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  2 یرحسینیم یحیی
  3 یزدانینجف 

 
 یاز محمد بن عل    کهن و کمتر شناخته یا عنوان رساله هالرافض یالرّد عل

بردار و عمده  نام یترمذ یمه.ق.( است. همو که به حک582)د. پس از  یترمذ

آث ار او  متض من    یش تر اس ت. ب  ی ت ختم وال یهطرح نظر یلاشتهارش به دل

 ام ا زهد و تصوف است   یانجر یتو تقو یگسترده در عرفان نظر یها بحث

ب ر   ای ی ه و رد ش ود  یظاهر م   یرگ خرده یرساله  مانند متکلم یندر ا یمحک

دارد و از  یفراوان یزمان یکه قدمت با آن  هالرافض ی. الرّد علنویسد یم یعیانش

 یان ه م یها استنساخ اندک در سده یلت  به دلنوشته شده اس یصوف یکمنظر 

 و متأخر  مهجور مانده است. 

 یآن  ب ا روش    یگذرا به محت وا  یا پس از اشاره کوشد یحاضر م مقاله

                                              
 .(fatemehmousavi1300@gmail.com) ، ایران:دانشگاه میبدشناسی، شیعهرشته کارشناس ارشد . 1

 مسرو ((:  یسرنده )ن  یرران، ا یبرد، دانشرگاه م  یرا،، دانشردده اه   یث،گررهه لور ق آررون ه  رد     یاردانش. 2
(Mirhoseini@meybod.ac.ir). 
 :یررررانا یبرررد،دانشرررگاه م یرررا،،دانشررردده اه  ی،گررررهه فوسرررکه ه  دمررر  اسررر م  یاراسرررتاد. 3
(Yazdani@meybod.ac.ir). 
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 یس نده نو یحاکم بر زمان و بوم زندگان یها و گفتمان یمتن یبه فضا یلیتحل

ح دیث    به اه ل  یفکر یپیوستگ دهد  ینشان م یبررس ینا یجهاشاره کند. نت

 گی ری  پااو دارد   یعرفان یبه آرا یکه شباهت بسیار یبا مذهب یگذار فاصله

 یم ذهب  س ازی  پارچ ه  ی ک  یاستس یژهبه و یراندر ا یا منطقه یها حکومت

اثر بخ ش    یترمذ یمحک های یریدر سوگ یعرفان های فرض یشو پ یانسامان

  بوده است.
 

 .یعهتصوف، ش یان،عصر سامان ی،ترمذ یم، حکهالرافض یالرّد عل :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

ه.ق.( ملقب بهه حکهیم از درها     582بن بشر )د. بعد از  ابوعبداللّه محمد بن على بن حسن

 .اسه   های اثرگذا  د  عرفان اسالمی   و دا ای آموزه ماو اء النهرای نامدا  د   چهره ،7ذرمِتِ

و رهادررد  از سهوی    5های گسترده د بها ه حکهیم ترمهذی    با وجود تحقیقات و پژوهش

ه.ق.(، 134)د.  ابهونعیم اصهاهانی  ه.ق.(، 187)د.  انصا ی  چون خواجه عبداهلل انی همصوفی

به قد  الزم و متناسهب، چههره    ه.ق.(214)د.  و عطا  نیشابو یه.ق.( 187)د. ح هجورری 

ههای   د  رتها  . ای از ابهام قهرا  دا د  و زندگی وی د  پرده اس  برجسته او شناخته نشده

ثبه    ،های چها م و پنجم هجری نیز اطالعات زرادی د با ه زنهدگی حکهیم   صوفیه سده

                                              

( که امررههه  292، صمساهک اهمماهکدر کنار رهد جیح ن )اصطخری،  ماهراء اهن رش ری در . 1

 در مره اهبدستان ه افغانستان جای دارد. 

چ ل  چنین به تماق مقاال، شماره ؛ هم11-13، صترمذیده اثر اه  دیم ک: راتده ه اهکین، ر. .2

( کره بره ابعراد هنردگانی ه     رهدکی) های هبان ه ادب در وسیای مرکزی پژههشدهفصونامه  ه پنجم

 .شخصی   دیم ترمذی اختصاص یافته اس 
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، اس  مانده  برجای بدؤ شأن الحکیمنامه خودنوشتی ره به نام  زندگی البته د  7.اس  شدهن

ای از  ههای پرارنهده   توانهد دانسهته   مهی  رهو شده اس  ا  اشا اتی به برخی از حوادث زندگی

 5.حال او به دس  دهد شرح

سهالیی و تحه  تربیهب و     هشه  حکیم ترمذی رسب علم  ا از  ،دانیم می اجمالبه 

آبهاز   بهود، علی بن حسن ترمهذی   ،به احتمال زراد پد  ره های استادی محدث  آموز 

نقه    3.الرأی )فقهه( مشهلول بهود   و د  جوانی به فراگیری علم اآلثا  )حدرث( و علم ا .ررد

مند به علم  شد راف .  های عالق او د  خانواده ،دهد نشان می 2و حتی ماد   1حدرث از پد 

از ه.ق.( 532)د. عبداهلل ترمذی  چون صالح بن  هم ،عالمان و بز گانی حکیم با د ک محضر

 ز ررد.اندوزی  ا آبا دانش 6آن درا  و رسب علم و دانش از محدثان بلخ و مرو

پی جس  ره با  تصوفعطف زندگانی حکیم  ا بارد د  و ود  به دنیای زهد و   نقطه

نهداری د  خهوا ، او  ا از   د  ارن سهار،   .سالیی آباز شد بیس  و ها ساری به مکه د  

همهین   1.دا د رند، برحذ  می سرگرمی به علومی ره میان بنده و خدارش حجا  ارجاد می

  8. وی آو د و تصوف رفانعوم ظاهری  ا ترک گورد و به عل ،شد حکیم  سبباتااق 

                                              

ده اثرر اه  های میانره، ر.ک: راتدره ه اهکرین،     برای برخی دالیل ناشناس ماندن ترمذی در سده 1.

 . 22، صترمذی  دیم

 .33-11، صبده شأن اهحدیم دیم ترمذی،  ر.ک: 2.

 .11، صهمان 3.

 .13، صمناه( اهقربةهم ، ب؛ 123 ،اهکرهق اهدبیرةر.ک:  دیم ترمذی،  1.

 .ب29 ،اهرد لوی اهمعطوةر.ک:  دیم ترمذی،  2.

 .119، صهای تص ف در وسیای مرکزی جریانر.ک: پاکتچی،  6.

 .11، صاهحدیم بده شأن دیم ترمذی،  1.

 ؛ برخی با262، ص23ش ،مجمع اهوغة اهعربیة بدمشق همجو، «اهحدیم اهترمذی»ر.ک: راتده، . 2
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اهه   او حکیم ترمذی د  شما  عرفای اه  معامل  و سهیر و سهلوک جهای دا د، امها     

بسیا ی برجای نهاد. حداق  سیاهه عناورن آثا  او به هشتاد عنوان  آثا سخن بود و از خود، 

ه.ق.( 175)د.  ابوعبدالرحمن سلمی او  ا پس از اس  ارن تعداد از آثا ، سبب شده 7. سد می

 ،حکهیم ترمهذی  میان مکتوبات  د  5.قلمداد رنند تصوفپررا تررن نورسنده د  تمام دو ه 

اسه ،   ختم األولیاء، آثا  عرفانی او به ورژه اس  آنچه بیش از همه مو د توجه قرا  گرفته

آن  رند ره از نام خودنماری می اهرافضة الردّ علی ای رالمی به نام اما د  ارن میان، نوشته

 اس  به اعتقادات رالمی شیعه مربوط اس . آشکا  

، تال  بر آن اس  ضمن رابد میتحلیلی سامان  -د  ارن تحقیق ره با  وشی توصیای

چراری  د با هتررن مباحث مند ج د  آن، تحلیلی  و مهمشده شناخته  ارن  دره رمتر معرفی

 دهیم.  ا ائههای اثرگذا   نورسنده و گاتمانآن از دو سوی اندرشه  شپیدار

جز چند توصیف جزئی، ههی  پهژوهش مسهتقلی    ره پژوهش بارد گا   هپیشین هد با 

عبدالحسهین  ههای گهذ ای    از ارن شما  بارد به اشا ه .ارن  ساله سامان نیافته اس  هد با 

                                                                                                          

ه.ق.(، 213جا مانند ا مد برن خضررهیه )د.    اشاره به  ض ر  دیم در بوخ ه ارتباط با لارفان ون

های لرفانی  اند منشأ گرایش ه.ق.( ک شیده222بن معاذ )د.  ه.ق.( ه یحیی 212اب تراب نخشبی )د. 

