.ac.ir
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مقدمه

تقیالدین احمد بن عبدالحلیم ،معروف به «ابنتیمیه» (.11-663ق) در دوران زندگی
خود ،دیدگاههایی را مطرح نمود که باعث تشویش اذهان و آشفتگی باورهای مردم شد .وی
صاحب تألیفات مهم و تأثیرگذار است ،بهگونهای که ابنشاکر شمار ّ
مصنفات او را تا 111
عنوان دانسته و فهرست آثار او را در فوات الوفیات ثبت نموده است (ابنشاکر1111 ،م:3 ،
 .)..یکی از مهمترین و مشهورترین آثار وی در میان سلفیه ،منهاج السنة النبویة فی نقض کالم
الشیعة القدریة است .ابنتیمیه این کتاب را در ّرد منهاج الکرامة فی معرفة االمام و االمامة حسن
ّ
ّ
بن مطهر ،معروف به عالمه حلی ،نوشته است .وی با ابنمنجس خواندن عالمه حلی با افترا و
ّ
تهمت به عقائد شیعیان تاخت و در مقام تنقیص جایگاه عالمه حلی برآمد .دیدگاههای تند وی
ّ
در تنقیص اهلبیت ،موجی از اعتراضها و انتقادهای شدید را بر ضد او پدید آورد و از
سویاندیشمندان اسالمی بهویژه اهل ّ
سنت عناوینی چون کافر ،ناصبی ،فاسق ،منافق ،سفیه و
ّ
مرتد به وی نسبت داده شد .ابنتیمیه با رویکرد حدیثگرایی افراطی ،در همه فضائل اهلبیت
به صورت کلی و مصداقی تشکیک نموده و روایات فضائل اهلبیت بهویژه امام رضا را دروغ
و جعلی میداند .وی در همه آثار خود با عباراتی چون «سلف االمة و أئمتها»« ،اهلالسنة و
الجماعة»« ،اتفاق سلف االمة ائمه السنة» و «الطریقه السلفیة» (ابنتیمیه141 :3 ،3191 ،؛
همان91 :1 ،؛ همان332 :1 ،؛ همان )344 :2 ،از مبنای سلفی خود یاد نموده است .از همینرو
اگر روایتی در منابع مورد قبول ابنتیمیه درباره اهلبیت آمده باشد و مطابق دیدگاه او باشد،
به صورت خاص مورد استناد قرار میگیرد و اگر مطابق نظر وی و سلفیه نباشد ،طرد میشود .از
سوی دیگر ،روایات و آرای تفسیری ،فقهی ،اعتقادی و اخالقی امام رضا در مصادر
اهلس ّنت ،توصیف مقام معنوی امام رضا با عباراتی همچون «مصباح االمة من اهل النبوه»،
«افضل الناس»« ،معدن العلم و العرفان»« ،معدن الکرم و الفتوه»« ،قلیل النوم»« ،کثیر الصوم»،
«ازهد الناس»« ،اکرم الناس»« ،اسخی الناس»« ،أورع الناس» و کرامات فراوان حضرت در
زمان حیات و نیز پس از شهادتشان ،همه نشان از مقام واالی معنوی امام رضا و شاهد
افضلیت آن حضرت است .اهل ّ
ّ
افضلیت معنوی ایشان را در کتابها
سنت با بیانهای گوناگون،
و منابع فضایلنگاری (ابن جوزی3413 ،ق4.1 :1 ،؛ شافعی3439 ،ق ،)311 :1 ،کتابهای
تفسیری (آلوسی ،بیتا361 :31 ،؛ سیوطی3224 ،م ،)26 :3 ،کتابهای حدیثی (متقی هندی،

 .1اشکاالت ابنتیمیه در فروکاستن مقام معنوی امام رضا و پاسخ به آنها
 .1-1اشکال اول :ازهد بودن امام رضا ادّعای بدون دلیل

نخستین اشکال و شاید ضعیفترین اشکالی که ابنتیمیه درباره جایگاه معنوی امام رضا
بیان مینماید ،این است که ازهد بودن امام رضاّ ادعایی بیش نبوده و هیچ دلیل و مستندی
ندارد (ابن تیمیه3461 ،ق.)63 :4 ،


رضا

 .1-2پاسخ به اشکال اول
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تحلیلی انتقادی از دیدگاه ابنتیمیه در منزلت معنوی امام

3431ق196 :3 ،؛ بیهقی3414 ،ق )92 :6 ،و کتابهای تاریخی (طبری ،بیتا)311 :2 ،
منعکس نمودهاند ،ولی با وجود این ،ابنتیمیه ضمن تنقیص فضایل امام رضا ،همه آنها را
نادیده گرفته و انکار نموده است .پرسشهای اصلی جستار حاضر از قرار زیر است .3 :دالیل
ابنتیمیه در انکار جایگاه معنوی امام رضا چیست؟  .1با استناد به منابع اهل ّ
سنت این دالیل
چگونه ارزیابی میشود؟
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 .1-2-1ارتکاب مغالطه تکذیب بدون دلیل

