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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم، شماره هجدهمسال 

 07، شماره مسلسل 6931 تابستان

 

  يوبیاناثرگذار در منطقه شامات در دوره ا يهاي فکر جريان یبازشناس

 یکممال يانتا پا

 

 21/8/29: ییدتأ یختار     71/5/29 :یافتدر یختار

 *  یسورشجان زاده یمشهناز کر

 ** الهی امیری زهرا روح

 *** یزدیا ینحس

 

در  یامروز یناردن، لبنان و فلسط یه،شامل: سور یم،شام قد یمنطقه راهبرد

ق(، شاهد 329ـ646) یکممال یانق( تا پا676ـ765) یوبیانا یخیبازه مهمّ تار

و حمله  یبیصل یها تداوم جنگ یعنیخود،  یاسیس یختار یدادهایرو ینتر مهم

و  یفرهنگ اعدر کنار اوض یاسیو س ینظام یدادهایرو ینمغوالن بود. ا

 یاندر م یگوناگون یفکر یکردهایرو یدایشپ سازینهآن دوره، زم یاجتماع

 یفکر های یانجر یمنطقه شد. بازشناس ینا مذهب یامام یعیانسنّت و ش اهل

و  یاسیس یدادهایرو یخیتار هاییشهدر شناخت ر تواندیمنطقه شامات م

 .دسودمند باش یبخش از جهان اسالم ینا یکنون یشگیاند

                                              

 .Sh.karimzadeh1391@gmail.com :یانامه، رااسالم دانشگاه باقر العلوم یختار یدکتر یدانشجو  *

 .Z.rooholahiamiri@yahoo.com: ، رایانامهاستادیار گروه تاریخ تمدن اسالمی دانشگاه باقر العلوم  **

 .Mountain.damavand@gmail.com ، رایانامه:استادیار گروه تاریخ تمدن اسالمی دانشگاه باقر العلوم  ***
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 یپس از بررس یلیـ تحل یفیتوص یکردیاست با رو یدهحاضر، کوش مقاله

پرسش  ینبد یک،و ممال یوبیانمنطقه در دوره ا ینا یو اجتماع یاوضاع فرهنگ

که دامنه نفوذ خود را به عنوان  یاثرگذار یفکر های یانپاسخ دهد که جر

پژوهش  هاییافته اند؟ کدام اند،گذاشته یادگارمنطقه به  یندر ا یخیتار یراثیم

 های یانجر یبرخ یدایشاز رشد تصوف و پ ینه،زم ینکه در ا دهدینشان م

 توانیم یشهبا بزرگان انددر برخورد  ورزیتعصب یزو ن یو سنّ یعیمنحرف ش

 کرد. یاد

 

 .یعهش یختار یگری،سلف یک،ممال یوبیان،شامات، ا: کلیدواژگان

 مقدمه

بوده است سوریه، اردن، لبنان و فلسطین امروزی شامات قدیم، سرزمینی گسترده شامل: 

از شمال به مناطقی از آسیای صغیر )واقع در کشور ترکیه امروز(، از جنوب به که 

اسرائیل قدیم(، از مغرب به دریاى روم )مدیترانه( و از  جزیره سینا )تیه بنى ریگزارهاى شبه

پس از  1هاى شمالى عربستان محدود بوده است. هاى رود فرات و بیابان مشرق به کناره

فتح اسالمی، این سرزمین در نیمه نخست قرن اوّل هجری به سبب موقعیت استراتژیک 

های مختلف بوده است.  یگاه خاص و محلّ آمدوشد حاکمان و اندیشهآن، همواره دارای جا

و ممالیک ق( 958ـ591)مذهب ایوبیان  این مسئله، در دوره دو حکومت سنّی

حساسیت بیشتری یافت؛ زیرا اضمحالل نهاد خالفت به واسطه هجوم ق( 229ـ948)

جایگزین خالفت سنّت را با ابهام نظری مشروعیت نظام  ق، جهان اهل959مغول در سال 

ق( که این 926ـ 488های صلیبی ) مواجه کرد و این مسئله، در کنار تداوم جنگ

نظامی و  وتاز میدان سیاسی و نظامی این منطقه کرد، بر اوضاع سیاسی  ها را یکه حکومت

رویکرد علمی و فرهنگی این منطقه نیز تأثیر قابل توجهی داشت. نتیجه دیگر این مسئله 
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مذهب برای تأیید  ن بود که در نبودِ دستگاه خالفت، جایگاه عالمان سنّیبرای آنان، ای

 حاکم اسالمی استحکام بیشتری یافت.

در اثر نبرد دو جبهه صلیبی و مغول، ساختار فرهنگ و تمدن اسالمی در بالد شام 

ها در این والیات ساخته بودند، نظیر:  های جدی شد؛ آنچه مسلمانان طیّ قرن دچار آسیب

بیشتر  2ها، دچار ویرانی گردید. ها و مزارع و باغ ها، کارخانه ها، شفاخانه مدارس، کتابخانه

ها و  جمعیت این مناطق، کشته شدند و یا از دیار خود مهجور گردیدند. وحشت از صلیبی

نیروهای اروپایی و قشون مغول، در تمام ابعاد زندگی مسلمانان ریشه دواند و آثار تخریب 

به صورت میراث شومی در  4،ها عام مردم به دست مغول و قتل 3ا و مناطق آبادوسیع شهره

شاید بیش از این منطقه، مغول به   حمله 5منطقه شام و شرق مدیترانه باقی ماند.

 6به جهان اسالم ضربه زد. های صلیبی جنگ

ن های خارجی، بالیای طبیعی نیز طیّ ای عالوه بر منازعات داخلی دولتمردان و هجمه

ق در سواحل شام و 141، سال این منطقه را تحت تأثیر خود قرار داد؛ برای نمونهها  سال

که مردم از دفن این  طوری بسیاری از مردم گرفت؛ به های شهر دمشق بیماری وبا قربانی

به این  7السلطنه مجوز دفن اموات را بدون هزینه صادر کرد. قربانیان عاجز شدند و نائب

تیز دائمی داخلی و خارجی و جوّ ارعاب و ناامنی در منطقه، زمینه رشد ترتیب، جنگ و س

بودن به شرایط و عدم مقاومت  آن، ایستایی، راضی تصوفی را فراهم کرد که مشخصه

 8بود. برای تغییر وضعیت موجود

عشری بود که با این اوضاعِ سیاسی  مندشدن اندیشه شیعه اثنی موضوع دیگر، نظام

مذهب علیه شیعیان،  های مذهبی متعصبانه حاکمان سنّی زیرا سیاستارتباط نبود؛  بی

عالمان این فرقه از شیعه را بر آن داشت تالش خود را در راستای تبدیل تهدیدها به 

در قالب  ،عاملِ لبنان فرصت جهت دهند. به همین منظور، در مناطقی مانند جبل

شیعی از جمله سه حوزه: کرک های علمیه  هایی اقدام به تشکیل و تکوین حوزه پوشش

عشری  نیازی اندیشه شیعی اثنی شدن و بی این امر، باعث غنی 9نوح، مشغره و جباع کردند.
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عامل این قابلیت را یافت تا در ادوار بعد، این اندیشه  که جبل طوری در این منطقه شد؛ به

کمیت گسترده یافته را به ایران در دوره حکومت محلی سربداران و یا در عصر حا نظام

 صفویه، صادر نماید.

یافتن اندیشه سلفی در این دوره، از مشخصات فرهنگی  از سوی دیگر، تکوین و نظام

ق( تحت عنوان سلفیگری در 997عبدالحلیم )م  دیگر این عصر است. بذری که احمدبن

این منطقه در دوره مذکور کاشت، در قرون بعد ثمر داد؛ زیرا این تفکر با ظهور 

ق( از قرن دوازدهم هجری به بعد، سرنوشت جهان اسالم را 7269عبدالوهاب )م  محمدبن

 متأثر ساخت. 

های فکری تأثیرگذار فعلی منطقه شام، ریشه در اوضاع فکری و  با اینکه جریان

توان وضعیت فکری  ها نمی فرهنگی ادوار گذشته دارد و بدون شناسایی سابقه تاریخی آن

خوبی درک کرد، اما به طور مشخص، در این خصوص پژوهشی  بهفعلی این منطقه را 

هایی  یافت نشد. با وجود این، درباره سلفیگری به عنوان بخشی از مقاله حاضر، پژوهش

 از آقایان های دینی بازشناسی طیفی از جریانصورت گرفته است؛ از جمله، کتاب 

 که نویسندگان آن، ضمن بررسی سیر تاریخی 10احمد پاکتچی و حسین هوشنگی 

و بازخوردهای  اند جریان سلفی، به تبیین رابطه دو مفهوم بنیادگرایی و سلفیه پرداخته

؛ اما در ندا های اجتماعی رشد هریک را معرفی کرده و زمینه اند هرکدام را بررسی نموده

یکی از  ،لفیگریهای فکری منطقه شام مدنظر بوده است که س پژوهش حاضر، جریان

 هاست. آن

از « گیری جریان تکفیری دالیل و چگونگی شکل»گرفته دیگر، مقاله  پژوهشِ صورت

که در آن، ابتدا زمینه تاریخی سلفیه  است 11زاده اهلل شهابی و علی حسین آقایان روح

های سلفی موجود در جهان عرب و عوامل مؤثر در گسترش  شود و سپس گروه بررسی می

های  گردد؛ اما پژوهش حاضر، به جریان سلفی اختصاص ندارد و جریان رح میهرکدام مط
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فکری تأثیرگذار در منطقه شام را در دو محدوده حاکمیت ایوبیان و ممالیک، مورد بررسی 

 قرار داده است.