( کره ایرن   12-11، صاهمعرفة لند اهحدیم اهترمرذی اه را به ون منطقه پی ند دهند )ر.ک:  سینی، 

سخن، فقط  دس اس  ه مؤیدی ندارد. افزهن بر این، تن ا شاهدِ مرا اه  ضر ر  دریم در بورخ،     

یافتره بر د ه طرر       سراخ  های اه به ط ر کامل  مرب ط به اخراج اه ترمذ اس . همانی که اندیشه

 ت اند به بوخ مرب ط باشد.  نظریه ختم هالی  به نکی بود انجامید. پس شرهع تح ( اه نمی

شناسی پنجراه مر رد اه    ؛ برای کتاب112-111، ص(1)1، جتاریخ اهتراث اهعربیر.ک: سزگین، . 1

 .122-13، صاهحدیم اهترمذی دراسة آلثاره ه أفدارهها، ر.ک: جی شی،  ون

 (.مقدمه) 21، صده اثر اه  دیم ترمذیر.ک: راتده ه اهکین،  2.
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 آسیای د  تصوف های جرران، احمد پارتچی د  7ارران صوفجو د  تو جس  رو  د ز رن

 راد ررد. 3تصورر امامان شیعه د  متون زهد و تصوف نخستیند  و محمد سو ی  5مررزی

بهه هنیهام    آلثها ه و أفکها ه   سةالحکیم الترمذی د اد  محمد ابراهیم الجیوشی چنین  هم

 الهردّ علهی  ره حکیم ترمذی اثر مستقلی د  علم رالم منتشر نسهاخته اسه ،    اشا ه به ارن

  1داند.  ا استثنا می اهرافضة

ها  حتی آن ،ها علیه تشیع ره حتی د  معرفی  درهاس  جا ملاول مانده  ارن  ساله تا آن

نامی از آن  ،عناورن آثا  ماقود  ا هم برشمردند رردند میره افزون بر منابع موجود، تال  

 س . مسبوق به سابقه نبوده ا ،تحلی  ارن  ساله تارنون ،شود. بنابرارن برده نمی

 شناسی و اثر کیفیت تصحیح بر پیکره محتوا  نسخه. 2

د  شود.  بول نیهدا ی مینالدرن استا خانه ولی د  رتا  اهرافضةالرّد علی تنها نسخه خطی 

 ، نسخه ارن  ساله چنین معرفی شده اس : میةمعجم التا رخ التراث االسال

  077.5ورقه  777الدین رقم  الرد علی الرافضه فی الکالم: ولی

 6.اس  رردهثب   الشااء و العل  ساله  ا با همان مشخصات، ذر  نام  ارنفؤاد سزگین 

از آن  و  .اشهتباه باشهد   الشااء و العل با  اهرافضةالرّد علی همسان گرفتن  ، سد به نظر می

شناسان، اثری د  شرح تهلی  و د  حیطه توحیهد   به توصیف دریر رتا  الشااء و العل ره 

                                              

 .21-23ص ،2، جایران تص ف در هج  جس ک ب،  . هرین1

 .163، صهای تص ف در وسیای مرکزی جریانپاکتچی، . 2

 .99-21، صنخستین تص ف ه ههد مت ن در شیعه امامان تص یر س ری، . محمد3

 .136، صه أفدارهاهحدیم اهترمذی دراسة آلثاره جی شی، . 1

 .2919، ص1، جمعجم اهتاریخ اهثراث االس می فی مدتبا، اهعاهمآره بو ط،  2.

 .121، ص(1)1، جتاریخ اهتراث اهعربیسزگین،  6.
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مهیالدی، بها   7266  هر حال، ارن  ساله از سوی احمهد صهبحی فهرات د  سهال     د 7.اس 

 بول منتشر شده اس . ناستا 5شرقیاتتصحیح و توضیحاتی د  مجموعه 

 ا از آن  اهرافضرة الرّد علی نیا ان  شناسان و تراجم د با ه انتسا  اثر به نورسنده، رتا 

 وا نداشته اس . د  زبان و قلم  ساله اند و رسی د  ارن با ه، تردردی  حکیم ترمذی دانسته

رند. از زمهان   شود و بر ارن نسب ، خللی وا د نمی احساس نمی ،نیز تااوتی با دریر آثا  

واسطه ه نیا   ارن  ساله به مانند دریر آثا  نورسنده، اطالع دقیقی د  دس  نیس ، اما ب

 بوده باشد. ختم األولیاءپس از نیا    بارد پر نگ بودن بحث والر  د  آن

تر  ای عظیم ای از مجموعه برگرفتهاحتمال  به نسخه موجود، مصحح  ساله معتقد اس 

شروع  .های مربوط به امام  و جانشینی پیامبر  ا گرد آو ده اس  باشد ره ناسخ تنها بخش

آا( بعد ذکر خ فة االئمرة االربعرة لوری اهترتیرلث اهثابر  ب جمراع       » ساله با عبا ت 
افتهادگی مهتن    ،از عبا ات پارانی  ساله نیهز  3.وجود آو ده اس ه گمان  ا ب ارن« اهصحابة

تر از نسخه موجود بهوده    سد اص  نوشته، بسیا  موسع از ارن  و به نظر می .شود حس می

ابراهیم جیوشی د با ه بیر تمام بودن  ساله، عالوه بر از بین  فهتن د  طهول    ،اس . البته

 1.می  آن  ا نیز طرح ررده اس زمان، انصراف نورسنده از تک

د با ه تصحیح  ساله بارد بدرن نکته اشا ه ررد ره با تمام زحماتی ره احمهد صهبحی   

، اما د  خوانش برخی رلمات از اشهتباه بهه دو  نبهوده    اس  فرات د  ارن مسیر انجام داده

رردن  ابالطی ره بعید نیس  رکی از دالر  مهجو  ماندن  ساله و تکرا ی ا زرابی .اس 

 مطالبش باشد. 

                                              

 .123-119، صاهحدیم اهترمذی دراسة آلثاره ه أفدارهر.ک: جی شی،  1.
2. Şarkiyat Mecmua.  

3. Furat, al-Hakim al-Tirmizi ve al-Radd ‘Ala’l-Rafiza Adlı Risâlesi, 

P23. 

 .92 ،63، صاهحدیم اهترمذی دراسة آلثاره ه أفدارهجی شی،  1.
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منهد ج د   س  ره حکیم ترمذی ماهی  والر  حضرت علیا جا مو د نخس  آن

فَتَعوم أنّ آ (َ رس ( اهلل صوی اهلل لویه ه سوم هِعوی رضی اهلل »حدرث بدرر  ا با عبا ت 
درنی  یوالرت« لن اهبراة منه یحررأن  یرید اهدینهالیة « هذا مَ هی مَن أنا م اله» لنه

عبا ت فوق  ا اصه  و منهد ج د     ،، اما صبحی فرات د  تصحیح د  پاو قیرند میتاسیر 

« لن اهبراءة منه یُحَررهاان  یُریدهنَ اهَّذینهالیة »عبا ت مللوط  و رند نسخه گزا   می

 7.آو د د و د  متن اصلی مینر میگزرن   ا جای

آن  ا فهم اس ، توانسته  به د ستی نمیو را  اس  گوری وی از خوانش متن اصلی ناتوان بوده

به هم  سهو گرفتا  تحررف شده اس . ارن اشتباه افزون بر ابهام، باف  جمالت  ابه بنابرارن  .رند

إنْ تَ اَلها لَویاً ههن تَکْعو ه تَجثدهه هادیراً مَ ردیاً   » رخته اس . اگر مصحح به عبا ت قب ؛ رعنی 
 بس . می ررد، ارن اشتباه  خ  بر   قد  رافی توجه میبه « یَسوُک بدم اهطریق اهمستَقیم

صبحی فهرات د  تصهحیح دریهری از ارهن      .شود جا ختم نمی للز  مصحح به همین

ف ن هَلَم ا »جنس د  صاحه آخر  ساله، شبهه دنیاطلبی صحابه و حرص بر دنیا د  جمله 
هعوری  رضری اهوّره لنره،     أنّ أصحابَ رس ( اهلل صوّی اهلل لویه ه سوّم لَوِم ا أنَ اهحقَّ 
ه می ً إهی أبی بدرر   اهدنیاههدنَّ م آام ا لوی أمر أبی بدر رضی اهوّه لنه  ِرصاً لوی 

 .آو د می د « اهدین رصاً لوی » ا به صو ت « رضی اهلل لنه

رهه د    شود آو  میجا نیز به مانند مو د قب  د  پاو قی راد ره د  آناس  شاران توجه  

بوده اس ؛ رعنی الف مقصو ه به شک  ی نوشته شده « اهدنیی رصا لوی »اص  نسخه، 

توجهی به باف  جمله بهدانیم،   اگر اشتباه قب   ا ناشی از ضعف د  ادبیات عر  و رم .اس 

گهوری   شهد. ابو زی درنی نشأت گرفته  ارن اشتباه از اعمال سلیقه و تعصب  ود می احتمال

د  بیان شبهه، اتهام دنیاطلبی صحابه د  انتخا   حتی ،داده اس  مصحح اجازه نمی عقارد

 ابوبکر مطرح شود.