اگر مطلبی بدون دلیل و تنها به خاطر ّ
حب و بغض شخصی ،انکار یا تکذیب شود،
«مغالطه تکذیب بدون دلیل» نامیده میشود .این مغالطه در آثار ابنتیمیه بسیار مشاهده
میشود .این تکذیب ممکن است ناشی از ناآگاهی او درباره دیدگاه اندیشمندان اهل ّ
سنت در
مورد جایگاه علمی امام رضا باشد؛ ولی اشراف او بر منابع و متون اهل ّ
سنت ،چنین احتمالی
را تا حدودی نفی مینماید .احتمال دیگر آن است که بخشی از این تکذیبها هدفمند بوده و از
عمق کینه وی به مذهب ّ
تشیع سرچشمه گرفته باشد.
 .1-2-2تصریح بزرگان اهلسنّت به جایگاه معنوی حضرت

یکی از مهمترین دالیلی که موجب میشود انسان به افراد خاصی ّ
توسل نموده و به زیارت
آنان اقدام نماید ،جایگاه روحی و معنوی آنها در پیشگاه خداوند است؛ از این رو ،نه تنها
انسانهای عادی به زیارت امام رضا رفتهاند ،بلکه بزرگان و علمای اهل ّ
سنت نیز با اشتیاق
فراوان به زیارت حضرت ّ
مشرف شده و بهواسطه ایشان از خداوند حاجت گرفتهاند .در این
بخش برخی از این موارد ذکر میشود.
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 -ابنحجر عسقالنی

سال دهم ،شماره سی و ششم ،بهار 1041

ابنحجر در تهذیب التهذیب ضمن شرح حال امام رضا چنین مینویسد« :حاکم در
تاریخ نیشابور نقل میکند که از ابوبکر محمد بن ّ
مؤمل بن حسن بن عیسی شنیدم ،گفت:
همراه با امام اهل حدیث ابوبکر بن خزیمه و عدیل او ،ابوعلی ثقفی و گروهی از مشایخ خود
که شمار زیادی بودند ،به زیارت قبر علی بن موسی الرضا در طوس رفتیم ،من کارهایی از
تعظیم ابنخزیمه نسبت به آن بقعه و تواضع او در برابر آن و ّ
تضرع او در پیشگاه آن مزار دیدم که
به ّ
تحیر افتادیم» (ابنحجر عسقالنی .)111 :. ،3116 ،همانطور که مشاهده میشود ،در این
ّ
نقل نام چهار تن از عالمان بزرگ اهلسنت آمده است که اظهار ارادت فوقالعاده به امام رضا
داشتهاند:
اول) امام ابنخزیمه که ابنتیمیه او را با عنوان «امام االئمه» میستاید (ابنتیمیه3461 ،ق،
.)411 :3
دوم) حافظ ابوعلی ثقفی :امام ،محدث ،فقیه ،عالمه و شیخ خراسان که ابنسریج او را با
عبارت «حجة الله علی خلقه» توصیف میکند (ذهبی3412 ،ق.)111 :32 ،
سوم) استاد حا کم یعنی محمد بن مؤمل بن حسن بن عیسی بن ماسرجس (مسرجسی):
ذهبی شاگرد ابنتیمیه درباره او چنین مینویسد« :امام ،رئیس نیشابور ،خانهای برای محدثان
قرار داد و به آنها شهریه میپرداخت و ابوعلی حافظ بر ایشان تاریخ احمد بن حنبل میخواند»
(همان.)11 :36 ،
ّ
چهارم) امام حاکم ،صاحب المستدرک علی الصحیحین که اندیشمندان اهلسنت وی را با
عباراتی همچون «کان من اهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ» (خطیب بغدادی343. ،ق،
ّ
« ،)91 :1االمام الحافظ ،الناقد العالمه ،شیخ المحدثین» (ذهبی3439 ،ق )361 :3. ،و «کان
ّ
ً
ً
عالما عارفا واسعالعلم» (ابنخلکان3411 ،ق )113 :4 ،ستوده و مقام وی را تأیید نمودهاند.
اینگونه عرض ارادت جای شگفتی ندارد .نه تنها عالمان حدیث مانند ابنخزیمه ،ماسرجسی و
عالمان همراه آنها حرمهای اهلبیت را دوست میدارند ،بلکه همه ّامت چنین ارادتی داشته
و دارند.
 -ابنحبّان

61
61

وی ضمن بیان راویان ثقه در شرح حال امام رضا چنین آورده است« :قبر او در سناباد

 -مجدالدین ابناثیر جَزَری

ابوالحسن علی بن موسی ،معروف به رضا ،مقام و منزلت ایشان همانند پدرشان ،موسی بن
جعفر است .امامت شیعه در زمان علی بن موسی به ایشان منتهی میشد و فضایل وی قابل شمارش
نیست .خداوند رحمت خود و رضوان خود را بر ایشان بفرستد (جزری3411 ،ق.)314 :1 ،
 -محمد بن طلحه شافعی (252ق)

رضا

«سخن در امیرالمؤمنین علی و زینالعابدین علی گذشت و ایشان علی الرضاّ 
سومین
آنها است .هر کس در شخصیت ایشان ّ
تأمل کند ،در مییابد که علی بن موسی ،وارث
امیرالمؤمنین علی و زین العابدین علی است و حکم میکند که ایشان ّ
سومین علی است.
ایمان ،جایگاه و منزلت ایشان و فراوانی اصحاب ایشان ،باعث شد تا مأمون وی را در امور
حکومت شریک کند و والیتعهدی را به ایشان بسپارد( »...شافعی3439 ،ق)192 :1 ،

ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ
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بیرون از نوقان مشهور است .به زیارتش میروند و در کنار قبر هارونالرشید است .بارها ،به
دفعات فراوان زیارتش کردهام .در زمان اقامت در طوس ،هیچگاه در مشکلی به زیارت قبر علی
بن موسی الرضا ـ صلوات الله علی جده و علیه ـ نرفتم و خدا را در آنجا نخواندم ،جز اینکه دعایم
مستجاب شد و آن دشواری آسان گردید .این مطلب را بارها تجربه کرده و چنین یافتهام .خداوند
محبت اهلبیت پیامبر بمیراند( ».ابن ّ
ما را بر ّ
حبان)426 :1 ،3191 ،
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 -عبداهلل بن اسعد یافعی شافعی (827ق)

وی ،امام جلیل و بزرگوار از سالله بزرگان و اهل کرم ،ابوالحسن علی بن موسی الکاظم
است .وی یکی از دوازده امام شیعیان است که اساس مذهب بر ّ
نظریات ایشان است .وی
صاحب مناقب و فضایل است (یافعی343. ،ق.)31 :1 ،
 -ابنصبّاغ مالکی (755ق)

به نقل از برخی اهل علم ،علی بن موسی الرضا دارای واالترین و وافرترین فضایل و
کرامات و برخوردار از برترین اخالق ،صورت و سیرت است که از پدرانش به ارث برده است
(ابن ّ
صباغ3411 ،ق.)111 :1 ،
 -عبداهلل بن محمد عامر شبراوی شافعی (1182ق)

هشتمین امام علی بن موسی الرضا است که مناقب واال ،صفات اولیا و کرامت نبوی وی
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 -یوسف بن اسماعیل نبهانی (1351ق)

علی بن موسی از بزرگان ائمه و چراغان ّامت از اهلبیت نبوی و معدن علم ،عرفان ،کرم
و جوانمردی است .وی جایگاه واالیی دارد .نام وی شهره است و کرامات زیادی دارد (نبهانی،
3434ق.)133 :
 .1-3اشکال دوم :ازهد بودن برخی از اندیشمندان نسبت به امام

ّ
ابنتیمیه بر این باور است که در عصر امام رضا عدهای از اندیشمندان اسالمی وجود
ّ
ازهدیت
داشتهاند که ازهد از امام رضا بودهاند .بر همین اساس ،وی ّادعای عالمه مبنی بر
امام رضا را ّادعایی گزاف و نادرست میداند .ترجمه عبارت ابنتیمیه در این باره چنین است:
«نه تنها علی بن موسی الرضا ،ازهد زمان خود نبودند ،بلکه افراد مشهوری هستند که از
ایشان زاهدتر بوده و همه مردم هم به آن علم داشتهاند .بزرگانی مثل ابوسلیمان الدارانی ،معروف
کرخی و دیگرانی مانند ایشان» (ابنتیمیه3416 ،ق.)61 :4 ،
 .1-4پاسخ به اشکال دوم
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رضا

