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فراخوان مقاهل
ژپوهش انهم سراج منیر ،از محققان محترمی هك مایل هب نشر آاثر خود رد این ژپوهش انهم هستند ،دعوت
میكند مقاالت خود را رد موضوعات مرتبط با ژپوهش انهم ،با رعایت موارد مذکور رد راهنمای ن گارش
مقاالت ،هب دفتر نشرهی اراا کنند.
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 راهنمای تنظیم مقاالت
از محققان گرامی تقاضا میشود در مقاالت خود نکات ذیل را رعایت کنند:
 .1مقاله ارسالی ،پیش از این یا همزمان ،به سایر نشریات ارسال یا چاپ نشده باشد.
 .2تحقیق ،مستند و مناسب با نشریه تخصصی باشد و سایت بهعنوان منبع پژوهش پذیرفته نیست.
 .3مسئولیت علمی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن است و دیدگاههای نویسنندگان مقنا ت
لزوماً دیدگاه پژوهشنامه نیست.
 .4مقاله ،باید در قالب  ،Wordبا قلم  Noor_Mitraو شماره  14در متن و  11در پاورقی باشد.
 .5حتماً توجه شود مقا ت ارسالی حداکثر در بیست صفحه  311کلمهای باشند و حتنی ا مننان از
مقا ت دنبالهدار پرهیز شود (در صورت افزایش صفحات ،مؤسسه مقاله را تقطیع خواهد کرد).
 .6مقا ت تایپ شده و فایل آن ،به صورت حضوری یا از طریق ایمیل ارائه شوند.
 .7پژوهشنامه در پذیرش ،رد ،تلخیص و ویرایش مقا ت آزاد است و مقا ت رسیده مسترد نخواهد
شد.
 .8در صورت پذیرش مقا ت و پرداخت حقالتألیف ،امتیاز مقاله از آنِ مؤسسه اسنت و بنا رکنر ننا
نویسنده ،میتواند در هر جا که ز میداند ،از آن استفاده کند.
 .9استفاده از مطالب مجله در نوشتن مقا ت و کتاب با رکر منبع مانعی ندارد.
از نویسندگان محترم درخواست میشود مقاالت خود را به شیوه زیر تنظیم کنند:
 .1صفحه اول :صفحه عنوان باید شامل عنوان مقاله ،نا و ننا خنانوادگی پژوهشنرر و رکنر درجنه
علمی ،نشانی پست النترونیک ( ،)Emailتلفن تماس و نشانی مؤلف باشد.
 .2چنیده و کلیدواژگان :خالصه مقاله به همراه واژگان کلیدی در  5الی  7سطر ارائه شود.
 .3مقدمه :دربردارنده بیان مسئله و ضرورت انجا پژوهش ،پیشینه تحقیق و مبانی نظنری ،اهندا ،
پرسشها یا فرضیههای تحقیق است.
 .4ارجاعات پاورقی ،به این ترتیب رکر شود:
نا و نا خانوادگی مؤلف ،نا کتاب ،ج ،..ص...
نا و نا خانوادگی« ،نا مقاله» ،ص...
 .5در پایان مقاله نتیجه آن در  411ن  311کلمه تحت عنوان «جمعبندی و نتیجهگیری» رکر شود.
 .6در پایان مقاله فهرست منابع (کتابنامه) با مشخصات کامل به این ترتیب رکر میشود:
نا خانوادگی ،نا  :نا کتاب یا «مقاله» ،مترجم یا مصحح ،محل نشر :ناشر ،سال.
برای نمونه:
الگار ،حامد ،وهابیگری ،مترجم :احمد نمایی ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی ،چاپ دوم7831 ،ش.
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صفحات3-7:

خیانتاهی آ سعود
آل سعود دوره سوم حکومتشان را با تکیه بر استعمار آغاز کردند و بـا کمـا انگلسـتان از
طریق کشور کویت ،که در آنجا در تبعید به سر میبردنـد ،وارد شـبهجزیـره عربسـتان شـدند.
همچنین ،پیمانی میان انگلستان و عبدالعزیز بـه اماـا رسـید کـه بـر اسـا آن انگلسـتان
استقالل کامل و مطلق حکومت عبـدالعزیز را بـه رسـمیت میشـناخت .در ادامـه بـا ـع
روزافزون انگلیس ،آمریکا وارد عرصه بازی با عربستان شد .در سالهـای بحـران اقتدـادی
جهان (3311-3323م ).و ع اقتدادی عربستان به سبب کاهش حاجیان و خشاسـالی
سالهای  3103-3104ه.ق3312-3313 /.م .سخت ناهنجار شد .بـدهیهای دولـت در
 3103ه.ق3312 /.م .به  233هزار لیره استرلینگ رسید و اروپاییان درخواسـت وام از سـوی
ابــنســعود را رد کردنــد .در چنــین و ــعیتی شــرکت نفتــی «اســتاندارد اویــل» کالیفرنیــا،
گفتوگوهای خود را با ابنسعود درباره گرفتن امتیاز نفت در بخـش خـاوری کشـور ،در برابـر
پرداخــت وام ،آغــاز کــرد .شــرکت یادشــده در  3103ه.ق3312 /.م .شــرکتی فرعــی بــه نــام
«شرکت نفت استاندارد عرب ـکالیفرنیا» بنیان نهاد .این شرکت به جز امتیاز اسـتخرا نفـت،
امتیاز بیرونآوردن دیگر کانهای گرانبهای عربستان سعودی را به دست آورد.
با آغاز جنگ جهانی دوم ،ابنسعود اعالم بیطرفی کرد ،ولی ورود آمریکا بـه جنـگ و نیـاز
شدید متفقین به نفت باعث شد ابنسـعود خـواهنـاخواه بـه اردوی متفقـین گـرایش یابـد .دولـت
عبدالعزیز ،که در اثر بروز جنگ و پایینبـودن میـزان اسـتخرا نفـت و کـاهش تعـداد حاجیـان
سخت تنگدست شده بود ،از آمریکا و انگلستان تقا ای وام کرد و یـادآور شـد کـه در صـور
توجهنکردن به درخواست او از استخرا نفت جلوگیری خواهد کرد .سرانجام بر پایه قـانون «وام
و اجاره» آمریکا ،دولت سعودی در خالل جنگ  33میلیون دالر از این کشور وام گرفت.

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

در جمادیاالول  3172ه.ق /.مه 3321م .آمریکا با عربستان سعودی روابط سیاسـی
برقرار کرد و در همین سال نام «شرکت نفا استاندارد عـرب ـ کالیفرنیـا» بـه «شـرکت نفـت
عرب ـ آمریکا» (آرامکو) تبدیل شد و آمریکا بـرای هـدایت عملیـا جنگـی در ایـن سـوی
جهان ،پایگاهی هوایی در ظهران عربستان تأسیس کرد ،ولی این مطلب برای افشانشدن
ً
نقض بیطرفی بنسعود کامال پنهان ماند.
با نزدیکی روزافزون عبدالعزیز به متفقین ،بهویژه دیدار او با روزولت در ناو جنگی آمریکـا،
موسوم به کوئینسی در 3172ه.ق3320 /.م .کـه موجـب سـدردن بنـادر سـعودی در خلـی
فار به ناوهای انگلیسی و آمریکایی شد ،چندی بعد روابط فیمابین رو بـه گرمـی نهـاد و در
 3176ه.ق332۱ /.م .ناوگان آمریکـا وارد خلـی فـار شـد و بـرای نخسـتین بـار مقامـا
نظامی آمریکا از عربستان دیدار کردند و این آغـازی رسـمی بـود بـر شـرو سرسـدردگیهای
عربستان به آمریکا .برخی خوشخدمتیهای آل سعود و مفتیان وهابی عبار است از:
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تشکیل کنفرانس اسالمی
در دهه  3124ه.ش ،.که نهات پانعربیسـم عبدالناصـر گسـترش یافـت ،و ـعیت
گرفتن ناسیونالیسم عربی مهمترین تهدیـد بـرای آل سـعود و آمریکـا
جدید منطقه و قدر
ِ
بود .جمال عبدالناصر کنفرانس اسالمی را زاییده طرحهای آمریکـایی میدانسـت و آن را
چهره دیگر پیمان بغداد میشمرد .وی در این باره چنین گفت« :در  ،3117ابنسعود پس
از مسافرتش به آمریکا از قاهره دیدن کرد .به محض ورود ،ابنسعود ما را از مذا کرا خود
با آیزنهاور مطلع کرد و گفت آیزنهار از او خواسته است برای انعقاد کنفرانس اسالمی اقدام
کند .ابنسعود خواست که ما نیز همراه او در این پیمان شرکت کنیم .در حال حا ر ،ما از
دوران پیمان بغداد به دوران اتحاد اسالمی میرسیم».
سرسپردگی محض به غرب
در دوره فهد ،آمریکا از اسالم به عنوان تاکتیکی برای ستیز با کمونیسم و ناسیونالیسم
ـدودکردن نفــوب شــوروی بهــره میجســت .هــمزمــان بــا کودتــای
عربــی و در نهایــت ،محـ
ِ

کمونیستی و اشغال افغانستان به دست ارتـش شـوروی و وقـو انقـالب اسـالمی ایـران،
منافع آمریکا در منطقه بهشد در خطر بود .به همین دلیل ،رسانههای غربی در آسـیای
مرکزی و بیشتر کشورهای منطقـه ،بـا اختدـاس بسـیاری از برنامـههای خـود بـه تـروی
اســالم ،تــالش بســیاری بــرای تحریــا اشــتیاق مــذهبی و در نتیجــه ،مقاومــت در برابــر
کمونیسم انجام دادند .بنا بر برآورد آماری 34 ،درصد برنامههای رادیو آزادی ،رادیو اروپای
آزاد و صدای آمریکا بـه برنامـههای اسـالمی اختدـاس داشـت .همسـو ِیی عربسـتان بـا
سیاســتهای آمریکــا در منطقــه باعــث شــد عربســتان از طریــق تأس ـیس رابط ـة العــالم
االسالمی امتیازهایی برای حاور در کشورهای غربـی بـه دسـت آورد :سـاخت مسـاجد و
های علوم اسالمی و عربی در بهترین مناطق شهرهای اروپا و آمریکا ،و تأسـیس
آکادمی ِ
کرسیهای اسالمشناسی در معتبرتـرین دانشـگاههای جهـان ،ماننـد دانشـگاه هـاروارد و
کالیفرنیا و لندن و مسکو به عنوان قرائت اصیل از اسالم ،از جمله آنها است.
استعانت از آمریکای کافر
وقتی عراق در سال 3333م 3164( .ه.ش ).کویت را اشغال کـرد ،ایـاال متحـده بـا
درخواست مثبت عربستان در صدد برآمد این امیرنشین کوچا را آزاد کند .این مو و در
بین علمای عرب سر و صدای بسیاری ایجاد کـرد کـه کشـوری کـافر میخواهـد از خـاک
کشوری مسلمان علیه کشور مسلمان دیگـری اسـتفاده کنـد .بنبـاز در ـمن فتـوایی بـه
کما دولت سعودی آمد و گفت استعانت از کفار و یاریرساندن به آنها برای دفع ظـالم و
کمــا بــه دیــن و دولــت جــایز اســت .بــدینترتیــب کشــوری کــه پادشــاهانش خــود را
خادمالحرمین مینامند ،اینگونه برخالف آموزههای اسالمی -قرآنی بـه دامـان آمریکـای
کافر رفت و خائنالحرمین شد.
سرمقــاله

جانشین سردبیر
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صفحات52-88:

الفگرایی و جریاناهی الفیه
حجــت االســالم والمســلمین احمــد
مبلغــــ در ســــال  311۱در خــــانوادهای
روحــانی و سرشــنا بروجــردی دیــده بــه
جهان گشود .وی درو مقدماتی و سطح
را نزد اساتیدی همچون آیـا اشـتهاردی،
ستوده ،پایانی و اعتمادی به انجام رسـانید
و در مقطـــع تخددـــی درو خـــار از
اســاتید بــهنامی همچــون حاــرا آیــا
عظام فا ل لنکرانی و مرحوم میـرزا جـواد
تبریزی بهره برد.
از جمله فعالیتهای ایشان میتوان به تدریس در خار فقـه و اصـولر ریاسـت
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیر ریاست مرکز تحقیقا مجلـس شـورای اسـالمیر
ریاست دانشگاه مـذاهب اسـالم مجمـع تقریـبر مـدیریت گـروه فقـه مقـارن مدرسـه
تخددی فقه و اصولر عاویت در هیئت تحریریه سه مجله تخددی فقهی و تـالی
بیش از هفتاد مقاله عملی اشاره کرد.
استاد مبلغی تاکنون برای فعالیتهای علمی و سخنرانی در همایشهای مختل
به کشورهایی از جمله مدر ،قطر ،یمن ،عربسـتان ،مـالزی ،مغـرب ،عمـان ،بحـرین و
سریالنکا سفر کرده است.

ً
اوال تقدیر و تشکر میکنیم که وقتگرانبهای خودتان را در اختیار ما گذاشتید ،کهه
انشاءالله هم مفید حال این جلسه باشد و هم مفید حال جهان اسهالم چهون ف هلنامه
سراج منیر به زبان اردو هم ترجمه ،و در کشورهای هند و پاکستان پخه مهیشهود .بهه
عنوان اولین پرس میخواستیم بدانیم نظر شهما دربهاره سهلفیه چیسهت .سهلفیه یعنهی
چه؟ واژه خوبی است یا خیر؟ به چه کسانی سلفی گفته میشود؟

بسم الله الرحمن الرحیم .بحث سلفیت بحث پردامنه و پرالیهای است .از همـینرو ،و نیـز
به دلیل و عیت معاصر ،بررسی و اظهـارنظر دقیـق دربـاره سـلفیت و شـقوق آن ـروری
ً
ً
است .پرسش شما هم جالب است که آیا اصوال سلفیت تماما (یعنـی :همـه مدـادیق آن)
مذموم است یا برخی مدادیق آن .در پاسـ ،،ابتـدا تعریـ جـامعی را ،بـا نگـاه بـه مطلـق
سلفیگری ،مطرح میکنم .سلفی هر فرد یا مجموعهای اسـت کـه در روش فهـم خـود از
دین یا شریعت بر سل تکیه کندر خواه ایـن سـل  ،سـل زمـان پیـامبر( و در نگـاه
شیعی ،عدر معدوم )باشد یا اعم از آن زمان و زمانهای قریب به آن زمان .بر وفـق
دیدگاه شیعی ،سل کسانی هستند که در زمان معدومان (یعنی پیامبر و اهل بیـت
عدمت و طهار  )یا زمان قریب به این عدر ،که در برگیرنده فقهای عدر اول بعد از
معدوم است ،زیسته باشند .بنابراین ،هر کس در روش استنباط خود بر سل تکیه ،و
فقه خود را بر این اسا بنا کند ،سلفی است.
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در شیعه بهرهگیرندگان از عندر «تکیه بر سل » در اجتهاد به چند دسته تقسیم میشوند:
 .3تکیه تمامعیار بر سل ر اخباریان این دسته را تشـکیل میدهنـد .آنهـا از خاسـتگاه
تکیه بر سل  ،به نفی اصـول و اجتهـاد و حتـی گـاه بـه نفـی ادبیـا جدیـد فقهـی بعـد از
معدوم دست زدند .این نو سلفیگری بسیاری از مظاهر اجتهاد را غیرمشرو اعالم
کرد .مقدود از سل در نگاه اخباریان ،سل زمان معدوم و برخی از شخدـیتهای
بعد از معدوم بود ،که محـدثان نـام میگرفتنـد .سـلفیگری اخباریـان نقطـه او سـلفیت
فقهی در شیعه استر البته حسن سلفیت فقهی در شیعه این است کـه هـی گـاه در مقـام

سلفگرایی و جریانهای سلفیه

رفتار ،خشونتگرا نبودند .به تعبیر دیگر ،از ایـن سـلفیت فقهـی ،قتـل و کشـتار برنخاسـته
است .ممکن است گاهی تکفیر یا تفسیق برخاسته باشد ،ولی با اینکـه قرنهـای طـوالنی
حاور داشتهاند ،خشونتهای اجتماعی از آنها برنخاسته است.
 .2تکیه بر سل به صور محدودر تفاو این «سلفیگرایی فقهـی» بـا دسـته اول در
نقاط زیر آشکار میشود :ال  .صـاحبان ایـن دسـته ،بـرخالف اخباریـان کـه بـر اصـحاب
ً
ً
امامان تکیه میکردند ،بر فقهای بعد از عدـر امامـان نوعـا و عمومـا تکیـه میکننـد.
تکیه بر فقهای اقدم با این استدالل انجام میگرفته و میگیرد کـه چـون اینهـا عدرشـان
نزدیا به عدر امامان بوده است ،در نگـاه و تلقـی آنهـا اندیشـههای معدـومان
صافتر ،بیپیرایهتر و خالصتر انعکا پیدا کـرده اسـتر و چـون آنـان اهـل ور بودهانـد
آنچه بازتاب میدادند ،تلقیهای برگرفته و انتقالیافته از معدـومان بـوده اسـتر ب .ایـن
سلفیتگرایی فقهی ،برخالف اخباریان ،که به استناد سل اصل اجتهاد را نفی میکردند،
در فاای اجتهاد و با قبول آن ،حاور و ظهور پیدا کرده است.
اینکه آیا این سلفیت درست است یا مناقشهپذیر بحث اساسی و علمی اسـت .چـهبسـا
انسان با مطالعه دقیق دریابد که باید این مقدار از سلفیت را ،بر پایه این استدالل پـذیرفت
که در آن زمان خاس گروهی میزیسـتهاند کـه حلقـه وصـل و پـل انتقـالدهنـده اندیشـه
امامان به ما بودهانـدر امـا اینکـه اندیشـه آنـان تـا چـه انـدازه و بـا چـه خدوصـیاتی از
امامان مأخوب بوده نیز محل بحث است.
این سل گرایی خود به گرایشهایی تقسیم میشود ،که به دو گرایش اشاره میکنم:
گرایش آیتالله بروجـردیر در ایـن گـرایش ،سـل گرایی فقهـی قالـب ویـژه اجمـا و
شهر در نظر گرفته شده است .آیتالله بروجردی این را سر و سامانی شفافتر از دیگران
بخشیده است .وی میگوید اگر اقدمین در کتب خاس غیراجتهادی خود (اصول متلقا )
بر امری اجما یا شهر کنند ،فتوایشان اعتبار دارد.
گرایش آقا سید احمد خوانساریر وی نوعی سل گرایی فقهی ویژه داشت که متامن
دو نکته بودر یکی اینکه فهم فقهای اقدم از روایا مالک است و قابل قبولر دیگر اینکـه
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دو -سه رأی از قدما کافی است تا به فتوا ،فهم یا پذیرفتهشدن روایتی نزد آنهـا ،هرچنـد از
نظر سند عی باشد ،توجه کنیم.
نکته دیگر اینکه عدهای هستند که دامنه سل را به زمان حلیین هم توسعه میدهند.
بنابراین ،بحث توجه به سلفیت و سل فقهی ،در فقه ما به مثابـه امـری اساسـی پذیرفتـه
ً
شده است .البته اختالفاتی در دامنهها ،نو دادههـا و داشـتههای آنهـا وجـود دارد .مـثال
آیتالله بروجـردی دامنـه را بـه گروهـی کـه دارای کتـب اصـول و متلقـا بودنـد ماـیق
میکرده و بعد هم اصـول متلقـا را بـر دو قسـم میدانسـته اسـت :فتـاوای تو ـیحی و
فتاوای غیرتو یحی .ایشـان میفرمـود شـهر و اجمـا در فتـاوای تو ـیحی اعتبـاری
ندارد ،اما در غیرتو یحی اعتبار دارد .یعنی دایره را شفاف و معین عر ه میکرد .برخی از
فقهای ما دامنه سل را تا زمان صاحب جواهر هـم تسـری میدهنـد .یعنـی اگـر صـاحب
جواهر فتوایی داشته باشد ،به این سادگیها حا ر نیستند از آن عبور کنند.
این مسئله باید در فاایی علمی بحث شود که ما تا چه اندازه میتوانیم از سـل عبـور
نکنیم .سلفی که نباید از آن عبور نکرد چه سلفی است؟ از آنجایی کـه ایـن مباحـث کمتـر
بررسی شده ،خود منشأ شکلگیری خاستگاهی برای احتیاطا شده است .هـر کـس کـه
میبیند سل چیزی گفته ،بدون اینکه بداند این سل تا چه دورهای است و قـول آنهـا در
چه زمینههایی و با چه مشخدههایی معتبـر اسـت ،رأیـی را بـر اسـا نگـاه سـل صـادر
میکند یا احتیاطی را بر اسا آن شکل میدهد .به تعبیر دیگر ،تا میگویند «سل گفتـه
است» احتیاط میکند ،یا حتـی گـاه ،افـراط در احتیـاط میشـود و جلـوی نـوآوری گرفتـه
ً
ً
میشــود .مــثال گفتهانــد شــی ،اندــاری در اصــول ،ظــاهرا راجــع بــه شــبهه محدــوره یــا
غیرمحدوره ،اندیشهای را مطرح کرده بود .سدس برخی انتقاد کردند که این سخن شـی،
ً
برخالف اصحاب استر از این نظر که آنان اصال وارد چنین مقولهای نشدهاند .این ابتکـار
شی ،انداری محل انتقاد قرار میگیرد که چرا شما روشی را رفتید که سل نرفتند.
این بدان معنا است که در نگاه این «سلفیاندیشان» منتقد شـی ،اندـاری ،حتـی اگـر
اندیشهای را سل مطرح نکـرده باشـد غیرسـل نمیتوانـد وارد آن شـود .چـون آنهـا وارد

ً
نشدهاند .آیا واقعا دامنه تقید به سل تا این مقدار توسعهپذیر است؟ اینها بحثهایی اسـت
که چون تا به حال مطرح نشده ،به حال خودش رها شده است.
سلفیگری را به طور عام مطرح کردید .حال میخواهیم بدانیم سلفیگری به معنای
خاص چیست؟

در باب سلفیگری در اهل سنت باید گفت که بر دو دستهاند :سل گرایان و سل ناگرایان
(مجتهدان غیرسلفی) .اکثریت اهل سنت ،غیرسلفی هستند .نباید فریب هیاهوها و سر و
صداهای سلفیها را خورد که فاا را پر کردهاند .زیرا اینها به دلیل امکانا مـالی و  ...کـه
در اختیار دارند فاا را پر کردهاند .غیرسلفیهای اهل سنت بیشترند .آنها هم از نگاههـای
سلفی رن میبرند .پس اهل سنت را به دو دسته تقسیم میکنیم :سلفی و غیرسلفی.
ً
منظور شما از سلفی در بین اهل سنت چیست و اصوال چند نوع سلفی داریم؟