                                              
1. Furat, al-Hakim al-Tirmizi ve al-Radd ‘Ala’l-Rafiza Adlı Risâlesi, 

p41. 
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 مروری کوتاه بر محتوای رساله . 3

و طبهق   زدپهردا  مهی بهه بحهث جانشهینی پیهامبر    اهرافضرة  الهرّد علهی   حکیم ترمذی د  

تهررن سهند والره  و     روشد مهتقن  می. او رند میهای خود، دردگاه شیعیان  ا نقد  فرض پیش

رعنی حدرث بدرر  ا تنها تأریدی بهر دوسهتی و محبه     ؛حضرت علی امام  منصوص

شناسی و تاسیر ولهی بهه محبه  و     تاسیر رند. د  همین  ابطه، نورسنده افزون بر بحث واژه

 ا بهه آگهاهی   « مَن کُن ُ م اله فَ ذا لویٌ م اله»مودت، دلی  صدو   وار  مشهو  و متواتر 

های آرنهده جامعهه اسهالمی و دشهمنی بها حضهرت        ها و تارقه نسب  به اختالفپیامبر

بهه منظهو  جلهوگیری از    پیامبر شود میمدعی  ،به عبا ت دریر د.ده میپیوند علی

 7.سنگ والر  خورش برشمردند والر  و دوستی ارشان  ا هم،برائ  جستن از امام علی

 چهون  هممولی د   وار  بدرر  ا  ،بارد به ارن نکته ظررف اشا ه ررد ره حکیم ترمذی

داند، اما به صو ت خیلی گذ ا به والرتی تح   شیعیان، والر  خاصه و اولی به تصرف نمی

بدرن معنا ره هر انسان مؤمن و  .دنر میاذعان عنوان والر  درنی برای حضرت علی

ر ارن نکته رهه  تأرید ب ،تر دا ی بارد والر  ارشان  ا باو  داشته باشد. به عبا ت  وشن درن

مراجعهه بهه    5.واجب اسه   از جنبه درنی  وا  نی اس  ره دوستیااز مؤمنحضرت علی

 ا بر قله منزل محب  به دلیه   دهد نورسنده، حضرت علی دریر آثا  حکیم نشان می

 تواند والر  درنی  ا بیشتر و بهتر تبیین رند.  امری ره می 3.داند رثرت حب خداوند می

                                              

 .11-13، صاهرد لوی اهرافضة  دیم ترمذی، 1.

 .11، صهمان 2.

ه آد کثر، اهرهایا، فی لوی رضی اهلل لنه أن رس ( اهلل صوی اهلل لویه ه سروم آرا(: طلطرینّ     3.

اهرایة غداً رج ً یحل  اهلل ه رس هه ه یحب ه اهلل ه رس هه فألطاها لوی اً. ه فی ذکر لوری فری اهمحب رة    

س ق بغیرر هرذا ه لمرر    وثار کثیرة ف ذه اهمحب ة خص صی ة هعویٍّ دهن اهق ق ه اب بدر رضی اهلل لنه م 

 (.پ126 -ر126گ ،اهکرهق اهدبیره دیم ترمذی، م س ق بغیر سمة أبی بدر )
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إثنَّمَا هَهِیدُمُ اهوَّهُ هَرَسُ هُهُ هَاهَّذِینَ ومَنُ ا »حکیم ترمذی احتجاج شیعه به آره  ،چنین هم 
 ا با عهدم انحصها  شهأن نهزول بهه       7«اهَّذِینَ یقِیمُ نَ اهصَّ ةَ هَیؤْتُ نَ اهزَّکَاةَ هَهُمْ رَاکِعُ نَ

ره   و والدهد. با ادعهای هماننهد نبهودن والره  پیهامبر     پاسخ میحضرت علی

 ا د  والر  حضرت علیشیعیان به استمرا  والر  پیامبرباو  حضرت علی

نقها  از خهاک بررشهد، بهاو      دا د ره اگر حضرت علهی  خواند و بیان می بلوآمیز می

تمسک به سکوت و  ضار  حضرت علی 5.شودشیعیان د با ه والر  خود  ا منکر می

خصهوص بها   بهه   .ر  حکیم ترمذی اسه  بخش دریری از دال ،گانه از حکوم  خلاای سه

، قهد ت بهدنی   ماننهد های شخصی و اجتمهاعی آن حضهرت بهرای قیهام      ظرفی اشا ه به 

  3.شمشیرزنی، آگاهی از فنون جنیی، تدبیر و را ان بسیا  سرسپرده و مطیع

تردرهد د  وصهار  و نها بها توسه  بهه       ، اسه   آنچه بیش از همه مو د توجه بهوده 

وصهار    بها ه د ره د  صو ت وجود فرمان پیهامبر  ارن .های رالمی اس  فرض پیش

حکیم بهرای   ، و از ارن. سرپیچی ررده باشندصحابه از ارن دستو   ،امکان ندا دعلی 

بها   و رشهد  مهی اثبات مدعارش، بحث مالزمه میان وجود نا و تکایهر صهحابه  ا پهیش    

و سرپیچی داند  میروع تمسک به مدح صحابه د  آرات و  وارات نبوی، عملکرد آنان  ا مش

 1.رند  ا محال قلمداد میاز دستو  پیامبر

گهر سیاسه     نشانعطف توجه به گاتمان جانشینی د  رالم پیامبر، د  ارن  ساله

 خهامو  بهرای   نااسهتوا ی  و استوا  هر سخندوگانه و متناقض حکیم ترمذی و توس  به 

 جانشهینی  ا د  زمهان حیهات    گهو د بها ه   و هرگونه گاه   ،اس . او د  جاریدشمن  رردن

                                              

 .22. مائده: 1

 .13-12، صاهرد لوی اهرافضة  دیم ترمذی، 2.

 .39، صهمان 3.

 .31، صهمان 1.
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جورد رهه   گردی تمام عیا  به  وارتی استناد می داند، اما د  عقب منتای می سول اهلل

از  وی شاق  و مهربانی از تعیین جانشین خوددا ی رردند تا د  صو ت تمرد پیامبر

حکهیم ترمهذی د  اقهدامی     .شهود  جها خهتم نمهی    مسئله به همین .از آن، عذا  نازل نشود

 ،بلکه معتقد اس  .پذررد گاتمان جانشینی  ا می ،تنها بیرمستقیم با نق   وارتی نه تر عجیب

 وارتهی رهه جانشهین     .انهد  توصهیف شهده  نامزدهای تصدی ارن پس  از سوی پیامبر

دانهد، امها تصهررح      ا ماره قرا گیری ام  د  صراط مستقیم مهی ساختن حضرت علی

 7.دهند مردمان به آن تن نمی ره رند می

فضار   با هاحادرث فراوانی د  ،ارن  دره، صبله  واری دا د و د  آنره  نکته پارانی ارن

هها حتهی د  منهابع     شود ره برخی از آن و به طو  رلی صحابه مشاهده می گانهخلاای سه

ها بث َردی  اهتَرد »برای نمونه بارهد بهه  واره      .شوند  واری متقن اه  سن  نیز راف  نمی
از دریر  وارات مو د استناد، آل محمد خوانهده   5.د  فضار  خلیاه سوم اشا ه ررد« لثمان

 وارتی ره بهه امهام صهادق    .اس شدن خاندان ابوبکر د  زمان حیات  سول اهلل

  3.آن، منتای شود د ستیشود تا هرگونه تردردی د   نسب  داده می

د  هر زمان  ا اه  بیه  پیامبر رها اهه  بیه      جا ره حکیم ترمذی اولیای رام  از آن

د  مقام اراای ارن مقصود اس  ره  ابطه آل محمهد بها    او سد  به نظر می ،1خواند می ذرر

دقیق  به طو ختم األولیا حکیم ترمذی د   .نیازی به ا تباط خونی و نسبی ندا د پیامبر

ه و به  رنند میره آل محمد، رسانی هستند ره ذرر خدا  ا اقامه  رند میبه ارن نکته اشا ه 

                                              

 .11، صهمان 1.