ّ
عالمه حلی در طول تدوین منهاج الکرامة ،در مقام بیان دالیل و اقامه برهان بر اوصاف
امام نبوده ،بلکه تنها در مقام شمارش برخی از صفات کمالی ایشان بوده است .ایشان پس از
اثبات اصل امامت و اوصاف خاص آن -که مالزم با امامت است (مثل عصمت ،علم و -) ...و
بیان دالیل آنها ،به این بحث پرداخته و انگیزهای برای اقامه دلیل برای این اوصاف ندیدهاند؛
چرا که اصل امامت با دالیل ثابت شده است و این امور حکم مسائل فرعی را دارد که به تبع
ثابت میشود .اگر عالمه میخواست بر اثبات اوصاف هم دلیل اقامه نماید ،بهیقین ،دالیل
فراوانی وجود دارد که میتوانست مطرح گردد.
اگر اشکال ابنتیمیه را نسبت به ّادعای بدون دلیل بپذیریم ،همین اشکال بر خود او نیز وارد
است که او نیز ّادعایی بدون دلیل را مطرح میکند .بر همین اساس ،از او میپرسیم که ّادعای
ّ
ازهدیت افرادی مثل دارانی و معروف کرخی بر چه پایه و اساسی استوار است؟ دلیل آن
چیست؟ وی برای اثبات مدعای خود هیچ دلیلی اقامه نمیکند! ابنتیمیه در حالی ازهد بودن
امام رضا را رد میکند که شواهد فراوانی برای اثبات آن وجود دارد .یکی از مهمترین شواهد
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عظمت معنوی امام رضا ،انتخاب ایشان بهعنوان ولیعهدی از سوی مأمون است .ذهبی در
َ َّ َ َ ْ
ََ
المأم ْون َو ِل َّي َع ْه ِد ِه ِل َجالل ِت ِه( »...ذهبی،
سیر أعالم النبالء در اینباره چنین آورده است« :صیره
3412ق.)313 :31 ،
ّ
ابنتیمیه در برخی عبارات خود ،زهد را ضد رغبت معنا میکند و آن را به مشروع و
غیرمشروع تقسیم میکند .وی در توضیح مشروع میگوید« :زهد مشروع آن است که ّ
حب و
بغضها در انسان همسو با خوش آمدن و خوش نیامدنهای خداوند باشد که در اینصورت
آنچه خداوند دوست دارد را دوست خواهد داشت و به آنچه خداوند بغض دارد ،بغض خواهد
محبت و دشمنیهای انسان در دنیا بر محور هوای نفس باشدّ ،
داشت؛ ولی اگر ّ
حتی اگر از دنیا
و اضافات آن دوری کند ،این زهدی نیست که خداوند بدان دستور داده و به هیچ عنوان فضیلت
به حساب نمیآید ،بنابراین ممکن است در میان کفار و مشرکان هم زاهد اینچنینی یافت ،ولی
خدا آنها را زاهد به حساب نمیآورد .بر این اساس ،ممکن است کسی به خاطر فرار از سختی
ً
دنیا و اینکه کسی او را اذیت نکند ،زاهد باشد یا به خاطر رسیدن به ریاست مثال زهد را اختیار
کند ،ولی همه اینها زهد حقیقی و ارزشی از نظر خدا و رسول نیست» (ابنتیمیه:3 ،3191 ،
 .)361با این حال ،ابنتیمیه ظاهر رفتار افرادی مثل ابوسلیمان دارانی و معروف کرخی را دیده
که مظاهری از زهد داشتهاند ،ولی اینکه این رفتار بر محور رضایت و کراهت خداوند یا به
خاطر رسیدن به اهداف دنیوی و نفسانی بوده ،غیرقابل تشخیص است .با این حال ،ابنتیمیه
ّ
ازهدیت آنها بر امام رضا کرده است ،اگر آنها میل به دنیا
ظاهر ایشان را دیده و حکم به
نداشتهاند و از اموال دنیوی دوری جستهاند ،در پاسخ میتوان گفت امام رضا هم چنین
بودهاند؛ چرا که مأمون نخست ،خالفت را به حضرت پیشنهاد داد ،ولی امام پیوسته مخالفت
میکردند (بنا بر برخی نقلها ،تا دو ماه اصرار مأمون و مخالفت امام ادامه داشت) (صدوق،
ّ
)349 :1 ،31.1؛ چنانچه مسعودی شافعی میگوید« :مأمون به شدت اصرار کرد و آن
ّ
حضرت هم به شدت مخالفت و امتناع نمود (سبکی3431 ،ق.)426 :1 ،
ّ
ّ
همچنین پس از مدتی ،پیشنهاد والیتعهدی را مطرح کرد و امام با آن هم به شدت
مخالفت ورزید ،ولی مأمون با اصرار فراوان ،امام را مجبور به قبول آن ساخت و حضرت با
وجود مخالفت ،در حالیکه اشک میریخت ،والیتعهدی را پذیرفت (قندوزی3431 ،ق،
.)321 :1
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میلی امام انجام شد نیز با اینکه همه امکانات
پس از قبول والیتعهدی که به اجبار و بی ِ
دنیوی برای امام ّ
مهیا بود ،ولی ایشان برای قبول ،شروطی را مطرح فرمودند:
 -3من به شرطی والیتعهدی را میپذیرم که در هیچ امری دخالت نکنم.
 -1هیچگونه نصب و عزلی انجام ندهم.
 -1هیچ رسمی را به هم نزنم و فقط از دور راهنمایی کنم (صدوق.)321 :1 ،31.1 ،
این شروط نشان میدهد که امام با وجود قبول والیتعهدی ،هیچ عالقهای به ریاست و
دستگیری امور جامعه ندارد .نتیجه آنکه با وجود فراهم بودن شرایط پذیرش کرسی ریاست
برای امام ،ایشان از چنین مقام و جایگاه دنیوی اجتناب میورزند؛ ّاما با وجود این ،ابنتیمیه
زهد دیگران را باالتر از امام رضا میداند و آنها را ازهد معرفی میکند؛ در حالیکه برای
دیگرانی که ابنتیمیه از آنها نام میبرد ،هیچیک از این شرایط فراهم نبوده است! به دیگر سخن،
اگر مالک زاهد بودن ،دور شدن از مناصب دنیوی در ظاهر باشد ،همه افراد نامبرده در این
ویژگی مشترک بودهاند و اگر هم مالک ،رویگردان شدن از مقامات دنیوی در باطن و ّنیت افراد
است که باید گفت چنین احاطه علمی برای افراد عادی میسر نیست! بر همین اساس ،این
پرسش مطرح میشود که ابنتیمیه چگونه به این تشخیص رسیده است که دیگران بر امام
ّ
رضا مقدماند؟ آیا از ّنیت آنها خبر دارد و از راه نشست و برخاست با این افراد به چنین
ً
آگاهی رسیده است؟! احتمال دوم ،قطعا درست نیست؛ چون ابنتیمیه با این افراد معاصر نبوده
است و اگر احتمال نخست مطرح شود ،باید پرسید از کجا چنین علمی برایش به حاصل شده
است؟ آیا علم به غیب دارد یا داستان چیز دیگری است؟!
ّ
ازهدیت دیگران بر امام رضاّ ادعای بدون دلیل است ،بلکه باید گفت
نتیجه آنکه ّادعای
دلیل آن همان دشمنی آشکار ابنتیمیه با اهل بیت است که سبب موضعگیریهای اینچنینی
از سوی او گردیده است.
همچنین مقایسه مقام معنوی امام با افرادی همچون ابوسلیمان الدارانی ،قیاس مع الفارق
است .اینکه ابنتیمیه امام رضا را با افراد معاصر ایشان مانند ابوسلیمان الدارانی و دیگران
مقایسه میکند و آنها را ازهد از امام میشمارد ،قیاس مع الفارق و به دور از انصاف است .در
این بخش ،به بازخوانی زندگی برخی از شخصیتهای معاصر امام رضا میپردازیم تا روشن
شود که مقایسه زهد امام با دیگران و برتری دادن آنها بر امام امری ناصواب است.