سلفگرایی و جریانهای سلفیه

هرچند سلفیان به چند طی و دسته تقسیم شدهاند ،که در مکتوبا و منشورا منعکس
شده ،ولی من تقسیمبندی جدیدی را مطرح میکنم که از زاویه خاصی است و بـه نحـوی
اقسام و اصناف و مجموعههای سلفی مختل را پوشش میدهد .اهمیت این تقسیمبندی
در این است که میزان عقالنیـت هـر قسـم را از رهگـذر آن میتـوانیم شناسـایی کنـیمر و
روشن است که هر تقسیم باید کارکردی داشته باشد .فایده تقسیمی که مطرح میکنم این
است که از طریق آن میتوان فهیمد با چه گروهی میشود سخن گفت یا سخن نگفتر از
چه گروهی انتظار تحول میرود و از چـه گروهـی انتظـار تحـول نمـیرود .بـر اسـا ایـن
تقسیم سه نو سلفیگری در میان اهل سنت وجود دارد :سلفیگری قالبگرار سلفیگری
محتواییر سلفیگری محتوایی اجتهادی اصولی.
 .3سلفیگری قالبگرار صاحبان این نو سلفیگری ،سلفیهایی هستند که زمان خاصی
را معیار میگیرند و عدول از این زمان و آنچه را در این زمان رخ داده است به هی وجه جـایز
نمیدانند .اینها سختترین گروه سلفی هستند .خطوط فکری اینان عبار است از:
ال  .معیار برای اینان ،ظرف زمانی خاصـی اسـت (دو قـرن اول ،بـهویـژه قـرن اول).
میگویند ما باید به سمت آن زمان برویم.
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ب .بهشد ظاهرگرا هستند و بر اسا
عر ه میکنند.
ً
 .سخن و شعارشان این است که اوال ،چیزی را که در آن زمان واقع شده اسـت بایـد
ً
دریافت کنیمر ثانیا ،دین را باید آن طور که در آن زمان عمل میشده ،ظهور و بروز دهیم.
این گروه حتی حا ر نیستند قالبها را هم تغییـر دهنـدر هرچنـد در فاـای امـروزی و در
ً
مقام تطبیق با تناقضهایی مواجه شدهاند .ثالثا ،اگر امری در آن زمان رخ نداده اسـت مـا
نباید دست به آن بزنیم و آن را تحقق بخشیم.
ً
د .این افراد دست به اجتهاد نمیزنند .طبیعتا چندان نیازی هم به اجتهاد ندارنـد .اگـر
هم بعای از آنان ادعـای اجتهـاد میکننـد اجتهـاد کـمرمقـی اسـت کـه بـر همـین نگـاه
ً
سلفیگری به صور یادشده مبتنی است .عمدتا حرف اول و آخر آنها و اصل اساسـی کـه
در نگاهها و چشمهای آنها پر شده ،این است که ما باید به عهد سل برگردیم و هـر آنچـه
آنها داشتند داشته باشیم و حتی اگر نداشتهاند نداشته باشیم.
هـ .عقالنیتی ندارند .تشخیدی هم از تفاو در فهم اجتهادی و استنباطی ،مبناهای
اصولی و  ...ندارند.
ز .روایتهایی را که در باب شرک یا کفر آمده به معنای بسیار بسیط آن معنا میکنند و
دامنه کافران و منحرفان را توسعه میدهند.
ح .به لحاظ فقدان اجتهاد و به لحاظ اطمینان و باوری که به شـیوه خـود دارنـد و نیـز
تأ کیدشان بر سل  ،دیگران را نفی میکنندر و نفی دیگران را در اشکالی همچون تکفیـر،
تالیل و تفسیق دیگران انجام میدهند و امکاناتی را که در اختیار دارند بـه سـمت نفـی و
تکفیر و  ...سوق میدهند.
ط .گفتوگو را قبول ندارنـد و اهـل گفـتوگو نیسـتند و آن را نفـی میکننـد .از طرفـی
قدر چانهزنی ،سخنگفتن ،بحـثکـردن ،اسـتداللکـردن و منـاظرهکـردن هـم ندارنـد.
سخنگفتن با اینها بسیار سخت است.
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بخشی از طی های آنها که شدیدترند با گروههای دیگر جامعه اسالمی درگیر میشوند
ً
و آنها را نفی یا بعاا تکفیر میکنند .نه با زندگی مردم راه میآیند ،نـه بـا گـروههـای فقـه و
فقاهت و استنباط و اجتهاد همنوا میشوند .این نو سلفیت قابلیت آن را دارد کـه مبنـایی
برای خشونت و رفتارهای مبتنی بر نفی و کشت و کشتار در جامعه شودر کما اینکـه شـده
است .اگر بشود با اینها به گونهای سخن گفت که گفتوگو را بدذیرند ،گام موفقی است .آیا
ً
باید با آنها وحد داشت یا نه؟ طبیعتا ما از ابتدا اینها را نقد نمیکنیم ،اما اگـر وارد تکفیـر
شوند ،تکفیرشان را نقد میکنیم .چون به هر حال اینها گروهی از مسلمانها هسـتند کـه
باید با آنها کنار آمد ،مگر اینکه اینها کنار نیایند که در آن صور مسئله فرق میکند.
 .2سلفیگرایی محتواییر گروه دیگری هـم هسـتند کـه آنهـا را «محتـوایی» مینـامم.
سلفیگری محتوایی در حقیقت چندان کاری به قالبها ندارد .اینها به محتوایی در یکی از
زمانها ،که صدر اول اسالم است ،با نگاهی تحلیلی و اجتهادی روی آوردهانـد .علـیرغم
مقد شمردن محتوا ،با نگاه تحلیلی و اجتهادی به آن روی میآورند و خشامغز نیستند
که ظرف و مظروف را با هم یکدارچه ببیند .اگر به آن ظرف زمانی هم توجه دارند به سـبب
مظروفش است .آن مظروف را قابل تحلیل میبینند و نوعی مرجعیت و منبعیـت بـرای آن
محتوا قائلاند .اینها را ما در زمره سلفیهای مجتهد به شمار میآوریم و خودشان مراتبـی
دارند .بعای از آنها به دنبال تطبیق با فااهای جدیـدتر و معاصـرترند ،ولـی بـه هـر حـال
محتوای واقعشده در آن زمان ،با ابعاد و مشخداتی کـه دارد ،برایشـان محوریـت و جنبـه
روشی و منهجی دارد و به هی وجه از آن عدول نمیکنند .در هر فهمی و نگاهی سریع به
آن محتوا روی میآورند ،بدون اینکه آن محتوا را به اثبا رسانده باشند .اصل محتوای آن
زمان برایشان مطر ح است .اینهـا را سـلفی مـیگوینـد و گـروههـای زیـادی از سـلفیهای
موجود از این نو اند .اینها اهل گفتوگو هستند .البته از دل اینها هم ممکن است گـاهی
افراط برخیزد ،اما قابلیت دورشدن از افراط و خشونت را دارند .بسـتگی دارد چـه مقـدار در
معرض تحول و تطور قرار بگیرند و با چه شخدیتهایی از آنها بتوانیم گفتوگو کنیم.
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 .1سلفیگرایی محتوایی با نگاه اجتهادی و مقاصدیر گروه سلفی دیگری هـم هسـت
ً
که معتدلتر از گروه پیشاند .سلفیگری محتوایی با نگاه اجتهـادی و اصـولی و عمـدتا در
میــان اهــل ســنت ،مقاصدالشــریعهای نامیــده میشــودر یعنــی ســلفیگری محتــوایی
ً
مقاصدالشریعهای .اینها میکوشند همان محتوا را با نگاهی عقالنی داشته باشـند و نوعـا
عقالنیــت مــد نظــر آنــان عقالنیــت تبلور یافتــه در مقاصدالشــریعه اســت .اینهــا خیلــی
منطقیترند ،اما وجه اشتراکشان با گروه دوم ایـن اسـت کـه بـرای محتـوایی کـه در زمـان
خاصی برای سل (صحابه و تابعین) باشد ،ار و ارزش زیادی قائلاند .البتـه همـه اهـل
سنت برای صحابه و تابعین ارزش و ار قائلاند ،اما اطـالق سـلفیگری بـر توجـه بـه آن
زمان و محتوای آن ،به همان اندازه است که ما بر مجتهدان خودمان اطالق سـلفیت (یـا
سلفیاندیشی) میکنیم .خود مالا هم برای مردم مدینه و اجماعا آنهـا اعتبـاری قائـل
است .چون به نظر وی ،آنها پیغمبر را درک کرده بودند .لذا نمیتـوانیم هـر نـو توجـه بـه
صحابه را جزء سلفیگری به حساب آوریم.
پس مخلص کالم اینکه سلفیگری در سه دسته میگنجد« :معیاری»« ،محتـوایی»،
«محتوایی همراه با نگاه مقاصدی».
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ً
شما وحدت با گروه اول را تقریبا ناممکن یا دشوار دانستید ،اما فرمودید میتوان بها
گروه دوم و سوم به گفتوگو نشست .چند درصد در زمره گروه اول هستند و چند درصهد
در زمره گروههای دوم و سوم؟ همچنین م ادیق هر گروه را بیان کنید.

18

وهابیت در صدر گروه معیاری قرار دارندر یعنی وهابیت نقطه برجسته و تبلوریافته و بـدون
چون و چرای سلفیهایی است کـه تمـام معیـار بـرای آنهـا زمـانی اسـت کـه سـل در آن
میزیستهاند ،آن هم بدون هر گونه اجتهاد و تحلیلی .یعنی میخواهنـد آنچـه را کـه واقـع
شده بیاورند و در صحنه عمل اجرا کنند .لذا کم میآورند و دیگران را نفی میکننـد .چـون
نمیتوانند تحلیل کنند ،اندیشههای عقالنی را نفـی میکننـد .وهابیـان ،بـرای آن زمـان،
چنان محکم و اصیل و اساسی و به قول بعایها پارادایمی هستند که حا ر نیسـتند بـه
غیر از آن فکر کنن د و اگر هم کسی به غیر آن فکر کند ،یا مشرک اسـت یـا جاهـل .البتـه

وهابیت خودش هم طی های مختلفی دارد .دستهای از وهابیـان دانشـگاه رفتهانـد و بـا
بحثهای علمی مواجه شدهاند و در پژوهش ورود دارند .اینها را نباید جـزء گـروه اول ،کـه
معیاری هستند ،به شمار آوریم .این دسته اگرچه جزء توابع وهابیتاند ،اما در حال تجدیـد
ً
نظر درباره مبانی هستند و نوعا سعی میکنند نوعی نگاه محتوایی خلـق کننـد و کـم هـم
نیستند .اما بلندگو ،پول ،قدر  ،افتاء ،حاور ،و اداره وهابیت دست این گروه نیست .اینها
دانشگاهها ،مؤتمرا و مؤسسههایی را گرفتهاند و صدایشان هم بـه جـایی نمیرسـد .مـن
اینها را جزء محتواییها به شمار مـیآورم .لـذا وهابیـت را نمیشـود یکدارچـه از سـن ،اول
دانست.
جریانهایی مانند دیوبند ،اخوانالمسلمین و  ...چطور؟

آقای حسن فرحان مالکی را در کدام دسته میآورید؟

در گروه دومر البته من تطبیق دقیقی ندارم.

سلفگرایی و جریانهای سلفیه

من اینها را محتوایی میبینم .جریان اخوان ،بیشتر محتوایی است و فایده این جریان ،اگر
وارد حکومت میشدند و شکست نمیخوردند ،این بود که در معرض تجدیدنظر ،نوسازی و
حتی دستکشیدن از برخی معیارهای خشکی قرار میگرفتند که تا به حال بـر اسـا آن
میاندیشیدند .اما گروه سوم سلفیها مجموعههایی از حنبلیها هسـتند کـه اینهـا وهـابی
نیستند .همچنین ،مجموعههایی از شافعیمـذهبها در برخـی کشـورهای مغـرب عربـی
وجود دارند که به نظرم اینها مقاصدی هسـتند و در عـین حـال معیارهـای سـلفیگری ،از
جمله توجه به ابنتیمیه ،در نگاهشان هست .بسیاری از گروههایی را که به ابنتیمیه توجه
دارند ولی مقاصدی هستند باید از اخوان جدا کرد .چون معتدلترند .من با این قبیل افـراد
ً
مواجه شدهام .اینها عموما در مغرب عربی و در کشورهای خلی فار حاـور دارنـد .هـر
مجموعهای که به نحوی برای ابنتیمیه ارزش قائل است یا حنبلی است یا توجه اجتهادی
ویژهای به ابنتیمیه دارد و در عین حال مقاصدی است ،در این زمره میگنجد.
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دیوبندهای ایران ،حنفی هستند .آیا آنان بیشتر به گروه سوم نزدیکاند؟

بله ،به نظر من شاخده دسته سوم این است کـه در مطرحکـردن مسـائل اصـولی از
توجه به سل یا بـه برخـی شخدـیتهای سـلفی کوتـاه نمیآینـد ،ولـی بـهشـد شـیفته
مقاصدند.
فکر کنم ایهنطهور کهه شهما فرمودیهد اولهی و سهومی در اقلیهت هسهتند و دومهی در
اکثریت.

اولی که در اقلیت است ،اما به دلیل امکانا فراوانی که دارند ،فاا را در اختیار گرفتهانـد.
زیرا رفتارهای ناهنجاری در مناسبا امت هست ،که و عیتی را ایجاد میکند که فاـا را
ً
ً
تماما یا عمدتا در اختیار اولیها قرار میدهد .لذا اولیها به رغم اقلیتبودنشـان و بـه رغـم
غیرعقالنی و منفور بودن افکارشان ،همیشه در فااهای اجتماعی یارگیری میکنند ،یا یار
ا طراری پیدا میکند .گاهی هم یار اختیاری پیدا میکنند و بر اموا سوار میشوند.
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ً
ً
شما از امکان وحدت صحبت کردید .اوال منظور از وحدت چیست؟ ثانیا راهکارهای
پیشنهادی شما برای وحدت چیست؟ و موانع وحدت کدام است؟
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اینکه وحد به معنای دستکشیدن از مذهب باشد حرف کهنـهای شـده ،و امـروزه همـه
ً
میفهمند که مذهب چیزی است که نمیشود از آن دست کشید .اصال چیزی که نمیشود
از آن دست کشید مذهب است .امروزه ما نباید این حرفها را مطرح کنیم .چون این نکته
وا ح و روشنی است .هی کس از مذهب خودش نمیتواند دست بکشد مگر اینکه الابالی
باشد .نگاه من به وحد  ،نگاه خاصی است .من وحد را در جایگاهی که وحد در آنجا
ایجاد میشـود یـا ظرفـی کـه وحـد در آن واقـع میشـود مـیدانـم و آن را فقـط و فقـط
«مناسبا » میبینم .من وحد را در اندیشه نمـیبینم .چـون در اندیشـه و در مشـترکا
نیازی به وحد نیست .در اختالفا هم مـن نمیتـوانم از مـذهب خـودم دسـت بکشـم.
ً
بنابراین ،اصال وحد مربوط به اندیشه نیست .البته تقریب اندیشه معنادار است و آن اینکه
که اگر طرفین ،اقوال یکدیگر را دیدند ممکن است به این اندیشـه برسـند کـه پوسـتههای
ظاهری با هم در تخال و تعارض بوده است و هستههای درونی یکی است یا مشترکاتی در

سلفگرایی و جریانهای سلفیه

بینشان هست که در اثر مطالعه و تعامل روشن شده است .هرچند تقریب دیدگاه تـا حـدی
ممکن است ،اما هی گاه تقریب کامل صور نمیگیرد .زیرا بـه هـر حـال ،محـور تفکـر و
هویت یکی از طرفین خالفت است و محور تفکر و هویت و کیان طرف دیگر امامت .نباید
تدور کنیم که اینها به هم نزدیا میشوند .نیازی هم نیست که نزدیا بشوند .این حوزه
اندیشه است و اندیشه مخال  ،مشکلی ندارد .مشـکل وقتـی اسـت کـه اندیشـه مخـال ،
مخالفت عملی ،رفتاری و مناسباتی ایجاد کندر و اال اندیشه مخال همواره هسـت و ایـن
چیزی نیست که انسان از آن دست بکشد .من محل وحـد را در «مناسـبا » مـیبینم.
یعنی تعایش برای زندگی و همزیستی .البته تعایش قواعدی دارد که اگر آن قواعد را رعایت
کنیم عمل ما وحد گرایانه خواهد بود .پس وحد چند مرحله دارد:
 .3بدذیریم که تعـایش شـیعه و سـنی یکـی از اصـول اسـالمی و قرآنـی اسـت و سـیره
مستمره قرون اولیه ،که معدومان ما در آن قرون بودند ،بر تعایش بوده است .ایـن را بایـد
بدذیریم .اگر کسی ندذیرد باید با او صحبت کنیم .صدر اسالم بر اسا تعایش پیش رفتـه
است .معنای امت واحده همان تعایش است .امت واحده ،چیزی در عالم بهن نیست.
ً
 .2حاال کـه تعـایش را پـذیرفتیم ،ایـن کـار ،اصـولی دارد کـه بایـد رعایـت شـود .مـثال
احترامنگذاشتن به دیگری نقـض و خـالف تعـایش اسـت و احتـرام اصـل تعایشـی اسـت.
موقعیتهایی هم هست که اگر بخواهیم بر اسا مذهب خودمان تغافل نکنیم ،ناچاریم
ً
با طرف مقابل مواجهه شدید داشته باشیم که سبب میشود مناسبا به هم بریـزد .اتفاقـا
امام باقر فرموده است یاسوم تعایش ،تغافـل اسـت .خیلـی جالـب اسـت .چـون واژه
ً
«تعایش» واژه جدیدی است .اصال «همزیستی» اصطالح جدیدی است .در روایـا  ،ایـن
ً
واژه فقط در یا جا آمده ،و آن هم روایت امام باقر است که ظاهرا میفرمایـد دوسـوم
آن زیرکی است و یاسوم آن تغافل .یعنی ما باید تغافل و چشمپوشی کنیم وگرنه نمیشود
تعایش کرد .امام باقر هم در مقام مدح این کار سخن گفتهاند.
بنابراین ،یا سری اصول اخالقی عاطفی دارد ،مثل احترام متقابـل ،تفـاهم ،تعـاون،
دوستداشتن ،احسا برادری داشتن .اینها چیزهایی است که قـرآن هـم بـر آن داللـت
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میکند .اصل اصالح یعنی اگر اختالفی رخ داد «فاصلحوا بین اخویکم» .این اصل قرآنی
است .بعای از این اصول خطوط قرمز است .بعای اصول هم سلبی است و نباید آنهـا را
انجام داد و برخی اصول هم ایجابی است که باید انجام دهیم .بایـد ایـن قواعـد را رعایـت
کنیم و اصل تعایش را هم بدذیریم و حتی اگر اختالفا فاحشی هم پیش آمد جبههگیری
نکنیم و آنها را به مثابه برادرمان ببینم .روایت داریم که جنگ جمل «رخ داده بود» .جنگ
جمل جنگ سختی بوده ،که از دیدگاه شیعه علیه معدوم رخ داده استر ولی ببینیم خـود
معدوم چطور با این مسئله مواجه شده است« :اخواننا بغوا علینـا»ر یعنـی اینهـا همچنـان
برادران ما هستند .حتی وقتی جنگ با همه صعوبت ،بدی ،سـختی و بحرانزایـیاش رخ
میدهد ،امام میفرماید اینها همچنان بعد از این جنگ هم برادریشان سر جایش هسـت.
خود قرآن هم میفرماید« :فاصلحوا بین اخویکم» .امـا متأسـفانه مـا ایـن را نمیپـذیریم و
خیال میکنیم برادر کسی است که شیعه باشدر یا سنی خیال میکند برادر کسی است که
ً
سنی باشد .یا مثال شیعه میگوید برادر کسی است که اگر سنی است بـه حـرف مـا گـوش
بدهد یا سنیای باشد که با ما دعوا نکند .ممکن است برادران ما سنی هـم باشـند و بـا مـا
دعوا هم بکنند ،چنانکه امام عل  میفرماید« :اخواننا بغوا»ر از بغو باالتر که نداریم.
َ
مناسبا اجتماعی متعلق این وحـد اسـتر یعنـی وحـد بـه مناسـبا تعلـق دارد.
مناسبا باید یکدارچه ،واحد ،سالم ،پویا ،فعال ،سازنده و تعاملی باشد .باید با هدف تقویت
عیش مشترک و فراهمآوردن «تعاونوا علی البر والتقوی» قدم برداریم .آیـه قـرآن میگویـد
«تعاونوا علی البر والتقوی» ،نه «تعاونوا علی برخی امور کـه شـیعه یـا سـنی بـه آن معتقـد
است» .نوعی بر بین شیعه و سنی حتی با غیرمسـلمانها مشـترک اسـت .غیرمسـلمانها
هم بر دارند .زیرا در فطر آدم نیکوکاریهایی هست .من اینطور فکر میکنم که تعـاونوا
ً
علی البر ،تقوا و پرهیزگاری ،اصال ربطی به بهنیا و اندیشه ندارد .اشتباه ما این است که
تا به کسی مـیگـوییم «وحـد » الزم اسـت ،او بـه سـرا اندیشـههایش مـیرود و از خـود
میپرسد :آیا با وحد اندیشههای من در خطر قرار نمیگیرد؟ در حالی کـه ربطـی نـدارد.
این اندیشه خـودش را دارد و او هـم اندیشـه خـودش را .امـام علـی ابـن ابیطالـب در

مسجد کوفه نمـاز جماعـت برگـزار میکردنـد و همـانجـا یکـی دو سـاعت صـالا تـراویح
میخواندند .یعنی یا مسجد و یا شهر ،همراه یا امام ،که امام جامعه بوده است ،نماز
میخواندند .هرچند قبلش نماز تراویح خوانده میشده و امـام کـاری بـه کارشـان نداشـت.
نتیجه این میشد که همانها میآمدند و نماز جمعه را پشت سر حار میخواندندر ایـن
میشود یکدارچگیر یکدارچگی امت اسالمی معنایش این است که ما از تراویح آنها تغافـل
کنیم .تغافلی که امام باقر سفارش کردهاند اینجا معنا پیدا میکند .اگـر امـام علـی
تغافل نمیکرد و میگفت من به مسجدی که صالا تـراویح در آن خوانـده میشـود پـایم را
نمیگذارم یا کسانی که پشت سر من نماز میگزارنـد اگـر صـالا تـراویحخـوان باشـند مـن
نمیآیم ،این یکدارچگی شکل نمیگرفت .تغافل معنایش همین است .ما امروز این تغافـل
را نداریم .این معنای وحد است.
نقطه اساسی در راهکارهای وحدت چیست؟

سلفگرایی و جریانهای سلفیه

چهار نکته به نظرم میرسدر  .3ما قبل از هر چیـز بایـد بهنیتهایمـان را از امـور جزئـی و
جزئینگر خار کنیم .اسالم برای جامعه نظریههای کالنی مثل نظریه «امت» دارد .ایـن
را باید بدذیریم که اسالم میخواهد امت اسالمی باشدر  .2نظریه تعایش را قبول کنیم کـه
اسالم میخواهد این امت اسالمی با هم تعایش داشته باشند .نظریه تعـاون ،نظریـه حـب
اسالمی و اخو اسالمی نیز میخواهد شیعه و سنی بـرادر باشـند .ایـن نظریـهها جـایش
خالی است یا سوسو میزندر  .1بیاییم خطوط قرمزی را که برای جامعه اسالمی و تعـایش
وجود دارد رعایت کنیم .باید به مقدسا آنها احترام بگذاریم .چون معنا ندارد به چیزی که
برای آنها مقد است حمله کنـیم .وقتـی اعتقـادی پـیش آنهـا مقـد اسـت ،برآشـفته
ً
میشوند و میگویند به دین و هویت ما هجمه وارد شده است .لذا متقابال به ما و مقدسا
ما حمله میکنند .در نتیجه جنگ مقدسا پیش میآید و علیـه هـم ایسـتادگی میکننـدر
.2نباید تعدب در میان باشد .متأسفانه ،تعدب تعری دقیقی ندارد .این هم جزء نظریـا
نهجالبالغه آمـده ،اسـالم
است .تعدب مذهبی باید تعری دقیق شود .همانطور که در 
تعدب در خدوس محامد اخالقی ،مانند وفا ،اتحاد ،و امت ،را قبول دارد .گاهی تعدـب
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معطوف به دین و مذهب خودمان است .این خیلی خوب است و باید هم داشته باشیم .اما
وقتی با تعدب ،دیگران را نفی میکنیم ،مناسبا به هم میریزد.
از نظر شما ،موانع وحدت چیست؟

موانع وحد بر اسا تعریفی که بکر شد بسیار روشن است .یکی از موانع ،تکفیر اسـت .مـا
باید تکفیریها را در محاق قرار دهیم .چـون دسـتور خـود پیغمبـر اسـت کـه بایـد در مقابـل
تکفیری ایستاد .اگر اجازه دهیم ،تکفیری ریشه را میزند و بنیان را خراب میکند .یکی دیگر
از موانع وحد  ،تفسیق است .ما نباید دیگران را تفسیق کنیم .چون هر کس بـه انـدازه دیـن
خودش ،خودش را عادل میداند .ممکن است شما در دلت او را گمراه ببینی .زیرا هر مذهبی
دیگری را گمراه میبیند .گمراهبینی اشکالی ندارد ،اما گمراه معرفیکردن و تاـلیل مطلـوب
نیست .فرق است بین گمراهبینی و گمراه معرفیکردن .خوار کارشان تالیل بود .لـذا امـام
علی به آنها فرمود :شما اگر مرا هم گمراه میبینید چرا گمراه را تالیل میکنید؟ تالیل،
تکفیر ،تفسیق ،تعدب مذهبی و امور دیگری از این سن ،،موانع وحد هستند.

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18
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«تشیع انگلیسی» را در گسترش جریانهای افراطی چقدر میدانید؟

ً
اصوال غربیها و کشور انگلیس در ایجاد تفرقه مطالعه ممتدی داشتهاند .مـا بایـد مواظـب
باشیم مستقیم یا غیرمستقیم در دام اینها گرفتار نشویم .اگر من جیرهخوار انگلیس نباشم
ً
اما تفرقهچی باشم ،این هم در آن مسیر است .ما باید خودمان را از تفرقه دور کنیم .ـمنا
باید مواظب باشیم که شیعه یکدارچگیاش را حفظ کند .اگر یکدارچگیاش را حفـظ نکنـد
اختالفاتی در دهههای آینده رخ میدهد .یعنی بایـد مواظـب باشـیم از فاـاهای تفرقـه و
توطئههای غربیها ،که میخواهند ما را به جان هم بیندازند ،جدا شویم .همانطوری که
رهبری هشدار دادند ،ما هم هشدار بدهیم .اگر اختالف درون شـیعی ایجـاد شـود ،شـیعه
ً
مختل نمیتواند با اهل سنت متحد شود .زیـرا در ایـن صـور دو چیـز را باختـهایم :اوال
ً
خود شیعه دچار اختالف شدهر و ثانیا شیعه در حال اختالف نمیتواند با اهل سنتی که جزء
ً
مذهب خودش نیست وحد کندر و اصال امت به هـم میریـزد .لـذا بایـد خیلـی مواظـب
باشیم که بین شیعه اختالف رخ ندهد و اگر کسانی هم دارند اختالفپراکنـی میکننـد بـا

ظرافت خاصی آگاهشان کنیم ،نه اینکه خودمان برش بدهیم .اگر ما آنها را برش دادیـم،
غربیها همینها را بزرگ میکنند .زیرا اختالف شیعه با شیعه برایشان خیلی بهتر است.
بنابراین ،هم اختالف شیعه و سنی عمیقتر میشود ،و هم اخـتالف شـیعه و شـیعه .حتـی
باید بسیار مراقب باشیم که علیه تفرقهچیهای خودمان هم به صور جریانی مجـزا نایسـتیم.
باید با اینها بهظرافت رفتار کنیم .چون اگر آنها را برش دهیم بزرگ میشوندر و اگر بزرگ شوند،
غربیها ،العربیه و  ...آنها را باز هم بزرگتر میکنند .بـه نظـر مـن ،در موقعیـت تـاریخی بسـیار
حساسی هستیم .اگر این موقعیت تاریخی مدیریت نشود ،اختالف شیعه بـا شـیعه در آینـدۀ نـه
چندان دوری ،واقع میشودر و اگر این اختالف ایجاد شود اختالف شیعه با سنی هـم نهـادی و
تاریخی میشود .این واقعیت مهمی است .حتی اگر دستهای از آنها انسانهای نـاجور و نابـابی
هم هستند باید به عناوین کلی اکتفا کنیم و اسم و رسمشان را نیاوریم.
ً
درباره همزیستی با پیروان جریانهای مختلف چهه مهیگوییهد؟ مهثال اگهر اههل بیهت
بودند با جریانی مثل داع و تکفیریها چگونه رفتار میکردند؟

تکفیر بدترین بالیی است که ممکن است بر سر یا جامعه بیاید .باید مانند رفتاری که امـام
علی با خوار داشت ،با آنها احتجاجی مواجه شویم .حار مانند خوار را نفی نمیکرد
مگر اینکه آنها یا قدم جلو میآمدند حار هم در مقابلشان میایستاد .ما نمیتوانیم نفـی
کنیم اما باید احتجاجی باشد .البته اگر اهل تکفیر ،مثل اینها ،وارد قتل و کشتار شوند بحـث
دیگری است .اینها وارد قتل و کشتار شدهاند و باید با آنها قاطعانه رفتار کرد.
فکر میکنیهد کارههای تکفیریههای حاضهر از سهر عقیهده اسهت یها چهون در دامهان
استعمار افتادهاند میجنگند؟

از جنابعالی به خاطر وقتی که در اختیار مجله قرار دادید سپاسگزاریم.

