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کتاب هــای بــه زبــان  کــه بــا انگیــزه معرفــی، بررســی  و نقــد  سلســله نوشــته های »بســتان« 
عربــی در حــوزه مطالعــات اســالمی از شــماره  157 شــروع شــده و البتــه در شــماره  161 متوقــف 
ــار  ــن ب ــه ای ک ــاوت  ــن تف ــا ای ــا ب ــد، ام ــه می یاب ــتان 5( ادام ــا )بس ــماره و ب ــن ش ــود، از ای ــده ب ش
کتاب هــای تــازه چــاپ عربــی مدنظــر اســت. در هــر شــماره از  کوتــاه از  معرفــی اجمالــی و 
ــن یــک موضــوع مشــخص  گرفت ــا در نظــر  ــازه مطالعــات اســالمی  ب کتــاب ت ــد  »بســتان« چن

معرفــی خواهــد شــد.
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کــه در زمینــه  کتــاب اســت  چکیــده: نویســنده در نوشــتار حاضــر در پــی معرفــی چندیــن 
اجتهــاد و اصــول فقــه و تفــاوت وهابیــان و حنبلیــان بــه قلــم شــیوخ اهــل تســنن در مصــر، شــام، 

فلســطین و اردن نوشــته یــا چــاپ شــده اســت.
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كوراين مي حّق  مر

يــف ببعض الكتــب اليت تبحث يف  تســعى الكاتبــة يف هــذا املقال إىل التعر
صول الفقه والفرق بني الوهابّيني واحلنابلة، وهي الكتب 

ُ
مسائل االجهتاد وأ

الــيت قــام بتأليفهــا ونشــرها شــيوخ أهل الســّنة من مصر والشــام وفلســطني 
واألردن.
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کتاب از فقهای سّنی چند 

در جهــان مســلماناِن عربی زبــان چــه مطالبــی نوشــته و خوانده می شــود؟ در این شــماره با چند کتاب آشــنا 

که به دست شیوخ اهل تسنن در مصر، شام، فلسطین و اردن نوشته یا چاپ شده است. نخست  می شوید 

کتاب در بیان تفاوت وهابیان و حنبلیان. کتاب راجع به اجتهاد و اصول فقه و سپس دو  چند 

نخست: تالش برای احیای اصول فقه
دنیا، دنیای مســائل جدید اســت. مسئلۀ جدید یعنی نیاز به اجتهاد و اجتهادی پاسخگوست که محصول 

دســتگاِه اســتداللِی دقیق و نیرومند باشد. در گذشــته اصولیان بزرِگ سنی، ایرانی بودند )فخر رازی، غزالی، 

سرخســی(، چنان که بزرگان اصول شــیعه هم ایرانی بودند )شــریف رضی، شــریف مرتضی، شــیخ طوســی(. 

گشــت، اما اصول فقه ســنی رو به افول  یج با تشــیع ایران، راه برای پیشــتازِی اصول فقه شــیعی هموار  به تدر

کنون فقهای اهل ســنت می کوشــند با بررســی احکام مجتهدان بزرگ خود و شــناخت اصول  گذاشــت.1 هم ا

یم. کتابی در این حوزه می پرداز اجتهادات آنان، پایۀ فقهی خود را قوی سازند. در ادامه به معرفی 

عدی،  - المناهج االصولیة فی االجتهاد بالرأی فی التشریع اإلسالمی، د. عبدالملک بن عبدالرحمن الّسَ
دار النور المبین، عمان، األردن، 2017، 135ص.