 -ابو سلیمان دارانی
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بر اساس نظر ابنتیمیه ،ابوسلیمان دارانی از پیشکسوتان صوفیه است .از نظر ابنتیمیه،
وی در مسائل معنوی و زهد ،فراتر از امام رضا قرار دارد .در اینجا برای شناخت وی ،به
بررسی اجمالی او میپردازیم تا حقیقت امر بیشتر روشن گردد :نام کامل وی «عبدالرحمن بن
احمد بن ّ
عطیة عنسی دارانی» ،از عرفای سده دوم و سوم هجری بود .برخی نیز او را با انتساب
به نام جدش ،عبدالرحمن بن ّ
عطیه گفتهاند (سلمی3439 ،ق .)78 :1 ،وی با برخی از بزرگان
صوفیه مانند ابوجعفر معروف به ابنفرجی ،معروف کرخی ،معاصر بوده است .او هم در بغداد
و هم در شام اقامت داشته و معروف آن است که در شام عارفتر و در بغداد عابدتر بوده است
(موسوی .)264 :2 ،31.1 ،نقل شده است که ابوسلیمان دنیا و هر چه انسان را به خود
مشغول مینمود ،ترک نموده و آن را شرط کمال میدانست .بر همین اساس ،میگفت هر که
زن بخواهد و یا به نوشتن حدیث مشغول شود ،در واقع باید گفت او میل به دنیا دارد
(ابنجوزی3413 ،ق .)129 :3 ،از ازدواج و داشتن فرزند رویگردان بود و میگفت« :هرکس
فرزند بخواهد ،نادان است؛ زیرا فرزند انسان را از عبادت خدا دور میکند( ».مکی،319. ،
)431 :1
این اوصاف را دلیل بر زهد او میشمارند؛ در حالیکه با ّ
توجه به معیار و تعریف زهد و زاهد
از عبارات ابنتیمیه ،باید گفت که نه تنها این صفات انسان را به مقام زهد نمیرساند ،بلکه از
حقیقت زهد دور میکند تا چه رسد به اینکه بخواهد فرد را زاهدترین مردمان قرار دهد؛ زیرا
ً
دقیقا کارهایی را تبلیغ میکرد و عالمت زهد خود ّ
معرفی میکرد که پیامبر اکرم آنها را انجام
ّ
متعدد اختیار کردّ .
محبت
میداد و از مسلمانان هم دعوت میکرد که اینچنین باشند .همسران
ّ
به فرزندان را به شدت از خود نشان میداد و آنقدر به خانواده عشق میورزید تا جاییکه
میفرمود« :خیرکم خیرکم ألهله و أنا خیرکم ألهلی» (ابن ّ
حبان3434 ،ق .)414 :9 ،حال
چگونه میشود که ابوسلیمان به ّادعای ابنتیمیه ،زاهدترین اهل زمان خود بوده باشد؛ در
حالیکه ازدواج و فرزندداری که مهمترین مسئله اخالقی و اجتماعی مورد سفارش دین است را
ترک مینمود؛ بنابراین باید گفت یا پیامبر خطا نموده و دیگران مثل ابوسلیمان در این صفت
برتر از پیامبر هستند .یا ابوسلیمان اشتباه نموده و زاهد بودنش بر اساس این صفات نه تنها
ارزشی ندارد ،بلکه مخالف زهدی است که در تعریف ابنتیمیه مشاهده نمودیم.

ــــــــــ

ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

69
69نقد
و
بررسی
دیدگاه
ناصر
القفاری
درباره

ــــــــــ

ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ

ـــــــــــ

 -معروف کرخی

سال دهم ،شماره سی و ششم ،بهار 1041

نام کامل او «ابومحفوظ معروف بن فیروز کوهی» ،مشهور به معروف کرخی از صوفیان و
عارفان بزرگ مسلمان در سده دوم هجری ،از عارفان طبقه ّاول بود (ابن ّ
حبان3434 ،ق:9 ،
تصوف بغداد بود و نقش مهمی در انتقال ّ
 .)11گفته میشود که او آغازگر مکتب ّ
تصوف از زهد
به عرفان داشت .برخی نیز معتقدند وی اولین فردی بود که تعریف از ّ
تصوف را ارائه کرد .او
ّ
تصوف را «گرفتن حقایق ،گفتن دقایق و ناامیدی از دست خالیق» میداند (ذوالفقاری:3114 ،
 .)66این تعریف مورد ّ
توجه عارفان پس از وی و مستشرقانی گردید که به مطالعه و شناخت
ّ
جریان عرفان و ّ
معروفیه» -با همه شعبههایش -به معروف کرخی منتهی
تصوف پرداختند .فرقه »
میشود و آنان از این طریق ،نسبت خود را به امام رضا و امام علی میرسانند .فرقه «ذهبیه» نیز
سلسله خود را به معروف کرخی و بهواسطه وی به معصومان میرساند (نوربخش:3144 ،
.)111
از اینرو ،مجموعه سلسلههای منتهی به معروف کرخی به «السالسل» مشهور شده است
ّ
(کاشانی ،بیتا .)13 :نویسندگان احوال و تراجم مشایخ تصوف ،وی را از قدما و اجالی مشایخ
صوفیه به شمار آورده ،تقوا و ورع او را ستوده و به گفته آنان ،او مرید داوود طائی و استاد َس ّ
ری
سقطی بوده است( .سلمی3439 ،ق .)23 :3 ،به ّادعای ابنتیمیه ،معروف کرخی نیز همچون
ّ
ّ
معنویت و زهد ،بر امام رضا مقدم بوده و ازهد از ایشان شمرده میشود و نیز
دارانی ،در
ّ
مسئله اسالم وی به دست حضرت رضا و اینکه او ،دربان خانه امام بوده است ،به ادعای
ابنتیمیه از دروغهای تاریخ است.
ّ
معنویت پیشی گرفته است؛ در حالیکه اصل
چگونه کرخی زاهدتر از امام است و در
مسلمان شدنش را مدیون امام بوده است؛ زیرا به دست ایشان مسلمان شده است .دیگر اینکه
ّ
به نقل ابنخلکان ،معروف کرخی به سفارش یکی از علمای زمان خود به نام «ابنالسماک »
ّ
عمل کرد و همه تعلقات دنیوی که مانع سیر الی الله میدید را رها کرد ،مگر یک مورد و آن
خدمت موالیش امام رضا است که نه تنها آن را منافات با سیر و سلوک خود نمیدید ،بلکه
بهواسطه آن بیشتر به خداوند ّ
تقرب مینمود (کاشانی ،بیتا.)11 :
 .1-5اشکال سوم :نفی اسالم معروف کرخی به دست
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امام رضا