افزون  منطقه شام در دو عصر ایوبیان و ممالیک، سیاسی و اجتماعی شرایط نامناسب

تر کرده بود.  های انحرافی را فراهم بروز اندیشه  ، زمینهاین منطقه امنیتکردن  مخدوشبر 

هایی که تأثیر خود را به عنوان میراثی تاریخی در این منطقه به یادگار  ترین جریان مهم

 تفکیک معرفی خواهند شد. گذاشتند، در ذیل به

 . تصوف1

داخلی و  های جنگ و نیز و فجایع دو عصر خالفت اموی و عباسی ظلم ،ریزی خونقتل، 

 نفرت و اضطرابِ، عدم اعتماد، یأسدر جامعه اسالمی، به ایجاد های سیاسی کشمکش

منجر شد؛ اما در واکنش به این اوضاع،  مسلماناندر روح و جان قشرهای مختلف خاطر 

بودن به شرایط و عدم مقاومت  نمودهای مختلف صوفیگری مانند: رکود، ایستایی، راضی

مایه  های مختلف جامعه اسالمی رسوخ کرد و درون وضعیت موجود، در الیهبرای تغییر در 

آمیز موجود فراخواند. در تعالیم تصوف آمده است:  آن، مردم را به تحمل وضع اسف

تصوف، آن است که آنچه در سر داری، بنهی و آنچه در کف داری، بدهی و آنچه بر تو »

 12«آید، نجهی.

هارم، مشایخ بزرگ صوفی مانند: حارث محاسبی )م های قرن چ از قرن سوم تا نیمه

ق(، 221ق(، ابوسعید خراز )م 221جنید بغدادی )م  ق(،249ق(، ذوالنون مصری )م 249

ق( در مصر، 926ق( و حکیم ترمذی )م 962عطا آدمی )م  ق(، ابن989سهل تستری )م 

ب، مکتب صوفیه به این ترتی 13خصوص بغداد، به تبیین تصوف پرداختند.شام، خراسان و به

نظام و انسجام یافت. در عین حال، یورش مغول به قلمرو اسالمی موجب پراکندگی علما 

 14و رشد تصوف شد و انزواگرایی افراطی توسط بعضی صوفیه، در این دوره شکل گرفت.

همین مسئله، زمینه توجه آحاد جامعه اسالمی به این تفکر را بیش از پیش فراهم کرد و 
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ها و وجود خیل مریدان، شکاف بین  اقبال بیش از پیش مردم به خانقاهشدت عالقه و 

 15روحانیت متشرع و تصوف را به حدّ نهایت نمودار ساخت.

در این میان، سرزمین شام که در تاریخ اسالم جایگاه مهمی داشته است، از اواخر 

به نام ، شخصی ویامعهد در اواخر هایی بود؛ زیرا  دوران امویان شاهد چنین گرایش

های جامه 17،مشهور بود «ابوهاشم کوفی»که به  16ق(756)م  شریک کوفی بن عثمان

در اواخر قرن پنجم که صلیبیان  18.شد پوشید و شیخ شام محسوب می پشمینه درشت می

ناامنی برآمده از آن، زمینه گرایش  19مسیحی، منطقه مصر و شام را مورد حمله قرار دادند،

ثباتی منطقه  توان در بی ، عوامل ذیل را میبنابراین فراهم نمود.به تصوف را بیش از پیش 

 20و در نتیجه، تمایل هرچه بیشتر مردم به تصوف دخیل دانست:

های صلیبی؛ نفوذ روزافزون فرقه اسماعیلیه و سیاست خشن ترور مخالفان  ادامه جنگ

کشتارهای  ق گوناگون مذهبی؛ حمله مغوالن ودرپی فِرَ های پی کشمکش 21توسط ایشان؛

 23،زلزلهخشکسالی،  22مانند: گرانی، هایی بالیای طبیعی و بحرانیعظیم تاریخی آنان؛ 

مردم از روحانیون متشرع که در و نیز سرخوردگی  25؛و طاعون 24هایی مثل وبا بیماری

 های اجتماعی سهیم بودند. ها و چالش ابترق

عدم مقاومت در مقابل مایه تفکر صوفیه، ایستایی و  طورکه اشاره شد، درون همان

های داخلی و  شرایط موجود و کنارآمدن با آن بود و مردم این دوره که به سبب بحران

آوردن به  خارجی همواره در معرض تشویش و نگرانی بودند، با تمایل به صوفیگری و روی

اما آنچه به عنوان مسئله یافتند؛  رفته زندگی خود را باز می ها، آرامش ازدست خانقاه

ساله  توان به آن اشاره کرد، حضور بیست کننده حضور تصوف در این منطقه می قویتت

در شهر دمشق و تدوین بیش از دویست تا هفتصد اثر از  26ق(998عربی )م  بن الدین محیی

بار به جانش سوء قصد  عربی پس از اینکه در قاهره چندین او در این شهر است؛ زیرا ابن

ال آخر عمر خویش را در این شهر گذراند و نهایتاً حدود سال دمشق آمد و بیست سشد، به 

 27ق، در این شهر وفات کرد.972
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گرایش به تصوف در این دوره، عالوه بر اینکه میان مردم رسوخ یافته بود، گاه در 

سنّت که در جامعه آن روز دارای جایگاه و مقبولیت بودند نیز به چشم  میان بزرگان اهل

دهد،  نمازهای مسجد جامع دمشق ارائه می بطوطه در توصیفاتی که از پیش ابنخورد.  می

  28کند. آمده است، معرفی می صوفیه به شمار می نماز حنفیان را فقیهی که از بزرگان پیش

ها  ها نیز بوده است و آن عالوه بر آن، تقویت صوفیگری، در چارچوب سیاست حکومت

از  29اند؛ هایی برای آنان ساخته روه پرداخته، خانقاهگ در مقاطعی، به تقویت جایگاه این

 30نمود. ق( مشایخ و صوفیان را احترام می592ـ547جمله اینکه نورالدین زنگ )حک 

که  طوری به ؛سیاست حمایت از صوفیان، در عصر سالطین ایوبی نیز ادامه یافت

در   تصوف  فرهنگ  رشو از گست  ساخت  صوفیه  برای  هایى خانقاه  نیز ایوبى  الدین صالح

 31.کرد مى  حمایت ،خود  زمان
سنّت نیز مورد توجه  ها، گاه از جانب مدرّسان بزرگ مدارس اهل سیاست توجه به خانقاه

ق(، مُدرّس بزرگ مدارس شافعی، 622شداد )م  بن قاضی بهاءالدین که گرفت؛ چنان قرار می
مجموعه  32.بنا کرد« خانقاه بهائیه»به نام خانقاهی در نزدیکی دارالحدیثی که بنیان نهاد، 

 عوامل مذکور در کنار یکدیگر، زمینه رشد و گسترش تصوف در این دوره را فراهم نمود.

 . سلفیگري2

سنّت گفته  شناسی، به گروهی از مسلمانان تندروی اهل سلفیگری در اصطالح فرقه

و اعتقاداتِ خود، از پیامبر  دانند و در عمل، رفتار می شود که خود را پیرو سلف صالح می

های امروز اسالم باید به  کنند. آنها معتقدند دیدگاه ، صحابه و تابعین تبعیت میاسالم

کردند؛ یعنی تنهامرجع، متن قرآن و  همان نحوی بیان شود که صحابه و تابعین بیان می

ای متفاوت را که متناسب با   باشد و علمای دینی حق ندارند نظر و ادله سنّت پیامبر

 33شرایط زمانه باشد، بیان نمایند.

ق( در منطقه 128) 34تیمیه( عبدالحلیم )ابن با شیوع و نضج افکار و عقاید سلفیِ احمدبن

بابی جدید در این نوع تفکر گشوده شد که منجر به جدایی این خط فکری در  35،شام
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تیمیه ضمن توسعه دایره بدعت در اسالم، عقاید  ر بعد از جهان سنّی و شیعه شد. ابناعصا

دو فرقه سنّی و شیعه را بدعت شمرد؛ از جمله این عقاید، سفر  مسلّم اسالمی مورد تأییدِ

 36است. پیامبر اسالمبرای زیارت قبر 

شد، مخالفت  از جمله دیگر محورهای تفکرات او که بعدها در اندیشه سلفی نهادینه

و برخالف  40و علومی مانند فلسفه و منطق 39شیعی 38عقاید اشعری، 37شدید با تصوف،

سنّت، اعتقاد به تشبیه و تجسیم خداوند بود و این تفکر او، در آن روزگار  عقیده عامه اهل

 41تا حدودی مورد توجه و اقبال عموم قرار گرفته بود.

یکى از مراکز علوم اسالمى بود و تیمیه،  در زمان ظهور افکار سلفی ابندمشق و شام 

 ،به همین سبب، غالب عالمان زمان او .هاى علمیه فراوانى داشت علماى برجسته و حوزه

های فکری، فقهی و  ها، ابداعات و بدعت ها و حنبلی ها، حنفی ها، مالکی شافعی یعنی

  42ذیرفتند و بر فساد افکار و اقوال او تصریح کردند.را نپ یشده توسط و گذاری کالمیِ پایه

داد و یا زمینه  تیمیه، در ابتدا به سبب فتواهایی که در مورد متجاوزان خارجی می ابن

مورد توجه  44را فراهم آورد، 43برخورد حکومت با شیعیان از جمله حمله به شیعیان کسروان

مورد طرد ایشان واقع شد؛ از جمله،  و حمایت حاکمیت ممالیک بود؛ اما بعد به چند دلیل

شد بزرگان وابسته به متصوفه که در دستگاه حکومت  موجب 45دیدگاه او در قبال تصوف

 ممالیک دارای نفوذ و جایگاه بودند، از او نزد سلطان مملوکی بدگویی کنند.