کتابی  کتابی درســی برای طلبۀ علوم دین در مقاطع تحصیالت تکمیلی نوشــته شده و  این کتاب به عنوان 

متنــی و مختصــر اســت. نویســنده در ایــن کتــاب از میــان ضوابــط و قواعــد اصولِی فقــه، مهم تریــن مباحث 

کرده اســت تا  کرده و اختالفات علمای اصول دربارۀ هریک را تقریر  مربوط به اجتهاد به رأی را جدا و معرفی 

راهنمایی برای اجتهاد در باب مســائل مســتحدثه )المسائل المستجّدة و المعاصرة( باشد. همین نکته که 

کتابی درســی برای آموزش اجتهاد منتشــر شــده است، نشــان دهندۀ تالش هایی برای تقویت این امر و هرچه 

کردن باب اجتهاد در فقه سّنی است. بازتر 

یخچــه و تعریف اصطالحــات )منهجیه، اصول، دالالت، مجتهــد و ...(، هر بخش را به  نویســنده پــس از تار

یک »منهجیة« یعنی روش اختصاص داده و آن را شــرح داده اســت؛ مثاًل منهجیة االستدالل بفهوم الموافقة 

و یــا منهجیــة داللــة اآلمــر الحتمــی و ... نویســنده، ایــن مباحــث ـ به ویژه استحســان، عــرف، ســد الذرائع و 

استصحاب ـ را مهم ترین ابزار فقیه برای اجتهاد می داند.

گرچه بنای ما معرفی »تازه های نشــر« اســت، اما حال که ســخن از اصول فقه اســت، اســتطرادًا بی راه نیست 

کــه بــرای آشــنایی پژوهشــگران با پیشــینۀ بحث به دو ســه کتاب نه چنــدان تازه هــم راجع به قواعــد اصول و 

تجدیدنظرخواهی در اصول اشاره شود:

کورانی است. یخ اصول فقه و نقش ایرانیان در آن، از استاد ارجمندم آیت اهلل علی  1. این تحلیل از تار
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- القواعد و الضوابط الفقهیة فی السنن األربعة: دراسة استقرائیة تطبیقیة، عبداهلل محمد علی القاضی، 
دار الوئام، قاهرة، 2015، 2جلد، حدود 600 ص.2

این کتاب در اصل، پایان نامۀ کارشناســی ارشــد نویســنده در دانشگاه قاهره بوده است. چنان که از عنوانش 

کرده تمام منابع قواعد و ضوابط را استقرا کند و چیزی را از قلم نیندازد. از این رو  هویداســت، دانشــجو سعی 

عــالوه بــر متن کتاب، فهرســت منابع آن نیــز قابل توجه اســت. همچنین نگارنده در بخش پیشــینۀ پژوهش 

)الدراســات الســابقة( به معرفی 7 پایان نامه، 8 کتاب و یک نهاد ویژۀ گردآوری قواعد در عربســتان و امارات 

و بحریــن پرداختــه اســت )مجمع الفقه االســالمی در جــّده با همکاری مؤسســة زاید در امــارات قواعد چهار 

کید بر  گردآوری قواعد شیعه با تأ کرده است و دولت بحرین نیز پروژه ای برای  گردآوری  مذهب را در 15 سال 

یدیه انجام داده است(. نویسنده در پایان افزوده است:  ز

اما هیچ یک از این مطالعات و کارهای انجام شــده به پرســش محل بحث ما پاســخ نداده است: آیا قواعد و 

که با آن عمل می کند یا خیر؟ ضوابط فقهی دالیلی دارد 

- القواعد الفقهیه و تطبیقاتها فی المذاهب األربعة، د. محمد مصطفی الزحیلی، دارالفکر دمشق و دار 
الفکر المعاصر بیروت، 2015، 2جلد، حدود 1350ص.

ی در مقدمه  نویســندۀ این کتاب اســتاد دانشــگاه دمشــق و ســپس دانشگاه شــارجه )امارات( بوده اســت. و

یخچۀ توجه به قواعد فقه در دنیای مذاهب ســّنی را  کتــاب )المقّدمــة و الباب التمهیدی( تار و پیش درآمــد 

گرفته تا  کنــون، از مجلۀ األحــکام العدلیة و کتاب های ویژۀ یــک مذهب  از اواســط ســدۀ نوزدهــم میالدی تا 

موسوعه های قواعد فقه چارمذهب را فهرست وار آورده و سپس به شرح تفصیلی هر قاعده پرداخته است.

- نظریة التجدید األصولی: من اإلشکال إلی التحریر، د. حّسان شهید، مرکز الَنماء للبحوث و الدراسات، 
بیروت، 2012، حدود 290ص.