معروف کرخی که از بزرگان و اکابر صوفیه به شمار میرود که بر اساس نقلهای مختلف و

 .1-2پاسخ به اشکال سوم
 .1-2-1ارتکاب مغالطه دروغ

رضا

ّ
کارکرد مغالطه دروغ اینگونه است که شخص به دروغ ،مدعی گزاره نادرستی میشود و در
فرآیند استدالل خود از آن گزاره استفاده میکند که به طور طبیعی نتیجه اخذ شده از این
استدالل ،نادرست است (خندان .)19 :3111 ،دروغ ،یکی از شایعترین مغالطات ابنتیمیه در
کتابهای خود است .با آنکه یکی از گناهان کبیره است و آیات زیادی بر حرمت آن داللت
دارد (رک :نحل312 :؛ زمر ،)1 :ولی ابنتیمیه در دام مغالطه دروغ افتاده و بارها از این حربه
برای کوبیدن مخالفان خود استفاده نموده است؛ بهعنوان نمونه ،وی در مقام تنقیص شیعیان
چنین ّادعا دارد که شیعه بر این باور است که که جبرییل قرار بود وحی را برای حضرت علی
نازل کند ،ولی خیانت کرد و بر حضرت محمد نازل کرد (ابنتیمیه3416 ،ق )1. :3 ،یا در
مورد اعتقاد شیعه پیرامون نمازهای روزانه چنین ّادعا میکند که شیعه بر این باور است که
نمازهای واجب پنجاه رکعت است (همان .)12 :حال در این موضوع هم ابنتیمیه بر خالف
ّ
مسلمات تاریخی ،اسالم آوردن معروف کرخی را به دست امام رضا رد مینماید.
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معتبر ،در ابتدا مسلمان نبوده و بعدها به دست مبارک امام رضا مسلمان شده و خدمت به
امام را افتخاری برای خود میدانستّ .اما این مطلب مورد انکار ابنتیمیه قرار گرفته و خادم
ّ
بودن وی و مسلمان شدنش به دست حضرت را دروغ پنداشته و بهشدت رد نموده است
3
(ابنتیمیه3416 ،ق.)61 :4 ،
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 .1-2-2شواهد تاریخی بر اسالم معروف کرخی

برای اثبات دروغ ابنتیمیه و اینکه معلوم شود بدون علم و یا از روی تعصب ،حقائق را
انکار میکند ،باید ثابت کنیم که شواهد مختلفی وجود دارد بر اینکه معروف کرخی در خدمت
امام بوده و به دست ایشان اسالم آورده است که بهعنوان نمونه به مواردی اشاره میشود:
 -ابوعبدالرحمن األزدی

ابوعبدالرحمن در طبقات الصوفیة ،معروف کرخی را اینچنین معرفی کرده است« :معروف
 « .1وما یذکره بعض الناس من أن معروفا الکرخي کان خادما له ،وأنه أسلم علی یدیه ،أو أن الخرقة متصلة منه إلیه،
فکله کذب باتفاق من یعرف هذا الشأن»
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کرخی به دست حضرت رضا مسلمان شد و در خدمت حضرت بود تا روزی که بر در خانه
امام ازدحام شد و استخوانهای معروف در زیر دست و پا ،شکست و جان داد .بدنش در بغداد
به خاک سپرده شد» (سلمی3439 ،ق.) 11 :3 ،
 -ابنخلّکان

او نیز اقرار کرده است که معروف کرخی به دست امام رضا مسلمان شده است .ظاهر این
ّ
خلکان این بیان را در ّ
معرفی معروف کرخی از صاحب طبقات الصوفیة اخذ کرده
است که ابن
است ،ولی از آنجا که نقدی بر آن وارد نساخته ،میتوان او را موافق با این قول دانست
ّ
(ابنخلکان3411،ق.)113 :2 ،
 -ابوالفرج ابنالجوزی