همچنین، مواضع او در قبال مکتب اشعری، موجب تضعیف روابط او با حکومت شد؛ 

تیمیه در منطقه شام  ق(، این تفکر از ادوار قبل از ابن845که به اعتراف مقریزی )م  درحالی

سختی حمایت  هایی مانند ایوبیان و ممالیک هم به رشد کرده بود و از طرف حکومت

تیمیه برای تقویت مکتب حنبلی در مقابل اشاعره به دلیل  تالش مجدد ابن 46شد. می

و به این ترتیب، سلفیگری و تظاهر به اصول  47نکردنداشتن زمینه، چندان موجی ایجاد 

ضمن اینکه  تشبیه و تجسیم، با انتشار مذهب اشعری به دست فراموشی سپرده شد.
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سنّت را علیه او بسیج  تیمیه در قبال برخی از عقاید مسلمانان، عالمان اهل مواضع تند ابن

 48همراهی نمود.سنّت را  کرد و دستگاه حکومت در برخورد با او، علمای اهل

تالش شاگردان برجسته او ق با وجود 128تیمیه در سال  این تفکر، پس از فوت ابن

ق( مؤلف کتاب 114کثیر دمشقی )م  بن ق( و ابوالفداء اسماعیل157قیم جوزیه )م  مانند ابن

، موفقیت چشمگیری برای گسترش افکار او به دست نیامد و به مدت چند البدایة والنهایة

سنّت، مذهب اشعری را زیربنای عقاید خود قرا دادند؛ اما  رخوت مواجه شد و اهلقرن، با 

گیری  عبدالوهاب تجدید گردید و به شکل بن نظریات او، در قرن دوازدهم توسط محمد

 فرقه وهابیت منجر شد.

 . تشیع3

رو، ممالیک  عصر حاکمیت ممالیک، یکی از اعصار پُرآشوب سیاسی و اجتماعی بود. ازاین

سرکوب مدعیان سیاسی خود معطوف کردند و برخالف  تمام توانشان را به حفظ قدرت و

های فکری و عقیدتی نداشتند. گفتنی  گیری در برابر جریان ایوبیان، چندان تمایلی به جبهه

است، این ویژگی عمومی قرن هفتم و هشتم، از یک سو معلول سقوط دولت عباسی بود 

کرد و از سوی دیگر، نتیجه سرگرمی  لمانان حکومت میکه به عنوان حقّ الهی بر مس

حکومت به ردّ حمالت صلیبیان و مغوالن و نیز تمایل همگانی اُمرا به تصوف است که 

گیری در مذهب و واجبات دینی است. به این ترتیب، این تسامح  نفسه نموداری از آسان فی

در  49ریان انحرافی یالوشیشد که ج های منحرفی منجر می مذهبی، گاه به پیدایش جنبش

 باشد. میان شیعیان، از آن جمله می

الدین  از شاگردان شمس« محمد یالوش»رهبری اوّلیه این جریان، شخصی به نام 

ق( بود که قبل از ایجاد این فتنه، شیعه بود؛ اما بعدها منحرف شد و 194مکی )م  محمدبن

چه بیشتر بین شیعه و دعوت به مذهب جدیدی نمود و حرکت او باعث اختالف هر

 51شهرت داشت،« یالوشی»در مورد وی که به  50عامل گردید. سنّت در منطقه جبل اهل

های موجود، او را خطیبی متکلم و با ذوق توصیف  اطالعات دقیقی وجود ندارد؛ اما گزارش
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 53این جریان انحرافی، 52کرد. اند که مردم شیعه و سنّی را به حرکت خود دعوت می نموده

چند تهدید را به همراه داشت که عبارت بودند از: گسترش این جریان انحرافی به سایر 

باورهای صوفیانه و غلوآمیز و  بهکه به تشیع  شدن ادعاهای یالوشی مناطق، منتسب

بود، و در نهایت، تشدید منازعات مذهبی بین  آمیخته ادعاهای قطبیت و رهبری معنوی

 سنّت. شیعیان و اهل

گیری این جریان احساس خطر  مکی، فقیه امامی شیعه، از شکل ن محمدبنالدی شمس

نمودن سپاهی، این  کرد. به همین سبب، با توجیه حکومت و همکاری با آن و فراهم

شکست، برای نابودی کامل این حرکت  اما این 54حرکت را شکست داد و تضعیف کرد؛

 55الدین جلیلی مفکران او به نام تقیکافی نبود؛ بلکه بعد از قتل یالوشی، فرد دیگری از ه

عامل، رهبری این گروه را به عهده گرفت و بعد از فوت وی،  از اهالی جبل 56یا خیامی

به تالفی  57عامل بود، نام داشت و از اهالی جبل« یحیی بن یوسف»رهبر جدید یالوشیه که 

از  59ق،و قضات صیدا و دمش 58شکست حرکت یالوشی، نزد بیدمر، حاکم مملوکی شامات

. این طومار، توسط دنموشهید اوّل بدگویی کرد و طوماری را علیه عقاید شیعی او فراهم 

بیش از هزار نفر از افرادی که قبالً شیعه بودند، اما زیر فشار حکومت سنّی شده بودند و به 

 60تأیید شد. شهرت داشتند،« اهل السواحل المتسنّیین»

 سنّت هاي افراطی اهل حديث و جريان . اهل4

 در های هر دوره، همواره تابعی از وضعیت سیاسی، اجتماعی و دینی آن دوره است. اندیشه

این مذهبی سیاست ها ممالیک،  ، زنگیان و ایوبیان و پس از آنسالجقه شامدوران 

سنّت  مذهب و حمایت از مذاهب اهل مبارزه با تبلیغات فاطمیون شیعیهمواره  ها، حاکمیت

به همین سبب است که  .سخت باال گرفت ،گردآوری احادیث در این زمان رو، ازاین بود.

توجه بود، بسیار مورد  ق( با وجود اینکه به قدرت بی517) 61عساکر حدیثی مانند ابن اهل

الدین خود شخصاً در  که صالح طوری الدین ایوبی قرار گرفت؛ به توجه نورالدین و صالح

در این دوره  ،حدیث سنّی ین شرایط، علمای اهلبه تبع ا 62مراسم تشییع او شرکت کرد.
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های قدرت حاکمان نباشد،  جایگاه خاصی پیدا کردند و نظر ایشان تا حدی که مغایر با پایه

های  گرفت؛ هرچند بر اساس حب و بغض در نظر و عمل مورد حمایت دولتمردان قرار می

اجتماعی منجر شود.  شخصی یا مذهبی بوده و یا به دستگیری و قتل بزرگان و نخبگان

حدیث، منزوی و به حاشیه رانده  ترین علوم و عالمانی که با حاکمیت اهل برخی از مهم

 ند از:ا شدند، عبارت

 . تقابل با علوم عقلی و فالسفه1ـ4

از جمله علوم مهم در جهان  63فلسفه و منطق، پس از ترجمه آثار یونانی به عربی،

حدیث و حمایت ضمنی  شام، حاکمیت اهل شدند؛ اما در منطقه اسالم محسوب می

داد. از جمله  دولتمردان از ایشان، هرچه بیشتر متفکران این علوم را در تنگنا قرار می

گذار اندیشه  (، پایهق581الدین سهروردی )م  افرادی که قربانی این تعصبات شد، شهاب

ید اوّل، فقیه ق( معروف به شه189مکی )م  بن فلسفی اشراق در زمان ایوبیان و محمد

ضمن اشاره به اقامت  در کتاب خود، یاقوت حمویبرجسته امامی در زمان ممالیک است. 

مذهب در برخورد با این  سهرودی در حلب، توصیف گویایی از چگونگی نقش علمای سنّی

هایی که با وی  ها از او به سبب شکست در مناظره فیلسوف جوان دارد و به بیان کینه آن

ز صدور فتوا در کفر سهرودی و اجبار حکومت به اجرای فرمان قتل وی، داشتند و نی

ها، مخالفت آرای سهروردی با اصول دینی بود. او پس از چندی،  دلیل آن 64پرداخته است.

 65الدین ایوبی در قلعه حلب بر اثر گرسنگی و تشنگی جان سپرد. به فرمان صالح

را از دست صلیبیون بیرون آورده بود و  شاممناطقی از تازگی  الدین به صالحاحتمال،  به

به همین  .به تأیید علما احتیاج داشتو مشروعیت حکومتش،  یشبرای حفظ اعتبار خو

داد تا  تحت فشار قرار را پسرش ملک ظاهرو  درخواست ایشان تسلیم شد در برابر سبب،

 ند.مذهب را تأمین نماید و حکم قتل شیخ اشراق را اجرا ک نظر عالمان سنّی

مطرودبودن فلسفه در این دوران است.  دادن چنین وقایعی، حاکی از به هر روی، رخ

های یونانی منتسب بودند، از دیرباز در دید عالمان قشری  فلسفه و منطق، چون به اندیشه
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در میان منطق، دشمنی با اهل فلسفه و سنّت، با کفر مترادف بود. به همین دلیل،  اهل

 وظیفه داشتو دولت  دامری فراگیر بو ،ی شام و مصر در دوره ایوبیعالمان و فقیهان سنّ

 عصرون ابی فقهایی مانند ابن ،عصراین در  .شود و فالسفه مانع رشد فلسفه که

در فشار بر اهل فلسفه و ق(، 142عبدالرحمن ابوالحجاح )م  الزّکی و ابنق(585ـ422)

 66.کردند کوشش می ،جلوگیری از رواج آن

 ،اشعریمذهب  سنّیمتکلم  67ق(،997)م  علی آمدی ابی بن ابوالحسن علیالدین  سیف

اما  بود؛عصران خود در اصول دین و علم فقه و کالم  و سرآمدِ هم متمایل به فلسفه

های یونانی )فلسفه( و منطق  شاه ایوبی به سبب اینکه آمدی به دانش فرزندان عادل

 ،پس از اقامت طوالنی در مصر، آمدی رو ازاین اند. کرده پرداخته است، او را احترام نمی می

العادل  . در آنجا نیز استقبالی از وی نشد و به دلیل کراهت بنیبازگرددناچار شد به دمشق 

 68توجهی نشان ندادند.او ، به )ایوبیان( از فلسفه

مندان فلسفه بوده و تنها به اگرچه در ابتدا از عالقهق(، 949)د  صالح شهرزوری ابن

ترین  خود از بزرگ اما چندی بعد، 69ممانعت استادش، از فراگرفتن آن بازماند،دلیل 

شد  70متولی دارالحدیث اشرفیه ق996و آنگاه که در سال ا .دشمنان فلسفه و منطق گردید

در ضمن  ،شتبرخوردار گ 71ق(995ـ975) شرفو در دمشق از نفوذ باالیی نزد الملک األ

و ممانعت از گسترش فلسفه را  اعالم نمودا ممنوع اشتغال به فلسفه و منطق ر فتوایی،

 72وظیفه سلطان دانست.