کتاب می تواند رسانۀ  گر عالقه مند به مباحث تجدید نظر در اصول فقه در جهان سّنی مذهب هستید، این  ا

کشی این کتاب کوشــیده تا مهم ترین مباحث نظری و معرفت شناختِی تجدید  مناســبی باشــد. نویسندۀ مرا

کند. فهرست منابع آن نیز برای یافتن نام  و نشاِن فقهای سّنِی  گردآوری و بررسی  نظر در اصول فقه را به دقت 

نظریه پرداز در این حوزه، حائز اهمیت است.

دوم: وهابیان، حنبلی نیستند
گرفت، با نفِت آل ســعود به ســوی شــرق و غرب به راه افتاد  ســلفی گرایِی معاصر با محمد بن عبدالوهاب پا 

کنون تشــت رســوایی اش از  گرد مکتــب احمد بن ابن حنبل خواند، اما ا و خــود را فرزند »ســلف صالح« و شــا

کهن سال به اعتراض برخاسته: این جواِن خون ریز و جاهل را از خود نمی دانیم. بام افتاده و صدای پیراِن 

کــه وهابیــان شــاخه ای از حنبلیان اند، امــا بســیاری از علمای حنبلی هــم اصرار دارنــد تا مرز  مشــهور اســت 

گران  کنند و ننگ آن را از دامان بشــویند. البته چنین نقدهایی در عربســتان  میان خود و ســلفیان را روشــن 

گاه در شــام و حاشــیۀ خلیج شــاهد انتشــار آنیم. در اینجا با دو نمونه از  تمام می شــود، پس بیشــتر در مصر و 

مرزگذارِی حنبلیان میان خود و سلفیان آشنا می شویم.

گروه از مدعیان اسالم را السلفیة المعاصرة بنامند. شاید  که این نویسندگان اصرار دارند تا این  گفتنی است 

2 . بــا توجــه بــه اطالعــات ســایت Lib.ir )پایگاه اطالع رســانی کتابخانه های ایران( ظاهــرًا این کتاب هنوز در کتابخانه های ایران ثبت نشــده اســت. 
نگارنــده ایــن کتــاب ـ و چنــد کتــاِب دیگِر معرفی شــده در این شــماره ـ را در میان خریدهای جدیــد کتابخانۀ دانشــگاه ادیان و مذاهب از نمایشــگاه 
یسی تشکر  کتابخانه جناب آقای شجاعی به خاطر اجازۀ دسترسی به بخش فهرست نو که بدین وسیله از مدیریت محترم آن  کرد  کتاب تونس پیدا 

می نماید.
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کنند. گذشته بوده و سلفی و مقبول است، جدا  که در  تا حساب آنان را از هر آن  

فیُة الُمعاِصَرة، تألیف: مصطفی حمدو علیان الحنبلی، تقدیم 
َ
ة و اخِتالِفِهم مَع الّســل

َ
- الّســاَدُة الَحناِبل

)مقدمــه(: الشــیخ محمــد الســید الحنبلــی األزهــری، الشــیخ محمــد عبدالباســط آل الشــیخ الرحیبانــی 
الحنبلــی، الشــیخ محمد عصام الدین الشــّطی الحنبلــی، دار النور المبین، عّمــان، األردن، 2017، 840 

ص.
این کتاب را مصطفی حمدو، شیخی حنبلی از دانشگاه االزهر قاهره نوشته و به احمد بن حنبل تقدیم کرده 

گاه لحنی پرشــور  که  اســت. ســه تن از شــیوخ و اســتادان حنبلی نیز برای آن مقدمه و تقریظ هایی نوشــته اند 

و خشــمگین علیه وهابیان می گیرد، مثاًل مقدمۀ محمد عبدالباســط شــامی. بااین حال لحن خود نویســنده 

نسبتًا مالیم است. در مقدمۀ چاپ دوم می گوید: 

کتاب برخی »إخواننا ِمن الّســلفیة المعاصرة« را خوش نیامده و آن را دشــمنی با محمد بن عبدالوهاب  این 

ی، تبعیت از حق مهم تر  انگاشته اند، حال  آنکه هدف من اشکال به سخنان او بود، نه نکوهش آنان و به هررو

از تبعیت از مشایخ معاصر است.