ّ
وی از نوادگان خلیفه اول و از فقها ،محدثان و تاریخنگاران حنبلیمذهب بوده است.
ّ
شخصیتی که ذهبی نسبت به او تعابیر «امام ،عالمه ،حافظّ ،
ّ
مفسر ،مفخر عراق و جمالالدین»
به کار میبرد .او نیز در کتاب خود ،به نام مناقب معروف الکرخی و اخباره ،جریان اسالم
معروف کرخی را نقل کرده و قبول میکند (ابنجوزی ،بیتا .)23 :با ّ
توجه به این نقلها و با
َ
وجود مدارک اسالم کرخی به دست امام و ارادتش به ایشان و اینکه امام را در مسائل علمی و
معنوی باالتر میداند و حضور نزد ایشان را بهعنوان افتخاری برای خود اعالم میدارد ،با این
حال ،ابنتیمیه چه راحت دروغ میگوید و با وجود دلیلّ ،اتهام ّادعای بدون دلیل بودن را ّ
متوجه
ّ
عالمه حلی میسازد!
نتیجهگیری
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در این نوشتار ،دیدگاه بزرگان اهل ّ
سنت نسبت به جایگاه معنوی امام رضا بررسی شد .با
توجه به تعابیر بزرگان اهل ّ
ّ
ّ
موقعیت معنوی امام وارد نیست.
سنت ،اشکاالت ابنتیمیه نسبت به
موقعیتهای مختلف و اعتراف بزرگان اهل ّ
ّ
ّ
معنویت امام و
سنت بر
از طرفی ،بروز زهد امام در
از سوی دیگر ،نقص معنوی معاصران حضرت ،لغزشهای مختلف آنها مانند احمق شمردن
کسیکه به دنبال زن و فرزند باشد ،دنیاخواه بودن کسیکه میل به همسر دارد و ،...همگی نشان
از بیانصافی و عداوت ابنتیمیه نسبت به حضرت رضا است که با وجود شواهد مختلف در
أزهد بودن امام ،باز هم منکر این مقام برای ایشان است.