سلفگرایی و جریانهای سلفیه

اعمال اینها از روی جهل است که استعمار هم از آن استفاده میکند .جهل درونـی اسـت
که به صور تاریخی مو زده و به این و عیت تبدیل شده است.
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مقایسه دیدگاه دیوبندهی و واهبیت رد مسئله توسل
*

چکیده
در این مقاله وجوه اختالف وهابیـت بـا دیوبندیـه را در مسـئله توسـل بررسـی مـیکنیم.
بدینمنظور اقسام توسل را مطرح میکنیم و با مراجعه به آثار بزرگان و علمای مهـم در
هر دو گروه وهابیت و دیوبندیـه ،دیدگاههایشـان را در فـرو توسـل میکـاویم و جـدایی
تفکرا وهابیت از سایر مسلمانان را بهخوبی نشان میدهیم .همچنـین ،از اختالفـا
درونی در مکتب دیوبندیه پرده برمـیداریـم .علمـای وهابیـت باالتفـاق توسـل بـه با
پیامبر و صالحان و دعای نبی یا ولی بعد از حیا را جایز ندانستهاند و در توسل به جـاه
دو دیدگاه دارند که ابنعثیمین آن را جایز میداند و علمای دیگر آن را جـایز نمیداننـد.
اما دیوبندیه فقط در توسل به برکت دیدگاه واحدی دارند و آن را جایز مـیداننـد ،امـا در
سایر انوا توسل دیدگاه واحدی ندارند .در خدوس توسل به حق و جاه و مقام هم سـه
ً
ً
دیدگاه دارندر برخی آن را مطلقا جایز دانستهاند و برخـی مطلقـا قائـل بـه عـدم جـواز آن
شدهاند و برخی نیز قائل به تفدیل.
کلیدواژهها :توسل ،اقسام توسل ،وهابیت ،دیوبندیه ،شرک ،بدعت.

* پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد موسسه شیعهشناسی
mostafa1303@yahoo.com

مقدمه
اصل مسئله توسل محل اتفاق همه فرق و گروههای مسلمان است ،اما فرقه وهابیـت
بــا بــدعتدانســتن برخــی مدــادیق و فــرو آن ،معتقــدان بــه آن را مشــرک دانســتهاند و
مسلمانان را تکفیر کردهانـد ،کـه ایـن کـار یکـی از عللـی اسـت کـه باعـث اخـتالف میـان
مسلمانان شده است .از زمان پیـدایش ایـن فرقـه ،علمـای فرقـههای مختلـ اسـالمی،
بهویژه برخی از علمای دیوبندیه ،با افکار و معتقدا این فرقه مقابله کردنـد ،امـا بـه مـرور
زمان و با نشر و گسترش افکار وهابیت در کشورهای اسالمی ،برخی از علما و محدـالن
مکتب دیوبند نیز برخالف اعتقادا بزرگان خود تحت تأثیر وهابیت قرار گرفتند و با اینکـه
بر حنفیبودن خود تأ کید دارند ،اما برخی از باورهای وهابیت را پذیرفتنـد و منکـر برخـی از
اقسام توسل شدند و حتی به توجیه کالم بزرگان خود مانند خلیل احمد سهارندوری ،اشرف
علی تهانوی و رشید احمد تهانوی پرداختند .این مقاله ،عالوه بر بیان اقسام و فرو مسئله
توسل ،با مراجعـه بـه آثـار بزرگـان و علمـای مطـرح در هـر دو گـروه وهابیـت و دیوبندیـه،
دیدگاههای آنها را در اقسام توسل بیان میکند و جدایی تفکرا وهابیت با سایر مسلمانان
را بهخوبی نشان میدهد .همچنین ،از اختالفا درونی در مکتب دیوبندیه پرده برمیدارد.
تبیین مفاهیم
قبل از شرو بحث الزم است سه عنوان «توسل»« ،دیوبندیه» و «وهابیـت» را تعریـ
کنیم تا مراد از آنها روشن شود.
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18
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توسل در لغـتر توسـل مدـدر و بـر وزن تفعـل از مـاده «وسـل» بـه معنـای وسـیله
قراردادن است 1و برخی از لغویون ،آن را رسیدن به چیـزی همـراه بـا میـل و رغبـت معنـا
1
کردهاند.
 .1اسماعیل بن حماد جوهری ،الصحاحالتها الغ هةوصهحاحالربی هة ،0 ،س3۱23ر مجموعـة مـن المـؤلفین ،الموسهوةة
الفقه ةالکویت ة ،32 ،س323ر محمد بن مکرم ابن منظور ،لسانالربب ،33 ،س.622

توسل در اصطالح؛ معنای اصطالحی توسل چیزی مغایر با معنـای لغـوی آن نیسـت.
زیرا در اصطالح نیز توسل عبار است از آنکه انسان ،با واسطه قراردادن اموری از قبیـل
انجامدادن طاعا  ،واجبا و مستحبا و ترک محرما و منهیا و  ...به خـدا نزدیـا
شود .تنها فرق آن این است که در اصطالح توسل ،این شرط وجود دارد که وسیلهای کـه
از طریق آن توسل میشود بایـد محبـوب و مر ـی خداونـد باشـد ،کـه شـر مقـد راه
َُ
شناخت چنین وسیلهای را مشخص میکند و مفسران نیز این دسـتور خداونـد را َ و ْابتغواا
َ ْ
َ َ
ِإل ِیه ال َا ِسیلة 2،که مؤمنان را به بهکارگیری وسـیله امـر میکنـد تـا بـه او نزدیـا شـوند ،بـه
3
همین معنا حمل کردهاند.
مالک در جواز توسلر با توجه به تعری اصطالحی ،مالک در جـایز بودن یـا نبـودن
توسل این است ،که نص شرعی بر جواز آن نو از توسل بوده باشد و این وسـیله در شـر
آمده باشد ،یا رد و منعی از آن نحوه توسل در شر نباشد ،و این مالکی اسـت کـه همـه
مسلمانان ،اعم از وهابیت و دیوبندیه ،پذیرفتهاند 4و هر گـروه بـرای اقسـام توسـل دلیـل و
ندوصی از شر دارند ،اگرچه ممکن است محدوده شر ِ برخی از گروهها با برخی گروهها
ً
متفاو باشد ،مثال برخی عمل صحابه یا ترککردن (سنت ترکیه) برخی از صحابه را هـم
جزء شر محسوب کنند و برخی دیگر آن را ندذیرند.
ب .دیوبندیه



 .1راغب اصفهانی ،مفبداتالفاظالقبآن ،س۱63ر احمد بن محمد فیومی ،مصباحالمن ب ،2 ،س.774
 .2سوره مائده ( :)0آیه .10
 .3مجموعة من المؤلفین ،الموسوةةالفقه ةالکویت ة ،32 ،س323ر جعفر سبحانی ،التوسلمفهوم واقسام وحکم فی
شبیرةاالسالم ةال باء ،س.26
 .4محمود عبد الرازق الر وانی ،أسماءالغ الحسنیالثایتةفیالکتابوالسنة ،3 ،س.263

مقایسه دیدگاه دیوبندیه و وهابیت در مسئله توسل

کلمه «دیوبندیه» برگرفته از شهر دیوبند است ،که در نود مایلی شمال شرقی دهلـی از
توابع ایالت اوتراپرادش هند است .محمد قاسم نانوتوی (متوفای  3236ه.ق ).با همکاری
شی ،رشید احمد کنگوهی (متوفای  3121ه.ق ،).و شی ،محمد یعقوب نانوتوی (متوفای
 3142ه.ق ).با انگیزه مبارزه با سلطه انگلیس در این شهر ،مدرسه علمیـه دارالعلـوم را در

29
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 30محرم  32۱1تأسیس کردند 1که در آغاز با شاگردی به نام محمود حسن و استادی بـه
نام مالقاری محمود شهر یافت و سدس در گـذر زمـان بـا گسـترش آن شـهر جهـانی
یافت 2،به طوری که به االزهر هند معروف شد 3و بسیاری از علمای معاصر اهل سـنت در
شبهقاره هنـد ،و افغانسـتان و سیسـتان و بلوچسـتان ایـران ،و برخـی دیگـر از کشـورهای
اسالمی تربیتیافته و آموزشدیده این مـدار دینـی هسـتند .دیوبنـدیان ،از نظـر فقهـی
4
حنفیمذهب و از نظر اعتقادی اشعری ماتریدی و از نظر طریقتی صوفی هستند.
دیوبندیه تحت تأثیر شخدیتهایی از قبیل شی ،احمد سـرهندی ،معـروف بـه مجـدد
ال ثانی و شاهولیالله دهلوی ( 3367-3332ه.ق ).و پسرش عبدالعزیز دهلوی (-332۱
 332۱ه.ق ).و احمد بن عرفان بریلی ( 3227-3243ه.ق ).و حا امدادالله مهاجر مکی
( 3136-3211ه.ق ).بودند .از بزرگان دیوبندیه هم میتوان محمدقاسم نانوتوی (-322۱
 3236ه.ق ،).رشــید احمــد گنگــوهی (متوفــای  3121ه.ق ،).محمــود حســن دیوبنــدی
(متوفای  3113ه.ق ،).اشرفعلی تهانوی (متوفای  3171ه.ق ،).خلیل احمد سهارندوری
(متوفای  3127ه.ق ،).انورشاه کشمیری (متوفـای  3102ه.ق ،).محمـد طیـب قاسـمی
(متوفای  3241ه.ق ،).ابوالحسن علی حسنی ندوی (متوفای  3224ه.ق ).را نام برد.
دیوبندیــه چنــد دســتهاند .3 :دیوبنــدیهای ســنتی ،کــه شــامل بزرگــان و مؤسســان و
فار التحدیالن دارالعلوم میشوندر  .2جماعةالتبلیغ که شعبه تبلیغی دیوبندیه هستندر .1
پن پیریها (فنجفیریه) که برخی از دیوبندیه متأخرند که با تغییـر رویکـرد علمـای پیشـین
خــود ،بــه وهابیــت نزدیــا شــدند و برخــی از اعتقــادا وهابیــت را برگزیدنــدر  .2شــعبه
ندواالعلماء بزرگتر ین مرکز علمی تربیت علما به شیوه نـوین (بـرخالف روش سـنتی) کـه
5
شبلی نعمانی در  3۱32تأسیس کرد.
 .1طالب الرحمن ،ةقائدةغماءدیویند ،س.۱
 .2محمد رحمتالله ندوی ،اشبفرغیتهانوی حک ماالمة ،س.2۱
 .3محمد عبیدالله اسعدی قاسمی ،دارالرغومدیویند ،س.۱3
 .4خلیل احمد سهارندوری ،المهندةغیالمفند ،سؤال  3و  ،2س.37
 .5محمدطاهر رفیعی ،نقدویبرسیاندیش هایکالمیدیویندی  ،س.2۱-27

دیوبندی حیاتی و مماتی
اختالفا دیوبندیه ،بهخدوس دیوبندیان نخستین با وهابیـت ،و همچنـین ،گـرایش
برخی دیوبندیان به وهابیت نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر در مقاله دیگری است 1،امـا در
اینجا میتوان گفت در دیوبندیه نیز دو گروه به نام «مماتی» و «حیـاتی» وجـود دارد کـه بـا
یکدیگر اختالفـاتی دارنـدر دسـتهای از دیوبندیـه ،هماننـد وهابیـت معتقدنـد پیـامبر
همچون بقیه اموا است و حیا ویژهای نسبت به بقیه اموا نـدارد ،نمیشـنود و هـی
اطالعی از عالم دنیا پیدا نمیکند .ایـن عـده در بـین دیوبندیـه بـه ممـاتی معروفانـد ،کـه
2
مهمترین گروه دیوبندی که این تفکر را دارند به نام پن پیری یا اشاعة التوحید معروفاند.
لذا توسل به پیامبر و اولیا را بعد از حیا جایز نمیدانند .دستهای از دیوبندیه نیز قائـل بـه
حیا برزخی برای پیامبر هستند و آنها را «حیاتی» مینامند .این دسته بـرای اثبـا
جواز توسل بـه ارواح اولیـا ،بـهوی ژه پیـامبر اسـالم ،ابتـدا حیـا ویـژه برزخـی بـرای
پیامبر و شهدا را ثابت کردند و کتب زیادی در تأیید حیا ویژه برزخی در رد مماتیها
3
نگاشتند.
ج .وهابیت

 .1هرچند مقاله «بررسی رابطه عقاید دیوبند با وهابیت» اثر محمدطاهر رفیعی (منتشرشده در :سبا من ب ،ش )2تا حدودی به
این مسئله پرداخته ،اما به طور کامل این مسئله را بررسی نکرده است که چه مدارسی و چه علمایی و به چه میزان تحـت تـأثیر
وهابیت قرار گرفتهاند و سرمنشأ این تأثیرپذیری از کجا اسـتر و نیـز نـا :.سـید مهـدی علـیزاده موسـوی،مکته دیوینهدو
جنبشجماةتتبغ غ.
 .2محمدباقر حیدری نسب« ،ندای غیر از دیدگاه علمای دیوبندیه» ،در :سبا من ب ،2 ،ش.31
 .3همان.

مقایسه دیدگاه دیوبندیه و وهابیت در مسئله توسل

وهابیت ،مکتبی سلفی است که محمد بن عبدالوهاب در قرن دوازدهم تأسیس کـرد،
که نام آن از نام بنیانگذار آن گرفته شده است و پیروان آن مبانی فکری و اعتقـادی خـود
را از افکار ابنتیمیه و محمد بن عبدالوهاب اخذ کردهاند ،که با برداشتهای خاس خود از
کتاب و سنت ،برخی از آموزههای دینی مانند شد رحال ،بنای بر قبور ،برخی اقسام توسل
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به انبیا و اولیا ،شفاعت ،استغاثه به انبیا و اولیا ،تبرک ،سوگندخوردن به غیرخداوند ،برپایی
موالید پیامبر و  ...را حرام دانستهاند و مرتکبان برخی از آنها را مشرک میدانند1.
اقسام توسل
توسل اقسامی دارد که به طور کلی میتوان آن را به سه دسته تقسیم کرد:
 .3قسمی که همه مسلمانان باالتفاق جایز میدانند.
 .2قسمی که همه مسلمانان باالتفاق جایز نمیدانند.
 .1قسمی که بین مسلمانان اختالفی است.
م ادیق جواز توسل اجماعی بین مسلمانان
الف .توسل به اسماء و صفات الههی :وهابیـت توسـل بـه اسـماء و صـفا الهـی را از
مدادیق توسل مشرو و صحیح میدانند 2و دیوبندیه نیز مانند وهابیت و سایر مسـلمانان
3
این نو توسل را جایز و مشرو دانستهاند.
5
4
ب .توسل به اعمهال صهالح :وهابیـت و دیوبندیـه ،هـر دو ،ایـن نـو توسـل را
مشرو و صحیح دانستهاند و به روایت غار 6استناد میکنند.
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ج .توسل به دعای پیامبر یا ولی در حال حیات :وهابیت 7و دیوبندیه 8،هر دو ،این
نو از توسل را مشرو و صحیح میدانند.
2
1
د .توسل به محبت نبی یا اولیا :وهابیت و دیوبندیه ،هر دو ،این نو از توسل را
مشرو و صحیح میدانند.
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 .1علی ربانی گلدایگانی ،فبقومذاه کالمی ،س.236-231
 .2عبدالعزیز بن باز ،مجموعفتاویومقاالتمتنوة  ،3 ،س 223و  ،33س.26
 .3شمس الدین بن محمد افغانی ،جهودةغماءالحنف ةفیإیطالةقائدالقبوریة ،1 ،س.3273
 .4عبدالعزیز بن باز ،مجموعفتاویومقا التمتنوة  ،2 ،س.133
 .5محمد تقی عثمانی ،تکمغةفتحالمغهم ،0 ،س.261
 .6مسلم نیشابوری ،صح ح ،2 ،س.2344
 .7محمد بن صالح ابن عثیمین ،مجموعفتاویورسائل ،2 ،س.101
 .8محمدتقی عثمانی ،تکمغةفتحالمغهم ،0 ،س.137

م ادیق جایزنبودن توسل اجماعی بین مسلمانان
ال  .توسل به طاغو و بتهار ب .توسل به انبیا و اولیا ،با این اعتقاد که آنها مستقل
در تأثیر و استجابتاند .هر دو نو توسل با توحید در تااد اسـت و خداونـد مـا را از آن بـاز
3
داشته است.
اقسام توسل اختالفی بین مسلمانان
غیر از انوا بکرشدهای که محل اتفاق بین مسلمانان بود ،در جایزبودن یا نبودن سایر
اقسام توسل ،بین مسلمانان اختالف نظر است ،که در ادامه این اقسام را تبیـین و بررسـی
میکنیم:
 .1توسل به ذات پیامبر و صالحان

وهابیت در این نو از توسل دیدگاه واحدی دارند و آن اینکـه ایـن نـو توسـل را جـایز
نمیدانند 4و آن را از توسال نامشرو و نوعی بدعت و شرک میدانند .لذا معتقدند توسل
به با نبی به این شکل که گفته شود« :أسألا بنبیا محمد» را جایز نمیداننـد،
مگر اینکه چیزی مانند «ایمان بـه رسـول یـا محبـت رسـول» را در تقـدیر بگیـردر 5و علـت
بدعتبودن آن را این میدانند که در ادله شرعیه چیزی که بـر مشـروعیت توسـل بـه جـاه
کسی یا به حق کسی یا به با کسی داللت کند ،نیامده است ،هرچند اینها شرک نیستند
بلکه بدعت و از وسائل شرک است 6.این دیدگاه نزد همه علمای وهابی محل اتفاق است،
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 .1احمد بن عبدالرزاق الدویش ،فتا ویالغجنةالدائمة ،3 ،س110 .112ر محمـد بـن صـالح بـن عثیمـین ،مجمهوعفتهاوی
ورسائل ،2 ،س.124
 .2محمد تقی عثمانی ،تکمغةفتحالمغهم ،0 ،س136ر عالمه مفتی خدا نظر ،محمود الفتـاویر عزیـز الـرحمن ،فتها ویدار
الرغومزاهدان ،1 ،س ،2۱۱کتاب االیمان والنذور.
 .3محمد بن صالح ابن عثیمین ،مجموعفتهاویورسهائل ،2 ،س123-124ر محمـد شـفیع عثمـانی ،مرهار القهبآن،3 ،
س33ر شبیر احمـد عثمـانی ،تفسه بکهایغی ،3 ،س13ر جعفـر سـبحانی ،التوسهلمفهومه واقسهام وحکمه فهیشهبیرة
االسالم ةال باء ،س.3
 .4احمد بن عبدالرزاق الدویش ،فتا ویالغجنةالدائمة ،2 ،س.272
 .5محمد بن صالح ابن عثیمین ،مجموعفتاویورسائل ،2 ،س.127
 .6عبدالعزیز بن باز ،مجموعفتاویومقاالتمتنوة  ،2 ،س.230
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از جمله :اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واالفتاء 1،محمد بن صالح ابن عثیمـین 2،صـالح
4
بن عبدالعز یز بن محمد بن إبراهیم آل الشی 3،،عبدالعزیز بنباز.
اما دیوبندیه در این نو از توسل ،چند دیدگاه دارند:
ً
دیدگاه اول :توسل به با مطلقا جایز است .این دیدگاه مشهور علمای دیوبندیه اسـت
و مدافعان آن عبار اند از:
الههف .اشههر علههی تهههانوی وی نیــز جایزندانســتن توســل بــه اعیــان نــزد ابنتیمیــه و
همفکرانش را ،خالف سنت و ناشی از فهم نادرست آنها دانسته است و فرقی میان توسـل
به اعیان ،اعم از اعیان زنده و مرده ،با توسل به افعال نمیگذاردر و حقیقت توسل به افعال
و اعیان را بیان میکند و میگوید اگر من در زمان ابنتیمیه بودم یا او در زمان من میبود،
با احترام به او میگفتم« :یا شیخنا! حقیقت توسل به اعمال چیست؟ و توسـل بـه اعیـان
چه فرقی با توسل به اعمال دارد؟ و در توسل به اعیان ،چه فرقی بین شخص زنده و مرده
وجود دارد؟» .در آخر تهانوی میگوید« :یقین دارم ا گر شی ،امروز زنده میبود ،با پیبـردن
5
به حقیقت توسل ،هی گاه توسل به اعیان را به طور مطلق منع نمیکرد».
ب .مال محمد عمر سربازی وی نیز بـا مغالطـهخوانـدن سـخن کسـانی کـه از توسـل
جناب عمر به جناب عبا در روایت استسقا ،استدالل میکنند کـه اگـر توسـل بـه مـرده
جایز بود ،چرا عمر به با گرامی آن حار استسقاء نکرد ،پاس ،میدهد که هدف عمـر
از این حدیث این بود که توسل به نبی دو صور داردر یکـی بالواسـطه بـه با ایشـان ،و
دیگری توسل به قرابت حسیه یا قرابت معنویه آن حار  ،که جناب عبا قرابت حسـیه
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 .1احمد بن عبدالرزاق الدویش ،فتا ویالغجنةالدائمة ،2 ،س.272
 .2محمد بن صالح ابن عثیمین ،مجموعفتاویورسائل ،2 ،س.127
 .3صالح بن عبد العز یز بن محمد بن إبراهیم آل الشی ،،التمه دلشبحکتابالتوح د ،2 ،س.683
 .4عبدالعزیز بن باز ،مجموعفتاویومقاالتمتنوة  ،2 ،س.230
 .5محمد رحمتالله ندوی ،اشبفرغیالتهانویحک ماألمة ،س.321-322

ایشـان بعـد از

داشت و دیگر کاملین قرابت معنوی با او دارند ،نه اینکـه بـه وجـود مقـد
1
وفا توسل جایز نیست.
همچنین ،وی در کتاب توسلوندایغ بالغ  ،بیل بحث توسل بـه بوا و اشـخاس
میگوید :این مسأله مختل فیه است ،امـا قـول جمهـور مـذاهب اربعـه و اهـل تدـوف و
علمای دیوبند در این نو از توسل ،را این میداند که جمیع مراتب توسل ،یعنی توسـل بـه
2
شخص زنده و مرده و نبی و غیرنبی از صالحان و حا ر و غایب ،همه جایز است.
دیههدگاه دوم :توســل ب ـه اعیــان زنــده جــایز اســت .از طرفــداران ایــن دیــدگاه انورشــاه
کشمیری 3،از علمای بزرگ دیوبندیه ،است .وی با توسل بـه اعیـانی کـه از دنیـا رفتهانـد،
مخالفت میکند و فقط توسل به افعال و همینطور اعیانی را جایز میداند که زنده باشند.
4
بعد میافزاید که ابنتیمیه حتی این نو از توسل به اعیان را نیز قبول ندارد.
دیدگاه سوم :توسل به با جایز نیست .از طرفداران این دیدگاه ،میتـوان محمـدتقی
عثمانی 5و محمد طاهر پن پیری 6را نام برد که وی با اینکه خـود را دیوبنـدی مینامـد امـا
برخالف نظر بزرگان متقدم دیوبند ،در این نو از توسل ،همان حرف وهابیت را قائل است
و توسل به با را جایز نمیداند و معتقد اسـت تقـرب بـه خـدای متعـال بـه وسـیله با و
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 .1محمد عمر مالزهی سربازی ،تحق قیدرموردتوسلوندایغ بالغ  ،س.12-14
 .2همان ،س.10
 .3محمد انور بن معظم شاه کشمیری از علمای شبهقاره هند و از استادان بزرگ مدرسه دارالعلوم دیوبند که او را امـام در علـوم
قرآن و حدیث شمردهاند.
 .4محمد انورشاه کشمیری ،ف ضالباری ،1 ،س.603
 .5از علمای معاصر دیوبندی پاکستانر محمد تقی عثمانی ،تکمغةفتحالمغهم ،0 ،س.13۱
 .6محمد طاهر بن آصـ الفنجیـری (پـن پیـری) ملقـب بـه شـی ،القـرآن (متوفـای  3246ه.ق ).از علمـای معاصـر دیوبندیـه
پاکستان ،که با مطالعه کتب ابنتیمیه و ابنقیم و محمد بن عبدالوهاب بـه مقابلـه بـا قبـوریهـا پرداخـت (قبـوری اصـطالحی
است که وهابیان ،به ویژه نسل دوم آنها ،آن را برای تکفیر مسلمانان و شیعیانی که بـه آرامگاههـای بزرگـان و رهبـران مـذهبی
احترام میگذارند ،به کار بردند و توسل و طلب شفاعت از آنها را جایز میدانند) و گروهی را به نام جماعة اشاعة التوحید والسنة
تشکیل داد و شاگردانش در مناطق مختل پاکستان و افغانستان منتشر شدند .وی با اینکه ابتدا حنفی متعدـب و دیوبنـدی و
پیرو عقاید ماتریدی و افکار صوفی نقشبندی بود اما علمای دیوبندیـه بـا او مقابلـه کردنـد و همگـی در برابـر او متحـد شـدند و
معتقد شدند که او از مکتب دیوبندیه خار شده و به وهابیـت پیوسـته اسـتر شـمس الـدین بـن محمـد افغـانی ،جههودةغمهاء
الحنف فیایطالةقائدالقبوری  ،2 ،س.6۱4
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اشــخاس از افعــال مشــرکان اســت ،و ایــن نــو توســال را ســاخته و پرداختــه جهــال و
1
ـت توســل بــالل بــن حــارث 2بــه
تهمــتزننــدگان بــه خــدا میدان ـد .وی بعــد از نقـ ِـل روایـ ِ
پیامبر در زمان خالفت عمر بن الخطاب از ابن ابی شیبه و بیهقی و سمهودی ،ایـن
روایت را ،صحیح نمیداند 3،حال آنکه ابنکثیـر 4و ابنحجـر عسـقالنی 5بعـد از نقـل ایـن
حدیث ،سند آن را صحیح میدانند.
 .2توسل به دعای نبی یا ولی بعد از حیات
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وهابیت در این نو از توسل نیز دیدگاه واحدی دارند و این نو توسل را جایز نمیدانند
و معتقدند توسل انسان به دعای میت و اینکه از او بخواهد بـرای او دعـا کنـد ،وسـیلهای
شرعی نیست .توسل به چنین وسیلهای لغو و باطل و مخال معقول و منقول است ،بلکـه
این از سفاهت انسان است که از میت بخواهد برای او دعا کند ،حـال آنکـه هنگـامی کـه
انسان مرد ،عملش منقطع میشود و نمیتواند برای کسـی دعـا کنـد 6.ایـن دیـدگاه محـل
7
اتفاق همه علمای وهـابی اسـت ،از جملـه :اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلمیـة واالفتـاء،
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 .1محمد طاهر پن پیری ،البصائبلغمتوسغ نیالمقایب ،س.146
 .2ترجمه روایت چنین است« :در زمان عمر بن الخطاب قحطی آمد .بالل بن حارث کنـار قبـر پیـامبر رفـت و عر ـه داشـت:
امت تو نابود شدند ،از خدای عالم باران رحمت طلب کن .بعد پیامبر به خوابش آمـد و گفـت بـرو پـیش عمـر و سـالم مـرا بـه او
برسان و به او خبر بده که باران رحمت نازل خواهد و به او بگو که بذل و بخششت به مردم بیشـتر باشـد .ایـن شـخص خـدمت
عمر آمد .عمر خیلی گریه کرد و گفت :از هی خدمتی که در حق مسلمانان از دستم بربیاید کوتـاهی نخـواهم کـرد»ر ابـن ابـی
شیبه ،المصنف ،6 ،س.2۱1-2۱2
 .3محمد طاهر پن پیری ،البصائبلغمتوسغ نیالمقایب ،س.130
 .4ابن کثیر ،البدایةوالنهایة ،6 ،س.32
 .5ابن حجر عسقالنی ،فتحالباری ،2 ،س.232
 .6محمد بن صالح ابن عثیمین ،مجموعفتاویورسائل ،2 ،س113ر احمد بن عبدالرزاق الدویش ،فتها ویالغجنهةالدائمهة،
 ،3س 112و .110
 .7احمد بن عبدالرزاق الدویش ،فتا ویالغجنةالدائمة ،3 ،س 112و .110