 ، از دیدگاهشد علومی که بدعت پنداشته میت و مبارزه با دفاع از سنّبه این ترتیب، 

از وظایف دولتمردان دانسته شده است. ، سنّت حدیث و حتی برخی دیگر از علمای اهل اهل

؛ این دنخواست عالمان دینی تن دهدرخواستند به این  میاز حکومت  آنان با تأکید بسیار،

آوردند،  دشمنی سرسختانه خاندان ایوبی با فلسفه که آن را نوعی بدعت به شمار می

سنّت در قتل  الدین با عالمان قشری اهل تواند دلیل مهمّ دیگری برای همکاری صالح می

 شیخ اشراق باشد.
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و به ضعف یا قوت دولت  ههمواره یکسان نبود ،این باره درایوبی ان حاکمسیاست البته 

؛ داشت ، بستگی تامی از سوی دیگرو فشار عالمان و فقهای سنّ ،در برابر علما از یک سو

از جمله: فیلسوف یافته است؛  زیرا با وجود این فشارها، گاه فلسفه در دربار ایوبیان رواج می

که تحت حمایت القاضی الفاضل  ق(967) میمون بن و دانشمند نامدار یهودی، موسی

 عبداللطیف بغدادی 73.فضل بودالدین و فرزندش األ کرد و طبیب شخصی صالح فعالیت می

ق(، از دیگر 521)م  اصفهانی الدین کاتبو عماد ق(984)م  شداد ابن 74ق(،922)م 

ر ولی در ه 75روابطی را برقرار سازند؛ الدین صالحفیلسوفانی هستند که توانسته بودند با 

 76در منابع توصیف شده است؛ ،الدین خود نیز به عنوان حاکمی ضدّ فلسفه حال، صالح

در برابر فلسفه،  77اند. هرچند برخی برای این دشمنی او، دالیل دیگری را نیز ذکر نموده

و خاصه  78که تصوف با کوشش مکتب خراسانچرا ؛مورد احترام ایوبیان بود ،یتصوف سنّ

هی و نظام آموزشی آنان جای گرفت و بن ساختار اسالم سنّدر درو ق(،565)م  79غزالی

این دوره، برخی از عالمان  80.پیوندی استوار با تصوف یافتند [،و اشاعره]ویژه شافعیان 

گنجید، تکفیر می ها نمی سنّت با یکسونگری هر تفکری را که در دایره نظر آن قشری اهل

ق( که 927)م  یادشده الدین آمدیِ اندند. سیفخو دهنده آن را مهدورالدم می نمودند و ترویج

با اینکه مدتی مدید سنّت در منطقه شام بود، پس از نقل مکان به مصر،  از بزرگان اهل

علمای  81، به فساد عقیده متهم شد.قرآن در جامع مظفری قاهره بود ئتمتصدی قرا

سنّت، طوماری را در فساد عقیده و جواز قتل او فراهم نموده، برای تأیید به نزد  قشری اهل

ها، مجبور شد به دمشق نقل مکان  نظری آمدی به سبب این تنگ 82سایر بزرگان بردند.

کند و در مدرسه عزیزیه به تدریس بپردازد؛ اما پس از چندی، مجدداً به فساد عقیده متهم 

 83نشین شد. زمان مرگش خانهشد و تا 

 . تقابل با تشیع و عالمان شیعی2ـ4

تشیع در منطقه شامات، از دیرباز تحت فشارهای گسترده علمی، اجتماعی و سیاسی 

ای چون شهید اوّل، ناگزیر از اتخاذ  بود. استمرار این فضا، باعث شده بود تا فقهای برجسته



 ...اثرگذار در منطقه شامات يهاي فکر جريان یبازشناس 020 

ام و خواص ایمن بمانند، خود را رویکرد تقیه گردند و برای اینکه از تعرض عو

طبق اعتراف منابع،  مذهب معرفی نمایند و یا باورهای شیعی خویش را اظهار نکنند. شافعی

مکی، فقیه  بن تواند دلیل اصلی قتل فجیع محمد ها می ورزی ها و تعصب نظری این تنگ

ه محل آمدوشد نامدار شیعی، معروف به شهید اوّل باشد؛ چه اینکه بیت او در دمشق، هموار

 بزرگان مذاهب مختلف بود. از شهید اوّل چنین نقل شده است: 
ترسیدم که کسی از  که شروع به تصنیف کتاب لمعه کردم، می  هنگامی

سنّت بر من وارد شود و آن را ببیند؛ اما احدی از ایشان از هنگامی  عالمان اهل

اغت یافتم، بر من که شروع به تصنیف آن کردم، تا زمانی که از تألیف آن فر

 84داخل نشد؛ که این، از الطاف خفی خداوند بود.

ها برای قاضی صیدا فرستاده بودند،  های بازماندگان یالوشی و طوماری که آن تالش

اصلی صدور حکم اعدام او، هایی برای شهید اوّل شده بود؛ اما عامل  ساز محدودیت زمینه

اردادن قاضی مالکی دمشق برای صدور و جماعه، قاضی دمشق و تحت فشار قر اصرار ابن

جماعه که از همدرسان سابق شهید اوّل بود، طومار هواداران  اجرای حکم بود؛ زیرا ابن

یالوشی را نزد قاضی مالکی فرستاد و به او گفت: برای این طومار، بر طبق مذهب خودت 

اوّل کشته شد و های او، شهید  کنم و با اصرار و دسیسه حکم بده؛ وگرنه تو را عزل می

هایی فراتر از آنچه را  به اعتقاد برخی، اجرای مجازات 85جسدش به دار آویخته گردید.

اند که بعضی علمای  ای دانسته قاضی به آن حکم نموده بود، نشانه رشک، حسد و کینه

اند؛ چه اینکه قاضی، تنها به قتل او با شمشیر حکم داده بود؛  قشری به شهید اوّل داشته

که پس از کشتن وی، او را به دار کشیده، سپس، سنگسار نمودند و با آتش  درحالی

شدن با  در هر حال، در این برخوردها، حکومت به سبب منافعی که همراه 86سوزاندند.

؛ کرد سنّت همراهی می سنّت در آن مقطع برایش داشت، با عالمان افراطی اهل بزرگان اهل

جنگ و بحرانی که در این منطقه در  ویژه در شرایط به چراکه دولتمردان به صورت کلی،

بخشی به حاکمیت خود،  مقطع زمانی مورد تحقیق داشتند، به تأیید عالمان برای مشروعیت
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کردند و  های خارجی، احساس نیاز می و عالوه بر آن، بسیج نیرو برای مقابله با بحران

حدوده نفوذ خویش و در نتیجه، عالمان نیز برای پیشبرد اهداف مذهبی خاص و گسترش م

 تقویت جایگاه مذهب سنّت و جماعت در مقابل شیعه، به حاکمان نیاز داشتند.

با وجود تعصبات و حساسیت رهبران مذهبی در این دوره، به دلیل تسامح مذهبی 

برخی از دولتمردان، گاه بازار بحث و مناظره میان فرق مختلف، از جمله شیعیان، پُر رونق 

یاقوت حموی در گزارشی به مناظره  87شده است. حتی در مراکز عمومی برگزار می بوده و

آزادی عمل  88خود با برخی از شیعیان در بازار فروش کتاب در دمشق اشاره کرده است.