 .39، صهمان 2.

 .32، صهمان 3.

ده اثر اه  دیم راتده ه اهکین، ر.ک:  ،برای ت ضیح بیشتر ؛312، صختم اطههیاء  دیم ترمذی، 1.

 .111، صترمذی
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شیعه اس  ره حتی تعبیر اه  بی  د   عقیدهگیری برخالف  ارن موضع 7.آو ند مین پناه آ

و نهه رسهی    دانهد  تن آل عبا و فرزندان ارشان مهی  پنجمنحصر د   ا سو ه احزا   33آره 

 . خطا  به ازواج نبی اس آره،  ابتدا و انتهاید  حالی ره  5ها. فراتر از آن

 گیری افکار حکیم ترمذی و شیعه؛ از تقابل حداکثری تا وام. 4

اهرافضة الرّد علهی  های حکیم ترمذی و نسب  آن با شیعه د  تحلی   ساله  شناخ  اندرشه
های شهیعیان عصهر خهود، متهأثر بهوده       اندازه از اندرشه  ره او تا چه ارن .شاران توجه اس 

مهوا دی اسه  رهه بارهد      ؟نسب  به باو های شیعیان چیونه بوده اس  او دردگاهو اس ؟ 

های شیعی د  برخی از آثا  حکیم ترمذی،  هاری از اندرشه برخی معتقدند  گهبر سی شوند. 

حتی  3.مشهود اس  ختم األولیامانند  ،والر  مربوط اس ها ره به موضوع  خصوص آنبه 

 :د اس معتقم( 7265)د.  1لوری ماسینیون

تفسیری عرفانی  ،دنک میتالش  ةحکیم ترمذی در نوادر االصول و ختم الوالی
 به وسییله  پیش از او به دست دهد که گرایانه صوفیسنی از برخی موضوعات  -

 5.شیعیان غالی مطرح شده بود

ماهوم والر   ا ره د  آثا  حکیم ترمذی نقشی محهو ی   ،به صراح  لوری ماسینیون

ای د بها ه حکهیم    نیز ره پژوهش گسهترده  1بیراند  اتکه 6.داند وام گرفته از شیعه می ،دا د

                                              

 .312، صختم اطههیاء  دیم ترمذی، 1.

 . 132-92، ص21، جشر  ا قاق اهحق؛ مرلشی، 191-193، ص2، جتکسیرآمی،  2.

 .31، صاهمعرفة لند اهحدیم اهترمذی سینی،  3.
گرذار   شرناس فرانسر ی ه بنیران    ه اس قشناس  شرق (Louis Massignon). ه یی ماسینی ن 1

 مطاهعا، تص ف اس می ه ایرانی. 
5. Massignon, "AL-Tirmidhi", The Encyclopaedia of Islam, v4, p797. 

6. Ibid.  

7. Bernd Radtke.  

 



 یترمذ یم، حکهالرافض یالرّد عل یـ گفتمان یخیتار یبر فضا یلیتحل 011 

ره شیعی باشهد از شهیعیان و حتهی از     او بدون آنره  ، معتقد اس اس  ترمذی انجام داده

افکا  ضد شیعی صهررح   او .های افراطی ارن مذهب، مطالبی  ا د راف  داشته اس  جرران

  7.انیا د  ا نیز نادرده نمی اءختم االولیحکیم د  رتا  

اذعان بهه ارهن نکتهه رهه      با المعا ف اسالم ةدائرنورسنده مدخ  ترمذی د  چنین،  هم

جا اخذ   رشه د  مذهب شیعه دا د و از آن ،بسیا ی از مضامین اندرشه فکری حکیم ترمذی

ه د  آن داند ر آمیزی می زرستی مسالم  ، دلی  ارن مسئله  ا آزادی فکری و هماس  شده

رنهد رهه    بسیا  سربسته و مبهم به ارن نکته اشها  مهی   اودو ه از زمان، وجود داشته اس . 

، اما توضیحی برای سهخن خهود   ه اس حکیم ترمذی ارن افکا   ا علیه شیعه به را  گرفت

های شیعه، امری مسهلم   هر حال، قراب  فکری حکیم ترمذی با برخی آموزه د  5.آو د نمی

اس  د  اثر خواندن رتا  بوده  اس ؟ره او چیونه به ارن مطالب دس  رافته  اس ، اما ارن

 د. نندا  ارن موضوعای برای  مانده، آو ده اطالعات برجای؟ و را استادی شیعی داشته اس 

حتی احتمال   ند وترمذی با عقارد شیعیان باو  دا برخی دریر به مخالا  شدرد حکیم

الهرّد  ای با عنهوان    ساله نیا  ند. د  ارن دردگاه، نه تنها نر میناصبی بودن وی  ا طرح 

، اسه  دلی  واضح و  وشنی بر داشتن عقارد ضد شیعی شدرد حکیم ترمذی اهرافضة علی 

 3شهود.  مهی بر ارن مطلب دانسته گواهی  ،آمیز وی د با ه شیعیان بلکه سخنان تند و توهین

آرات و احادرثی  پیرامونهای شیعیان و بسیا ی از اه  سن   مخالا  با برداش  ،چنین هم

ها بر سارر صحابه دالله  دا د بهه    و را برتری آنداش  اه  بی  ره بر وجو  بز گ

  1.داشتن عقارد ضد شیعی قوی حکیم ترمذی تاسیر شده اس 

                                              

 .26، صده اثر اه  دیم ترمذی راتده ه اهکین، 1.

2. Marquet, "AL-Tirmidhi", The Encyclopaedia of Islam, v10, p544. 
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های  حکیم ترمذی د  بستری مشابه بستر اندرشه آ ایگیری  شک  ،برخی نیز معتقدند

گهر تماره     ، نشهان اهرافضة الرّد علی ساله  نیا  گر قراب  فکری اس ، اما  شیعی، نشان

الهرّد  آو د بهه    سد ارن  وی به نظر می 7.حاظ فاصله فکری حکیم ترمذی با شیعیان اس 

 دا د.خوانی راملی  با هور  نورسنده، هماهرافضةعلی 

 نسبت ردیه با بوم زندگانی نویسنده و شیعیان مخاطب آن . 5

از منهاطق   بیشهتر یم رهه  هست شیعه مواجه علیههاری  اندری پیش از حکیم ترمذی با  دره

ه.ق.( و 574برای نمونه بشر بن معتمر )د.  .میانی جهان اسالم؛ رعنی عراق سربرآو ده بود

ه.ق.( 552ه.ق.( هر دو از بلداد، ابوبکر عبدالرحمان أصمّ )د. 578بشر بن بیاث مررسى )د. 

شته بودند. رک نس  ون اهرافضة الردّ علیاز بصره، همیی  متکلمانیه.ق.( 522)د.   و جاحظ

ای بها همهین موضهوع      سد و حکیم نیز  سهاله  بعد، ارن سبک و موضوع به ماو اءالنهر می

، نوشته شده اس . د  ارن با ه؛ رعنی باف  فرهنیی ه اجتماعی ره ارن اثر د  آن  ورسدن می

جاریاه شهیعه د  ارهران بهه    . 5 و اجتماعی و شرارط سیاسی .7بارد به دو نکته توجه نمود: 

 . ماو اء النهرورژه منطقه خراسان و 

  5ورهه د با ه شرارط گاتمانی منطقه، نخس  بارد بهه اهمیه  تعهالیم اسهحاق بهن  اه     

اصحا  حدرث اشا ه ررد ره رکی از  د  خراسان و پای گرفتن مکتب متأخره.ق.( 531)د. 