کــرده و این گونــه  ی در فصــل اول پــس از تمجیــد از ابن حنبــل نظــرات منتقــداِن حنبلــِی ابن تیمیــه را نقــل  و

گردان خــود – مثاًل ذهبی و ابن قیم  جمع بنــدی می کنــد که او گرچه عالم و فقیه بزرگی اســت، حتی برای شــا

ـ مقــدس نبــوده. می گویــد ابن تیمیه معذور اســت، چون مجتهد اســت، ولــی اتباعش معذور نیســتند، چون 

او شایســتۀ تقلید نیســت. ســپس 40 شــیخ و 15 خانداِن حنبلِی مخالف ســلفیۀ معاصر )یعنی وهابیت( را 

معرفی می کند.

در فصــل دوم تفاوت هــای اعتقــادی حنبلیــان و وهابیــان را برمی شــمارد؛ از اختالف نظــر در جایــگاه عقــل 

و فطــرت و جــواز یادگیــری علــم کالم )کــه وهابیــان آن را برنمی تابند(، خداشناســی، معاد، قــرآن و تفویض تا 

اختالفاتــی چــون جایــگاه پیامبر)ص(، والدیــن پیامبر، اصحاب )عایشــه، علی و آل البیــت، مصداق الفئة 

الباغیة و...(، بنی امیه و اعتقاد به ظهور امام مهدی)ع(.

در فصل سوم به سراغ تفاوت های فقهی رفته است؛ از تفاوت بر سر مشروعیت تقلید از کسی به جز چهار امام 

ســنی، شــرایط مفتی، شــروط و تعریف بدعت، تا برخی آرای ابن حنبل در حدیث و در پایان نیز نمونه هایی 

یارت و ازدواج تا مسائل سیاسی و حکم همکاری با سلطان(. از تفاوت احکام در مسائل فقهی )از نماز و ز

در فصل چهارم به اختالف نظر راجع به تصوف پرداخته است. می گوید که به رغم وهابیان ما تصوف صحیح 

را همــان زهــد و پرهیــزکاری و اخالص می دانیم که جوهر اســالم اســت. موضع ابن حنبل نســبت به صوفیان 

کرده و به بیان موضع ایجابی حنبلیان نســبت  کرخی، ذوالنون، محاســبی و ...( را نقل  عصر خود )معروف 

به برخی مفاهیم و آداب صوفیه )کشــف، ذکر، تســبیح انداختن، شــعر ســرودن، جشــن میالد گرفتن، اعتقاد 

کرامات اولیا، تبّرک جســتن، توســل به قبور از جمله قبر حســین)ع( و ...( 3 می پردازد و  بــه معجــزات پیامبر و 

که پیرو طریقت تصوف بودند، مانند عبدالقادر جیالنی، ســهل ُتســَتری،  در پایان تعدادی از بزرگان حنبلی 

ذهبی، بربهاری و ... را برشمرده و معرفی می کند.         

کتــاب، آن طلبــۀ ســلفیه را که از مذاهــب اربعه خارج گشــته اند اندرز می دهــد تا از این  نویســنده در خاتمــۀ 

جدل و قیل  و قال و انحراف بگذرند و ایرادگیری از ائمۀ مذاهب را رها کنند که خود به پای آن پیشینیان هم 

گروه به شــیعه صوفیان  یژگی ها و آداب به صوفیه جای تأمل بســیار دارد. نگارنده مّدعی اســت که در میان ســّنیان، نزدیک ترین  3. نســبت دادن این و
یر چاپ( توضیح داده است.    یخ رابطۀ تشیع و تصوف« )ز بوده اند و این موضوع را در مقاله ای با عنوان »لزوم بازنگری در تار



 ویه و  

سال بیست و نهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر1661701397

نمی رسند و در نهایت به مذهب حق اهل حدیث، یعنی مذهب احمد بن حنبل بازگردند.