ی دولتمردان شیعه، موفق عضخصوص در زمانی که ب شیعیان در اظهار باورهای مذهبی، به

نیز در منابع تاریخی قابل مشاهده است؛ از جمله شدند  های محلی می به تشکیل حکومت

باشد که  در طرابلس می (ق562ـ492) 89عمار این دولتمردان، خاندان حکومتگر شیعی آل

 90دادند؛ هایی بین عالمان شیعی و علمای سایر مذاهب ترتیب میدر دربارِ خود، مناظره

ها بین یکی از عالمان شیعه به  ای اشاره کرد که در دربار آن توان به مناظره برای مثال، می

در مورد تحریم مالکی  نهایفقی از بعض و ق(526)م قبل از  بوالفضلاروح  بیا بن سعدانام 

آبجو صورت گرفت. این مناظره، به پیروزی عالم شیعی که شخصی فصیح و از حیث 

 های مختلف مناظرات دیگری هم بین جریان 91آوری بسیار قوی بود، انجامید. استدالل

فکریِ این دوران در منابع ثبت شده است که مناظرات سهروردی با برخی از بزرگان 

سنّت، گاه  اما عالوه بر مناظرات بین دو فرقه شیعه و اهل 92سنّت، از آن جمله است؛ اهل

های مختلف نیز مناظراتی به منظور اثبات یا ردّ برخی از  سنّت با گرایش میان عالمان اهل

تیمیه به  فته است؛ به عنوان نمونه، مناظرات عالمان معاصر با ابنگر ات صورت میینظر

 تواند از این دست موارد باشد. می 93در دمشق، (ق919ـ958)دستور قالوون مملوکی 

 گیري نتیجه

توان مرحله خاصّ زمانی دانست که در اثنای آن،  بازه زمانی ایوبیان تا پایان ممالیک را می

های مختلف در عالم اسالم با هم جمع شدند؛ زیرا در این دوره، گرایش به علوم  جنبش
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ها به تضعیف آن و در نتیجه،  نظری سنّت پدیدار شد؛ اما تنگ عقلی در برخی از علمای اهل

گرای سلفی  شدن زاویه توجه به علوم عقلی منجر گردید. در مقابل، مؤسس تفکر نقل تنگ

ظر حاکمیت، نگرش انحرافی نوینی در اسالم بنیان نهد؛ اما با توانست در ابتدا با جلب ن

ن بیش از هر چیز دیگر انادر دورانی که مسلمافراط علمی و نظری در تفکرات خود، 

با تکفیر سایر فرق و مذاهب، جوامع و امت اسالمی را دچار تفرقه و  ،زمند وحدت بودندنیا

بایست صرف دفاع در برابر کفار  می حکومت را که و بخش وسیعی از توانانشقاق نمود 

گرای  ترشدن عالمان نقل ساخت؛ اما این مسئله، به نزدیکشد، به خود مشغول  می

 شدن در مقابل سلفیگری انجامید.  داستان غیرسلفی به یکدیگر و هم

تیمیه که دشمن سرسخت صوفیان و شیعیان بود، باعث نگرانی  ظهور افکار افراطی ابن

و هریک را در نظر دیگری قابل تحمل نمود و عالوه بر آن، از تعصبی این دو گروه شد 

و  94سنّت علیه شیعه داشتند، تا حدودی کاست؛ زیرا در کنار حمله که برخی عالمان اهل

بینیم فقیهی از حنبلیان که منابع  تیمیه بر عالمه حلی، در مواضع بسیار می ابن 95دشنام

تیمیه را مالقات کرده، خود را از باب  که ابن اذعان دارند صوفی هم بوده است، زمانی

همین فقیه، در مقایسه  96کند. تیمیه، اشعری حنبلی رافضی توصیف می معارضه با ابن

گفت: چه بسیار تفاوت است بین آن کس که در خالفتش شک  می ابوبکر با امام علی

تیمیه بنیان  از سوی دیگر، تفکری که ابن 97دانند. کس که گروهی خدایش میهست و آن 

 هجری قمری گردید.72گیری تفکر وهابیت در قرن  مایه شکل بن نهاد، 

که در فضای مذکور، نه تنها امنیت نداشت، بلکه  در ادوار پایانی این دوره، تشیع امامی

تقیه شروع عاملِ لبنان در قالب  دید، در مناطقی مانند جبل برای آینده خود افق روشنی نمی

 98های شیعی کرد. های علمیه و صدور اندیشه به تشکیل و انسجام حوزه

در پایان دوره ممالیک، تا حدودی تسامح فرهنگی و عقیدتی در پیش گرفته شد؛ اما در 

دار عرصه  ها میدان نگری جانبه این منطقه که در یک بازه زمانی طوالنی، تعصبات و یک

ومرج و  سیاست به نتیجه مطلوبی نرسید و به نوعی هرجفکری و اجتماعی شده بود، این 
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ها منتهی شد؛ زیرا در این میان، افرادی از فضای حاکم  گذاری و تقابل میان فرقه بدعت

وچرا کشیدند. این در حالی بود که دولت  اصل مسائل اسالمی را به چون ند واستفاده کرد

رزید؛ البته هرگاه نبوت یا دیگر اصول و از این موضوع یا غافل بود یا محتاطانه تغافل می

 99شد. سختی برخورد می گرفت، با متعرض به اسالمی مورد تعرض قرار می
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 ها:  نوشت پی

                                              

سازمان مطالعه و تدوين كتب تهران: ، جغرافياى تاريخى كشورهاى اسالمى،  چانلو، حسين قره .1

 .7، ص 2، ج ش1831 :تهران ،تحقيق و توسعه علوم انسانيها )سمت(، مركز  علوم انساني دانشگاه

، ترجمه محمد پروين گنابادی، تهران: بنگاه ترجمه و خلدون مقدمه ابنخلدون، عبدالرحمن،  ابن .2

، اثر الحروب الصليبية في العالم العربي؛ عبده قاسم، قاسم، 1132، ص 2ش، ج 1838،  نشر كتاب

،  ؛ عروسي مطوی، محمد137، ص 8م، ج 1837العربية لدراسات والنشر،  ةبيروت: المؤسس

 . 131ـ  133، ص 1م، ج 1832، بيروت: الحروب الصليبية في المشرق والمغرب

، تصحيح عبدالحي حبيبي، افغانستان: انجمن تاريخ طبقات ناصری  منهاج السراج؛جوزجاني،  .8

 .131، ص 2، ج 1838افغانستان، 

، ص 1، تصحيح محمد قزويني، تهران: دنيای كتاب، ج تاريخ جهانگشای جوينيمد، جويني، مح .3

33. 

المللي،  تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين ،سياست و حکومت در سوريه،  . امامي، محمدعلي3

 .3ش، ص 1871

يست و ممکن ن ،داند كه نوشتن آن مغول را چنان مي  ساز حمله بار و ويران آثار زيان، اثير ابن .1

الکامل في ، اثير بن على عزالدين. )مادر مرا به دنيا نياورده بود !ای كاش :كند آرزو مي ،سپس

 (183ص  ،82 جش، 1871 خليلى، عباس و حالت ابوالقاسم ترجمه ،التاريخ

 .221، ص 13ق، ج 1317 الفکر، دار: بيروت، البداية والنهاية،  عمر بن كثير الدمشقي، اسماعيل ابن .7

ش، ص 1838رضا ذكاوتي، تهران: اميركبير،  ، ترجمه عليتشيع و تصوف،  كامل الشيبي، مصطفي .3

ش، 1831، خوی: انتشارات قراقوش، عرفان و تصوف در عصر ايلخانان؛ زينالي، محمدباقر، 38

ش، ج 1871، تهران: مركز نشر دانشگاهي، دين و دولت در ايران عهد مغول؛ بياني، شيرين، 81ص 

 .118، ص 2

ـ  77ص ، ق1312ة، منشورات األفق الجديد، بيروت: معالم األدب العاملي. الحر، عبدالحميد، 8

73. 
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، تهران: انتشارات امام های ديني بازشناسي طيفي از جريانپاكتچي، احمد و حسين هوشنگي،  .11

 ش.1881، صادق

، كنفرانس تکفيریگيری جريان  داليل و چگونگي شکلزاده،  اهلل و علي حسين شهابي، روح .11

 ش.1883ملي هزاره سوم علوم انساني، 

،  اهلل صفا ، به كوشش دكتر ذبيحاسرار التوحيد في مقامات ابوالسعيد ابوالخير،  منور، محمد بنا  .12

 .211، ص 8ش، ج 1833تهران: اميركبير، 

ش، 1872تهران: انتشارات سمت،  ، ای بر مباني عرفان و تصوف مقدمه،  الدين . سجادی، ضياء18

 .31ص 

 .111همان، ص  .13

 .137، پيشين، ص  بياني، شيرين .13

ق، 211تا  131در خصوص تاريخ فوت او، اختالف نظر وجود دارد و نظريات گوناگوني، از  .11

 ارائه شده است.

 .38 ص، ش1812انتشارات اميركبير،  تهران: ،ارزش ميراث صوفيه ، عبدالحسين ،كوب زرين .17

. در عصر 1ص ، ش1812 انتشارات توس،تهران:  ،ةطبقات الصوفي،  عبداهلل ،انصاری هروی .13

از يک نوع  ،پيمود و اصول و تعاليم اساسي آن ابوهاشم كوفي كه تصوف مراحل ابتدايي خود را مي

ين كرد، صوفيان نخستكشي غيراسالمي تجاوز نمي زهد افراطي و رهبانيت و فقر اختياری و رياضت

ابوهاشم كوفي جمع آمده بودند، از داشتن جايگاهي كه گرد هم آيند و عقايد خود را به  ه دوركه ب

 .ای را برای تبشير تربيت نمايند، محروم بودندصورت تدريس مطرح كنند و عده

 .133ص  ،12پيشين، ج  ،كثير ابن .18

 .138بياني، شيرين، پيشين، ص  .21

، ص 2، مکتبة الشاملة، ج في اخبار دولتين النورية والصالحيةالروضتين ،  مقدسي، ابوشامه .21

 ، قاهره:المختصر في اخبار البشرابوالفداء، اسماعيل،   ؛ ابن37، ص 11ج ، اثير، پيشين بنا؛ 181

 .1و  3، ص 8تا، ج  ، بيمطبعة الحسينية المصرية
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؛ 112، ص 8  جق، 1833، حلب: نهر الذهب فى تاريخ حلب،  حسين بن حلبي غزی، كامل .22

 .117، ص 18كثير، پيشين، ج  ابن
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ف و شاعر مسلمان عربي، شيخ اكبر، سلطان العارفين و كبريت احمر، عارف، فيلسو بن الدين محيي

 عربي اهل آندلس. او در قرن هفتم در شام از دنيا رفت و در جبل قاسيون دمشق دفن شد.