منابع
ـــــــــــــــــــــــــ

رضا

 .3ابن شهر آشوب ،محمد ،)31.1( ،مناقب آل ابی طالب ،نجف اشرف ،المکتبه الحیدریة.
 .1ابناثیر جزری ،مبارک بن محمد3411( ،ق) ،جامع االصول فی أحادیث الرسول ،تحقیق :عبدالقادر
األرنؤوط ،بیروت ،دارالفکر.
 .1ابناثیر ،عزالدین3419( ،ق) ،أسد الغابة ،بیروت ،دارالفکر.
 .4ابناثیر ،علی بن ابی الکرم343.( ،ق) ،الکامل فی التاریخ ،تحقیق :عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت،
دارالکتاب العربی.
 .2ابنالعماد حنبلی ،عبدالحی بن أحمد3416( ،ق) ،شذرات الذهب فی أخبار من ذهب ،تحقیق:
محمود األرناؤوط ،بیروت ،دار ابنکثیر.
 .6ابنبابویه قمی ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،)31.1( ،عیون اخبار الرضا ،چاپ اول ،تحقیق:
مهدی الجوردی ،تهران ،نشر جهان.
 ..ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم3191( ،ق) ،مجموع الفتاوی ،جمع و ترتیب :الشیخ عبدالرحمن بن
قاسم ،چاپ اول ،بیجا ،بینا.
 .1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ3416( ،ق) ،منهاج السنة النبویة فی نقض کالم الشیعة القدریة،
تحقیق :محمد رشاد سالم ،ریاض ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة.
 .9ابنجوزی ،أبوالفرج3431( ،ق) ،المنتظم فی تاریخ األمم والملوك ،چاپ اول ،تحقیق :محمد
عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
 .31ـــــــــــــــــــــ3413( ،هـ) ،تلبیس ابلیس ،بیروت ،دار الفکر للطباعة والنشر،
 .33ــــــــــــــــــــــ( ،بیتا) ،مناقب معروف الکرخی ،تحقیق :عبدالله ّ
الجبوری ،بیروت ،دارالکتاب
العربی.
 .31ابنجوزی ،سبط3419( ،ق) ،یوسف بن قزاوغلی ،تذکرة الخواص المعروف بتذکرة خواص األمة فی
خصائص األئمة ،چاپ ّاول ،تحقیق :عامر النجار ،مکتبة الثقافة الدینیة.
 .31ابن ّ
حبان ،محمد ،)3191( ،الثقات ،چاپ اول ،بیروت ،دارالفکر.
 .34ــــــــــــــــــ3434( ،ق) ،صحیح ابن ّ
حبان ،چاپ دوم ،تحقیق :شعیب األرنؤوط ،بیروت ،مؤسسة
الرسالة.
 .32ابنحجر عسقالنی ،أبوالفضل أحمد بن علی ،)3116( ،تهذیب التهذیب ،هند ،دائرةالمعارف النظامیة.
 .36ابنحجر هیتمی ،احمد بن ّ
محمد( ،بیتا) ،الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة،
بیروت ،مؤسسة الرسالة.
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ّ
 .3.ابنخلکان ،أحمد بن محمد( ،بیتا) ،وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ،تحقیق :احسان عباس ،بیروت،
دار صادر.
 .31ابن ّ
صباغ ،علی بن محمد1071( ،ق) ،الفصول المهمه فی معرفة االئمة ،قم ،المجمع العالمی الهل
البیت.
 .39ابنعساکر ،أبوالقاسم علی بن الحسن3992( ،م) ،تاریخ مدینة دمشق ،تحقیق :محب الدین أبوسعید
عمر بن غرامة العمری ،بیروت ،دار الفکر.
 .11ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر3411( ،ق) ،البدایة والنهایة ،تحقیق :علی شیری ،بیروت ،دار إحیاء التراث
العربی.
 .13ابنماجه ،ابوعبد الله3411( ،ق) ،سنن ابنماجه ،چاپ اول ،بیروت ،دار الرسالة ،با تعلیقات ارنؤوط.
 .11ابنندیم ،محمد بن إسحاق343.( ،ق) ،الفهرست ،چاپ دوم ،تحقیق :إبراهیم رمضان ،بیروت ،دار
المعرفة.
 .11آلوسی ،محمود بن عبدالله3433( ،ق) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ،چاپ
ّاول ،تحقیق :علی عبد الباری عطیة ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
 .14بیهقی ،احمد بن حسین3414( ،ق) ،السنن الکبری ،تحقیق :محمد عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة.
 .12حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله3433( ،ق) ،المستدرك علی الصحیحین ،چاپ اول ،تحقیق
مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
 .16خطیب بغدادی ،احمد بن علی343.( ،ق) ،تاریخ بغداد ،چاپ اول ،بیروت ،دارالکتب العلمیة،
تحقیق :مصطفی عبدالقادر عطا.
 .1.ذوالفقاری ،حسن« ،)3114( ،آرا و عقاید معروف کرخی» ،مجله مطالعات عرفانی ،ش  ،1زمستان،
ص .66
 .11ذهبی ،محمد بن أحمد3412( ،ق) ،سیر أعالم النبالء ،چاپ ّ
سوم ،تحقیق :مجموعة من المحققین
بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوط ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
ّ
 .19ذهبی ،محمد بن أحمد3436( ،ق) ،العلو للعلی الغفار فی إیضاح صحیح األخبار وسقیمها ،چاپ
ّاول ،تحقیق :أشرف بن عبد المقصود ،ریاض ،انتشارات مکتبة أضواء السلف.
 .11سبکی ،تاج الدین عبد الوهاب بن علی3431( ،ق) ،طبقات الشافعیة الکبری ،چاپ ّدوم ،تحقیق:
محمود محمد الطناحی و عبدالفتاح محمد الحلو ،بیجا ،بینا.
 .13سلمی ،أبوعبدالرحمن محمد بن الحسین3439( ،ق) ،طبقات الصوفیة ،تحقیق :مصطفی عبد القادر
عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
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 .11سلمی ،أبوعبدالرحمن محمد بن الحسین3413( ،ق) ،تفسیر السلمی وهو حقائق التفسیر ،چاپ اول،
تحقیق :سیدعمران ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
 .11سیوطی ،جاللالدین3224( ،م) ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،بیروت ،دارالفکر.
 .14شافعی ،محمد بن طلحه3439( ،ق) ،مطالب السئول فی مناقب آل الرسول ،بیروت ،البالغ.
 .12ــــــــــــــــــــــــــ3411( ،ق) ،االتحاف بحب االشراف ،قم ،دارالکتاب.
 .16شریعتمداری ،علی ،)3166( ،ویژگیهای حضرت رضا ،مجموعه آثار دومین کنگره حضرت رضا،
بیجا ،بینا.
 .1.طبری ،محمد( ،بیتا) ،تاریخ االمم والملوک ،ارومیه ،مکتبه ارومیه.
ّ
 .11قندوزی ،سلیمان بن إبراهیم3436( ،ق) ،ینابیع المودة لذوی القربی ،چاپ اول ،تحقیق :سیدعلی
جمال أشرف الحسینی ،دار األسوة للطباعة والنشر.
 .19کاشانی ،عزالدین محمود بن علی( ،بیتا) ،مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة ،چاپ اول ،تهران ،هما.
 .41کتبی ،محمدبن شاکر1111( ،م) ،فوات الوفیات ،چاپ اول ،تحقیق :علی محمد بن یعوض الله و
عادل أحمد عبدالموجود ،بیروت ،دارالکتب علمیة.
ّ
 .43متقی هندی ،علی بن حسامالدین3413( ،ق) ،کنز العمال فی سنن األقوال و األفعال ،چاپ پنجم،
تحقیق :صفوة السقا بکری حیانی ،بیروت ،مؤسسة الرسالة.
 .41مکی ،ابوطالب ،)319.( ،قوت القلوب فی معاملة المحبوب ،ترجمه :مهدی افتخار ،قم ،انتشارات
آیت اشراق.
 .41موسوی بجنوردی ،کاظم ،)31.1( ،کاظم ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،چاپ اول ،تهران ،مرکز
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
 .44نوربخش ،ـــ« ،)3144( ،سلسله جلیله نعمت اللهیة رضویة مرتضویة مصطفویة الهیة» ،مجله مهر،
ش  339و  ،311خرداد و تیر.
 .42نهبانی ،یوسف بن اسماعیل3434( ،ق) ،جامع کرامات االولیاء ،چاپ اول ،بیروت ،دارالفکر.
 .46یافعی ،عبدالله بن أسعد343.( ،ق) ،مرآة الجنان وعبرة الیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادث ،چاپ
اول ،تعلیق :خلیل المنصور ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
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