 .1عبدالعزیز بن باز ،مجموعفتا ویینیاز ،6 ،س.01
 .2صالح بن عبد العز یز بن محمد بن إبراهیم آل الشی ،،التمه دلشبحکتابالتوح د ،2 ،س.683
 .3محمد بن صالح ابن عثیمین ،مجموعفتاویورسائل ،2 ،س.113
 .4حسین احمد مدنی ،الشهابالثاق  ،س ،07به نقل از :ابوالمکرم عبدالجلیل ،دةوةمحمدینةبدالوهابیه نمؤیهدیهاو
مرارض ها ،س.302
ع َ َْ
َّ
َ
َ
َ
ّ
 .5أحمد بن عبدالرحیم دهلوی ،حجةالغ البال ة ،2 ،س34ر من آداب الـدعاء تق ِـدیم الثنـاء علـی اللـه والتوسـل ِبن ِبـی اللـه،
ع
لیستجاب الد َعاء.
 .6طالب الرحمن ،ةقایدةغماءالدیویند ،س.03
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عبدالعزیز بن باز 1،صالح بن عبدالعز یز بـن محمـد بـن إبـراهیم آل الشـی 2،،و محمـد بـن
3
صالح ابن عثیمین.
به نظر میرسد علمای متقدم دیوبندیه ،به تقسـیمبنـدی توسـل ،بـه توسـل بـه با و
ً
برکت ،حق ،جاه و مقام و  ،...توجه نداشتند یا اصال در زمان آنها مطر ح نبـوده اسـت و در
کتابهایشان نیز اقسام توسل نیامده است .لذا اگـر در کتـب علمـای متـأخر هـم بـه ایـن
اقسام پرداختهاند ،در نتیجه مطالعه و ارتباط با کتابهای وهابیت و مقایسه دیدگاه خود بـا
دیوبندیه است ،حال آنکه قدمای دیوبندیـه در کتابهایشـان فقـط در صـدد اثبـا اصـل
توسل بودهاند و معلوم نمیشود که مراد از توسل در این عبار  ،کدام یا از انـوا توسـل
ً
است ،مثال ،شیح حسین احمد مدنی ،از بزرگان دیوبندیه ،مینویسد بزرگان آنها هـم خـود
به انبیا و اولیا متوسل میشدند و هـم پیـروان خـود را نیـز بـه ایـن کـار امـر میکردنـد 4.یـا
ً
شاهولیالله دهلوی نیز با اینکه از علمـای دیوبندیـه نیسـت و تقریبـا صـد سـال پیشتـر از
تأسیس مدرسه دیوبند میزیسته و علمای مدرسه دیوبندیه تحت تأثیر افکار او هسـتند ،در
کتاب ّ
حجةالغ البال ة در آداب دعای بعد از نماز ،یکی از راههای استجابت دعـا را تقـدیم
ثنای الهی و توسل به پیامبر اکرم (س) میداند 5.هرچند ممکن اسـت بتـوانیم توسـل بـه
دعای پیامبر و اولیا را بعد از حیا  ،از این عبارا  ،ثابت بدانیم.
دیوبندیه در این نو از توسل ،دو دیدگاه دارند:
ً
دیدگاه اول توسل به دعای پیامبر و اولیا را مطلقا ،هم در حال حیـا و هـم در
مما  ،جایز میدانند ،که این نظر مشهور علمای دیوبندیه است 6کـه از جملـه طرفـداران

11

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

این دیدگاه میتوان خلیل احمد سهارندوری و اشرفعلی تهـانوی ،حسـین احمـد مـدنی ،و
رشید احمد گنگوهی را نام برد .خلیل احمد سهارندوری ،از بزرگان دیوبندیه ،معتقـد اسـت
نزد ما و نزد مشای ،ما توسل به انبیا ،صدیقین ،شهدا و اولیا در دعاها ،چه در حـال حیـا
آنها و چه بعد از وفاتشان ،به اینگونه جایز اسـت ،و محمـد اسـحاق دهلـوی بـه جـواز آن
1
تدریح کرده و رشید احمد گنگـوهی نیـز آن را در مجموعـه فتـاوایش بیـان کـرده اسـت.
اشرفعلی تهانوی نیز توسل به انسان زنده و میت را جایز میداند 2.یکی از اسـتداللهای
منکران توسل به میت ،روایت انس درباره توسل عمر بن خطاب به عبا بن عبدالمطلب
ً
است ،که اگر توسل به میت جایز بود حتما عمر بن خطاب بـه خـود پیـامبر متوسـل
میشد نه به عبا عموی پیامبرر تهانوی به این استدالل این پاس ،را میدهد کـه از ایـن
ً
حدیث ،جایزنبودن توسل به میت مطلقا الزم نمیآید .چـون داسـتان تعلـیمدادن شـخص
نابینا 3را به دعای پیامبر بعد از حیا از طریق صحابه ثابت شده است 4.وی همچنین بیل
حدیث توسل عمر به عبا میگویـد از ایـن حـدیث روشـن میشـود کـه بـه غیرنبـی هـم
5
میتوان توسل جست.
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 .1احمد سهارندوری ،المهندةغیالمفند ،س ،23سؤال  1و .2
 .2محمد عبیدالله القاسمی ،مدرسةفکبیةتوج ه حبکةاصالح ةدةویةمؤسسةترغ م ةتبیویة ،س  .734-743به نقل از:
اشرف علی تهانوی ،امدادالفتاوی ،0 ،س.۱0
 .3حدیثی که اشرف علی تهانوی به آن اشاره کرد ،حدیثی است که ترمذی و ابنماجه در سنن خـود آوردهانـد ،و آن ایـن اسـت
که مرد نابینایی خدمت پیغمبر اکرم (س) آمد و عرض کرد :ای رسول خدا! از خدا بخواه که مرا شفا دهـد و چشـمم را بـه مـن
بازگرداند .پیغمبر فرمود :اگر بخواهی من دعا میکنم و اگر بخواهی صبر کن .این صبر برای تو بهتر است( .و شـاید مدـلحت
تو در همین حالت باشد) .ولی پیرمرد بر خواسته خود اصرار کـرد .پیغمبـر اکـرم (س) بـه او دسـتور داد و ـوی کامـل و خـوب
َ َ
اسئلا و أتوجه إلیا بنبیـا محمـد نبـی الرحمـة یـا
بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و بعد از نماز این دعا را بخواند« :اللهم إنی
َ ِّ
محمد إنی أتوجه با إلی ربی فی حاجتی لتقای ،اللهم شفعه فیر خداوندا من تو را میخوانم و به سوی تو متوجه میشوم بـه
وسیله پیغمبر محمد نبی رحمت ،ای محمد مـن متوجـه میشـوم بـه سـوی پروردگـارم در حـاجتم کـه حـاجتم بـرآورده شـود،
خداوندا او را شفیع من قرار بده».
 .4محمد عبیدالله القاسمی ،مدرسةفکبیةتوج ه حبکةاصالح ةدةویةمؤسسةترغ م ةتبیویة ،س  .734-743به نقل از:
اشرف علی تهانوی ،امدادالفتاوی ،0 ،س.343
 .5همو ،نشبالط فیذکبالحب  ،س.366

 .1از استادان جامعة مظاهرالعلوم سـهارندور هنـد ،کـه کتـاب البصهائبلمنکهبیالتوسهلیاههلالمقهایب را در رد کتـاب البصهائب
لغمتوسغ نیالمقایب محمد طاهر پن پیری نوشته است.
 .2حمدالله جان الداجوی ،البصائبلمنکبیالتوسلیاهلالمقایب ،س.16
 .3حسین احمد مدنی ،شهابالثاق  ،س ،07به نقل از :ابوالمکرم عبدالجلیل ،دةوةمحمدینةبهدالوههابیه نمؤیهدیهاو
مرارض ها ،س.304
 .4محمد عمر مالزهی سربازی ،فتاویمنبعالرغومکوهون ،س.2۱6
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جنــاب حمداللــه جــان داجــوی 1ایــن اشــکال را بــه نحــو دیگــری پاســ ،دادهانــد کــه
تالزمی بین مقدم و تالی وجود ندارد و از توسلنجستن شخدی بعد از وفـا پیـامبر
به آن حار  ،جایزنبودن توسل به پیامبر الزم نمیآید ،بلکه این هر دو جایزندر هـم
توسل به زندگان و هم توسل به اموا  .عمر نیز به یکی از این دو جایز عمـل کـرده اسـت،
چنانکه نمیتوانیم بگوییم توسل بـه اعمـال صـالحه نیـز جـایز نیسـت چـون عمـر بـه آن
متوسل نشد .در واقع ،اثبا شیء نفی ماعدا نمیکند .این حـدیث توسـل عمـر را بـه حـی
بیان میکند ولی در توسل به میت ساکت است ،کـه ایـن دلیـل بـر جـایزنبودن نمیشـود.
بهعالوه ،این توسل به عبا  ،توسل به پیامبر است .چون عمر گفته توسل میکنیم
2
به سوی تو به واسطه عم نبیا و این به سبب قرابت به نبی است.
حسین احمد مدنی ،از علمای دیوبند ،نیز معتقد اسـت وهابیـت در شـأن پیـامبر
کلماتی را به کار میبرند که در نهایت شناعت و وقاحـت اسـت .آنهـا نفـس خودشـان را بـا
نفس پیامبر برابر و مساوی میدانند ،و بـرای آن حاـر فاـیلت کمـی ،آن هـم در ایـام
رسالت برایشان قائلاند ،و معتقدند بعد از فو پیـامبر ،هـی فایـده و احسـانی از آن
حار به دیگران نمیرسد .به همین دلیل اسـت کـه قائـل بـه تحـریم توسـل بـه دعـای
پیامبر بعد از وفا شدهاند 3.مولوی محمد عمر سربازی ،نیز یکی از فرقهای میـان
ً
وهابیت و اهل سنت را این میداند که وهابیت توسل باالموا را مطلقا نفی میکننـد 4،از
این کالم میتوان پی برد که ایشان مطلـق توسـل بـاالموا را نفـی نمیکنـد ،بلکـه آن را
میپذیرد.
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دیدگاه دوم :توسل به دعای نبی یا ولی در مما جایز نیست .از طرفـداران ایـن
دیدگاه علمای متأخر دیوبندیه مانند محمدتقی عثمانی ،مفتی عزیز الرحمن و محمد طاهر
پن پیری را میتوان نام برد .محمدتقی عثمانی ،توسل به طلب دعا را باالجما  ،جایز ،امـا
آن را مخدوس زندگان میداند 1.مفتی عزیز الرحمن ،مفتی اول دارالعلوم دیوبند ،معتقـد
است هنگام زیار قبور بزرگان دین و اولیا ،نباید به آن بزرگان گفته شود شـما دعـا کنیـد.
بعد وی مدعی میشود که سما موتی مسئلهای مختل فیه است .احناف سما مـوتی را
قبول ندارند 2.شی ،محمد طاهر پن پیری نیز توسل به دعـای امـوا یـا دعـای غایبـان و
3
بزرگان اهل قبور را جزء توسل غیرمشرو میداند.
 .3توسل به جاه و مقام پیامبر

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

وهابیــت در ایــن نــو از توســل نیــز دیــدگاه واحــدی دارنــد و ایــن نــو توســل را جــایز
نمیدانند .هرچند آن را شرک نمیدانند ،ولی آن را بدعت میداننـدر 4آن هـم بـدعتی کـه
خوف شرک و حبط اعمال را به دنبال دارد .چون آنها معتقدند جاه و مقام نبی بـرای
توسلکننده مفید نیست و فقط برای خود حار رسول مفید اسـت 5.محمـد زاهـد
کوثری ،از علمای بزرگ حنفی ،معتقد است این ابنتیمیه 6بود که اولین بار توسل بـه جـاه
پیامبر را حرام کرد و کسی قبل از او این حکم را نداد 7.وی در کتاب محق التقول فی مسألة
التوسل احادیثی در تأیید توسل به حق و جاه پیامبر میآورد 8.از جمله طرفداران این دیدگاه،
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 .1محمد تقی عثمانی ،تکمغةفتحالمغهم ،0 ،س.137
 .2عزیز الرحمن ،فتا ویدارالرغومدیویند ،0 ،س.103-104
 .3محمد طاهر پن پیری ،البصائبلغمتوسغ نیاهلالمقایب ،س.142
 .4عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،مجموعفتاویینیاز ،2 ،س.133
 .5محمد بن صالح ابن عثیمین ،مجموعفتاویورسائل ،2 ،س.124
 .6احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه ،مجموعالفتاوی ،3 ،س.107
 .7تقیالدین سبکی ،الس فالص قل ،با حاشیه محمد زاهد کوثری حنفی ،س.330
 .8محمد زاهد کوثری ،محقالتقولفیمسألةالتوسل ،س.340 -342

 .1احمد بن عبدالرزاق الدویش ،فتاویالغجنةالدائمة ،3 ،س.62
 .2محمد بن صالح ابن عثیمین ،مجموعفتاویورسائل ،2 ،س.124
3. http://www.ibn-jebreen.com/books/6-67-3990-3589-29232.html
 .4عبدالعزیز بن باز ،مجموعفتاویینیاز ،2 ،س.133
 .5حمدالله جان الداجوی ،البصائبلمنکبیالتوسلیاهلالمقایب ،س.26
 .6محمد تقی عثمانی ،تکمغةفتحالمغهم ،0 ،س.13۱
 .7همان ،0 ،س266ر عالمه مفتی خدا نظر ،محمهودالفتهاوی ،فتهاویدارالرغهومزاههدان ،1 ،س ،2۱۱کتـاب االیمـان
والنذور.
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در فرقه وهابیت عبار اند از :اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واالفتاء 1،محمد بن صـالح
4
ابن عثیمین 2،عبد لله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن جبرین 3،عبدالعزیز بنباز.
اما دیوبندیه در این نو از توسل ،چند دیدگاه دارند:
ً
دیدگاه اول :توسل به جاه و مقام پیامبر مطلقا جایز است ،که از جمله طرفـداران
این دیدگاه حمدالله داجوی است ،که معتقد است هی اشکالی در توسل به خدا به وسـیله
5
جاه پیامبر ،چه در حال حیا و چه در حال مما  ،نیست.
دیدگاه دوم :در یا معنا جایز و در یا معنا حـرام اسـت ،و از طرفـداران ایـن دیـدگاه
عبار اند از:
ال  .محمدتقی عثمانیر وی معتقد است توسل «بجاه فالن» متوقـ بـر آن معنـایی
است که از آن قدد میشود .اگر مراد گوینده این باشد که آن شـخص بـه سـبب ایمـان و
عمل صالحش مرتبه و جایگاهی مقبولی نزد خدا دارد ،این توسل اشکالی ندارد و صـحیح
است ،اما چون در این توسل معنای فاسدی وجود دارد و حتی معنای فاسد ظهور بیشتری
6
دارد ،برخی از فقها آن را مکروه میدانند.
ب .عالمه مفتی خدانظرر نیز همان دو معنایی را که از توسل به جاه قدـد میشـود را
مطرح کرده و بیان میکند که اگر مراد گوینده این باشد که هرگاه من بـه حـق و جـاه ایـن
مرد از خدا چیزی بخواهم بر خدا واجب است خواسته مرا برآورده کند .این نو توسل حرام
است ،اما توسلجستن در دعا به شرافت و مرتبهای که نزد خدا دارد یا به وسیله اینکه من
7
او را دوست میدارم از خدا کما بخواهم ،این معنا صحیح است.
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ً
دیدگاه سوم :توسل به جاه و مقام پیامبر مطلقا جایز نیست .از جملـه طرفـداران
این دیدگاه شی ،محمد طاهر پن پیری است ،که این نو را ممنو میداند و حدیث توسل
آدم بـه پیـامبر و حــدیث فاسـئلوا اللــه بجــاهی  ...را از احادیـث مو ــو و ســاختگی
1
میداند.
 .4توسل به حق نبی یا ولی

وهابیت در این نو از توسل نیز دو دیدگاه دارند:
دیدگاه اول :این نو توسل را جایز نمیدانند .هرچند آن را شـرک محسـوب نمیکننـد ولـی
بدعت میدانند 2.برای جایزنبودن و بـدعتبـودن آن ،چنـد علـت را بکـر میکننـد .3 :در ادلـه
شرعیه چیزی که بر مشروعیت توسل به جاه کسی یا به حق کسی یا به با کسی داللت کنـد،
نیامده است ،هرچند اینها شرک نیستند بلکه بـدعت و از وسـایل شـرک اسـتر .2 3قسـمدادن
مخلوق به مخلوق ممنو است ،و قسمدادن خدای خالق به مخلوق منعش شدیدتر اسـتر .1
هی مخلوقی بر خالقش به جهت اطاعت خدای سبحان ،حقی ندارد تا به آن بر خدا قسـم یـاد
کرده ،یا به آن توسل جوید 4.مدافعان این دیدگاه عبار اند از :اللجنة الدائمة للبحـوث العلمیـة
واالفتاء 5،عبدالعزیز بن باز 6،عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن جبرین7.
دیدگاه دوم :این نو توسل جایز است .ابنعثیمین مدافع این دیـدگاه اسـت .وی ایـن
نو توسل را جایز میداند و در پاس ،به این پرسش که آیا طبق این حدیث «أسـألا بحـق
السائلین علیا» سائالن بر خدا حقی دارند یا خیر ،میگوید بله ،خداوند طبق آیـه شـریفه
ُ
ی
ََ
َ
ُ َ ْ َ َ ع
َ وإ َذا َسألک ع َبادی َع یِّن َفإِّن َقر ٌ
الواا ِإذا َد َعوا ِ  یـا حـدیث قدسـی «من دنوعونی
یب أجیب دعواَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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 .1محمدطاهر پن پیری ،البصائبلغمتوسغ نیاهلالمقایب ،س 143و .136
 .2عبدالعزیز بن عبدالله بن باز ،مجموعفتاویینیاز ،2 ،س.133
 .3عبدالعزیز بن باز ،مجموعفتاویومقاالتمتنوة  ،2 ،س.230
 .4احمد بن عبدالرزاق الدویش ،فتا ویالغجنةالدائمة ،3 ،س 112و .110
 .5همان.
 .6عبدالعزیز بن باز ،مجموعفتا ویینیاز ،6 ،س.01
7. http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=149196

 .1محمد بن صالح العثیمین ،مجموعفتاویورسائل ،2 ،س.102
 .2محمد انورشاه کشمیری ،ف ضالباری ،2 ،س.2۱2
 .3محمد زکریا کاندهلوی ،فضائلاةمال،فضائلذکب ،س.02۱
 .4محمد ابن اسماعیل بخاری ،صح حیخاری ،2 ،س ،23ح2۱07ر ترجمه :آیا میدانید حق خدا بر بنـدگانش چیسـت؟ تـا
آنجا که راوی گفت :پیامبر (س) فرمود :آیا میدانید حق خدا بر بندگانش چیست.
 .5ترجمه :به حقی که درخواستکنندگان بر تو دارند.
 .6محمد عمر مالزهی سربازی ،تحق قیدرمورد توسلوندایغ بالغ  ،س.17-10
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فأستجیب له ،م دسألنی فأعطیه» برای سائالن حقی را بر خودش واجب کرده است و این
1
حق سائالن است ،و این در واقع فعل خدا است و توسل به فعل خدا هم اشکال ندارد.
اما دیوبندیه در این نو از توسل ،چند دیدگاه دارند:
ً
دیدگاه اول :توسل به حق پیامبر یا ولی مطلقا جایز است .از جمله طرفداران ایـن
دیدگاه عبار اند از:
الف .انورشاه کشمیری از استادان بزرگ مدرسه دارالعلوم دیوبند است که بعد از بیان
توسل عمر به عبا  ،عموی پیامبر ،میگوید این توسل فعلی است و توسل دیگری وجود
دارد و آن توسل قولی است ،به اینکه بگویی« :اللهم بوسیلة فالن أو بحرمة فنالن أو ببرةنة
2
فالن أو بحق فالن» بدون نیاز به حاور شخص.
ب .محمد زکریا کاندهلوی از بزرگان دیوبند و شاگرد خلیل احمد سهارندوری است که
3
در کتاب فضائل اعمال توسل حار آدم به حق پیامبر را بیان میکند.
ج .مالمحمد عمر سربازی وی در پاس ،به دلیل وهابیت که هی مخلوقی بر خالقش
حقی ندارد ،آن را صحیح ندانسته و معتقد است در حدیث صحیح آمده اسـت کـه« :قنا
َ
4
هل توری ما حق الله علی عباده؟ إلی ان قا  :قا هل توری ما حنق العبناد علنی اللنه».
همچنین ،در حدیث «بحق السائلین علیا» 5آمده است و از المرجهمالصه ب طبرانـی و
حــاکم و ابــونعیم نقــل کــرده کــه از جنــاب عمــر روایــت شــده کــه حاــر آدم بعــد از
6
لغزشخوردن ،به هنگام توبه ،به حق حار محمد توسل و دعا کردند.
دیدگاه دوم :بستگی به نیـت و قدـد توسـلکننـده دارد ،کـه از جملـه طرفـداران ایـن
دیدگاه عبار اند از:
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الف .محمدتقی عثمهانی :وی معتقـد اسـت حکـم «توسـل بحـق» نیـز ماننـد «توسـل
1
بجاه» ،متوق بر معنایی است که از حق قدد میشود.
ب .عالمه مفتی خدانظر :نیز همانند محمدتقی عثمانی دو معنا از «بحق» را مطـرح،
2
و همان حکم را میکند.
ً
دیدگاه سوم :توسـل بـه حـق پیـامبر یـا ولـی مطلقـا جـایز نیسـت ،کـه از جملـه
طرفداران این دیدگاه شی ،محمد طاهر پن پیری است ،که ایـن نـو را ممنـو میدانـد و
حـدیث « ّاللهم ّإننی أسنألب ّ
بحنق السنا لی علینب» 3را از احادیـث مو ـو و سـاختگی
4
میداند.
 .5توسل به برکت نبی یا ولی

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

وهابیان برخالف عقیده سایر مسلمانان این نو از توسل را جایز نمیدانند و این نو را
هم مانند «توسل به جاه و مقام» و «توسل به حـق» هرچنـد شـرک ندانسـته ،ولـی بـدعت
میدانند 5.ابنتیمیه و عبدالعز یز بن باز 6از جمله مدافعان این دیدگاه هستند .ابنتیمیه بـا
جایزندانستن این نو توسل ،در رساله زیا رةالقبور میگوید« :و اما گفـتن اینکـه بـه جـاه و
مقام فالنی یا به برکت فالنی یا به حرمت فالنی نزد تو (خدا) برای من فالن کار را بـه جـا
بیاور ،پس این را بسیاری از مردم میگویند ولی از هی یا از صحابه و تابعین و گذشتگان
از امت اسالمی نقل نشده است» 7.اما علمای دیوبندیه در این نو از توسل دیدگاه واحدی
دارند ،و آن اینکه توسل به برکت نبی یا ولی را جایز میدانند ،کـه از آن جملـه میتـوان بـه
علمای ز یر اشاره کرد:
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 .1محمد تقی عثمانی ،تکمغةفتحالمغهم ،0 ،س.13۱
 .2همان ،0 ،س266ر عالمه مفتی خدا نظر ،محمودالفتاوی ،فتاویدارالرغومزاهدان ،1 ،س.2۱۱
 .3ابن ماجه ،سنن ،3 ،س.207
 .4محمدطاهر پن پیری ،البدائر للمتوسلین باهل المقابر ،س.132
 .5عبدالعزیز بن عبدالله بن باز ،مجموعفتاویینیاز ،2 ،س.133
 .6همان.
 .7ابنتیمیه ،زیارا القبور واالستنجاد بالمقبور ،س.1۱

الف .اشر علی تهانوی 1از علمای دیوبند معتقد است این نو توسل را جمهـور علمـا
پذیرفتهاند ،اما ابنتیمیه و پیروان او آن را ممنو میدانند .بعد به تبیین حقیقـت ایـن نـو
توسل میپردازد و در آخر میگوید ای کاش میدانستم اشـکال ایـن نـو توسـل از لحـاظ
عقلی و نقلی در چیست.
ب .انورشاه کشمیری نیز این نو توسل را از اقسام توسل قولی میدانـد کـه حتـی در
2
صحت آن نیازی به حاور شخص نیست.
ج .مفتی عزیز الرحمن ،مفتـی اول دارالعلـوم دیوبنـد نیـز ایـن نـو توسـل را صـحیح
3
میداند.