الدين اعلم، تهران: انتشارات علمى و  ، ترجمه امير جاللدمشق در عهد مماليکزياده، نيکال،  .27
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آكادمية رياض:  ،في غرائب األمصار و عجائب األسفارتحفة النظار   عبداهلل، بن محمد بطوطه، ابن .23

 .818، ص 1ج  ق،1317، المملکة اإلسالمية

، ص 1تا، ج  ، بيمکتبة الشاملة، بيروت: االعالق الخطيرة بذكر المراء الشام والجزيرةشداد،  ابن .28

188 . 

 . 221، ص 12كثير، پيشين، ج  . ابن81

،  علي بن مقريزی، احمد ؛88پيشين، ص ، المراء الشام والجزيرةاالعالق الخطيرة بذكر شداد،  ابن .81

 .278، ص  8ج  ق،1313 ، دار الکتب العلمية :بيروت ،المواعظ واإلعتبار بذكر الخطط واآلثار
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الدارس فى محمد،  بن اين دارالحديث، در شهر حلب بوده است. )نعيمى دمشقى، عبدالقادر .82

 (81، ص 1ق، ج 1311الدين، بيروت: دار الکتب العلمية، مس، مصحح: ابراهيم ش تاريخ المدارس

؛ موسوی بجنوردی، محمدكاظم و همکاران، 81پاكتچي، احمد و حسين هوشنگي، پيشين، ص  .88

، ص 3ش، ج 1837، تهران: مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمي، دائرة المعارف بزرگ اسالمي

131. 

ايي متولد شد كه اعضای آن بيش از يک  عراق در خانهق در شهر حران 111تيميه در سال  ابن .83

قرن پرچمدار مذهب حنبلي بودند. خانواده او به سبب هجوم قوم مغول به مرزهای اسالمي، از 

پس از فوت پدر، جايگزين او برای تدريس در مسجد جامع  حران به دمشق هجرت كردند. او

كه با همه مذاهب رايج در آن دوره مخالف دمشق شد؛ اما به مرور زمان، عقايدی را مطرح ساخت 

السلوک لمعرفة الدول ،  علي ، حمدبنمقريزیبود و بسياری از عقايد اسالمي را تحريم كرد. )

؛ 887ص  ،1ج ، ق1313، دار الکتب العلميةتحقيق محمد عبدالقادر عطا، بيروت:  ، الملوک

 شذرات ،حمدا بن عبدالحي، حنبليعماد  ابن ؛83، ص 13 جپيشين،  ،البداية والنهايةابوالفداء،  ابن

، كثير بن دار، دمشق: محمود األرناؤوط و تحقيق عبدالقادر األرنؤوط، الذهب في أخبار من ذهب

 .31، ص 1ق، ج 1311

 كه حضور داشته است؛ چنان سنّت تفکر سلفي، از همان ادوار آغازين اسالمي، در ميان اهل .83

های  گرايي مفرط را به عنوان نخستين نشانه گرايي يا حديث هايي از آن، همچون نقل توان رگه مي

مکتبي را به  ،ن نخستين اسالم، به صورت كاملوتوان در قر نمياما  ؛مکتب سلفيگری مشاهده كرد

ق( و برخي حنبليان 828 هايي چون محمد بربهاری )م شخصيت .عنوان سلفيگری تشخيص داد

چنين تيميه )مؤسس انديشه سلفيگری در قرن هشتم هجری( بودند،  پيش از ابن يي كهوتندر

 .اند هايي داشته ديدگاه

 بيا  بن  عبداهللتحقيق  ،ستنجاد بالمقبورواإل زيارة القبور،  عبدالحليم حمدبن، احراني هتيمي ابن .81

 .13ص تا،  ، بيدار الطيبة، رياض: محمد  بن  القاسم 

 .1، ص 3ج تا،  ، بيلجنة التراث العربيجا:  بي، مجموعة الرسائل والمسائلهمو،  .87
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مجمع الملک فهد : ه، مدينقاسم بن محمد بن تحقيق عبدالرحمن ، تيمية مجموع فتاوى ابنهمو،  .83

عقيده اشعری بود و از آن  بر ،الدين صالح .87، ص 71، ج ق1311، لطباعة المصحف الشريف

المواعظ مقريزی، ش نيز از اين عقيده حمايت نمايند. )كوشيد فرزندان ميكرد و حتي  حمايت مي

 (881، ص  3، پيشين، ج واإلعتبار بذكر الخطط واآلثار

وچرا مورد پذيرش بود؛ تا  مذهب اشعری تا قرن هفتم، بدون چون»گويد:  مقريزی در اين زمينه مي

تيميه مشهور شد و به  به نام ابناينکه هفتصد سال پس از هجرت، در دمشق و اطراف آن، فردی 

نشر عقيده سلف و رد بر اشاعره پرداخت. مردم به دو گروه تقسيم شدند: گروهي از او پيروی 

االسالم و حافظ مذهب اسالمي دانستند؛  نمودند و بر اقوال و افکار او اعتماد كردند و او را شيخ

خواهد خدا را به صفات  كسي كه مي كننده و گذار و گمراه كه گروه ديگر، او را بدعت درحالي

، پيشين، ج المواعظ واإلعتبار بذكر الخطط واآلثار)مقريزی، « جسماني تعريف كند، تعريف كردند.

 (332ـ  331، ص 3

 :بيروت، المحقق أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى الوافي بالوفيات، الدين خليل صفدی، صالح .88

 .18 ص ،7 ج ق،1321،دار إحياء التراث

 همان. .31

 نمايد: تيميه را چنين توصيف مي بطوطه در سفر خود به دمشق، يکي از مجالس ابن ابن .31

كرد؛ از جمله  تيميه در مسجد جامع دمشق بر منبر بود و مردم را موعظه مي يک روز جمعه، ابن»

آيد.  د ميآيم، به آسمان دنيا فرو كه من از پله اين منبر فرود مي سخنان او اين بود: خداوند چنان

ايي از منبر فرود آمد؛ تا به طور عملي، منظور خود را نشان دهد. در اين ميان،  اين را گفت و پله

تيميه  بر گفته او خُرده گرفت. عوام به هوادرای از ابن« الزهراء ابن»يکي از فقهای مالکي به نام 

تحفة النظار في عبداهلل،  بطوطه، محمدبن ريختند و با مشت و كفش، كتک بسيار بر او زدند. )ابن

ق، 1317، آكادمية المملکة االسالميةرياض: ، بطوطه( غرائب األمصار وعجائب األسفار )رحلة ابن

 (817، ص 1ج 
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، دار الکتب العلمية، بيروت: تحقيق زكريا عميرات ،تذكرة الحفاظ ، عثمان بن حمدا بن محمد ،ذهبى .32

، مکتبة  الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة ، حجر ابن ،عسقالني؛ 183ـ  182، ص 3ق، ج 1318

مرآة الزمان وعبرة ،  علي بن اسعد بن الدين عبداهلل يافعي، ابومحمد عفيف ؛31، ص 1تا، ج  الشاملة، بي

 .131، ص 3ج تا،  بيروت: دار الکتب، بي ،اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان

زند كه هركس به  ( فرياد ميق331مذهب )متوفای  عنوان يک عالم حنفيبه ، محمد بخاری بن محمد

البدر الطالع بمحاسن من بعد  ، علي بن محمد. )شوكاني، كافر است بگويد، «االسالم شيخ»تيميه  ابن

 (233و  181، ص 2، ج  ، مکتبة الشاملةالقرن السابع

بيني.  شاخه را در چشم خود نميبيني؛ ولي  تو از كساني هستي كه ذره را در چشم ديگران مي»

جرئت تو به جايي رسيده است كه احاديث بخاری و مُسلم نيز از انتقاد تو جان سالم به در 

كه تو در سنين هفتاد به  حالي اند. آيا وقت آن نرسيده كه از اين كار باز گردی و توبه كني؟ در نبرده

السيف الصيقل ،  عبدالکافي بن الدين علي يتق ،السبکي) «باال قرار داری و بانگ رحيل نزديک است.

 (281تا، ص  ، مکتبة الشاملة، بيزفيل في الرد علي ابن

های منطقه  كساني كه در تاريخ به كسروانيه معروف شدند، شيعيان بخشي از كوهستان .38

ها را  عامل بودند كه دولت مماليک به اتهام همکاری با مهاجمان خارجي عليه مسلمانان، آن جبل

تيميه  عام كرد. مجوز اين كار برای حکومت مماليک، فتوايي بود كه ابن مورد حمله قرار داد و قتل

 در اين زمينه عليه اين شيعيان صادر كرد.