 3.نورسی بر مخالاان و گشوده شدن با  ستیزه با خصم بوده اسه   های آن،  دره مشخصه

و اس  وجود نداشته   های پیشین اصحا  حدرث، ارن  و ارن د  حالی اس  ره د  نس 

  .  نگ بوده اس را بسیا  رم

                                              

، 63ش ،مطاهعرا، تراریخی آررون ه  ردیث    ، «ی  دیم ترمرذی تکسیرهای  گرایش»م رهش،  1.
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 . اب یعق ب اسحاق بن ابراهیم بن مخود مرههی، محدث ه مکسر شافعی.2

 .132، صهای تص ف در وسیای مرکزی جریانپاکتچی،  3.
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شهاران دقه  و د خهو  توجهه      ،ای د  ارران های منطقه تأسیس حکوم  ،د  ارن میان

هاری ره د  اردئولوژی سیاسی به دنبهال حکهومتی مسهتق  از خالفه       دول  .بیشتر اس 

هها   نه آبه ارن هدف، مبناری مستق  د  مشروعی  درنهی به    سیدنبودند و به طبع برای 

 نزدرکهی ر  از عالمان درنی و برگزرهدن مهذهبی رهه    از ارن  و حما .ررد بسیا  رمک می

های زندگانی  قرا  گرف . د  فاصله سالارشان بیشتری با افکا  آنان داش ، د  دستو  را  

ه.ق.( به قد ت  سید رهه رکهی از    567-322 .حکیم ترمذی، سلسله مهم سامانیان )حک

  7.سازی مذهبی بود پا چه های امرای آن، رک سیاس 

رننهده دا نهد رهه تاحهدی      جدی به مذهبی حمار  ینیاز ،رردند میسامانیان احساس 

توانسه  از سهوی    هاری ره می نیرانی از واراوی ،از سوی دریر .ورژگی بومی داشته باشد

ارهن   انجهام شهود.  مانند امامیه د  مبانی اجتماعی ه سیاسی مذهب حارم   ،مذاهب مخالف

رنهی   مذهبی د  قلمرو خهود و روشهش بهرای  رشهه    سازی  نواخ  حارمان  ا به سوی رک

 السواد األعظمساخ . ارن سیاس  به خوبی د  رتا   مانند امامیه وادا  می ،مذاهب مخالف

نامه  سهمی د  عصهر    آن به عنوان عقیده نیا  و ه.ق.( 332)د. حدود  5حکیم سمرقندی

  3.ه.ق.( بازتا  رافته اس 522-512 .امیر اسماعی  سامانی )حک

شهد بسهیا ی از    سبب وم  سامانی با برگزردن مذهب حنایه و حمار  قاطع از آنحک

 .قه. 332بعهد از  شیعه د  آن منطقه تضعیف شود. به همین دلی  د  نسه   ، مانند مذاهب

 برجسهته  یعالمدریر چندان با نام تررن نس  بود و  برای امامیان د  قلمرو سامانی، تا رک

                                              

، 2ج ،دائررة اهمعرارف برزرگ اسر می     ،«اس ق در ماهراء اهن رر ه ترکسرتان  مدخل »پاکتچی،  1.

، شناسری  شریعه ، «اه سق ط سامانیان تا  موه مغ ( ماهراء اهن رتاریخ شیعه در »؛ غکرانی، 133ص

 .  2، ص11ش

 .ماهراء اهن ر. اسحاق بن محمد مش  ر به  دیم سمرآندی، متدوم ه فقیه  نکی 2

 .193، ص23، جتاریخ جامع ایران، «شیعه در ایران»پاکتچی،  3.
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چند سده بعد، عبدالجلی  قزورنی نورسنده از همین  و اس  ره  7از ارن درا  مواجه نیستیم. 

و تررستان زمان خورش،  ماو اء النهره.ق.( د  اشا ه به مذهب سارنان  222 .النقض )زنده

الرّد تواند مبین چراری نیا    گاتمان حارم، می ،بنابرارن 5.داند بلبه  ا با مذهب حنای می

 د  آن دو ه از زمان باشد.مذهب  از سوی رک حنایاهرافضة علی 

سازی مذهبی، شیعیان د  ارهن منطقهه حضهو      پا چه با وجود سیاس  رکبا ارن حال، 

مواقهع ملضهو  دسهتیاه     بیشهتر واسطه ماهی  فکری و مذهبی خود، ه ب یانداشتند. شیع

   خالفه بنابرارن، برای حاظ موجودر  خود به مناطق امن و به دو  از ناوذ  .خالف  بودند

بهر پارهه منهابع  جهالی      3.از جمله ارن مناطق بهود  ماو اء النهرخراسان و  ره بردند میپناه 

توان از میانه سده سوم،  دپای مذهب امامیه  ا به ورژه د  سمرقند و رشّ دنبال رهرد.   می

فهها س و  جهال    ههای   اد  رت بیرهپسوند بلخی، سمرقندی، رشّی، خراسانی، بخا ی و 

دهد شهیعیان ارهن منطقهه بهرای تقوره        نشان می و دالل  دا دشیعه بر حضو  ارن فرقه 

 1.مذهب خود به  وار  حدرث و نیا   رتا  مشلول بودند

عالوه بر  جال حدرثی بارد از گستردگی و پوراری محاف  رالم امامیه د  شرق ارهران   

رد. ق و حضو  و فعالی  شیوخ رالم امامی د  ماو اء النهر رهاد ره  564های قب  از  از سال

  تهررن  و شهاخا  6بها اثهری رالمهی    2بارد به جعار بن احمد بن ارو  سمرقندی چنین هم

                                              

 .191، صهمان 1.

 .122 ،336، صکتاب اهنقضآزهینی،  2.

 .631، صتمدن اس می در آومره سامانیانناجی،  3.

  ،تراریخ  ردیث شریعه در مراهراء اهن رر ه بورخ      برای پژههشی در این براره، ر.ک: غ معوری،    1.

 .سراسر اثر

 معرهف به ابن لاجز، ابن تاجر اه متدومان شیعی سمرآند در آرق س ق هجری. 2.

 .123، صرجا( ابن غضائری، 6.
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اشا ه ررد.  ،5بود  گزرده  اقام   د  سمرقند و رش  ره 7اشکیب  بن  ؛ رعنی حسین نمارنده آن

ره گرارش به رالم  ا چهره ممتاز تشیع بود ه.ق.( 564)د.  فض  بن شاذان ،د  خراسان نیز

  3.  عناورن آثا  وی دنبال رردتوان د   می

عالوه بر علمای برآمده از ارن منطقه بارد به علمای دریر مناطق اشها ه رهرد رهه بهه     

  بهن   حسهن توان به  برای نمونه می .و  ح  اقام  افکندندند روچ ررد( ماو اء النهر)و ا ود 

. تشیع چنان اشا ه ررد 2سارن سمرقند ،و ابراهیم بن علی روفی 1رَشّ سارنخُرَّزاد قمی، 

تهررن   شهاخا  6.نهد دآو  ای از عامّه به ارن مذهب  وی  ره عده گرف د  ارن منطقه پای 

سمرقند بهود    از مردم  بیر شیعى  علمى  ه.ق.(، طالب354مسعود عیاشى )د.   فرد، محمد بن

  ،ای جسهته بر  عالمهان   نههاد رهه    ای د  سمرقند بنیان و مد سه  پیوس   امامیه  مذهب  ره به

 1.شاگردان آن بودنده.ق.( از 314)د. حدود  ىرشّ  محمد بن عمر چون

های شیعی به ورژه زردره و اسماعیلیه اشها ه   افزون بر شیعه امامیه بارد به دریر جرران

مهذهب د     علورهان زرهدی  ، هجری و د  زمان زندگانی حکیم ترمهذی  524سال  د ررد. 

ههای فراوانهی بها     حکومتی ره د گیری .ی  دادندحکوم  تشکه.ق.( 524-376) طبرستان

                                              

 در آرن س ق.ه اه راهیان ه متدومان شیعه ه اماق  سن لسدری اه یاران اماق هادی 1.

 .12-11ص ،رجا( نجاشی، 2.

 .331، صرجا( ط سی، 3.

 . 139، صرجا( ابن داهد،. 1

 .131، صرجا( ط سی، 2.