 .1والثالث :دعاء الله  -تعالی -ببرکة هذا المخلوق المقبول ،وهذا قـد جـوزه الجمهـور ،ومنعـه ابـن تیمیـة وأتباعـه( .دارالعلـوم
دیوبندیه مدرسه توجیهیة ،س  ،734به نقل از :اشرفعلی تهانوی ،االدراکوالتوصلإلیحق قةاالشباکوالتوسل)
 .2محمد انورشاه کشمیری ،ف ضالباری ،2 ،س.2۱2
 .3مفتی عزیز الرحمن ،فتا ویدارالرغومدیویند ،0 ،س.103-104
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نتیجه
علمای وهابیت باالتفاق توسل به با  ،جاه و مقام و برکت پیامبر و صالحان و دعـای
نبــی بــا ولــی بعــد از حیــا را جــایز ندانســتهاند و در توســل بــه جــاه دو دیــدگاه دارنــد کــه
ابنعثیمین آن را جایز میداند و علمای دیگر جایز نمیدانند .اما دیوبندیه در توسل به حق
ً
ً
و جاه و مقام سه دیدگاه دارند که برخی آن را مطلقا جایز دانستهاند و برخی مطلقا قائـل بـه
جایزنبودن شدهاند و برخی نیز قائل به تفدیل شدهاندر یعنی در یـا معنـا جـایز و در یـا
معنا ممنو است .آنها توسل به برکت را جایز میدانند ،اما در توسل به دعای نبی یـا ولـی
ً
بعد از حیا دو دیدگاه دارند که برخی آن را مطلقا جایز و برخی آن را ممنـو میداننـد .در
ً
ً
توسل به با نیز سه دیدگاه داشتهاند .برخی آن را مطلقا جـایز دانسـتهاند و برخـی مطلقـا
ممنو و برخی فقط توسل به اعیان زنده را جایز میدانند.
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منابع
 .8قرآن کریم.
ه
ابنأبیشیبة،أبوبکر بباالّر برنمحمرا،المصنف ینا اادیثینا ثار نی ،تحقیر :ممر یسو ر 
 .5
الحوت،ال س ض مکتبةال شا،الطبعةاالولی.9041،
 .9ابنتیمی ،احمابنبباالحّیم،مجموع الفتیثی،تحقیر:ببراال حمنبرنمحمرابن ،رم،ماس ر 
مجمعالمّکفها.9091،
 .1ابنتیمی ،تقیالاسناحمابنبباالحّیم ،زیی ة القبو ثاالستفجیث بیلمقبو ،رسر ض  ارالطبیعرة،
بیت .

 .2ابنتیمی ،تقیالاسناحمابنبباالحّیم ،مجموعة الرسیئل ثالمسیئل،بّر:بّیر الدریامحمرا
بیج لج ةالت اثالع بی.
رشیارض  ،
 .6بدقالنی،احمابنج ،یتح البی ی بشرح صحیح البخی ی،تحقی:بباالعزسزبرنبباالّر برنبر ،
بی وت ارالمع فة،بیت  .
بیج  ارالفک  .9041،
ابنمثی ،ا م بیل،البدایة ثالفهییة ،
 .7
سزسابنم جةالقزوس ی،سنف ابن میجن ،تحقیر :محمرافر ا ببرا

ابنم ج ،أبوبباالّ محمابن
 .1
یت .
بیج  ارإحی ءالکتبالع بیة،ب 
الب ،ی ،
یت .
بنمک م،لسین العرب،بی وت  ارص ر،ب 
 .3ابنم ظور،محما 
 .83ا عای ،می،محمابنببیاالّ ،ثا العلوم ثیوبفد مد سة توجیهینة درکنة اصن دیة ثعوینة،
بیج نش ام امی شیخاله ا،چ پاوی.9044،

ه
بیجر  ار
 .88افغ نی،شمسالراسنبرنمحمرا،جهنوث علمنیا الحففینة ینا لبعنیئ عقیئند القبو ینة ،
الصمیعی.9091،
بیج الطبعة
محمابنإب اهیم،التمهید لشرح کتیب التودید ،

سزبن
 .85آیالشیخ،ص لحبنبباالعز 
األولی ،ارالتوحیا.4442/9040،
ارابنمثی .

 .89بخ ری،ابیبباالّ محمابنا م بیل،صحیح بخی ی،بی وتو مش :
یت .
ین ،ب 
ی ج ب 
سزبنبباالّ ،مجموع یتیثی،تحقی :محمابن عاالشوسع ،ب 
بنب ،بباالعز 
 .81
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مکتبرةالیمر  ار

الق ا .9041،
ه
بنبیدی،سف الترمذی،تحقی :بشر ربروا معر و ،بیر وت  ارالغر
 .86ت مذی،محما 
.9111
 .87ته نوی،اش

بّی،امداث الفتیثی،م اچی مکتبة ارالعّوم.9029،

 .81ته نوی،اش

بیت .
بّی ،نشر العیب یا ذکر الفبا الحبیب،م اچی  اراالش بت ،

الع بری،

 .83جعفر  رربح نی،التوسننل مفهومن ث اقسننیم ث د من یننا الننریعة االسن میة الغننراا،چر پ وم،
بی وت  ارالم شالّطب بةوال ش  .9091،
بنحم ،الصحیح،محق/:مصحح احماببراالغفروربطر ر،بیر وت  ارالعّرم
 .53جوه ی،ا م بیل 
یت .
لّمالسین،ب 
حیاریندب،محمراب «، ،نراایییر ا  سرا لبّمر ی سوب اسر » ،ر سنرا مفینر،س،0ش،92

.58
ص.941-11
 .55خاانظ ،بالم مفتی،محموث الفتیثی ،اهاا انتش راتصاسقی.9212،
 .59الرااجوی،حماالّر جر ،البصنیئر لمف نری التوسننل بیلنل المقنیبر،پیشر ور مظهر یمت بخ نر ،
.9022
بنبباال اق،یتیثی اللجفة الدائمة للبحوث العلمیة ثاالیتیا،رس ض رئ رةإ ار 
 .51الاوسش،احما 
یت .
البحوثالعّمیةواالفت ء،ب 
ّ
 .52هّوی،أحمابنبباال حیم،دجة الل البیلغة،تحقی  :یا ب،:چ پاوی،بی وت ارالجمیرل،
 .9041
یت .
 .56رایباصفه نی،حدینبنمحما،مفرثات الفیظ قرآن،،م م دة ارالهج  ،ب 
 .57رب نی ّپ سگ نی،بّی،یرق ث مذالب ک ما،،م م مزبینالمّّیت جم ونشر المصرطفی،چر پ
پ جم.9211،
 .51ال ضوانی،محمو بباال ا ق،أسمیا الل الحسنفا الثیبتنة ینا ال تنیب ثالسنفة،القر ه

مکتبرة

ّدبیل،شالعزسزب لّ ،الزستو ،الطبعةاألولی.9041،
 .53رفیعی،محماط ه ،نقد ث بر سا اندیش لیی ک ما ثیوبفدین ،پ س ن مر م رش

ریارشرا،،رم 

م د ام مخمی ی.9214،
برنحدرن
ْ .93بکی،تقیالاسنبّی،السی الصقیل یا الرث علا اب زییل،ب ح شی محما اها 
یت .
موث یح فی،مص المکتبةاال ه س لّت اث،ب 
یت .
ین ،ب 
یج  ب 
 .98ه رنپوری،خّیلاحما،المهفد علا المففد،ت جم بباال حمن ب ی،ب 
.9091
 .99بباالجّیل،ابوالمک م،ثعوة محمد ب عبد الولیب بی مؤیندیهی ث معی ینیهی،رسر ض نشر  ار
الدالم،الطبعةالث نیة.9049،
 .91بثم نی،شبی احما،تفسیر کیبلا،ت جم محمو حدن سوب ای،پیش ور مکتبةالحق نیر محّر 
ج گی.9211،
 .92بثم نی،محماتقی،ت ملة یتح الملهم،تحقی :محمو ش م ،بیر وت  اراحیر ءالتر اثالع بری،
.9041

مقایسه دیدگاه دیوبندیه و وهابیت در مسئله توسل

 .95ط لبال حمن،عقیید علمنیا الدیوبفند،ا رالمآبر پ مدرت

 ارالکتربوالدر ة،الطبعرةاالولری،
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 .96بثم نی،محماشفیع،معی ف القرآن،ت جم محماسو

حدینپور،ت بتج م احماج م،چر پ

هشتم.9214،
بنص لح،مجموع یتیثی ث سیئل یضنیلة الشنیم محمند بن صنیلح العثیمنی ،
 .97العثیمین،محما 
یج  ارالوطن -ارالث س .9092،
جمعوت تیب فهابنن ص بنإب اهیمالدّیم ،ب 
ستالّر صر فی،پیشر ور مکتبرةف ساسر محّر 
 .91بزسزال حمن،یتیثی ثا العلوم ثیوبفد،ت جم هاا 
یت .
ج گی،ب 
بّی ا لمو وی ،یامهای،م تب ثیوبفد ث جفبش جمیعت تبلیغ،،م س اناسشر ،چر پاوی،
 .93
 .9214
یت .
 .13فیومی،احمابنمحما،المصبیح المفیر،،م م دة ارالهج  ،ب 
ة،بیت .

 .18م ناهّوی،محما م س ،یضیئل االعمیئ،ت جم محمام سمص لح،موست مکتبةح فی
 .15مشمی ی،محماانورش ل،ییض البی ی علا صحیح البخی ی،تحقی :محمابراربر لمالمی تهری،
بی وت  ارالکتبالعّمی .9041،
 .19موث ی،محما اهابنحدن،محر:التقرویفریمدرالةالتو رلوحرویالتو رلوا ال رتغ ثةومّمرة
بّمیةه سةفیالبابةوأحک مه  ،مش  :رالبش ئ ،الطبعةاالولی.9041،
 .1 1مجموبةمنالم لفین،الموسوعة الفقهیة ال ویتی ،موست  ارالدال رل،و ار األو،ر والشرنو 
ا ال المی ،الطبعةالث نیة.9041/9040،
 .1 2مانی،حدیناحما،الشهیب الثیقب علا المسترق ال یذب،الهور  ارالکتب.4440،
ین .9219،
 .1 6مال هی ب ی،محمابم ،تحقیقا ث مو ث توسل ث نداا غیرالل  ،اهاا ب 
،بیجر مار ر  س ریم برعالعّروممرول
 .17مال هی ب ی،محمابم ،یتیثی مفبع العلوم کوه ثن 
و ،چ پاوی.9211،
 .11ناوی،محمارحمتالّ ،االرفعلا التهنینوی د نیم اامنة ث النیم مشنییم العصنر ینا الهفند،
مش  :ارالقّم،الطبعةاالولی.4441/9041،
 .13نیش بوری،مدّمبن ه
حج ج ،المسفد الصحیح المختصر بفقل العدئ ع العندئ للنا سنوئ اللن
یت .
صلا الل علی ث سلم،تحقی :محماف ا بباالب ،ی،بی وت  اراحی ءالت اثالع بی،ب 
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

50. www.ibn-jebreen.com

48

51. www.audio.islamweb.net

پژوهشنامهنقدوهابیت؛سراجمنیرسالپنجمشماره81تابستان 8931

صفحات77-13:تاریخدریافت8939/85/82:تـاریختأیید8931/39/59:

نقد دیدگاه واهبیت رد مسئله تبرک با تکیه رب نظر علمای معاصر واهبی
*

چکیده

این پژوهش بیشتر به دنبال کش وجوه اشتراک و اختالف وهابیـت بـا دیگـر مـذاهب
اسالمی در مقوله تبرک است .وهابیـان در جـواز تبـرک بـه حجراالسـود و رکـن یمـانی،
قرآن ،آب زمزم ،بدن پیامبر و آنچه با بدن پیامبر در تما

بوده (غیر از آثـار مکـانی) بـا

سایر مسلمانان همآوا هستند .ولی در تبرک به دیگر اجزای مسجدالحرام (مثـل ارکـان
اربعه و استار کعبه) ،آثار مکانی پیامبر (مثل قبر ،حجره ،منبر ،مدلی) ،بـدن صـالحان
ً
و آثار آنها به دلیل فقدان فعل صحابه در این زمینه یا بعاا سد بریعه قائل بـه بـدعت و
شرکبودن این قسم ،برخالف سـایر مسـلمانان ،شـدهاند ،در حـالی کـه بنـا بـه شـواهد
کثیری که در کتب اهل سنت هم مشهود است تبرک به اینها از سوی صحابه و تابعین
صور گرفته است.
کلیدواژهها :تبرک ،ابنعثیمین ،قبر ،وهابیان.

* پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران.
mostafa.kashanian@gmial.com
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مقدمه
از جمله مسائلی که وهابیان در دنیای امروز سایر مسلمانان را به سـبب اتدـاف بـه آن
رمی به بدعتگذاری و شرک میکنند ،مسـئله تبـرک اسـتر کـه تبیـین دقیـق مسـتندا
ایشان و نقد آن ،بیاساسی این مدعا را اثبا میکند .من اینکه تبیـین جایگـاه صـحیح
ً
وهابیت خدوصا علمای معاصرشان در این مسئله مانع از تحلیلها و نسبتهای اشتباه و
در نتیجه مو عگیری نامناسب در این خدوس میشود .لذا این تحقیـق ابتـدا بـه دنبـال
تبیین مشترکا و سدس مفترقا ایشان در مو و تبرک است.
قبل از هر نقدی باید دانست که آیا ایشان اصل مسئله تبرک را منکرند یا آنکه قائل بـه
محدودیت دایره آن هستند .در صور دوم مستنداتشان برای تعیین این حدود چیسـتر و
در نهایت آیا راهی برای نقد این تفکرا از میان آثاری که نزد آنها موثق اسـت وجـود دارد
یا خیر .در این مقاله کوشیدهایم پاس ،این پرسشها را با تتبع در آثار مکتوب ایشان بکاویم.
تحقیقها و کتبی که در خدوس نقد دیـدگاه وهابیـان در مسـئله تبـرک نوشـته شـده
محدود است و در مراجعه به آنها با دو مشـکل مواجـه میشـویمر نخسـت اینکـه ایـن آثـار
دیدگاههای قدیمی وهابیت را نقد کرده و عنایتی به نظر علمای معاصـر نـداردر دوم اینکـه
ً
بعاا به علت شناخت نامناسب ،وهابیان را متهم به انکـار وجـوهی از تبـرک میکننـد کـه
با اندکی تأمل پذیرش این وجوه در کتب آنها محرز است .بایـد دانسـت در ایـن چنـد سـال
ً
بعاا تغییر مو ع در دیدگاههای ایشان پدید آمده و بدون مطالعه آثار جدید آنها فهـم ایـن
مسئله ممکن نیست.
ً
از مشکال این تحقیق این است که تقریبا تمام کتب مراجعهشده به زبان عربی بـوده
ً
و نوعا عناوین خاصی برای تبرک در این کتب وجود ندارد .لذا برای فهم بهتر این دیدگاهها
باید آن را بیل مو وعاتی چون توسل ،زیار و  ...جستوجو کرد.

مفهومشناسی تبرک در لغت و اصطالح
معنای لغوی :از ریشه (برک) و به معنای ثبا شیء اسـت 1.ولـی اسـتعماال آن در
عرب متفاو است ،که اهم آنها عبار اند از:
 .1به معنای ثبوت و لزوم :برای مثـال ،وقتـی مـیگوینـد «ابترکـوا فـی الحـرب» مـراد
3
ثابتقدم بودن در جنگ استر 2و برکه را برکه میگویند به دلیل ثبا و قوام آب در آن.
 .2به معنای زیادی و نمو است  4خواه این زیادی و نمو در شـیء و صـفت ،و خـواه در
5
باتی باشد که متبرک آن را اراده میکند.
.3برخی نیهز از آن بهه سهعادت تعبیهر کهرده 6و سـعاد را هـم توفیـق در کسـب خیـر
7
نامیدهاند.
8
 .4به معنای ُیمن و میمون.
اما خود تبرک مددر باب تفعل از ماده برکت است و تبرک بـه شـیء بـه معنـای طلـب
9
برکت به واسطه آن شیء است.
معنای اصهطالحی :اما در اصطالح علمای اسالم ،مراد از تبرک طلب برکت از اشیا یـا
چیزهایی است که خداوند آنها را از میان سـایر چیزهـا برگزیـده اسـت ،مثـل مسـح دسـت
ً
پیامبر 11.از میان معاصران ،البانی مراد از تبرک را اوال فقط کسـب خیـر دنیـایی و فـار از
 .1ابنفار  ،مرجممقای سالغ ة.22۱ ،3 ،
 .2حسین بن محمد راغب اصفهانی ،مفبداتفیغبی القبآن ،س.333
 .3اسماعیل بن حماد الجوهری ،الصحاح ،0 ،س.274
 .4محمد ابن احمد االزهری ،تهذی الغ ة ،34 ،س313ر ابن فار  ،مرجممقای سالغ ة ،3 ،س.214
 .6ابو الزکریاء یحیی بن زیاد الفراء ،مرانیالقبآن ،2 ،س21ر مجـد الـدین فیروزآبـادی ،قهامو المحه  ،س312ر محمـد
ابن احمد ازهری هروی ،تهذی الغ ة ،34 ،س.313
 .7ابنمنظور ،لسانالربب ،1 ،س.232
 .8همان ،34 ،س.137
 .9مجد الدین فیروزآبادی ،قامو المح  ،س.274
 .11صباح علی بیاتی ،التبرک بالدالحین واالخیار ،س.32

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .5صالح بن عبد العزیز آل الشی ،،هذهمفاه منا ،س.230
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ً
برکا اخروی میداندر ثانیا تبرک را وسیلهای برای کسب خیر عاجل معرفی میکندر 1و در
2
تقسیمبندی تبرک ،ایشان و بنباز آن را جزء مسائل عقیدتی ،نه فقهی قرار میدهند.
اقسام تبرک
تبرک دارای انوا گوناگونی است که هر کدام در نظر مسلمانان احکام متفاوتی دارد.
تبرک به رکنین

مقدود از رکنین یعنی حجـراالسـود و رکـن یمـانی .از مسـائلی کـه وهابیـان در آن بـه
تعارض و دوگانهگویی دچار میشوند ،مسئله استالم رکنین است .از سویی ایشان به دلیـل
ورود نص متقن قادر به انکار استالم رکنین نیستند و از سوی دیگر ،در تعبیر این اسـتالم،
که از نو تأسی یا تبرک است ،بین ایشان اختالف است.
در کیفیت استالم رکنین :میگویند در خدوس حجراالسود ،هم استالم و هم تقبیـل
مجاز است 3ولی در خدوس رکن یمانی مراد فقط مسح آن است 4.در حالی کـه وهابیـان
این عمل را (با توجه به سخن عمر بن خطاب ،خطاب به حجراالسود 5و تکبیرگفتن پیامبر
به هنگام استالم ،که حاکی از فقدان قدد تبـرک بـوده )6تبـرک نمیداننـد( 7،بلکـه آن را
تعبد میخوانند)8ر اشخاصی مثـل ابـنجبـرین عمـل مسـح و تقبیـل را از مدـادیق تبـرک
9
برمیشمارد و از انجامدادن آن در غیر از رکنین باز میدارد.
 .1ناصر الدین البانی ،موسوة  ،1 ،س.623
 .2بنباز و ابنعثیمین ،فتاویمهمةلرمومالرامة ،س.۱۱
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

 .3ابنقدامه ،الکافیفیفق االماماحمد ،3 ،س.033
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 .4ابنعثیمین ،فتاوینورةغیالدرب ،جزء  ،33س.347
 .5که خطاب به حجراالسود میگوید من میدانم که تـو هـی نفـع و ـرری نـداری و اگـر عمـل پیـامبر تقبیـل تـو نبـود ،تـو را
نمیبوسیدمر محمد ابن اسماعیل بخاری ،صح ح،س.3740
 .6ابنعثیمین ،فق الربادات ،س.114
 .7ابنعثیمین ،ترغ قاتیبکافیاینقدام  ،1 ،س224ر ناصر الدین البانی ،مناسکالحجوالرمبة ،س.23
 .8ابنعثمین ،فتاوینورةغیالدرب ،6 ،س.222
 .9عبدالله بن جبرین ،السبا الوها  ،س.23

اکنون جای این پرسش است که بگوییم شما که معتقدید نیت در اعمالی چون تقبیـل
و مسح و تبرک و توسل نـافی شـرک ایـن اعمـال نیسـت ،بلکـه صـرف ظـاهر عمـل گـواه
شرکآلود بودن آن است 1،پس چگونه عملی مثل مسـح را ،کـه در نظـر شـما از مدـادیق
تبرک است ،در خدوس حجر و رکن یمانی بـه معنـایی غیـر از تبـرک حمـل میکنیـد؟ از
ً
سوی دیگر ،اگر میگویید مراد پیامبر به استالم رکنین چیزی غیر از تبرک است ،اوال باید
این مدعا را اثبا کنید .چون هی کجا حدیثی دال بر اینکه پیـامبر مقدـود خـود از
ً
ً
این کار را عباد معرفی کند ،نقل نشده است .ثانیا اصوال شـما دیگـران را در مراجعـه بـه
کتاب و سنت از تأویل برحذر میدارید ،حال آنکه در ایـن خدـوس در عـین ظهـور عمـل
پیامبر بر تبرک ،آن را حمل بر تعبد میکنیدر اگر این نحوه تغییر محتوا تأویل نیسـت
پس چه نام دارد؟
تبرک به دیوار پرده کعبه

وهابیان غیر از رکنین مسح و تبرک به باقی مکانها ،از قبیل دیوار کعبه 2،آب نـاودان
کعبه 3و استار کعبه 4را (با تکیه بر حـدیثی کـه میگویـد ابـنعبـا معاویـه را از تبـرک بـه
اماکنی غیر از رکنین منع کرد) 5از جمله بدعتها میخوانند .همچنین ،میگویند کشیدن
برخی اشیا مثل لبا و  ...به این مکانها 6یا فروختن استار کعبه بـه حجـا بـرای تبـرک
7
جایز نیست .چون احدی از صحابه چنین نکرده است.

 .2ناصر الدین البانی ،مناسکالحجوالرمبة ،س23
 .3ناصر الدین البانی ،حجة النبی صکما رواها عنه جابر ،س337ر همو ،مناسا الح والعمره ،س.04
 .4محمد بن إبراهیم آل الشی ،،فتاویورسائل ،3 ،س.342
 .5ابنعثیمین ،فتاویارکاناالسالم ،س.02۱
 .6محمد بن إبراهیم آل الشی ،،فتاویورسائل ،0 ،س.223
 .7همان ،3 ،س.33

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .1سلیمان بن عبد الوهاب ،ت س بالرزیزالحم د ،س323ر عبدالرحمن بن حسن تمیمی ،فتحالمج د ،س.313

11

نقد
ً
حدیثی کـه وهابیـان بـه آن اسـتناد میکننـد نـهتنهـا مؤیـد آنهـا نیسـت ،بلکـه کـامال
محتوایی علیه مدعای آنها دارد و هـر دو دلیلشـان را رد میکنـد .مـتن حـدیث در صهح ح
یخاری چنین است:
ّ
َ ا
َ َ َّ
نیًا من َ َالبینِ؟» َو َ
ّ
ةنان
ِ
وقا محم َو ب بکر ع أبی الشعثاء أنه قا « :ومن دت ِقنی ش ِ
ُم َعاو ُدة دس َتل ُم األر َ
ةانَ ،ف َقا َ َل ُه اب ُ َع َّباس إ َّن ُه َل دس َت َل ُم َه َذان ُّالر َةنانَ ،ف َقا َ َ « :ل َیس َشیء م َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َالبیِ َمه ُج اورا» َو َ
ةان اب ُ ُّالز َب ِیر «دس َنت ِل ُم ُه َّ ةل ُهن َّ »؛ محمـد بـن بکـر از ابـیشـعثاء نقـل
ِ
میکند که گفت :چه کسی چیـزی از بیـت (اللـه الحـرام) را تـرک میکنـد؟ در حـالی کـه

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

معاویه تمام ارکان را مسح میکرد و وقتی ابنعبا به او گفت (غیر از رکنین حجراالسود
و رکن یمانی) دو رکن دیگر را مسح نمیکنند معاویه پاس ،داد هی چیز از خانه خـدا نبایـد
ترک شود (بعد بخاری در تأیید عمل معاویه میگوید) ابـنزبیـر هـم تمـام موا ـع را مسـح
1
میکرد.
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متن این حدیث حاکی از اعتقاد راس ،راوی (ابیشعثاء) به جواز استالم تمـامی ارکـان
است و ایشان این حدیث را در تأیید کار خود آورده نه بر فقـدان جـوازر و علیالظـاهر خـود
بخاری هم مؤید این مطلب است .زیرا ا افه بر این حدیث شـاهدی از عمـل ابـنزبیـر بـر
استالم او به تمامی ارکـان مـیآوردر بـهویژه کـه همـین حـدیث بـهتنهـایی ادعـای اجمـا
اصحاب بر عدم استالم غیر رکنین را رد میکند .چـون معاویـه و ابـنزبیـر و خـود راوی از
صحابه بودهاند ،آن هم از علمای صحابه نه عوامر و فعل آنها دال بر فقدان اجما ادعایی
وهابیان است.
از طرفی ،فقط در مسند احمد بخشی به آن ا افه شده کـه عبـار اسـت از« :فقنا
ُ
ََ ْ َ َ
َ َ
ٌ
ُ
2
ُ
ْ
الل أ ْس َا ٌَ َح َس َوَة[ األحزاب ،]12 :ف َقا ُم َع ِاودةَ :ص َنوق َِ»ر
کم ف َرس
اب عباس :لقا اک ل
ال ِ
ِ
ِ
ً
که این بخش در ظاهر با بخش اول حدیث بخاری معـارض اسـتر خدوصـا کـه در روا ِ

 .1محمد ابن اسماعیل بخاری ،صح حیخاری ،2 ،س ،303ح.374۱
 .2احمد بن حنبل ،مسند ،ح.3۱66

مسند احمد «خدی » کسی است که به ع حافظه متهم استر 1و بخاری هم بر عمل
معاویه شاهدی مثل ابنزبیر اقامه میکند .اما با وجود این وجه جمع این دو روایت میتواند
این باشد که ابنعبا انجامدادن این عمل را از سوی پیامبر ندیده باشد و ندیـدن اعـم از
واقعنشدن فعل استر شاید پیامبر زمانی این عمل را انجام داده که ابنعبـا متوجـه آن
نشده است .چون خود ابنعبا نهیی از جانب پیامبر مطـرح نمیکنـد بلکـه مـدعایش را
فقط مستند به ندیدن این فعل میکند.
دیگر اینکه ،فعل معاویه و ابنزبیر به صور ترکیب کان با فعل ماار آمده است کـه
افاده استمرار دارد و این یعنی معاویه تا آن زمان بارها این عمل را انجام داده و تنها کسـی
که او را از این کار منع کرده ابنعبا بوده است .زیرا اگر کسی غیر از ابنعبا ایشان را
منع میکرد نوبت به او نمیرسید .پس میتوان گفت تفرد ابنعبـا در ایـن منـع معتنابـه
نیست.
تبرک به قرآن