قالوون، برای  بن . سلطان ناصر831 ، ص1ج  ،، پيشينلمعرفة الدول الملوک السلوکمقريزی،  .33

تيميه برای توجيه كار سلطان، در پاسخ به استفتا،  ابنرو،  خواست. ازاين اين كشتار توجيهي مي

لبنان من الفتح العربي من مراتب تندتر در تأييد اين اقدام ارائه كرد. )مکي، محمدعلي،  فتوايي به

 .281م، ص 1878، بيروت: دار النهار للنشر، چهارم، الفتح العثماني

امير   ( كهق718م )  مقری  منبجي  سليمان بن نصر  ابوالفتح  شيخ شد  آگاه تيميه زماني كه ابن .33

سعيد السعداء در  خانقاه  شيخ ، داشت  او عقيده  بسيار بهق(، 171)م  مصر  سلطانجاشنگير   بيبرس

  در آن و  نوشت  هر دو نامه  هاست، ب  ق(183)م  عربي ابن  الدين محيي  و معتقدان  از پيروان و قاهره
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ق( و 181عفيف تلمساني )م ق(، 172صدرالدين قونوی )م  عربي،  الدين محيي: عقايد  به ها نامه

 ، والمسائل  مجموعة الرسائل،  تيميه  ابن. )خواند كافر را  آنان و  تاخت  سختق( 118سبعين )م  ابن

  چاپ  به و المسائل  مجموعة الرسائلدر   ،نصر منبجي  به  وی  نامه مفصل (11 ، ص3 ج پيشين،

 . است  رسيده

به بعد، مذهب ابوالحسن در  831ها، از سال  به وسيله گروهي از شخصيت»گويد:  مقريزی مي .31

الدين، مردم  صالح»افزايد:  او در ادامه مي« شام و سپس در مصر انتشار يافت. عقايد، در عراق و

های مردم  اكنون توده ، حجاز، يمن و مغرب را وادار به پذيرش عقيده اشعری نمود. هم ، شام مصر

« شود. اند و هركس بر خالف او دَم زند، خونش ريخته مي ها همگي اصول اشعری را پذيرفته شهر

 ( 887، ص 3، پيشين، ج لمواعظ واإلعتبار بذكر الخطط واآلثارا)مقريزی، 

 شود: های مختلفي گذشته است كه اينک به صورت اجمال بيان مي حديث، دوره بر مذهب اهل .37

حديث دارای اصول مدوني نبود و از اصول  حنبل در قلمرو عقايد، اهل . پيش از امامت احمدبن1

ها مرجئي جهمي، ناصبي، خارجي و شيعي وجود  در ميان آنكرد؛ تا آنجا كه  مختلفي پيروی مي

حديث زد و همه را تحت اصولي كه  حنبل بود كه چوب حراج بر تمام اهل داشت و اين احمدبن

. پس از ظهور ابالحسن اشعری، پيشوايي احمد در عقايد 2خود تدوين كرده بود، درآورد؛ 

وكنار، بعضي از حنابله  د. البته در گوشهتر شد و مذهب اشعری، جانشين مذهب احمد ش رنگ كم

. ظهور 8همچنان بر همان مکتب احمد باقي ماندند؛ ولي چندان فعاليت چشمگيری نداشتند؛ 

امانش با اشاعره، بار ديگر مکتب حنابله را بر سر  تيميه و دعوت او به مکتب احمد و مبارزه بي ابن

فرهنگ ن موجي ايجاد نکرد. )سبحاني، جعفر، ها افکند؛ ولي به دليل نداشتن زمينه، چندا زبان

 (231، ص 1، ج  ش1871، قم: انتشارات توحيد، عقايد و مذاهب اسالمي

الدين   ، شهاب رجب ابن ؛278 ، ص1 ج، پيشين، في معرفة الدول الملوک  السلوک،  مقريزی .33

 .311 ، ص2 ج، م1838/ ق1872 :قاهره ،الحنابلة  طبقات  ذيل،  احمد بن عبدالرحمن

مجلس األعلى ، مصر: حسن حبشي .محقق د ،إنباء الغمر بأبناء العمرحجر،  ابن ،عسقالني .38

 . 811، ص 1، ج 1838، لجنة إحياء التراث اإلسالمي ؛للشئون اإلسالمية
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، بيروت: دار العالم الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية،  الدين مکي عاملي، زين ابن .31

 .11، ص  18جزء تا،  االسالمي، بي

 .13، ص 1ق، ج 1811البيت،  آل ةمؤسس :، قمحکاممدارک األ ، محمد ،موسوی عاملي .31

 . همان.32

اند از: ادعای نبوت، استفاده از جادو و  از جمله مصاديق انحراف جريان يالوشي، عبارت .38

  مکي عاملي، شعبده برای فريب مردم منطقه و نيز صدور احکام خالف دين و مذهب. )ن.ک: ابن

الروضة مکي عاملي،  ؛ ابن8، ص 7، جزء مکتبة الشاملةبيروت: ، الدروس الشرعية في فقه اإلماميه

تکملة اَمَل حسن،   ؛ صدر،11، ص 18، پيشين، باب جهاد، جزء البهية في شرح اللمعة الدمشقية

 (811، ص 1، جزء ق1317 ،دار االضواء :بيروت، اآلمل

 .11، ص 18جزء  ، پيشين، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةمکي عاملي،  . ابن33

 .11، ص 7، پيشين، جزء  فقه اإلماميةالدروس الشرعية في ؛ همو، 3، ص 13همان، جزء  .33

 .11، ص 7، پيشين، جزء  الدروس الشرعية في فقه اإلماميةهمو،  .31

 .8همان، ص  .37

 حاكم شامات، از طرف برقوق، اوّلين پادشاه مماليک چركسي در مصر. .33

 .12، ص 7، پيشين، جزء الدروس الشرعية في فقه االمامية مکي عاملي، . ابن38

 .7ـ  8همان، ص  .11

نگار شامي در  عساكر، محدث برجسته و تاريخ حسن دمشقي، معروف به ابن بن ابوالقاسم علي .11

سده ششم هجری كه در عصر خود به سبب حفظ و روايت احاديث بسيار، سفرهای علمي و 

، در شمار تاريخ مدينه دمشقهای اسالمي و نيز تأليف اثر بزرگ  استفاده از مشايخ بزرگ در شهر

 ترين حافظان حديث و نويسندگان تاريخ در روزگار خويش درآمد.  ز بزرگيکي ا

وفيات األعيان؛ إنباء أبناء ، الدين شمسخلکان،  ؛ ابن18، ص 1مقدسي، ابوشامة، پيشين، ج  .12

 .818، ص 8م، ج 1883، تحقيق احسان عباس، بيروت: دار الصادر، الزمان

 .831و  173، ص  تا ، بي بيروت: دار المعرفة، الفهرست  اسحاق، ، محمدبن نديم ابن .18
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 .311، ص 2ج تا،  جا: مکتبة الشاملة، بي بي ،معجم األدباء عبداهلل، بن ياقوت، حموی .13

براهيم امحقق  ،أخبار العلماء بأخيار الحکماء ، يوسف بن بوالحسن علياالدين  جمال ،قفطي .13

عيون األنباء في طبقات  ، صيبعةا بيا ابن؛ 281ق، ص 1321 دار الکتب العلمية،: بيروت، الدين شمس

 .321، ص  م1332، مطبعة الوهبيةقاهره:  ،األطباء

 .233ـ  211تا، ص  ، بيدار النهضة، قاهره: الحياة العقلية،  احمد بدری، احمد .11

در جزء ديار بکر در يک خانواده حنبلي به دنيا آمد؛ اما « آمد»الدين آمدی، در منطقه  سيف .17

بغداد از مذهب حنبلي به شافعي گراييد و پس از رسيدن به درجات باالی علمي، به سرزمين شام 

منتقل شد و به تحصيل معقول پرداخت و در اين امر، شهرت يافت. او در جامع ظافر قاهره مدتي 

عصران خود داشت، مشهور شد؛ ولي  هايي كه بر هم صدارت يافت و به سبب فضايل و برتری

فقيهان همعصر او، سبب تهمت فساد عقيده به وی و طرد ايشان از مجامع علمي گرديد. به  حسادت

ق 121نشيني، در سال  همين دليل، مطرود شد و مجبور گرديد كه به شام بازگردد. او پس از خانه

، 8، ج وفيات األعيان وانباء ابناء الزمان، خلکان إبراهيم ابن بن محمد بن حمدادر دمشق از دنيا رفت. )

، ص 2، پيشين، ج الدارس في تاريخ المدارسمحمد نعيمي دمشقي،  بن ؛ عبدالقادر283ـ  288ص 

 (283ـ  288، ص 8؛ همان، ج 223

الملک  ،جانشينش ،گاه كه درگذشت داشت و تازه آن وی را چندان بزرگ نمي ،الملک المعظم» .13

عزيزيه بازداشت و هشدار داد كه آمدی را از تدريس در مدرسه  الدين ابوالحسن سيف شرف،األ

 .«فالسفه را تعليم نمايد، او را تبعيد خواهد كرد و هركس جز تفسير و فقه تدريس كند و كالم

 ()همان

 محمود محمد الطناحي :تحقيق، طبقات الشافعية الکبرى ، عبد الکافي بن علي بن الدين تاج سبکي، .18

و  828، ص 3ق، ج 1318 ، دوم،والنشر والتوزيع هجر للطباعةجا:  ، بيعبدالفتاح محمد الحلو و

832. 

عادل بنا گرديد و  بن اين دارالحديث، در شهر دمشق توسط ملک اشرف مظفرالدين موسي .71

الصالح شهرزری، به رياست آن انتخاب شد. در اين دارالحديث، به دستور اين امير ايوبي،  ابن
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محمد، پيشين،  بن شد. )نعيمى دمشقى، عبدالقادر هايي برای زندگي مدرّسان آن در نظر گرفته مکان

 (13، ص 1ج 

ايوب، ملقّب به ملک األشرف، از سالطين ايوبي است كه پس از  بن بکر الدين ابي سيف بن موسي .71

 ملک المعظم به حکومت رسيد.

فلسفه، اساس ناداني و انحالل » :ه استدكرفلسفه و منطق را چنين توصيف  ،او در اين فتوا .72

ست و خميرمايه حيرت و گمراهي است. كسي كه به فلسفه روی بياورد، چشمش از ديدن ا

حل م واست  هفلسفآن همان دروازه ورود به  ،اما منطق وشود  های شريعت مطهره نابينا مي نيکي

ها را مباح  است. و اشتغال به ياددادن و يادگرفتن آن، از چيزهايي كه شرع آن شر ر،شواردشدن به 

اند. و  يک از صحابه و تابعين و پيشوايان مجتهد، آن را مباح اعالم نکرده ست، نيست و هيچكرده ا

است و احکام شرعي ابداً منکرات  از ،مباحث احکام شرعيدر  اصطالحات منطقيكارگرفتن  به

ايي  كند پرداختن او به فلسفه و منطق برای فايده هيچ نيازی به منطق ندارند. كسي كه گمان مي

ها را از مسلمانان دور  ، شيطان او را فريب داده است. پس، بر سلطان واجب است كه شرّ آن است

پردازند،  كند و از مدارس علوم ديني، اين علوم را حذف نمايد و كساني را كه به اين علوم مي

م و نهند، واجب است كه اسال و كساني از مسلمانان را كه به عقايد فلسفي گردن مي مجازات كند.