شناسی فدری امامیه در خراسان جریان. برای ت ضیح بیشتر در این باره، ر.ک: سبحانی ه تنیانی، 6

 . ماهراء اهن ره 

 . 321-323، صرجا( . نجاشی،1
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هاری از  هجری، دعوت اسماعیلیان د  بخش 564اندری بعد از  ،چنین هم 7.سامانیان داش 

 5.گستر  راف  ماو اء النهرخراسان و  ،د ون و شرق ارران شام  نواحی جبال

های  و د  پی روشش ماو اء النهرس  ره د  خراسان و اارن حد از اطالعات د  دس  

ابوسهعید شهعرانی    ،هجری، داعی ابوعبداهلل خادم و پهس از او  3داعی بیاث از اواخر سده 

دا  تبلیغ شدند و امیرحسین بن علی مرو ودی توفیق بسیا ی د  گستر  دعوت د   عهده

خواهانهه زردرهه و جررهان     ناهوذ  ورکردههای عهدال     ،بنابرارن 3.به دس  آو د ماو اء النهر

  ا بهه ها  جدی برای دریر مذاهب باشد و وارنش آن یتوانس  خطر یلی اسماعیلیه میتبل

 .ز دهدبرو نورسی شک   دره

 های کالمی نویسنده  فرض نسبت ردیه با پیش .6

های رالمی  فرض و تولیدرننده اثر از حیث پیش نورسندهپیش از و ود به متن الزم اس ، 

ره چه چیزهاری ممکن اسه ،   داده شودال پاسخ و به ارن سؤ گردند بر سیو اندرشیانی 

رهه حکهیم    شودبارد به ارن نکته اشا ه  نخس  ؟نورسنده  ا به ارن نوشتا  سوق داده باشد

بهرای   او .آمده اس  عیا  به شما  می ترمذی پیش از تحول عرفانی، رک اه  حدرث تمام

بکاههد  نق  از پیامبرهای  از تعداد واسطهتا  1دخرر طلبیدن حدرث،  نج سار به تن می

  2.و بدرن وسیله، اسنادی عالی داشته باشد

                                              

 . 22، ص13، جتاریخ. برای نم نه، ر.ک: طبری، 1

 .292-221، صنامه سیاس نظاق اهموک،  2.

 .626-622ص ،2ج ،دائرة اهمعارف بزرگ اس می، «اسمالیویه»دفتری،  3.

 .11، صبده شأن اهحدیم  دیم ترمذی، 1.

 . 112، صکشف اهمحج بهج یری،  2.
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س  ره فراوانی نق  حدرث و علو اسانید  وارات او د  مقارسه با دریهر  دلی  اهمین  به

، چنهین نتیجهه   ی اوهها  برخهی بها برانهداز نوشهته     7شود. میفرد قلمداد   به  عا فان، منحصر

تر  های اخالقی نیز به مکتب اصحا  حدرث، نزدرک اند ره حکیم ترمذی د  اندرشه گرفته

چنهین حکهیم ترمهذی،     هم 5داش .ها احساس نزدرکی فکری و عاطای  بود و بیشتر با آن

ره از رک سو بر اندرشه عامه مسلمانان بنا شده بود اس  مؤسس طرز فکری دانسته شده 

 .روشید نیاهی حِکمی  ا با نوعی سلوک اخالقی د  مسائ  همراه رند میو از سوی دریر 

عرفان و تاکر اصحا  حدرث ا زرابی شده  ،بنابرارن، اندرشه وی نوعی جمع میان حکم 

  3.اس 

جها فهردی از حکهیم     د  آن .مؤردی بر ارهن پنهدا ها اسه     اهمسائل اهمدن نةنقلی د  

رنند نسب   خود  ا به فقه و اه   أی منتسب میها ره  شود، برای چه آن ترمذی جورا می

شان بیشتر ار های و للز   ندهاری سخ  و خشن دا د، دلنو ز میبه اه  حدرث حسادت 

دقیق گاتمان  ورا وری صنف فقها و اه   أی با اه  حدرث به طو  اس ؟ ارن سؤال ره 

  1شد.دا ی ماص  حکیم ترمذی از اه  حدرث همراه  د با جانبرر  ا نمارندگی می

، اسه    شهد رافتهه   اه  حدرثتوان نتیجه گرف  از فردی ره با تعالیم  ها می از آو ده

 ا تخطئهه رنهد.    هها  بسیا  طبیعی و مو د انتظا  اس  ره به باو  دریر مذاهب بتهازد و آن 

اثهر دریهر او   همچنهین،  د، رن شاهدی ره ارن مسئله  ا د  زندگانی حکیم ترمذی تأرید می

                                              

؛ منراهی،  221، ص1، جمعانی شر  اهرسراهة اهقشریریة  نتائج اطفدار اهقدسیة فی بیان انصاری،  1.

 .133، ص2، جاهد اکل اهدریة فى تراجم اهسادة اهص فیة

 .123، صهای تص ف در وسیای مرکزی جریان پاکتچی، 2.

، 63ش ،مطاهعرا، تراریخی آررون ه  ردیث    ، «ی  دیم ترمرذی تکسیرهای  گرایش»م رهش،  3.

 .62ص

 . 12-16، صاهمدن نةاهمسائل ، ترمذی . ر.ک:  دیم1
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پیش از   ود می نامه  واری اس  و احتمال نقض ،دقیقبه طو  ره  5اس  7الردّ علی المعطّله

 3باشد.تحول و گرارش به عرفان، نیا   رافته 

، اما تصررح خهود او بهه آمهوختن علهم     1دانند مذهب می برخی حکیم ترمذی  ا شافعی

دا د، نشان از پیوستیی وی د  شهررع  بها    ار تمره د  آن دو ان به مکتب حنایه  2 أی

دا د. سیطره ارن مهذهب د    ماو اء النهرهای حنایان اه  سن  و جماع   تعالیم و اندرشه

و  اختصهاص فصهلی د     1مهذهب  تحصی  نزد استادی حنای ،6های شرق اسالمی سرزمین

بر تعلهق خهاطر او    همیی 8تا رخ المشارخداش  ابوحنیاه د  اثری ماقود از او به نام  بز گ

  .به ارن مذهب دالل  دا د

                                              

اند، معطوه گکته شده اسر . بره ایرن     گرفته هایی که بیشتر جانل تنزیه را می در مقابل مشب ه به گرهه 1.

گکتنرد خردا را نبایرد شریء یرا       اند، مانند گرههری کره مری    های مختوکی را اهل تعطیل خ انده معنا گرهه

هایی کره هیراد،    چنین به گرهه ها دانس . هم اینم ج د یا  ی یا آادر یا لاهم ه سمیع ه بصیر ه امثا( 

کردند ه آائل به لینی  ذا، ه صکا، ب دنرد، معطوره گکتره شرده اسر        صکا، خدا را بر ذا، اندار می

جرا، مقصر د    رسرد در ایرن   (. به نظر می223، ص1، جدانشنامه ج ان اس ق، «مدخل تعطیل»)هاشمی، 

 (.131، ص1، جاهنحل ه اهمولک: ش رستانی، کردند )ر. معتزهه هستند که صکا، را نکی می

 .119، ص(1)1، جتاریخ اهتراث اهعربی سزگین، 2.

، 12، شرهدکی، «مرهری تکضیوی بر وثار  دیثی  دیم ترمذی»برای دالیل، ر.ک: میر سینی،  3.

 .119-111ص

 .212ص ،2، جاهدبری ةطبقا، اهشافعیسُبدی،  1.

 .11، صبده شأن اهحدیم دیم ترمذی،  2.

 .21، صده اثر اه  دیم ترمذیراتده ه اهکین،  6.

 . 239، ص21ج ،دائرةاهمعارف بزرگ اس می ،« دیم ترمذی»مجتبایی،  1.