وهابیان تبرک به قرآن را به چند وجه برمیشمرند:
3
 .3خواندن و عبر گرفتن 2و کسب حسنا به ازای خواندن هر حرف آنر
 .2تبرک به معوبتین (سوره فلق و نا ) یا خواندن آیةالکرسی برای دوری شیطان بـه
4
جهت ورود نص از پیامبرر
 .1تبرک به معوبتین برای شفای مریض به این صور که آن را بر آبـی بخواننـد و بـه
مریض بنوشانند یا بر او بداشند ،چنانچه عایشه 5،ابنقیم 6و بنباز 7گفتهاندر
 .2عبدالعزیز بن باز ،فتاویاالسالم ة ،2 ،س.23
 .3ابنعثیمین ،المناهیالغفظ ة ،س22ر لقاء الباب المفتوح ،جزء  ،21س.6
 .4عبدالعزیز بن باز ،فتاویاالسالم  ،2 ،س.11
 .5قرطبی ،الجامعألحکامالقبآن ،34 ،س.13۱
 .6ابن قیم جوزی ،زادالمراد ،2 ،س.372
 .7عبدالعزیز بن باز ،مجموعفتاوی ،س.02

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .1همان ،شعیب األرنؤوط ،پاورقی.
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 .2استفاده از قرآن به صور حرز در ماشین 1یا قراردادن آن بـه صـور قـاب و  ...بـه
نیت تبرک وجهی ندارد 2.اما از عایشه نقل است که ایشان به گردن انداختن قـرآن را (کـه
3
مدداق حرز است) بعد از وقو بال ،جایز میداندر
 .0تبرک به این صور که قرآن را بر ظرف یا کاغذی نوشته و آن را بشویند یا نوشته را
در آب محو کنند و با آن آب بدن بیمـار را بشـویند یـا بـر بـدن او بداشـند ،کـه ایـن مسـئله
اختالفی است .از امثال ابوقالبه 4،ابنعبا  5،ابنتیمیه و احمد حنبل 6وقـو ایـن عمـل
نقل شده است .بهعالوه ،ابنقیم و ابنتیمیه قائل بـه نوشـتن قـرآن بـر عاـو مـریض بـه
منظور استشفا هم هستندر 7و امثال البانی در عین پذیرفتن اقوال مخالفان میگوید دلیلی
8
در متون بر جواز آن نیافتم.
ً
در این بخش ،در چهار وجه نخست ،تقریبا قـول وهابیـان و شـیعیان تفـاو چنـدانی
نداردر و در وجه پنجم هم به نظر میرسد کالم البانی صحیح باشد .زیرا این نحوه تبرک در
متون شیعی نیز بکر نشده است.
تبرک به آب زمزم

در فایلت آب زمزم روایا فراوانی در کتب شیعه و سنی موجود استر عباراتی چـون
«این آب بهترین آب روی زمین است»« 9،این آب برای گرسـنه غـذا و بـرای مـریض شـفا
است»« 11،آب زمزم برای هر چیزی است که نوشیده شود» 1.اما در بحـث تبـرک بـه ایـن
 .1همو ،فتاویاالسالم  ،2 ،س.23
 .2همان ،2 ،س.263
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

 .3حاکم نیشابوری ،مستدرکالصح ح ن ،2 ،س.271
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 .4ابومحمد بغوی ،شبحالسنة ،32 ،س.377
 .5ابن ابی شیبه ،مصنففیاحادیثواالثار ،6 ،س.1۱0
 .6ابنتیمیه ،مجموعالفتاوی ،33 ،س.72
 .7ابنقیم جوزی ،زادالمراد ،2 ،س.12۱
 .8ناصر الدین البانی ،موسوة  ،1 ،س.3427
 .9سلیمان ابن احمد طبرانی ،مرجمالکب ب ،33 ،س.3۱
 .11ناصر الدین البانی ،الصح حالجامعالص ب ،ح .2210

آب نیــز در آنجــا کــه ســخن از اعمــالی مثــل نوشــیدن آن ،دعــا بــه هنگــام نوشــیدن 2یــا
سیرخوردن از این آب است 3میان کالم مسلمانان و وهابیـان اختالفـی نیسـت 4.اخـتالف
اینجا است که علمای وهابی تبرک به غیر از نوشیدن را جایز ندانستهاند و تخطی از سنت
تلقی میکنند 5.هرچند عایشه از پیامبر نقل میکند که ایشـان ایـن آب را بـه همـراه
خود میبردر هم از آن به بیماران مینوشاند و هـم بـر بـدن آنهـا میریخـت 6.در احـواال
احمد بن حنبل هـم شسـتن دسـت و صـور بـا آب زمـزم بـه نیـت استشـفا و تبـرک وارد
7
شده است.
تبرک به پیامبر
نقطه آغازین بحثهای مختل در علمای مذاهب گوناگون از تبـرک بـه پیـامبر

ناشی میشود که برای فهم بهتـر ایـن دیـدگاهها آن را بـه دو بخـش بـدن و آثـار تفکیـا
کردیم.
تبرک به بدن پیامبر

ً
تقریبا همه مسلمانان بر جواز این قسم تبرک (مثل بوسیدن دست ایشان )8اتفاق نظـر
دارند و احادیث متعدد در این زمینـه حـاکی از ایـن مطلـب اسـت 9.امـا برخـی از وهابیـان


 .1ابنماجه ،سنن ،ح.1472
 .2حاکم نیشابوری ،مستدرک ،3 ،س.261
 .3ابنماجه ،سنن ،ح.1473
 .5فهد بن ناصر ،فتاویینةث م ن ،22 ،س003ر بنعثیمین ،الشبحالممتعةغهیالهزادالمسهتقنع ،6 ،س12۱ر صـالح
بن عبدالعزیز آل شی ،،التمه دلشبحکتابالتوح د ،2 ،س.172
 .6محمد ابن اسحاق فاکهی ،اخبارمک  ،2 ،س.2۱
 .7محمد ابن احمد بهبی ،س باةالمالنبالء ،33 ،س.232
 .8ابن المقری ،البخصةفیتقب لال د ،س.72-0۱
 .9صباح علی البیاتی ،تبرک بالدالحین و االخیار و مشاهد مقدسة ،س.22

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .4امام ر ا ،فق البضا ،س.127
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هماننــد بــنبــاز 1و بــنعثیمــین( 2کــه تبــرک واقعــی بــه پیــامبر را عمــل بــه ســنت او
میدانند )3و ابنابراهیم آلشی 4،و  ...معتقدند این تبرک محـدود بـه زمـان حیـا پیـامبر
است و با مرگ ایشان این قایه منتفی است .محل اختالف وهابیت بـا سـایر مسـلمانان،
اعم از شیعه و سنی در این قسم است که این تبرک محدود به زمان حیا شـود و تسـری
به بعد پیدا نکند .این بحث را تحت عنوان تبرک به آثار پیامبر تقریر میکنیم.
تبرک به آثار پیامبر

تبرک به آثار پیامبر به دو بخش منقسم میشود:
تبرک به آثار منف ل از بدن

آثار منفدل از بدن پیامبر ،که تبرک بدان در زمان حیا جـایز اسـت ،در لسـان
وهابیان شامل مو ،ناخن ،عرق ،آب دهان ،آب و و 5،لبا و  ...میشود 6.در همین جـا
خلطی از جانب آنان صور گرفته است .چون بین آثار منفدل از بدن و امثال لبا و آب
و و تفاو فاحشی است .یعنی در لسان عرف و حتی از لحاظ علمی کسی لبا را جـزء
آثار منفدل از بدن قلمداد نمیکند و هرگز لبا یا آب و و در جزئیت بدن مساوی با مو،
عرق و ناخن نیست .شاید برای رفع این خلط است که بنباز میگوید هر چیز که با بـدن او
تما یابد متبرک میشود 7،اما این کالم خود آغازگر بحثی جدید میشود که از جمله آن،

 .1بنباز ،تحفةاالخوان ،س.12
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

 .2فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان ،مجموعفتاویینةث م ن ،3 ،س.346
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 .3بنباز ،فتاویاالسالم  ،2 ،س263ر بن عثیمین ،فتاوینورةغیالدرب ،6 ،س.23
 .4محمد بن إبراهیم بن عبـد اللطیـ آل الشـی ،،فتهاویورسهائلالشه  ،3 ،س341ر صـالح بـن عبـد العزیـز آل الشـی،،
التمه دلشبحکتابالتوح د ،س.371
 .5محمد بن حبان التمیمی البستی ،الترغ قاتالحسان ،2 ،س264ر البانی ،صهح حأیهیداود – األم ،ح011ر بـنجبـرین،
شبحةمدةاالحکام ،جسله  ،34س.0
 .6صالح بن عبدالعزیز آلالشی ،،هذهمفاه منا ،س.224
 .7بنباز ،فتاوینورةغیالدرب ،2 ،س.372

 .1محمد ابن احمد الذهبی ،س بأةالمالنبالء ،2 ،س33۱ر صالح بن عبد العزیز آلالشی ،،هذهمفاه منا ،س62ر بـنبـاز،
مجموعفتاوی ،2۱ ،س.2۱0
 .2ناصر الدین البانی ،موسوةة ،1 ،س 613و .612
 .3همان ،1 ،س.343
 .4مسلم نیشابوری ،صح حمسغم ،ح.2120

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

تما بدن پیامبر با حجره و مسجد و  ...اسـت کـه در بخـش آثـار مکـانی بـدان خـواهیم
پرداخت.
در باب این قسم نیز بین کسی از مسلمانان اختالفی نیست و همه در جواز تبرک بدان
معتقدند و علت آن را نیز برکتی که خدا در وجود مقد ایشان قرار داده و متسری به ایـن
اعاا و اجزا است ،قلمداد میکنند 1.فقط البانی قولی شاب در ایـن بـاب دارد کـه میگویـد
ً
ً
اوال خود پیامبر هـم ظـاهرا دل خوشـی از ایـن نـو تبـرک نداشـتهاند ،بـه اسـتناد حـدیث
عبدالرحمن بن ابی قراد که میگوید وقتی پیامبر تبرک به آب و ویش از سوی اصحاب را
میبیند دلیل این کار را جویا میشود و اصحاب پاس ،میدهنـد کـه علـت ،محبـت خـدا و
رسول او است .پس پیامبر میفرمایند اگر محب خدا و رسـولید کـالم او را تدـدیق کنیـد.
حتی سکو پیامبر در قبال این عمل مبالغهآمیـز اصـحاب را ناشـی از نـوعی سیاسـت بـر
2
ایجاد رعب در دل دشمنان میداند.
ً
نقهد :این تلویحا انکار هر گونه برکتی در این اعاا است ،هرچند بـدان تدـریح نـدارد،
ولـی فحـوای کـالم حـاکی از ایـن مطلـب و ر ایتنداشـتن پیـامبر از ایـن اعمـال اســت.
همچنین این کالم .3 :با دیگر سخنان او در باب تبـرک تناسـبی نـدارد ،آنجـا کـه پـس از
تسلیمشدن بر صحت تبرک به آثار پیامبر این بحث را (به دلیل فقدان اثری از ایشان
در زمان ما و نه به دلیل فقدان برکت در این آثار) بیفایده تلقـی میکنـدر .2 3احـادیثی بـر
ترغیبکردن اصحاب از جانب پیامبر به این عمل موجود است .برای نمونـه ،عملـی
4
که پیامبر در حجةالودا در تقسیم موی سرش (پس از حلق) بین اصحاب داشتر
 .1عمل اصحاب به تبرک به این آثار حتی بعد از فو پیامبر( که دیگـر جـایی بـرای
توجیــه ایــن اســتراتژی سیاســی و ایجــاد رعــب نیســت) نــافی ایــن ادعــا اســت .بــرای

19

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

نمونه ،امسلمه مویی از پیامبر را نزد خود حفظ میکرد ،بدان تبرک میجست و مـریضهـا
1
را شفا میداد.
همچنین ،ایشان جایزنبودن تبرک به حجره و قبر پیامبر را به این دلیـل میدانـد
که پیامبر مالا هی نفع و رری برای خود نیست و تنها مزیت ایشـان بـر سـایرین
رسالت است 2.جای این پرسش از ایشان است که ،مستند اصحاب در تبرک به آثار ایشـان
حتی تا سالها بعد از وفا چیست .چون علیالظاهر وقتی خود پیامبر هی نفع و ـرری
را مالا نیست آثار منفدل از ایشان مثل مو و ناخن یا حتی لبا ایشان بـه طریـق اولـی
فاقد حظ و بهرهای است تا نافع به دیگـران باشـد .البتـه مبـرهن اسـت کـه کسـی مـدعی
استقالل ایشان در نفع و رر نیست ،ولی قاطبه صحابه مؤید اعطای این فال از جانـب
خداوند به ایشان هستندر و نیز انکار نو تبرکی که مستند به امثال ابنعمر و احمد حنبـل
است به بهانه سد بریعه 3دور از انداف است.
از دیگر علمای معاصر وهابی ،که در این بخش به تناقضگویی افتاده ،ابنفوزان است
که:
 .3از یا سو میگوید تبرک به بـدن و آثـار منفدـل از پیـامبر فقـط منحدـر در
4
حیا است و با مرگ منقطع میشود.
 .2از دیگر سو ،مالک در جواز تبـرک بـه آثـار را انفدـال از بـدن پیـامبر معرفـی
میکند و به تبع آن تبرک بـه غـار حـرا ،غـار ثـور 5،حجـره و قبـر را چـون منفدـل از بـدن
6
پیامبر نیست رد میکند.
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 .1بنعثیمین ،شبحریاضالصالح ن ،2 ،س.3۱0
 .2بنعثیمین ،فق الربادات ،س.130
 .3ناصر الدین البانی ،موسوة  ،1 ،س.333
 .4صالح بن فوزان ،التوح د ،س.303
 .5بنفوزان ،کتابالبدود ،2 ،س.376
 .6صالح بن فوزان ،اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید ،3 ،س.330

نقد :فقره نخست بـا عمـل امسـلمه و سـایرین در تبرکجسـتن بـه آثـار بـهجامانـده از
پیــامبر( از قبیــل لبــا  ،کفــش ،مــو 1و حتــی ظــرف آبــی کــه ایشــان از آن آب
مینوشیدند )2بعد از وفا ایشـان ،کـه بخـاری در صـحیحش آن را نقـل کـرده ،معـارض
است 3.بهعالوه ،خود ایشان در کتابی دیگر کـالم خـود را نقـض میکنـد و مـیگویـد ایـن
4
برکت در آثار موجود پس از پیامبر هم وجود دارد.
در خدوس فقره دوم هم باید مالک انفدال را بیان کننـد .اگـر مرادشـان فقـط مـو و
ناخن و امثال آن باشد مشکلی نیست ،اما آب و و 5و لبا  6را هم در اجـزای منفدـل از
پیامبر برمیشمرند که صحیح نیست و اگر مالک در اینها مثل آنچه بنباز میگوید تما
با بدن پیامبر است نمیتوانند تبرک به امثال حجره و مدلی و  ...را به صرف منفدلنبودن
از پیامبر مستند کنند.
تبرک به آثار مکانی

آثار مکانی به کلیه مکانها و مساجدی اطالق میشود که بدن پیامبر به نحـوی
با آنها در تما بود .برای مثال ،در آنجا نماز خوانده ،استراحت کرده ،راه رفته یـا نشسـته
است و از جمله این آثار ،قبر شری آن حار است 7.علمای وهابی میگوینـد بایـد بـین
آثار منفدل و مکانی تفاو قائل شدر یعنی در عین اینکه میگویند برکت از بدن پیامبر به
آثار منفدل از بدن او منتقل میشود ،بر دوام بدن او در قبر معترفاند 8.مـیگوینـد دلیلـی
ً
برای سرایتدادن این برکت به مکانهایی که با بدن پیامبر تما داشته ،خدوصـا
 .1بخاری ،محمد ،صح حیخاری( 2 ،باب مابکر من در النبی ،)...س.۱2
 .3علی بن ابراهیم حلبی ،س بةالحغب  ،1 ،س317ر جمال الدین ابوالفر جوزی ،صفةالصفوة ،3 ،س.2۱۱
 .4صالح بن فوزان ،کتابالبدود ،2 ،س.376
 .5همو ،اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید ،3 ،س.371
 .6همو ،کتابالبدود ،2 ،س.377
 .7صالح بن عبدالعزیز آل شی ،،هذهمفاه منا ،س.224
 .8بنجبرین ،فتاویتوح د ،س.21

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .2بخاری ،محمد ،صح حیخاری ،3 ،س ،347ح .6123
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قبر ایشان (و به طریق اولی قبر سایر پیامبران )1نمیبینیم .پس به تبع ،سفر به قدـد ایـن
تبرک را هم جایز نمیدانند 2.اهم ادلهای که ایشان برای مراد خود اقامـه میکننـد چنـین
است:
3
 .3صحابه هی گاه به این اماکن تبرک نجستهاندر
 .2حدیث عمر در منع مردم از تبرکجسـتن بـه مدـالی پیـامبر بـا نمازخوانـدن در آن
4
مکانها.
پاسخ به این پرس

ها

 .3در منابع روایی اهل سنت روایا متعددی وجود دارد که بر تبرک صـحابه بـه اینهـا
داللت میکند.
تبرک به م لی

 عتبان از جمله صحابه است و از پیامبر درخواست میکند که در منزلش نمـازبخواند تا وی آن محل را مدالی خود قرار دهد و پیامبر هم ایـن خواسـته را اجابـت
میکند 5.برخی گفتهاند چون عتبان بینایی خوبی نداشته میخواسته پیامبر بـرای او
ً
قبله را مشخص کند 6.وقتی خود پیامبر تعیین محل نماز را از او میخواهد این قطعا
به معنای تعیین قبله نیست یا اینکـه میتوانسـت بـرای تعیـین قبلـه از اهـل خانـه کمـا
بخواهد و آوردن پیامبر وجهی نداشت ،جز اینکه مرادش تبـرک بـه مدـالی پیـامبر

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

 .1بنباز ،فتاوی نور علی الدرب ،س.374
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 .2ناصر الدین البانی ،السغسغةاالحادیثالصح حةالمجغداتالکامغة ،ح336ر أبو سند فتح الله ،ألففتویلغشه األلبهانی،
 ،2س324ر عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب ،رسائلوفتاویالش  ،س23ر بن فوزان ،مجموعفتهاوی،3 ،
س.346
 .3صالح بن عبدالعزیز آل شی ،،هذهمفاه منا ،س.224
 .4همان.
 .5محمد ابن اسماعیل بخاری ،صح حیخاری ،3 ،س ،32ح .220
َ
 .6ربیع بن هادی عمیر المدخلی ،راءا َّ
الدحابة األخیار من ع
التبرک باألماکن واآلثار ،س.23

باشد 1.مؤید کالم ما تدریح ابنحجر در داللت این حدیث بر جواز تبرک به مدالی پیامبر
است 2.همچنین ،بنباز نیز این قسـم از تبـرک را میپـذیرد و فقـط تسـری ایـن تبـرک بـه
مدــالی صــالحان را منکــر میشــود 3.شــاهد دیگــر اینکــه میگویــد ایــن عمــل خــاس
4
پیامبر است و از باب سد بریعه نمیتوان آن را به صالحان تسری داد.
 ا افه بر این ،امسلیم 5و یکی از اقوام مالا بن انـس 6هـم در مطرحکـردن چنـیندرخواستی با موافقت پیامبر مواجه میشوند .در خدوس ایشـان نـه مشـکل بینـایی
بکر شده و نه تعیین قبله و نه محذوریت حاور در مسجد به جهت بعد مسافت ،که برخی
بگویند این درخواست در واقع مجوزی از سوی پیامبر بر صحت نماز در منزل است.
حال که چنین نیست آیا نمیتوان قدد تبرک را (که محرز است دستکم) به عنـوان یکـی
ً
از احتماال این درخواست مطرح کرد؟ همچنین ،اینگونه اعمال کـامال منـافی مـدعای
وهابیان (به تأسی از ابنتیمیـه) در تسـریندادن برکـت پیـامبر بـه مدـالی ایشـان
7
است.
 بخاری در صحیح خویش روایا متعددی آورده که عبدالله بن عمر ،اصـرار داشـتدر اماکنی نماز بخواند که پیامبر در آنها نماز خوانده است .حتی با وجود مساجدی در
آن مسیر ،و اصرار به این نمازخواندن تا جایی کـه نمـاز اول وقـت فـو شـود ،یـا سـاعتی
8
منتظر بماند تا در آن مکان نماز خود را بخواند و بعد حرکت کند ،دال بر این تبرک اسـت.
سالم ،به تأسی از پدرش عبدالله بن عمر ،اقدام بـه تـرجیح نمـاز در مدـالهای پیـامبر در
 .1صباح علی البیاتی ،تببکیالصالح نواالخ ار ،س.02
 .3همان ،3 ،س.073
َ
 .4ربیع بن هادی عمیر المدخلی ،راءا َّ
الدحابة األخیار من ع
التبرک باألماکن واآلثار ،س.24
 .5نسائی ،سنن ،2 ،س ،07ح ( 616صحت سند این حدیث را البانی تأیید کرده است).
 .6ابنماجه ،سنن ،2۱7 ،3 ،ح .607
 .7ابنتیمیه ،مجموةةالبسائلوالمسائل ،0 ،س.3۱
 .8محمد ابن اسماعیل بخاری ،صح حیخاری ،3 ،س ،340-341ح .234-2۱1

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .2ابنحجر عسقالنی ،فتحالباریفیشبحصح حالبخاری ،3 ،س.022
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راهها میکردر 1و این تأسی را نهتنها سـایرین رد نکردهانـد ،بلکـه از دالیـل رد ادعـای تفـرد
2
ابنعمر در انجامدادن این اعمال است.
تبرک به منبر

 شاهد ما در اینجا ،عمل ابنعمر در تبرکجستن به محـل نشسـتن پیـامبر بـرمنبر و عمل عدهای از اصحاب در تبرکجستن به منبر پیـامبر اسـت ،کـه حـاکی از
3
تسری این برکت به چیزهایی غیر از اجزای منفدل از بدن پیامبر است.
اما اینکه برخی این عمل را اینگونه توجیه میکنند که این نشان خدوصیتی خاس در
منبر است که تسری به دیگر اماکن نـدارد 4،پـذیرفتنی نیسـت .زیـرا ،چنانچـه بکـر شـد و
خواهد آمد ،تبرک اصحاب به سایر اماکنی که با بدن پیامبر تمـا داشـته ،گـواه بـر
فقدان ویژگی خاس در این منبر استر بهویژه که احمد بن حنبـل هـم ایـن نـو تبـرک را
5
تجویز کرده است.
تبرک به مکان
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 همچنین نقل شده که حتی اگر پیامبر زیر سایه درختی مینشست عبدالله بن عمـراقدام به آبیاری و حفظ آن درخت میکرد 6.حتی اقدام به نمازخواندن در جایی میکرد کـه
پیامبر شترش را در آنجا میخوابانید 7.حال اگر عمل ایشان عملی برخالف عـرف و تعـالیم
دین (به زعم صحابه) بود ،دستکم یا بار ،چه در حاور و چه در نقلـی کـه فرزنـدش از
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 .1همان ،3 ،س ،342ح 2۱1ر ابن کثیر ،البدایةوالنهایة ،0 ،س.323
 .2صالح بن عبدالعزیز آل شی ،،هذهمفاه منا ،س.222 -224
 .3ابنسعد ،طبقاتالکببی ،3 ،س.337
 .4صباح علی البیاتی ،التببکیالصالح نواالخ اروالمشاهدالمقدس  ،س.03
 .5محمد ابن احمد بهبی ،س باةالمالنبالء ،33 ،س.232
 .6ابناثیر جزری ،اسدال ایة ،1 ،س ،111ش14۱2ر محمد ابن عمر واقدی ،م ازی ،1 ،س.3437
 .7احمد ابن حنبل ،مسند ،0 ،س ،113ح 7442ر محمد ابن اسماعیل بخاری ،صح حیخاری ،2 ،س ،317ح .3010

ایشان آورده ،انکار ،تقبیح و  ...از سوی حا ران صور میگرفت 1.سکو صحابه در این
مواقع جز تأیید چه عنوانی دارد؟
2
 اجازه احمد حنبل در مسحکردن حجره پیامبر. حدیث یئبیضاة دال بر تبرک صـحابه بـه چـاهی اسـت کـه پیـامبر از آب آننوشید و و و ساخت و باقی آب و و را در چاه ریختر و در آن منطقه هر کس به بیماری
3
سختی مبتال میشد بدنش را با آن آب میشستند و شفا مییافت.
تبرک به قبر

 .1صباح علی البیاتی ،تببکیالصالح نواالخ ار ،س.02
 .2محمد ابن احمد بهبی ،س باةالمالنبالء ،33 ،س.232
 .3ابنسعد ،طبقاتالکببی ،3 ،س.132
 .4بنفوزان ،کتابالبدود ،2 ،س326ر همو ،مناةالمالمجددین ،س.۱6

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

علمای وهابی میگویند علت اینکـه قبـر پیـامبر را در حجـره عایشـه قـرار دادنـد
جلوگیری از تبرکجستن مردم به آن بودر 4حقیقتی که روایا و تاری ،بـه نقطـه مقابـل آن
اشاره دارد.
 مروان ابوایوب انداری را میبیند که صور بر قبر پیامبر نهادهر وقتی با حالتانکار از او میپرسد چه میکنی؟ در جواب میگوید من به نزد پیامبر آمدهام نـه یـا
سنگ .این کالم حاکی از اعتقاد صـحابه بـه تفاو نداشـتن حـی و میـت پیـامبر در
برکا وجودی ایشان است .عالوه بر این ،کسی جز مروان او را منع نکرده و جالـب اینکـه
ادامه حدیث ،حاکی از قانعشدن مروان با این استدالل است .یعنی انکار مجدد یا حدیث و
آیهای بر تأیید نظرش نمیآورد ،بلکه در مقابل استدالل او سکو میکنـد .خـود ایـن امـر
گواه دیگری است که صحابه بین حی و میت پیامبر تفاوتی قائل نبودند .گویی مروان
با این جمله متوجه منظور او شده و بحث را ادامه نمیدهد ،که اگـر غیـر از ایـن بـود بایـد
شاهدی بر اثبا مدعای خود در مقابل کالم این شخص اقامـه میکـرد .گذشـته از ایـن،
شخدی که ای ن عمل را در این حدیث انجام داده ابوایوب انداری اسـت کـه پیـامبر
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پس از ورود به مدینه خانه او را برای اقامت برگزید .در احـوال ایشـان آمـده کـه بـه قـدری
ملتزم به پیروی از سنت بود که حتی از خوردن غذایی که پیامبر از آن اکراه داشـت،
1
خودداری میکرد.
 داستان بالل که پیامبر را در خواب دید و ایشان از بیوفایی بالل شکایت کرد .پـساز بیداری به مدینه آمد و به محض ورود گریان خود را به روی قبر پیـامبر انـداخت و
صـور بــر خـاک قبــر میکشـید 2.اگــر ایـن عمــل حـاکی از ســرایت ایـن برکــت از وجــود
پیامبر به تربت ایشان نیست پس چیست؟ بهعالوه ،احدی از صحابه ،از جمله امـام
حسن ،امام حسین و امیرالمـؤمنین ایـن عمـل او را تقبـیح نکردهانـد ،بلکـه بـا
احترام با او رفتار کردند و نیا میدانید که سکو صحابه در قبال این امر حاکی از تأییـد
این عمل است.
 سمهودی روایتی دارد به این مامون که ابنمنکدر (از اعاظم تابعین) در جمعـی ازاصحابش نشسته بود که ناگاه دیدند به سمت قبر پیامبر رفت و صورتش را روی قبر
گذاشت .وقتی علت را جویا شدند گفـت عار ـهای در خـود احسـا کـردم و بـدینسـان
استشفا کردم 3،که پس از انجامدادن این عمل نه تکفیر شد و نه بدعتگذار خوانـده شـد.
فقط علت را از او خواستند و ایشان هم بیان کرد .بهویژه که هی کس دربـاره استشـفا بـه
این نحو ،به ایشان معترض نشد و عمل او را تقبیح نکرد.
ً
 مجددا از ایشان نقل است که در نقطهای از صـحن مسـجد دراز میکشـید و در آن4
مکان غلت میزد .وقتی علت را پرسیدند گفت در خواب پیامبر را در این مکان دیدم.
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 .1ابنسعد ،طبقاتالکببی ،3 ،س.042
 .2ابنعساکر ،تاری دمشق ،6 ،س316ر یوس بن عبدالرحمن مزی ،تهذی الکمال ،2 ،س234ر ابن اثیر جزری ،اسهد
ال ایة ،3 ،س222ر علی ابن عبدالکافی السبکی ،شفاءالسقام.247 ،
 .3علی ابن عبدالله سمهودی ،وفاءالوفاءیاخباردارالمصطفی ،2 ،س.23۱
 .4همـانر هرچنـد ایــن عمـل ایشــان نمیتوانـد دسـتاویزی بــرای ایـن ســبا تبـرک باشـد ولــی میتوانـد حــاکی از اعتقـاد بــه
متبرکشدن اماکن به وجود مقد پیامبر باشد که در ایشان به نحو مبالغهآمیزی بروز کرده است.