ها عرضه شود و از اوجب واجبات است كه اين افراد، از اشتغال به تدريس  شمشير با هم بر آن

، الحركة الفکرية في مصر في عصرين األيوبي والمملوكي األوّل،  )حمزة عبداللطيف «عزل شوند.

 (881ـ  883م، ص 1813قاهره: هشتم، 

 .833، ص 1ج پيشين،  ، صيبعةا بيا ابن؛ 288، ص 1پيشين، ج  ، الدين جمال ،قفطي. 78

الدين در  تخصص داشت. موفق ،مقيم دمشق بود و در طب و فلسفه، خاصه فلسفه ارسطو ،او .73

مجلد نوشت. او با كتب  11در  الجامع الکبيرتأليف جامعي به عنوان  ،منطق، طبيعيات و الهيات

موجب شده بود كه فلسفه سهروردی  ،سينا و غزالي آشنايي تمام داشت. شايد گرايش مشّايي او ابن

. نظر نقادانه تندی داشته باشد ،المعارجو  اللمحات، تلويحات :های او مانند را نپسندد و بر كتاب

 (378پيشين، ص  ، صيبعةا بيا ابن)
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 .77، ص 18ج صفدی، پيشين،  خليلالدين  صالح .73

  .87 ص، پيشين، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، شداد ابن .71

های او با عقايد  برخي بر اين باورند كه اجرای فرمان قتل شيخ اشراق، به جهت ارتباط انديشه .77

گذشت؛ چه اينکه  الدين به هيچ وجه از كنار آن نمي اسماعيلي بوده است؛ موضوعي كه صالح

به عقايد  ،و اين مسئله كرد مياستوار  بر آيات و روايات ائمه معصومين سهروردی ادله خود را

الدين كه سعي  به همين سبب، صالح فاطميان و اسماعيليه كه از فرق شيعه هستند، نزديک بود.

كن كند، در صادركردن فرمان قتل او  داشت عقايد فاطميان و اسماعيليه را از منطقه نفوذ خود ريشه

جمن آثار و تهران: ان ، فرهنگ اصطالحات آثار شيخ اشراق محمد خالد،، غفارى) ترديد نکرد.

 (82ص  مفاخر فرهنگي،

ای داشته  خراسان به عنوان مهد تصوف، از قديم در پرورش و رشد تصوف تأثير قابل مالحظه .73

ادهم، شقيق بلخي، بايزيد بسطامي، ابوالحسن  بن های شاخص تصوف مانند: ابراهيم است. چهره

ری، امام محمد غزالي و خواجه خرقاني، ابوالسعيد ابوالخير، ابوالقاسم قشيری، ابوالحسن هجوي

اند كه موجب رشد و  ای داشته عبداهلل انصاری، در اين منطقه ظهور يافته و هركدام آثار برجسته

 گسترش بيشتر تصوف در اين منطقه شده است. 

ترين  محمد غزالي شافعي، فيلسوف، متکلم و فقيه ايراني، يکي از بزرگ . ابوحامد محمدبن78

ق در طوس از توابع خراسان به دنيا آمد و 331متصوفان سده پنجم هجری است. او در سال 

های صليبي، مدتي در منطقه  است و در ايام جنگ الدين احياء علومصاحب آثار مشهوری مانند 

 شام بوده است.

فريدون  ، ترجمه های عقالني در اسالم حدود درست كيشي در اسالم؛ سنّت،  كالدر، نرمان .31

 .88ش، ص 1831نا،  ای، تهران: بي بدره

 .283ـ  288، ص 8پيشين، ج  ، خلکان ابن .31

 «.حسدو الفتي اذ ال ينالوا سعيه/ فالقوم اعداء له وخصوم». همان: 32

 همان. .38
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 .11، ص 18پيشين، جزء  ، روضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةمکي عاملي،  ابن .33

اين دادگاه به حسب تقيه مدعي بود كه شافعي است و درخواست او اين شهيد اوّل، در جريان  .33

جماعه، از در فريب وارد شد و گفت: طبق  بود كه طبق مذهب شافعي با او برخورد شود. ابن

ساله را كه  مذهب من، واجب است تو يک سال كامل حبس شوی و توبه هم بکني؛ اما حبس يک

ه اسالم تو حکم كنم. شهيد اوّل، مدعي بود كه گناهي نکرده ای؛ ولکن استغفار كن تا ب سپری كرده

ترسيد با استغفار، گناه بر او ثابت شود؛ اما  است كه استغفار را بر او واجب كند. به اين سبب كه مي

جماعه كه صحبتي در خلوت با شهيد اوّل داشت، مدعي شد او استغفار كرد. پس، گناهش ثابت  ابن

حکم خود را كنار كشيد تا قاضي مالکي كه طبق مذهب او، حکم شد. سپس، از صحنه صدور 

مرتد، قتل بود، دستور قتل شهيد اوّل را صادر نمايد. )موسوی خوانساری، ميرزا محمدباقر، 

؛ 117 ق، ص1882، تحقيق اسداهلل اسماعيليان، قم: چاپخانه مهر استوار، روضات الجنات

 (378 ص، 1ج  ش،1877فروشي اإلسالميه،  تهران: كتاب ،مجالس المؤمنين،  شوشتری، نوراهلل

  .117 و 831، ص 1. موسوی خوانساری، ميرزا محمدباقر، پيشين، ج  31

 .32، ص 18كثير، پيشين، ج  ابن .37

 . 123ـ  127، ص 1خلکان، پيشين، ج  ابن .33

داشتن  خارجيها و گرايش  ، به اين مناظرهمعجم البلدانياقوت حموی، در اثر جغرافيايي خود، 

دهد، دو نکته را  خود، اشاره نکرده است؛ اما در توصيفي كه از مردم حمص در اين كتاب ارائه مي

ارتباط نباشد؛ اوّالً، در اينجا شيعه  خلکان بي رسد با اين داده تاريخيِ ابن كند كه به نظر مي بيان مي

گويد  ر توصيف مردم حمص هم مينمايند و د كند كه صحابه را سب مي اماميه را افرادی معرفي مي

ها زمان نبرد معاويه و علي، در همراهي با معاويه و تحريک مردم عليه علي ـ رضي اهلل عنه ـ  آن

گری غلو كردند.  ها شيعه شدند و در شيعه افراط كردند و پس از اينکه مدتي از جنگ گذشت، آن

گاه به راه راست نرفتند.  بودند و هيچ كند آنان هم در آغاز و هم در انجام، گمراه سپس، اضافه مي

( اين 813، ص 2م، ج 1881، بيروت: دار صادر، دوم، معجم البلدانعبداهلل،  بن )حموی، ياقوت
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داند،  و يا معاويه، مردم حمص را گمراه مي مسئله كه او در هر دو حال همراهي با امام علي

 شباهت با افکار خوارج نيست. بي

كتامه بودند كه توسط فاطميان به منطقه آمدند و با ضعف خالفت فاطمي و . اصالتاً از قبيله 38

ق كه 312ق بنيان گذاشتند. اين خاندان، تا سال 311پريشاني اوضاع شام، دولت خود را در سال 

، ترجمه اسداهلل تاريخ لبنان، ژاک ،نانته) ها منقرض شدند، بر طرابلس حکم راندند. به دست صليبي

مدخل الي تاريخ ،  ؛ ذكار، سهيل73ش، ص 1878های اسالمي،  اد پژوهشبني :علوی، مشهد

 (72ـ  1م، ص 1873، بيروت: دار الفکر، الحروب الصليبية

مؤسسة األعلمي : بيروت، رف النظامية الهندادائرة المعتحقيق  ،لسان الميزان ، حجر . عسقالني، ابن81

 .831، ص 1ج ق، 1311، للمطبوعات

 همان. .81

 .311، ص 2ج پيشين، ، معجم األدباء ، عبداهلل بن ياقوت ،حموی .82

 .331ـ  333، ص 13كثير، پيشين، ج  ابن .88

 .71، ص 2، پيشين، ج الدرر الکامنة في أعيان مئة الثامنة،  حجر . عسقالني، ابن83

ای از بغداد است.  ناميده است كه منسوب به طوف، قريه« الدين صوفي نجم»حجر، او را  ابن .83

 (133و  133، ص 2، پيشين، ج الدرر الکامنة في أعيان مئة الثامنةحجر،  قالني، ابن)عس

ای در نزديکي بغداد است.  ق است. صرصر، قريه711متوفای « الدين صرصری نجم»نام اين فقيه، 

 (311، ص 8، پيشين، ج معجم البلدانعبداهلل،  بن )حموی، ياقوت

 .822، ص 1، پيشين، ج أعيان مئة الثامنة الدرر الکامنة فيحجر،  عسقالني، ابن .81

 .88، ص 1پيشين، ج  ،حمدا بن عبدالحي، حنبليعماد  ابن. 87

 .73ـ  77ص  ، پيشين، ؛ الحر، عبدالحميد73، ص 1شوشتری، نوراهلل، پيشين، ج  .83

، ارتداد و الحاد، ن.ک:  . راجع به قربانيان اتهام زندقه132كامل الشيبي، مصطفي، پيشين، ص  .88

، ص 3پيشين، ج  ،حمدا بن عبدالحي، حنبليعماد  ابن؛ 181و  128، ص 13كثير، پيشين، ج  ابن

 .211و  188