 .23، صکشف اهمحج بهج یری،  2.
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بهوده  نیز بر ارن گمان اس  ره حکیم ترمذی، حنای مهذهب  ه.ق.( 638)د.  ابن عربی

بنهدی  سهیده    رهن جمهع  ابهه   هم المعا ف اسالم ةدائرو نورسنده مدخ  ترمذی د   7اس 

حکهیم چهه شهافعی و چهه حناهی باشهد، گاتمهان فقهه تمهارزگرا و           ،د  ههر حهال   5.اس 

چون جعاری، مالکی، حناهی،   توان د  نام مذاهب فقهی هم ارن  ا می .انحصا طلبانه اس 

ررد ره بر مخالاان بتازد  حنبلی پی جس . پس حکیم ترمذی احساس تکلیف می و شافعی

 ها  ا گوشزد نمارد.  خود، نا استی آن گمان و به

 نویسنده  صوفیانههای  فرض سبت ردیه با پیشن .7

 ،زنهدگانی حکهیم ترمهذی    ورژگهی تهررن   و فقیهانه، مهم گرارانهحدرثد  گذ  از باو های 

 .انهد  تعبیهر رهرده   3س  ره برخی به صراح  از آن به  ورکردهای صوفیانها گراری او باطن

رسانی جهای دههیم رهه  وحیهه     میان د  رند او  ا  تا رخ پیدارش جرران تصوف، حکم می

 ،تهر  به عبها ت  وشهن   1.اند  ررده و زهدگرارانه  ا دنبال می گرارانهحدرثتلایق میان تعالیم 

فقهی و حدرثی خود د  تااسیر و تماثیه  عرفهانی   های  روشید از آموخته میحکیم ترمذی 

 علوم درنی تبیین رند. وزهبهره جورد و عرفان نو ی و ذوقی خود  ا د  ح

                                              

 . 112، ص2، جاهکت  ا، اهمدیةابن لربی، . 1
2. Massignon, "AL-Tirmidhi", The Encyclopaedia of Islam, v4, p797.  

 ،ه اهکین )راتدهاه هکظ ص فی ه تص ف ب ره نگرفته اس   دیم ترمذی در هیچ یک اه وثارش  .3

ترمرذی را اه   ،جعکر خوردی چ ن  های بعد، هم نسلاه ( ه ص فیانی 26ص ،ده اثر اه  دیم ترمذی

( امرا  213ص، 21ج ،دائرةاهمعارف برزرگ اسر می   ،« دیم ترمذی»مجتبایی، ) اند ص فیه نشمرده

خراص،  ن لی گرایش ره انی ه باطنی ه نه به معنای جریانی تص ف، لاق ظر به معنای برخی با ن

 دیم ترمرذی ه  » ،محم دی ه باهنرر.ک: )اند  برای ص فی ب دن  دیم ترمذی ارائه کردهسه دهیل 

 . (2-1ص، 13ش ،لو ق اس می هفصونام، «پاسخ به سه پرسش

هرای تصر ف در وسریای     جریران درباره گسترش این جریان در وسیای میانه، ر.ک: پراکتچی،   1.

 .131، صمرکزی
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خدم  خاص ترمذی بهه تها رخ    ،همین دلی  اس  ره برخی از مستشرقان معتقدندبه 

امهری رهه او  ا    .ررد عناصر گوناگون فکری با تجا   عرفهانی اسه    علم اسالمی، د هم

نتیجه ارن  ورکرد  ا بارد د  پدرد آمدن مکتبی به  7.دنر مینسب  به همینان خود متمارز 

آنچه  5.رردند ها، افکا  حکیم  ا دنبال می تا مدت آن ننام حکیمیان مشاهده نمود ره پیروا

رند، تحلیه  نظهری ماههوم والره ،      د  ارن بخش از اندرشه حکیم ترمذی خودنماری می

)د. حهدود   رهه هجهورری   چنهان  3.د جات اولیا و تبیین جاریاه ارن مقهام د  هسهتی اسه    

 گورد:  د با ه حکیم ترمذی میه.ق.( 114

والییت بیود و عریارت ازحقیقیت رن کیردی و از       قاعده سخن و طریقش بر

 4.درجات اولیا و مراعات ترتیب رن

د   ابطه بها مسهئله والره     ختم األولیاء  ،تررن اثر  بسیا ی معتقدند آنچه او د  مهم

و ممکن اس  از باو های ارن مکتب،   دهای شیعه دا آموزه ا، نزدرکی بسیا ی باس  شتهون

سن  و  مثابه رک اه  ره فاصله خود  ا به حکیم ترمذی برای آن ،بنابرارن 2.گرفته باشد  وام

و را رمینه بهدان  بود هارش  ا از آن گرفته  تررن افکا  و اندرشه جماع  با مذهبی ره مهم

 دس  زد. اهرافضة الرّد علی  نیا  حاظ رند به  ش ،شباه  دا

                                              

 .26ص، ده اثر اه  دیم ترمذیراتده ه اهکین،  1.

 .226ه  112، صکشف اهمحج بهج یری،  2.

همین جنبه مر رد   ن شته شده اس ، بیشترهای  دیم ترمذی  در میان وثاری که راجع به اندیشه .3

؛ هجیره ا مرد   اهمعرفة لنرد اهحدریم اهترمرذی    ،بحث ب ده اس  )برای نم نه: لبداهمحسن  سینی

  .(هالی  اه دیدگاه  دیم ترمذی ،؛ محمد س ریاهحدیم اهترمذی ه اتجاهاته اهذهآیة، لبداهلل

 .262، صکشف اهمحج بهج یری،  1.

اهمعرفة لنرد اهحدریم   ؛  سینی، 92، صأفداره اهحدیم اهترمذی دراسة آلثاره ه جی شی،ر.ک:  2.

 . 333، صاهترمذی
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چه به ره  رند اعالم ریشان خود  به هم ک شیداهرافضة الرّد علی به دریر سخن، او با 

گری د با ه او  خ   اتهام انحراف و شیعیتا س  ا میزان د  استوا ی بر مذهب خود، پابرجا

واسهطه نوشهتن   ه بندد. اگر ارن احتمال  ا با ارن گزا ه همراه رنیم ره حکیم ترمذی به  بر

بیشهتر   ،شیعه گذا ی با ، اهمی  ارن فاصله7، نای بَلَد شد و ناگزرر به بلخ روچیدختم األولیا

  د.شو نماران می

اهرافضرة  الرّد علهی  حال با ارن توضیحات به رکی از اهداف حکیم ترمذی د  نیا   
باو  به اص  والر  از محو های مشترک مذهب شیعه و عرفان اسالمی اس . پردازرم.  می

از منظر حکیم ترمذی، والر  باطن نبوت اسه  و ارهن مسهئله بهیش از همهه د  پیهامبر       

و بر همین مقیاس، هررس همانندی بیشتری با ارشان داشته تجلی رافته اس  ماسال

بعدها تح  عنوان والره  محمدرهه تئهو رزه     ارن عقیده، 5.برد ای از والر  می باشد، بهره

 3.شد

حجه  و قطهب د  ههر     بهری  از سوی دریر، عا فان معتقدند وجود انسان رام  با نهام 

، اما آنچهه  اه شهیعه و   1ها وابسته اس  ده به وجود آنو بقای عالم ما اس زمان، ضرو ی 

 دوازدهرهه شهیعه، اولیهای رامه   ا      اس  ارن ،رند دریر جدا می عرفان اه  سن   ا از هم

مذهب به چنین   ، اما عا فان عامیاند داند ره از سوی خداوند متعال انتخا  شده فردی می

 ا بهرای   ابطه نسبی بها پیهامبر   ،حتی فردی مث  حکیم ترمذی  ند.چیزی اعتقاد ندا

تااوت دریر د  نوع والر  اس  ره شیعه آن  ا  2.داند اثر می نائ  آمدن به مقام والر  بی

                                              

 . 111، ص13، جسیر أل ق اهنب ءذهبی،  1.

 .312، صختم اطههیاء دیم ترمذی،  2.

 .119 – 112، صشر  مقدمه آیصری بر فص ص اهحدمآیصری،  3.

 .229، صترمذیده اثر اه  دیم برای این باهر نزد  دیم ترمذی، ر.ک: راتده ه اهکین،  1.

 .ر.ک: بخش پیشین 2.
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داند، اما عرفای سنی به ضهرو ت   جنبه سیاسی اجتماعی می همراه باافزون بر مقام درنی، 

 ارن همراهی، اعتقادی ندا ند. 