 نیز روایت است که مردم از طریق حفرهای که بـه قبـر پیـامبر وجـود داشـت ازخاک قبر ایشان برمیداشتند تا اینکه عایشه مانع این کار شد 1.اکنون وهابیان که معتقدند
به انفراد صحابه نمیتوان تمسا کرد ،بلکه عمل عموم صحابه مالک است 2،باید بگویند
عمــل کــدام را بایــد پــذیرفت؟ مردمــی کــه از خــاک قبــر پیــامبر بــه قدــد تبــرک
برمیداشتند؟ یا از شخص عایشه که مانع این کار شد؟
 از ابنعمر نقل است که دستش را بر قبر پیامبر قـرار مـیداد و وقتـی از احمـدحنبل درباره امثال این اعمال پرسیدند آن را حمل بر وفور محبت کرد و مهـر جـواز بـر آن
نهاد 3.نهایت امر ایشان عمل اینگونه افراد را معلول محبت شدید به پیامبر دانسـته ،ولـی
هرگز از آن به بدعت ،شرک ،خرافه و  ...تعبیر نکرده است.
 از فاطمه زهرا نقل است که پس از دفن پیامبر بر مزار او حا ر شـد و مشـتی ازخاک قبر را برداشت و بر دیده نهاد 4.جدای از نفس این عمل ،که گواهی بر تبرک بر مزار
نبی مکرم است در هی کجا معار های از سوی اصحاب با این عمل ثبـت و ـبط
نشده که حاکی از مخالفتنکردن سایرین با این عمل است .از این گذشته ،خـود حاـر
زهرا از صحابی معتبر محسوب میشود که عمل او دلیلی بر جواز این بخش از تبـرک
به حساب میآید.
 از امیرالمؤمنین نقل است که شخدی سه روز پس از دفن پیـامبر بـه نـزدقبر او آمد و خود را روی قبر انداخت و خـاک قبـر را بـر سـر خـود میریخـت 5.ایـن نحـوه
مواجهه او با قبر پیامبر و در مقابل سکو صحابی کباری چـون علـی در مقابـل
این عمل گواه چه مطلبی جز تأیید است؟
 .2ناصر الدین البانی ،موسوة  ،1 ،س.332
 .3علی ابن عبدالله سمهودی ،وفاءالوفاءیاخباردارالمصطفی ،2 ،س.23۱
 .4ابوعبدالله الزرقانی المالکی ،شبحمواه الغدن ة ،32 ،س37۱ر نورالـدین هـروی ،شهبحالشهمائل ،2 ،س234ر علـی
ابن عبدالله سمهودی ،وفاءالوفاء ،2 ،س23۱ر محمد ابن احمد بهبی ،س باةالمالنبالء ،1 ،س.227
 .5علی ابن عبدالله سمهودی ،وفاءالوفاء ،2 ،س3۱7ر متقی هندی ،کنزالرمال ،2 ،س ،1۱7ح .2122

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .1علی ابن عبدالله سمهودی ،وفاءالوفاءیاخباردارالمصطفی ،2 ،س.333
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 وصیت عمر بر دفن او در جوار پیامبر 1خود بزرگترین گـواه بـر تسـری برکـاپیامبر به قبر و رجاء عمر در نیل به این برکت در اثر همجواری استر و توجیه این عمل به
همجواری با دوست دیرینه خود مخال مدعای وهابیان بر بیاطالعی پیـامبر پـس
از مرگ از اعظم خبرهای دنیا است 2که به طریق اولی شامل حال عمر نیز میشـود .ایـن
وصـیت خـاس عمـر نیسـت ،بلکـه عایشـه نیـز سـودای ایـن همجـواری را داشـت کـه بـا
3
درخواست عمر از مطلوب خود گذر کرد.
 .2دلیل دیگری که مخالفان تبرک به مدالهای نبـی میآورنـد حـدیثی از عمـر
است به نقل از معرور بن سوئد که میگوید در راهی با عمـر مـیرفتیم .متوجـه شـدیم کـه
مردم برای نماز به آن سو میرفتند .عمر پرسید اینها چه میکنند .گفتند این مسجد محـل
4
نماز پیامبر است .عمر گفت هر کس نمازی دارد در آنجا بخواند و اال باز گردد.
نقد
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 .3این حدیث در کتب صحاح بکر نشده است.
 .2بر فرض صحت سند ،به قرائن حالیه (به کار بردن لفـظ «امیرالمـؤمنین» از جانـب
معرور) زمان وقو این حدیث در زمان خالفت عمر بودهر یعنـی چنـد سـال پـس از وفـا
پیامبرر و احوال مردم در این تبرک حاکی از اعتقادی است که تا آن روز با مخالفتی مواجـه
نشده است ،جز به لسان عمر که اگر بود آنها چنین نمیکردند.
 .1در این روایت صحبت از گروهی از مردم است نه شخدـی واحـد کـه بگـوییم دچـار
اشتباه شده و اینها یا صحابه بودند یا تابعین که عملشان دال بر اعتقاد به جواز این عمل و
ً
حتی استحباب آن است .چون ظاهرا مسیر خود را منحرف کرده تا آن مکان را درک کنند.
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 .1محمد ابن اسماعیل بخاری ،صح حیخاری ،0 ،س ،30ح .1644
 .2همان ،7 ،س ،00ح .2720
 .3همان ،2 ،س ،341ح.3132
 .4ابنتیمیه ،اقتضاءالصباطالمستق م ،2 ،س.61

 .2این حدیث در راه مکه اتفاق افتاده که مسیری پرتردد است و در طول این سـالهـا
احدی این کار افراد را برای شخص عمر تعری نکرده و از او کسب تکلیـ نکـرده اسـت.
این خود دلیلی مااع بر اعتقاد عموم یا دستکم عدهای از صحابه یا تابعین بر این امـر
بوده است ،نه امری انفرادی از سوی شخدی مثل ابنعمر.
نهایت امر اینکه ،این کالم عمر ناشی از نو خاس رفتار آنها در انجامدادن ایـن فعـل
بوده ،ولی ادعای سد بریعه 1با وجود انجامدادن این عمل تـا آن زمـان ،آن هـم در سـطح
عموم و شواهد دیگر از عمل اصحاب ،که بکر شد ،نوعی خدشه به صـحت و قـو فهـم
سل (یعنی یکی از مبانی اعتقادی وهابیان) است.
تبرک به صالحان

علمای وهابی تبرک به صلحا را به طـور کلـی منکـر نیسـتند ،بلکـه در بهـرهمنـدی از
برکا وجودی آنها بخشی را تجویز کردهاند که عبار است از:
2
 .3استفاده از علم و اقتدا به آنها در اعمال صالحر
3
 .2درخواست دعا از آنها به جهت برکا انفسیای که دارندر
4
 .1تبرکجستن به صلحا با همنشینی و مجالست با اهل بکر از صلحار
در کارهایی مثل بوسیدن دست یا صالحان این عمل را از مقوله احترام قلمداد میکنند
نه تبرک( 5با اینکه در خدوس پیامبر همین بوسـیدن دسـت مدـداقی از تبـرک بـه

مساجد ،س34ر عبدالعزیز بن ناصر الرشید ،التنب هاتالسن ةةغیالرق هدةالواسهط ة ،س124ر ابـن تیمیـه ،اقتضهاءالصهباط
المستق ملمخالفةاصحابالجح م ،2 ،س.262
 .2صالح بن عبدالعزیز آل شی ،،التمه دلشبحکتابالتوح د ،2 ،س171ر محمد بن عثیمین ،المناهیالغفظ ة ،س.22
 .3ناصر الجدیع ،تببکانواة واقسام  ،س.263
 .4محمد ابن علی شوکانی ،تحفةالذاکبین ،س22ر ابنقیم جوزی ،الوایلالص من الکغمالط  ،س.30۱-307
 .5عبد اللطی بن عبدالرحمن آل شی ،،ة هونالبسهائلواألجویهةةغهیالمسهائل ،2 ،س6۱7ر محمـد عظیمآبـادی ،ةهون
المربود ،32 ،س311ر ناصر الدین البانی ،سغسغةاألحادیثالصح حة ،3 ،س.142

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .1ابنقیم جوزی ،إغاثةالغهفانمنمصایدالش طان ،3 ،س173ر ناصر الـدین األلبـانی ،تحهذیبالسهاجدمهناتخهاذالقبهور
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با شمرده میشود .)1اما دیگـر صـور تبـرک از قبیـل مسـح بـدن ،لبـا  ،خـوردن سـؤر
ایشان 2یا تبرک به قبر 3را از اقسام ممنو برمیشمارند 4،به دو دلیل:
 .3احدی از صحابه با بزرگان بعـد از پیـامبر چنـین نکـرده اسـت 5.حتـی ادعـای
6
اجما بر این امر شده است.
 .2این عمل ما را در معرض شرک و رویآوردن به غیرخدا قـرار میدهـد .پـس از بـاب
7
سد بریعه باید آن را کنار گذاشت.
در خدوس منع از تبرک به قبور صالحان ابنعثیمین تعبیر جالبی دارد .میگوید علت
اینکه به خاک این قبور نمیتوان تبرک کرد ایـن اسـت کـه .3 :میـت ایـن خـاک را لمـس
ً
نکرده (این کالم خود تلویحا حاکی از پذیرش تسری برکت به مکـان در صـور لمـس آن
است)ر  .2این خاک در معرض حیوانا نجس بوده (یعنی اگر این قبر محفـوظ باشـد کـه
در معرض چنین چیزی واقع نشود تبرکجستن به آن بالاشکال است؟)ر  .1اگر هـم ایـن
تبرک منت به نتیجهای شود این از قبیل امتحان الهی است( 8معابالله یعنی خدا بـه اراده
خود اثری کابب در تبرک به این قبر قرار میدهد تا بنده خود را گمراه کند؟).

 .1ابنالمقری ،البخصةفیتقب لال د ،س.72-0۱
 .2سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ،تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید الذی هو حق اللـه علـی العبیـد،
س.304
 .3بنباز ،فتاوی نور علی الدرب ،س.374
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 .4محمد بن عبدالوهاب ،مجموةةرسائلفیالتوح دواالیمان ،3 ،س.12۱
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 .5محمد بن ابراهیم آل شی ،،فتاویورسائل ،3 ،س342ر صالح بن عبـدالعزیز آل شـی ،،ههذهمفاه منها ،س221ر شـی،
صــالح آل شــی ،،محاضههباتوخط ه  ،0 ،س32ر بــنبــاز ،فتههاوینههورةغههیالههدرب ،2 ،س372ر محمــد بــن عبــدالعزیز
القرعاوی ،شبحکتابالتوح دمحمدینةبدالوهاب ،3 ،س.۱1
 .6ابو اسحاق شاطبی ،االةتصام ،2 ،س.۱
 .7ابنرجب ،حکمالجدیبةیاالذاةة ،س27ر بنفوزان ،شبحمسائلالجاهغ ةلمحمدینةبدالوهاب ،س21۱ر همو ،عقیـدا
التوحید ،س.332
 .8بنعثیمین ،فقه العبادا  ،لقاء الباب المفتوح ،جزء  ،3۱2س.22

پاسخ به دالیل

 .3پاس ،به مدعای اول این است که نمونههایی در وقو این عمل از سوی صـحابه و
ً
تابعین قرون فا له یافت میشود که ناقض مـدعای وهابیـان (خدوصـا ادعـای اجمـا )
است.
 عمر در جریان طلب باران ،عبـا  ،عمـوی پیـامبر ،را واسـطه میکنـد و خـدا را بـهجایگاه او و اجدادش میخواند 1.ابنحجر این را مدـداقی از تبـرک و استشـفا بـه صـلحا و
مجوزی برای توسعه این به سایرین میخواند 2.شاهد دیگر بر داللت این حدیث بر تبـرک،
عمل مردم پس از اجابت دعای باران است که اطراف ابنعبا را گرفته بودند و بدن او را
3
مسح میکردند.
4
 معاویه همین عمل (استسقا) را با یزید بن اسود انجام داد. اینکه حسن بدری را در بدو تولد نزد عمر بردند تا کام او را متبرک کنـد (عملـی کـهوهابیان فقط منحدر به پیامبر میدانند) .اگر تبرک به صحابه نیست مدداق چه میتواند
5
باشد؟
 دأب بزرگــان تــا ســالها بــر نمازخوانــدن در کنــار اســطوانه محــر (از ســتونهایمسجدالنبی) که محل نمازخواندن علی و امرای مدینه بود چه دلیلی جز تبرک به ایـن
مکان دارد؟ 6یا توصیه برخی از بزرگان به از دست ندادن نماز در کنار در خانه حار زهرا
7
( ) به علت اینکه مکان رفت و آمد حار علی بوده است؟
شبحنهجالبالغ  ،6 ،س262ر ابنتیمیه ،اقتضاءالصباطالمستق م ،2 ،س.336

 .1ابن ابیالحدید،
 .3ابناثیر ،اسدال ایة ،1 ،س ،71ش.2636
 .4یحیی بن شرف النووی ،المجموعشهبحالمههذب ،0 ،س70ر و ابـنحجـر ایـن سـند را تدـحیح کـرده اسـتر ابوالقاسـم
الاللکایی ،کباماتاول اءالغ  ،س.333
 .5ابوالفر جوزی ،صفةالصفوة ،2 ،س ،316ش.044
 .6علی ابن عبدالله سمهودی ،وفاءالوفاء ،2 ،س.20
 .7همان ،2 ،س.27

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .2ابنحجر عسقالنی ،فتحالباری ،2 ،س.236
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 درخواست ابنمطیع از امام حسین در متبرککردن چـاهی کـه او کنـده اسـت وپذیرش ایشان 1.اگر این درخواست اشتباه بود هرگز امام حسین آن را اجابت نمیکرد و
او را از امثال این کارها باز میداشت.
 خود پیامبر هم ترجیح میداد آبی که میخورد از مکانهایی باشـد کـه مسـلمانان از2
آن آبها و و میسازند و این را به امید کسب برکت دست مسلمانان انجام میداد.
 در تبرک به قبور صالحان هم با وجـود ادعـای علمـای وهـابی بـر شـرک خفـی 3یـاجلیبودن آن 4یا بدعتخواندن این اعمال 5امثال قبر ابو ایوب انداری سـالهـا از امـاکن
زیارتی و محل عنایت مسلمانان بوده است 6.نیز خاک قبر صـهیب رومـی را بـرای درمـان
بیمــاری تــب اســتفاده میکردنــد 7.همچن ـین اســت تبــرک مــردم بــه قبــر حمــزه 8و عمــر
9
بن عبدالعزیز.
 .2اینکه بخواهیم این عمل را از باب سد بریعه کنار بگذاریم و بگوییم با منع این قسم
از تبرک در واقع خود را از غور در ورطه شرک بر حذر داشتهایم یا اینکه با این کـار مـانع بـه
عجب افتادن صلحا میشویم 11،ادعایی است که با تعالیم پیامبر مبنـی بـر اینکـه بـر مـن

 .1ابنسعد ،طبقاتالکببی ،0 ،س.320
 .2علی ابن ابی بکر هیثمی ،مجمعالزوائد ،3 ،س232ر طبرانی رجال این حدیث را توثیق کرده استر علی بن حسام متقـی
هندی ،کنزالرمال ،6 ،س ،332ح.3۱13
 .3محمد بن ابراهیم آل شی ،،فتاویورسائل ،3 ،س.311

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

 .4عبداللطی بن آل شی ،،منها التأس س ،س226ر بن عثیمین ،فتاویارکاناالسالم ،س37۱ر بن فوزان ،المنتقهیمهن
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فتاوی ،جزء  ،37س30ر همو ،منمشاه بالمجددینفیاالسالم ،س.۱
 .5ناصر الدین البانی ،أحکامالجنهائز ،س272ر همـو ،أصـل صـفة صـالا النبـی ،س322ر بـنفـوزان ،االرشهادإلهیصهح ح
االةتقاد ،س.132
 .6حاکم نیشابوری ،مستدرک ،1 ،س ،03۱ح 0323ر ابنجوزی ،صفةالصفوة.366 ،3 ،
 .7علی ابن عبدالله سمهودی ،وفاءالوفاء ،3 ،س.74
 .8همان ،3 ،س.30
 .9محمد ابن احمد بهبی ،تذکبةالحفاظ.33 ،3 ،
 .11صالح بن عبدالعزیز آلشی ،،هذهمفاه منا ،س.222

ً
فرض است که هر چه از خیر و شر امت است به آنها بیـاموزم 1،کـامال معـارض اسـت .در
واقع ،این کالم انگشت اتهام را متوجه پیامبر میکنـد کـه ایشـان نعـوب باللـه در امـر
رسالت کوتاهی کرده (و چنین امر خطیری که به قـول شـما کثیـری از مـردم را بـه شـرک
مبتال کرده مسکو گذاشته) و وهابیان در صدد تکمیل آن برآمدهاند.
نتیجه
وهابیان در تبرک به رکنین ،قرآن ،زمزم و آثار جسمی پیـامبر بـا دیگـر مسـلمان
مشترکاند ولی در سایر اجزای کعبه و آثار مکانی که با بدن پیـامبر در تمـا بـوده،
مثل مدالی ایشان قائل به جواز نیستند .عمده دلیلشان هم فقدان عمل صحابه در اینها
است ،حال آنکه از طرق متعدد عمل صحابه در تبرک بـه آثـار بـهجامانـده از پیـامبر
اثبا شده است .پس بدعتبودن آن منتفی است .از جمله آثار باقیمانـده از پیـامبر
حجرهای است که قبر پیـامبر در آن قـرار دارد و تبرکجسـتن بـه آن نـهتنهـا بـدعت
نیست بلکه نوعی عمل به سنت هم محسوب میشود.

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .1مسلم نیشابوری ،صح حمسغم ،1 ،س ،3262ح .3۱22
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منابع
 .9ابنابیشیب ،بباالّ بنمحما،المصف یا االدیثیا ثاال ی ،رس ض مکتبةال شا.9041،
ه
هبةالّ ،الرح نهج الب غ ،بی وت  ارالکتبالعّمیة.9091،

ابیالحاسا،بزالاسنبن
 .4ابن 
 .2ابناثی ،بّی،اسد الغیبة،بی وت  ارالفک .9041،
 .0ابنالف اء،سحییبن س ،معینا القرآن،مص  ارالمص سة،بیت .
 .1ابن تیمیة،أحمابنبباالحّیم،اقتضیا الصراط المستقیم،بی وت  ارالع لمالکتب.9091،
 .1ابنتیمی ،احمابن بباالحّیم،مجموع الفتیثی،ماس

مجمعالمّکفها.9091،

 .1ابنتیمی ،احمابنبباالحّیم،مجموعة الرسیئل ثالمسیئل،رس ض لج ةالت اثالع بی،بیت .
 .1ابنجب سن،بباالّ ابنبباال حمن،الرح عمدة االد یم،رس ض  ارالوطنلّ ش  .9091،
 .1ابنجب سن،بباالّ بنبباال حمن،السنرا الولنی للمعتمنر ثالحنی ،رسر ض  ارالروطنلّ شر ،
بیت .
 .94ابنحج بدقالنی،احماابنبّی،یتح البی ی ینا النرح صنحیح البخنی ی،بیر وت  ارالفکر ،
بیت .
 .99ابنح بلشیب نی،احمابنمحما،مسفد،بی وت م دةال

لة.9049،

 .94ابنرجب،بباال حمنابناحما،د م الجندیرة بیالذاعنة،تحقیر :ببراالق رارنر ،ود ،مشر :
ارالم مو 9114،م .
 .92ابن م س ،احمابنف رس،معجم مقیییس اللغة،بی وت  ارالفک .9111،
 .90ابن عا،محما،العبقیت ال بری،بی وت  ارالکتبالعّمیة.9094،
 .91ابنبد م ،بّیبنحدن،تی یم ثمشق،بی وت  ارالفک .9091،
 .91ابنفو ا ،ص لح،اعینة المستفید،رس ض م دةال

لة.9042،

 .91ابنفو ا ،ص لح،اال الیث الا صحیح االعتقیث،رس ض  ارابنجو ی.9044،
 .91ابن فو ا ،ص لح،التودید،رس ض و ارتالش و اال المی .9042،
 .91ابنفو ا ،ص لح،المفتقا م یتیثی،بیج بین ،بیت .
 .44ابنفو ا ،ص لح،الرح مسیئل الجیللیة لمحمد ب عبدالولیب،رس ض  ارالع صمة.9049،
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

 .49ابنفو ا ،ص لح،عقیدة التودید،رس ض  ارالع صمة،بیت .
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 .44ابنفو ا ،ص لح،کتیب الرثثث،رس ض  ارالع صمة،بیت  .
 .42ابن فو ا ،ص لح،مجموع یتیثی،رس ض  ارابنخزسم .9040،
 .40ابنفو ا ،ص لح،م اع م المجدثی ،بیج  ارالم سا.9049،
 .41ابنفو ا ،ص لح،م مشیلیر المجدثی ،رس ض و ار االو، ،بیت .
 .41ابن،اام ،بباالّ بناحما،ال ییا یا یق االمیم ادمد،بیج  ارالکتبالعّمی .9090،
 .41ابنمثی ،ا م بیلبن بم ،البدایة ثالفهییة،بی وت  ارالفک .9041،

 .41ابنم ج ،محمابن سزسا،سف ،رس ض  ارال

لةالع لمیة.9024،

 .41ابنم ظور،محمابنمک م،لسین العرب ،چ پ وم،بی وت  ارالص ر،بیت  .
 .24أبو افتحالّ ،أل یتوی للشیم االبینا،مک مکتبةمدجاال بوی،بیت  .
 .29ا ه ی،محمابناحما،تهذیب اللغة،بی وت  اراحی ءالت اثالع بی.4449،
 .24ام مرض ،بّیبنمو ی،یق الریی،مشها م گ لجه نیام مرض .9041،
 .22آیشیخ،شیخص لح،محییرات ث خعب،مجموب ایا 94جّد  رسوبحثاسش م ب صورت
مکتو  رآمالا ت .
 .20آیشیخ،ص لحبنبباالعزسز،التمهید،بیج  ارالتوحیا.9040،
،__________________ .21لذه مفیلیمفی،رس ض ا ار المد جاوالمش رسعالخی سة.9044،
 .21آیشیخ،ببراالّطی برنببراال حمن،عینون الرسنیئل ثاالجوبنة علنا المسنیئل،رسر ض مکتبرة
ال شا،بیت .
،________________________ .21مفهی التأسیس ثالتقدیس،بیج  ارالهااسة،بیت .
 .21آیشیخ،محمابناب اهیم،یتیثی ث سیئل،مک مطبعةالحکومة.9211،
 .21الب نی،ن ص الاسن،اد یم الجفیئز،رس ض المکتباال المی.9111،
،____________ .04اصل صفة ص ة الفبا (ص)،رس ض مکتبةالمع ر لّ ش والتو سع.9041،
،____________ .09تحذیر السیجد م اتخیذ القبو مسیجد،بی وت مکتباال المی،بیت .
،____________ .04دجة الفبا (ص)،بی وت مکتباال المی.9211،
،____________ .02سلسلة االدیثیا الصحیحة،رس ض مکتبةالمع ر .4444،
،____________ .00صحیح اباثاثث (االم)،موست م د ی اس.9042،
،____________ .01صحیح الجیمع الصغیر،بیج المکتباال المی،بیت .
،____________ .01مفیسک الحج ثالعمرة،بیج مکتبةالمع ر ،بیت .
،____________ .01موسوعة،ص ع ء م مزال عم .9029،
،____________ .01ال یتوی للشیم االلبینا،بیج بین ،بیت .
،____________ .01سلسل الصحیحة،بیج بین ،بیت .
 .14بخ ری،محمابن ا م بیل،الجیمع المسفد الصحیح،بیج  ارطوقال ج .9044،
 .14بنب ،بباالعزسز،تحفة االخوان،رس ض و ار الشنو اال المیة.9042،
 .12بنب ،بباالعزسز،یتیثی نو علا الد ب،بیج بین ،بیت .
 .10بنب ،بباالعزسز،مجموع یتیثی،بیج  ارطوقال ج .9044،
 .11بنب ،بباالعزسز؛ابنبثیمین؛ابنجب سن،یتیثی لس میة،اصحیب الفضنیلة العلمنیا،رسر ض 
ارالوطن.9091،

نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...