المســائُل الِخالفیة بیَن الحناِبلَة و الســلفیِة الُمعاِصرة، دراســة نقدیة: أشرف نزار حسن، قّدم له: الشیخ 
رائد صالح، دار النور المبین، عمان، اردن، 2018، 109 ص وزیری.

نویسندۀ این کتاب عضو مجلس فتوای بیت المقدس در فلسطین است و مقدمۀ کتاب را شیخ رائد صالح 

که شخصیتی سیاسی مذهبی است و فعالیت های ضداسرائیلی اش مشهور است. نوشته است 

اشــرف نــزار در مقدمــه می گوید که ســلفیۀ معاصر یعنی وهابیت، با شــیوخی چون ابن  باز، ابــن  جبرین و ابن  

عثیمیــن )کــه بــرای آنان از خدا آمــرزش می طلبد(، خود را حامــی عقیدۀ اهل ســنت و جماعت می خوانند، 

گردان او و بــزرگان مذهب حنبلی اســت.  امــا در واقــع چنیــن نیســت؛ زیــرا نظرات آنــان مخالف احمد و شــا

که برخالف مشــهور، احمد اهل تســاهل و تسامح است؛ زیرا  )در مقدمۀ شــیخ رائد صالح بر این کتاب آمده 

پیــروان مذاهــب اهل ســّنت را تکفیر نمی کرده اســت(. اشــرف نزار ســلفیان معاصــر را نوظاهــری )الظاهریون 

که اینان حتی تابع ابن تیمیه هم نیســتند )ص 18(، بلکه در عمل، حزبی  الجدد( می خواند و معتقد اســت 

سیاســی اند که دنبال برنامۀ سیاســی خویش اند، گرچه خود تحّزب سیاســی را بدعت می دانند. )ص 16( او 

گرفته، ولی از مقاصد شــرع  که ســلفیۀ معاصر، ظاهر نصوِص جزئی را  ی می گوید  با اســتناد به ســخن قرضاو

غفلــت کرده انــد و می افزایــد این کتاب را نوشــتم تا باب شــّر و بدعت و منکر را ببندم، گرچه همۀ مســائل در 

کار بسیار است. کتاب نیامده و جای  این 

کرده اســت: عقیده، اصــول و فقــه. اختالفاتی چون  کتــاب مختصر را در ســه مبحــث تدوین  نویســنده ایــن 

صفــات الهــی، تأویــل، توّســل و تبــّرک، بدعــت و معــراج را در مبحث عقیده آورده اســت. مبحــث اصول را 

بــه فکــر ســلفی اختصاص داده که عبارت اســت از: بطالن تقلید، انــکار اختالف فقهــی، و تغییرنیافتن فتوا 

یارت  بــا تغییــر مــکان و زمــان. در مبحــث فقه نیز پــس از انتقاد از هجوم ســلفیۀ معاصــر به صوفیــه و تحریم ز

قبــر پیامبــر)ص(، به تفصیل به بیان مســائل اختالفی )المســائل الخالفیة( میان حنبلیان و ســلفیان معاصر 

پرداخته اســت: مســائل طهارت، نماز، ماه رمضان، »مســائل فی الحظر و الباحة« )شــامل فتواهای تحریمی 

که ناظر به زندگی روزمره است، مانند حرام بودن پوشیدن لباس قرمزرنگ، بازبودن چهرۀ زن، ایستاده چیزی 

نوشــیدن، با دســت چپ غذاخوردن و ...(، مســائل اعتکاف و دعا و مناســبت هایی چون جشــن گرفتن در 

میــالد پیامبــر و نیمۀ شــعبان، مســائل طالق، قرآن )مانند حکم بوســیدن قرآن، پول دادن بابــت خواندن قرآن 

ی قبر، قرآن خواندن و کاشــتن درخت  و ...(، زکات و عقوبــات )قبــول توبــۀ ســاحر، حکم نوشــتن چیزی بر رو

خرما بر سر قبر و ...(.         

در شــمارۀ آینده به ســراغ اصحاِب دانشــگاه و روش های مدرن خواهیم رفت و چند پژوهِش عربِی تازه چاپ 

گذراند. ان شاءاهلل! پیرامون مسائل جهان اسالم را از نظر خواهیم 