ارن اثر  ا پر نگ  نوشتنتوان رکی از اهداف  می اهرافضة الرّد علیحال د  بازگش  به 

رردن تمارزات دو مکتب د  بحث والر  عنوان ررد تا بدرن وسیله، هم لزوم  ابطه نسبی 

  شهود.  انکامنتای دانسته شود و هم جنبه سیاسی ه اجتماعی والر   والر  با پیامبر

ره دا ای والره  عهام   اس  منین و اولیاری دانسته ؤرکی از م  احضرت علی ره  ارن

رن نکته اس ، اما حکیم ترمذی به مثابه رک عا ف بر والر  درنهی آن  امشیر به ، 1اس 

 : نورسد و می رند و آن  ا رکی از امتیازات آن حضرت معرفی می  دگذا میصحه  ،حضرت

هذا میولی  "فَتَعلم أنّ قولَ رسولُ اهلل صلی اهلل علیه و سلم لِعلی رضی اهلل عنه 

 .  0والیةُ الدّین یُریدُ أن یحرّر عن الررائة منه "مواله من أنا

رادررد و  3هموا ه د  مسیر اسالم اس او د  ادامه با اشا ه به  وار  حضرت علی

 به دنبال گری آن حضرت د  سیر و سلوک و  واراتی د  مدح حضرت از پیامبر  هدار 

معرفی رند ره هموا ه بارد نسهب   های رام    ا رکی از انسانارن اس  ره امام علی

والر  داش  و ولیّ درنی د  نظر گرف . سخنی ره رک نس  پیش از حکهیم از   ه ارشانب

و حدرث بهدرر، مهواالت د    بود طرح شده  ،ه.ق.( نیز532 دودسوی ابوالهذر  عالف )د. ح

 1.بود گردردهدرن تعررف 

، ابهن  چها گانهجمله خلاای  پانزده تن از صحابه از ،ترمذی مره حکی نکته تکمیلی آن

خوانهد و معتقهد    تن از اتباع تابعین  ا امهام مهی  چها  تابعی و  ها مسعود، طلحه و زبیر و 

                                              

 (.12، صاهرد لوی اهرافضة  دیم ترمذی،) هُالة من ههی  إنّه 1.

 .11، صهمان 2.

 .ف نّی لوی اهْاس ق. 3

 .121، ص(1)23، جاهمغنی فی أب اب اهت  ید ه اهعد(آاضی لبداهجبار،  1.
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 7.ام  اسالمی بر ارن نکته اجماع دا ند ره بارد ارن افراد  ا الیوی خود قرا  دهند ره اس 

، دائهم از   اسه  ره به صا  اولیها اختصهاص رافتهه    نواد  األصول 765د  اص  چنین  هم

 5.برد خلاای  اشدرن نام می

، خلاهای چها گانهه  ا د  شهما     اهمدن نرة المسائ  حکیم ترمذی با صراح  بیشتر د  

هها از جملهه رسهانی     آن ،و معتقهد اسه    ددان میصدرقان، حکما و امینان خدا  وی زمین 

د  رنا  مدح خلاهای  اشهدرن و    3.رند خاطر ارشان حاظ می هستند ره خداوند، زمین  ا به

، امها حکهیم ترمهذی    )عثمان و علی علیه السهالم(  یننخت ضرو ت تاضی  شیخین و حبّ

او فضهیل  و برتهری    .معتقد اس  هر رک از صحابه د  امری بهر دریهری برتهری دا نهد    

دلیه  او احادرهث نبهوی از     1د.دان میبر دریران  ا د  رثرت حب خداوند حضرت علی

 «هَأُلْطِینَّ اهرَّایةَ غَداً رَجُوًا یحِلُّ اهوَّهَ هَ رَسُر هَهُ هَ یحِبُّرهُ اهوَّرهُ هَ رَسُر هُهُ    »حهدرث  جمله 

. بنابرارن با مراجعه به دریر آثا  حکیم ترمذی و اعتقاد به رثرت حب خداونهد اسه    2اس 

، والر  درنی  ا بهرای حضهرت   اهرافضة الرّد علید   به چه دلیلیاو  شود ره مشخا می

 نمارد.  اثبات میعلی

، اسه    ا با صراح  د  رتا  خورش مهنعکس نکهرده   باالنکته  ،ره حکیم ترمذی ارن

د  آثا  وی، زبان  مزآمیز و مبهم وجود دا د و ره  تواند دو دلی  داشته باشد. نخس  آن می

                                              

 .96، صمناه( اهقربة دیم ترمذی،  1.

 .236-232، ص2ج ،ن ادر اطص (  دیم ترمذی، 2.

 . 132 ،12-16، صاهمسائل اهمدن نة، ترمذی ر.ک:  دیم 3.

 .پ126 -ر126گ ،اهکرهق اهدبیره دیم ترمذی،  1.

ر؛ محب  چ ارمین منز( سیر ه سو ک نزد  دیم ترمذی اسر ؛ بررای ت ضریح    126گ ،همان 2.

 . 16-61ص ،مناه( اهعبادر.ک:  دیم ترمذی،  ،بیشتر
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رهه   آن دوم 7.های او سهاره افکنهده اسه     ر سراسر نوشتهبای احتیاط د  سخن گاتن  گونه

اثبات رند خواس  فضیلتی برای حضرت علی حکیم ترمذی د  مقام نوشتن  دره، نمی

طو  ره مشهخا شهد، نیهاه     همان ره ره خوشارند شیعیان قرا  گیرد. د  پاران بارد گا 

عرفانی حکیم ترمذی د  ارن  دره مشهود اس  و طبق سخن صبحی فرات، اهمی  دادن 

بناهای فکری نورسنده اس  و لحاظ نکهردن آن د  تحلیه    به والر  د  ارن  ساله از زرر

 5. ساله، ناممکن اس 

 نتیجه. 8

 به ورژه نقد باو  به امام  منصوص، بارد گا  اهرافضةالرّد علی  ساله با توجه به محتوای 

گیهرد.   بر منهای زردره  ا د  ،های متنوع شیعه تواند طیف نورسنده از  افضه میمقصود  ره

 از و دفاع از مکتب خلاا و نقد باو  شیعه اس  ومحتوای اثر، بحث جانشینی پیامبر ههم

شود. د  مطالعه  شان به سختی دفاع میار افضلی  خلاا به ترتیب تا رخی به قد ت  سیدن

 شد شیعه د  منطقه خراسان و ره بافتی و ا تباط  ساله با بوم زندگانی نورسنده بارد گا  

سازی مذهبی و دفهاع از مهذهب    پا چه   حکوم  سامانیان به سم  رک، حررماو اء النهر

حنایه د  رنا  ارن نکته ره حکیم ترمذی رک حنای مذهب بهود و پیشهینه اهه  حهدرث     

ههای   شته شدن ارن رتها  از سهوی نورسهنده و ضهرو ت    وتواند مبین چراری ن داش ، می

 اجتماعی آن باشد. 

های شهیعه شهباه     بسیا  به آموزه ،های نورسنده و اندرشه افکا تررن  جا ره مهم از آن

تا  شدحکیم ترمذی بر آن  ،اند ره برخی از اثرپذرری او از شیعه سخن گاته ریداش  تا جا

الرّد  نیا   و به  از ارن .سن  و جماع  از شیعه حاظ رند مثابه رک اه  فاصله خود  ا به

                                              

 .166، صهای تص ف در وسیای مرکزی جریانر.ک: پاکتچی،  1.
2. Furat, al-Hakim al-Tirmizi ve al-Radd ‘Ala’l-Rafiza Adlı Risâlesi, 

p23. 
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د د  اسهتوا ی بهر مهذهب خهورش     ریشان خود اعالم نمار دس  زد تا به هماهرافضة علی 

رک با  به اتهام بدع   زررا او؛  خ  بربندد از اوگری  اتهام انحراف و شیعیس  و ا پابرجا

  ح  اقام  افکنده بود. ،از مح  سکون  خود اخراج شده بود و د  بلخ

، پر نگ رردن تمارزات اهرافضة الرّد علی نیا  رکی از اهداف پنهان  ، سد به نظر می

روشد با نقد  نورسنده می .مکتب شیعه امامیه و عرفان اه  سن  د  بحث والر  اس دو 

د  مسئله والر   ا منتای بدانهد و جنبهه سیاسهی ه     تشیع، لزوم  ابطه نسبی با پیامبر

، حکار  از ناوذ اهرافضة الرّد علی نیا  نتیجه بیرمستقیم  اجتماعی والر   ا منکر شود.

 ،جا رهه عها ف پررها ی    نآدا د تا  ماو اء النهرطقه خراسان و و قد ت مذهب شیعه د  من

 داش . چون حکیم ترمذی  ا به نوشتن  دره وا
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