 .19بغوی،ابومحماحدینابنمدعو ،الرح السفة،چ پاوی،ب بدت

 ارابن،یم .9041،
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 .11بنب ،بباالعزسز؛العثیمین،محمابنصر لح،یتنیثی مهمنة لعمنوم االمنة،رسر ض  ارالع صرمة،
.9092
 .11بی تی،صب حبّی،تبرک بیلصیلحی ثاالخیی ثالمشیلد المقدسة،بی وت مجمرعالعر لمیالهرل
البیت.9041،
 .11تمیمیبدتی،محمابنحب ،التعلیقیت الحسین،جال  ارب و س لّ ش والتو سع.4442،
 .11تمیمی،بباال حمنبنحدن،یتح المجید ،،ه ل مطبعةالد ةالمحماسة.9111،
 .14جاسع،ن ص بنبباال حمن،تبرک انواع ث اقسیم ،رس ض مکتبةال شا.9099،
 .19جو ی،ابن،یم،اغی ة اللفهین م مصیید الشیعین،رس ض مکتبةالمع ر ،بیت .
،__________ .14الوابل الصیب م ال لم العیب ،،ه ل  ارالحاسث.9111،
،__________ .12زاث المعیث،بی وت م دةال

لة.9091،

 .10جو ی،بباال حمن بنبّی،صفة الصفوة ،،ه ل  ارالحاسث.9049،
 .11جوه ی،ا م بیلبن حم ،الصحیح،بی وت  ارالعّم.9114،
 .11حّبی،بّیبناب اهیم،انسین العینون ینا سنیرة االمنی المنأمون،بیر وت  ارالکتربالعّمیرة،
.9041
 .11ذهبی،محمابن احما،تذکرة الحفیظ،بی وت  ارالکتبالعّمیة.9091،
 .11ذهبی،محمابن احما،سیر اع م الفب ا ،،ه ل  ارالحاسث.9041،
 .11رایباالصفه نی،الحدینبنمحما،المفرثات یا غریب القرآن،بی وت  ارالقّم.9094،
 .14ر ،نی،محمابنبباالب ،ی،الرح الموالب اللدنیة،بی وت  ارالکتبالعّمیة.9111،
 .19بکی،بّیبن بباالک فی،الفیا السقیم،بیج بین .9091،
ّ .14یم ،فهابنن ص بنإب اهیم،مجموع یتیثی ب عثیمی ،بی وت  ارالوطن .9092،
 .12مهو ی،بّیبنبباالّ ،ثییا الوییا،بی وت  ارالکتب.9091،
 .10ش طبی،ابوا ح ق،االعتصیم،مص المکتبةالتج رسةالکب ی،بیت .
 .11شوم نی،محمابن بّی،تحفة الذاکری ،بی وت  ارالقّم.9110،
 .11شیب نی،احمابنح بل،مسفد،محق :شعیباالرن ود،بیج م دةال
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

صاسقیبظیمآب ی،محمااش

.11
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لة.9049،

،بو المعبو ش ح نابری اوو ،بیر وت  ارالکتربالعّمیرة،

 .9091
 .11طب انیّ ،یم

بن احما،المعجم ال بیر ،،ه ل مکتبةابن تیمی ،بیت .

 .11بباالوه ّ ،یم بن بباالّ ،تیسیر العزیز الحمید،بی وت المکتباال المی.9042،
 .14بباالوه ،بباال حمنبنحدنبنمحما ،سیئل ث یتیثی الشیم،رس ض  ارالعص مة .9094،
 .19بثیمین،محمابنص لح،الشرح الممتع علا زاث المستقفع،بیج  ارابنجو ی.9041،
،________________ .14المفیلا اللفظیة،رس ض  ارالث س .9091،

،________________ .12تعلیقیت علا ال ییا الب قدام ،بیج بین ،بیت .
،________________ .10الرح ییض الصیلحی ،رس ض  ارالوطن.9041،
،________________ .11یتیثی ا کین االس م،رس ض  ارالث س .9040،
،________________ .11یتیثی نو علا الد ب،رس ض م د بن بثیمینالخی سة،بیت .
،________________ .11یق العبیثات،رس ض م د بن بثیمینالخی سة،بیت .
،________________ .11یق العبیثات،لق ءالب المفتوح،رس ض مو،عالشبکةاال المیة،بیت .
 .11ف مهی،محمابنا ح ق،اخبی م ة یا قدیم الدلر ث ددیث ،بی وت  ارخض .9090،
 .14فی و آب ی،محما بن سعقو ،القیموس المحیط،بی وت م دةال

لة.9041،

 ، .19طبی،محمابناحما،الجیمع الد یم القرآن ،،ه ل  ارالکتبالمص سة.9210،
 ، .14ب وی،محمابنبباالعزسز،الجدید یيالرح کتیب التودید،رس ض رفح ء،بیت .
 .12اللک ئی،هبةالّ بنحدن،کرامیت اثلییاالل ،رس ض  ارطیب .9094،
 .10متقیه ای،بّی بنحد م،کفز العمیئ،بی وت م دةال

لة.9049،

 .11ماخّی،ربیعبنه ی،برااة الصحیبة االخیی ،رس ض  ارالم ه ج،بیت .
 .11مزی،سو

بنبباال حمن،تهذیب ال میئ یا اسمیا الرجیئ،بی وت م دةال

لة.9044،

 .11مق ی،محماابناب اهیم،الرخصة یا تقبیل الید،رس ض  ارالعص مة .9041،
 .11ن صر ال شرریا،ببرراالعزسررز،التفبیهننیت السنفیة علننا العقینندة الواسننعیة،م صررورس (مصر  ار
اال المیة،بیت .
 .11ند ئی،احماابنشعیب،سف ،بی وت مو دةال
 .944نووی،سحییبنش

لة .4449،

،المجموع الرح المذلب،بی وت  ارالکف ،بیت .

 .949نیش بوری،محمابنبباالّ ،المستد ک علا الصحیحی ،بی وت  ارالکتب.9099،
 .944نیش بوری،مدّمبنحج ج،المسفد الصحیح،بی وت  اراحی ءالت اثالع بی،بیت .
 .942وا،ای،محمابنبم ،المغیزی،بی وت  اراالبّمی.9041،
 .940روی،ابوم صور،تهذیب اللغة،بی وت  اراحی ءالت اثالع بی.4449،
 .941ه وی،نورالاسن،جمع الوسیئل یا الرح الشمیئل،مص المطبعةالش فیة،بیت .
 .941هیثمی،بّیبنابیبک ،مجمع الزثائد ،،ه ل مکتبةالقا ی .9090،
نقد دیدگاه وهابیت در مسئله تبرک...
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صفحـات832-73:تاریخدریـافت8939/83/82:تــاریختأییـد8931/35/53:

الفیه جهادی رد شبهجزریه؛ ربرسی رویکرد و عملکرد القاعده شبهجزریه
*
**

چکیده
یمن در جنوب شبهجزیره عربسـتان ،از دیربـاز و از همـان نخسـتین سـالهای پـس از
مسلمانان این منطقه به شـجاعت و قیـام
بعثت پیامبر محل توجه مسلمانان بود.
ِ

در دورههــای مختلـ تــاریخی شــهرهاند و نقشــی مهــم در حــوادث صــدر اســالم ایفــا
کردهاند .القاعده نیز به عنوان یکی از اصلیترین گروههـای سـلفی  -جهـادی معاصـر،
پایگاهی در این منطقه دارد که پس از ادغام با گروه القاعده در عربسـتان سـعودی ،بـه
القاعده شبهجزیره تغییر نام داد و به منطقه حاکمیت خود وسعت بخشید .در این مقالـه
میکوشیم فعالیتهای القاعده در شبهجزیره و همچنین رویکردها و عملکردهای ایـن
گروه را بررسی کنیم ،از جمله مسائلی همچون سیر شکلگیری این گروه ،خط فکـری،
رهبران و شخدیتها ،و عملیا های القاعده شبهجزیـره .جسـتوجوی دقیـق و تتبـع
گسترده کتب و منابع الکترونیکی و پایگاههای اینترنتی در مو وعا فـوق و تحلیـل و
بررسی اطالعا گردآوریشده نشان میدهد القاعده شـبهجزیـره ،یکـی از اصـلیترین
گروههای سلفی  -جهادی است که توانسته است بـا برنامـهریزی گسـترده ،خـود را بـه
عنوان یکی از مهمترین گروههای خاورمیانه مطرح کند و با انتشار مجلـه المالحهم بـه
دو زبان عربی و انگلیسی ،ایدئولوژی خود و همچنین فعالیتهای خـود را بـه خـار از
مرزهای جغرافیایی ،بهخدوس اروپا و آمریکا صادر کند .با دقت در اقداما القاعده در
* پژوهشگر حوزه سلفیه و کارشناسی ارشد زبان انگلیسی.
** دانشجوی دکترای مدرسی تاری ،و تمدن اسالم دانشگاه تهران.

شبهجزیره درمییابیم که ایـن تشـکیال سـعی دارد ایـدئولوژی خـود را ،کـه مقابلـه بـا
آمریکــا و دولتهــای مشــابه اســت ،بــا تعبیــر «کفــار» بــه عنــوان دشــمن دور در کنــار
دولتهای مسلمان به عنوان دشمن نزدیا ،نمایش دهد.
کلیدواژهها :القاعده ،القاعده شبهجزیره ،سلفیه جهادی ،یمن ،ناصر الوحیشی.

مقدمه
القاعده شبهجزیره در ژانویه  2443از ادغام القاعده عربستان سعودی و یمن به وجود
آمد و در شرق یمن مستقر شد .رهبری این گروه را ناصر الوحیشـی ،دسـتیار یمنـی سـابق
اسامه بنالدن به عهده دارد .همچنین ،معاون فرماندهی آن به عهده سعید الشهیری بود
ً
که اهـل عربسـتان سـعودی اسـت و سـابقا در گوانتانـامو زنـدانی بـود .ایـن گـروه از نگـاه
سرویسهای امنیتی غربی ،مهمترین و فعالترین بخش شبکه القاعده است کـه حتـی از
شاخه پاکستانی آن نیز فعالتر است 2.اقداما اخیر القاعده در شـبهجزیره و بـهخدـوس
یمن نشان داد که این گروه با آنچه در سـالهای موسـوم بـه جهـاد علیـه هجـوم شـوروی
سابق به افغانستان ریشه انداخته و رشد کرده ،متفاو است.
القاعده شبهجزیره هدف خود را سرنگونی خاندان سلطنت سعودی و حکومـت یمـن و
تأسیس خالفت اسالمی معرفی کردهاند .قبل از ادغام القاعده عربستان سعودی و یمـن،
ً
هــر کــدام از ایــن دو گــروه عملیا هــایی را در ایــن دو کشــور انجــام میدادنــد .مــثال
بمبگذاریهای ریاض در سال  2441و حمله به سفار ایاال متحده در صنعا از جملـه
اقداما این گروه قبل از ادغام است .همچنین ،عملیا های دیگری نیز منتسب به ایـن
گروه شده است .از جمله آنها اقدام به بمبگذاری در هواپیمـای مسـافربری آمریکـایی در
دسامبر  2443بود که آمریکا ،القاعده شبهجزیره را مسئول این عملیا دانست.
عمده تمرکز القاعده شبهجزیره در جنوب این منطقه و کشور کنونی یمـن اسـت و ایـن
گروه کمتر در کشور عربستان سـعودی فعالیـت دارد .بـه نظـر میرسـد علـت اصـلی آن از
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1. AQAP.

« .2تنظیم قاعدا الجهاد فی جزیرا العرب الفر االخطر لتنظیم القاعدا» ،در :پایگاه خبری رأی الیوم 3 ،ژانویه .2430

طرفی یکدارچگی حکومت کشور عربستان سعودی و قدر نظامی ایـن کشـور و از طـرف
دیگر ناامنی کشور یمن و ع حکومت مرکزی است که زمینه را برای فعالیت این گـروه
مهیا میکند .همچنین ،موقعیت ویژه و استراتژیا کشور یمـن نیـز از دالیـل عمـده نگـاه
ویژه القاعده به این کشور است .یمن کشوری است که به علت و عیت ویژه آب و هوایی و
جغرافیایی و همچنین بندرهای مهم ،ارزشمندی ویژهای دارد .در جنوب غربی این کشـور
تنگه بابالمندب است که میان دریای سرخ و اقیانو هنـد جـا گرفتـه اسـت و بـهنوعی
ریشهایترین و نزدیاترین آبراه میان شرق و غرب به شمار میرود .همچنین ،کشور یمن
میتواند با بستن این تنگه پراهمیت ،دریای سرخ را کنترل کند و حتی از ورود کشـتیها و
خرو آنها از این دریا ،جلوگیری کند 1.بهعالوه ،نزدیکی این کشور به شاخ آفریقا به علـت
کشمکشهای ابرقدر ها در نیمـه دوم قـرن بیسـتم بـر حساسـیت موقعیـت ایـن منطقـه
افزوده است .محاصره بابالمندب از سوی نیروهای ارتش مدر در جنـگ پـن روزه سـال
 3327تجربهای تاریخی برای رژیم اشغالگر قـد بـود .لـذا امنیـت یمـن بـرای آن رژیـم
2
اهمیت حیاتی دارد.
 .1سیر شکلگیری

فصلنام مطالرهات
 .1یحیی فوزی« ،علل شکلگیری و ماهیت جنبشهای سیاسی در خاورمیانه ،مطالعه موردی یمن» ،در :
جهاناسالم ،3 ،ش ،3بهار  ،3133س.33
 .2برگرفته از :داوود کریملو« ،آشنایی با کشور یمن» ،در :مجغ موةود ،دیماه  ،31۱۱ش.346
3.
http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/dec/06/jihadisyemen/?page=1
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ریشههای شکلگیری نیروهای سلفی جهادی در یمن معاصر به حدود  10سال قبل،
اوایل حکومت عبدالله صالح ،باز میگرددر یعنی اواخر سال  ،33۱4که دولت علی عبدالله
صالح در شمال یمن ،با اعالم جنگ علیه مارکسیستهای جنوب یمن ،آنها را کفار خواند
و جنگ خود را جهاد معرفی کرد .علی عبدالله صـالح هـزاران نفـر از یمنیهـا را کـه علیـه
شوروی در افغانستان جنگیده بودند ،به جنوب این کشور خواند 3تا با مارکسیستهایی کـه
شوروی از آنها حمایت میکرد ،در آن مناطق مبارزه کنند .درخواست صالح بـرای برگشـتن
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این مجاهدان به جنوب یمن با اتحاد آنها برای شکست تجزیهطلبان همراه شد .در اوایـل
سال  ،3334هـزاران نفـر از مجاهـدان پـس از جنـگ بـا شـوروی در افغانسـتان بـه یمـن
بازگشتند و پایهگذار القاعده در یمن شدند .این ارتش زمینی نیروهـای جهـادی ،کـه حـاال
متشکل از افرادی بود که تحت اشراف اسامه بنالدن در افغانسـتان تربیـت شـده بودنـد،
گروه شبهنظامی را بـا نـام جهـاد اسـالمی (از سـال  3334تـا  )3332در یمـن پایهگـذاری
2
کردند 1و عملیا هایی در بین سالهای  333۱تا  2441در یمن از خود نشان دادند.
ً
پس از آن القاعده در این منطقه نسبتا به حالت خلسـه درآمـدر تـا وقتـی کـه در فوریـه
 21 ،2447نفر ،که محکوم به اقـداما تروریسـتی بودنـد ،از زنـدانی در صـنعا گریختنـد.
بسیاری از این فراریها بعدها کوشیدند القاعده را از نو پایهریزی کرده ،بـا احیـای آن 6دور
تازهای از حمال خود را آغاز کنند .در میان آنها شخدی به نام ندـیر الوحیشـی بـود کـه
بعدها رهبر القاعده شبهجزیره شد.
در اواخــر  ،244۱در پــی ســرکوبهایی کــه دولــت عربســتان انجــام داد ،باقیمانــده
دستههای القاعده به سمت مناطق مرزی در یمن گریختند 4و القاعده شبهجزیره در ژانویه
 2443بـا اتحـاد بــین شـاخه سـعودی و یمنــی القاعـده شـکل گرفــت 5.ایـن گـروه خــود را
زیرمجموعه گروه سلفی جهادی القاعده به رهبری ایمن الظواهری معرفی کردنـد و ملـزم
به اطاعت از سازمان مرکزی القاعده دانستند .آماری کـه ابتـدا از ایـن گـروه اعـالن شـد،
جمعیتی در حدود دویست یا سیدد نفر بود 6.وزار خارجـه آمریکـا تعـداد ایـن افـراد را در
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 .1عبدالباری عطوان ،الدولة االسالمیة الجذور التوحش المستقبل ،س.30
2. http://www.ctc.usma.edu/posts/a-false-foundation-aqap-tribes-andungoverned-spaces-in-yemen
3. http://www.carnegieendowment.org/files/0708carnegie-yemen.pdf
4. http://www.newrepublic.com/article/politics/al-qaeda-the-arab-peninsulaprimer
5. http://www.cfr.org/terrorist-organizations-and-networks/al-qaeda-k-al-qaidaal-qaida/p9126
6. http://www.lawfareblog.com/2012/11/gregory-johnsen-on-yemen-and-aqap/

 ،2432هزار نفر برشمرده است 1.این عدد خود نشاندهنده افزایش تعداد این افراد نسبت
به سال  2443است.
آغاز انقالب مردمی یمن علیه دیکتاتوری علی عبدالله صالح و ریختن مـردم معتـرض
به خیابانهای صنعا و دیگر شهرها عاملی شد تا شبهنظامیان القاعده بهتدری نفـوب خـود
در این کشور را به دلیل نبود دولت مرکزی ،بهخدـوس در شـهر زنگبـار ،در جنـوب یمـن
افزایش دهند .القاعده توانست از بیثبـاتی کشـور نهایـت اسـتفاده را بکنـد و شـورشهای
داخلی خود را بین سنینشینها گسترش دهد 2.پس از عزل علی عبدالله صالح از قدر ،
مندور هادی ادعا کرد که سعی دارد کشور را به سمت دموکراسی سوق دهد .او دشـمنان
داخلی خود را شورشیهای القاعده شبهجزیره و شیعیان حوثی معرفـی کـردر امـا شـیعیان
حوثی توانستند در دسامبر  2432به قدر برسـند و مندـور هـادی را در فوریـه  2430بـه
صنعا فراری دهند .جمعیتی که اکنـون منـابع مختلـ بـرای القاعـده شـبهجزیره تخمـین
میزنند از هزار 3تا سه هزار 4برآورد میشود.
 .2خط فکری

ایــدئولوژی و گفتمــان القاعــده شــبهجزیره بــر پایــه ســلفیه جهــادی بنــا شــده اس ـت.
«جهادگرایی سلفی یا سلفیه جهادی» به جریـانی در درون سـلفیگری گفتـه میشـود کـه
گری علمی را رد کرده و جهاد و جنگ را راهی مناسـب و ـروری بـرای
دیدگاههای سلفی ِ
مقابله با حمال غرب و حاکمان کشـورهای اسـالمی علیـه اسـالم میداننـد 6.نیروهـای

5

map-Isis-Boko-Haram-and-other-affiliates-strongholds-across-Africa-andAsia.html
4. Ivan Eland, The Failure of Counterinsurgency: Why Hearts and Are Not
Always Won, p. 144.
« .5تنظیم القاعدا فی جزیرا العرب» ،پایگاه خبری الجزیرا.2432/32/37 ،
6. Meijer, Roel. “Yūsuf al-'Uyairī and the Making of a Revolutionary Salafi
Praxis”. Die Welt des Islams (Brill Academic Publishers), no. 3 (Nov 2007):
422–459. Retrieved 2014-07-28.
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1. http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224829.htm
2. http://www.cfr.org/yemen/yemens-houthis/p36178
3. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/al-qaeda/10893889/Al-Qaeda-
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سلفی  -جهـادی هـدف خـود را پـاککـردن جامعـه اسـالمی از رفتارهـای غیـر اسـالمی
میدانند و ایدئولوژی ایشان الهامبخش بسیاری از گروههای مسلح مانند القاعـده در آغـاز
ً
قرن  23بوده است 1.همچنین در تعریفی دیگر ،که ظاهرا خود سلفیه بیان کردهانـد آمـده
است که گروههای سلفیه جهادی سعی دارند به وسیله جهاد با طاغو ها ،توحید را بـر پـا
دارند 2.القاعده شبهجزیره نیز گفتمان خود را بر پایه جهاد قرار دادهانـد و گفتهانـد «جهـاد،
غایت وجود و سنتی ربانی است که حیا جز به وسیله آن کامل نمیشود» 3.بر پایه همین
منطق و ایدئولوژی جریان جهادی القاعده شبهجزیره شکل گرفته است و در منابع فکـری
4
و عقیدهای آنها وارد شده است.
5
ویژگی القاعده شبهجزیره ،اتکا بر روایت «مشرکان را از جزیراالعرب خار کنید» است
که مجوز شرعی برای مقابله با دشمنان در شبهجزیره شده است .از اینرو آنها این منطقـه
را تبدیل به منطقهای جهادی کردهاند .در کنار آن ،روایتی از پیامبر در فایلت اهـل
یمن و همچنین اخباری است که بشار به خرو دوازده هزار نفر یاریدهنده خدا و رسول
خدا از أبین عدن میدهد 6.این احادیث باعث تقویت دیدگاه القاعده شبهجزیره شـده
7
و آنها نیز برای خود مسئولیت بیشتری در زمینه «ندر دین» قائلاند.
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Praxis”, Die Welt des Islams (Brill Academic Publishers), no. 3 (Nov 2007):
422–459, Retrieved 2014-07-28.
 .2ابورمان ،االصالح السیاسی فی الفکر االسالمی :المقاربا  ،القوی ،االولویا  ،االستراتجیا  ،س.274
 .3سعید علی عبید ،تنظیم القاعده :النشأا ،الخلفیة الفکریة االمتداد ،س.301
 .4عبدالقوی حسان ،الحبکةاالسالم ةفیال من:دراسةفیالفکب والممارسة ،س 76و .7۱
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شیءمنفقههاوفوائدها ،ح ،7 ،26۱2س.707
 .7عبد القوی حسان ،الحرکة االسالمیة فی الیمن :دراسة فی الفکر والممارسة ،س.73

 .1عبدالباری عطوان ،الدولة االسالمیة الجذور التوحش المستقبل ،س.34
 .2برای اطالعا بیشتر نا :.ندا نظمی« ،القاعده و مسئله جهاد» ،در :مطالراتخاورم انه  ،ش ،31۱۱ ،03-0۱س-326
.37۱
 .3محمد علیبا« ،دولت مستعجل القاعده در یمن» ،روزنام جامجم ،ش ،34/33/27 ،112۱س.34

سلفیه جهادی در شبهجز یره؛ ...

در کنار اینها ،القاعده شـبهجزیره ،هماننـد سـازمان مرکـزی القاعـده ،اصـولی دارد ،از
جمله:
نـو حاکمیــتر تحکـیم شــریعت اســالمی و تشـکیل حکــومتی کــه مطـابق بــا دولــت
پیامبر در مدینه است.
کفر به طاغو ر تکفیر هر تشکیالتی که با شریعت مطابق نیست.
والء و براءر التزام مطلق به جماعت مسلمان موحد و برائتجستن از کفار و مشرکان و
مرتدان.
تغییر نو دعو به اسالمر خـرو از دعـو نظـری اسـالم بـه جهـاد مسـلحر زیـرا در
1
و عیت کنونی فقط جهاد است که وسیله تغییر و رسیدن به هدف اسالمی است.
بنابر مطالب بکر شده ،مؤلفههای اصلی تفکر القاعده بر سه محـور جهـاد و مبـارزه بـا
کفر ،بازیابی هویت گذشته (بازگشت به اسالم راستین) و پاکسازی کشورهای اسالمی از
حاکمان فاسد تکیه دارد 2.مطلب دیگری که نشان از اندیشـه سیاسـی و خـط فکـری ایـن
گروه دارد ،سخنانی اسـت کـه برخـی رهبـران ایـن گـروه بـه مناسـبتهای مختلـ بیـان
داشتهاندر از جمله مهمترین این افراد ،طارق الذهب ،از اصلیترین نظریهپردازان القاعـده
شبهجزیره است ،که بررسی سخنان وی ما را تا اندازهای با افکار القاعـده شـبهجزیره آشـنا
میکند .وی در یکـی از سـخنرانیهای خـود گفـت« :خالفـت اسـالمی از سـوی خداونـد
متعال است و این خالفت بهزودی بر پا خواهد شد .همه ما در این راه جان ،مال ،زندگی و
فرزندانمان را فدا خواهیم کرد .هرا و تر نداریم ،چراکه پیروزی از آن خداوند اسـت و
پیروزیها نیز نزدیا است .بهزودی شبهجزیره محمد آزاد خواهد شد» 3.وی دربـاره
اهداف القاعده در شبهجزیره میگوید« :ما برای رفع ظلم و ستم ارتش و مسئوالن دولتـی
در حق مردم مسلمان یمن عملیا خود را انجام میدهیم .خواسـت مـا اقـدام بـر اسـا
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شریعت اسالمی ،حمایت از شهروندان یمن ،رفع ظلم و تبعیض و برقـراری مسـاوا بـین
1
مردم به دور از تبعیضهای قبیلهای و نژادی است».
طارق اتهام خود مبنی بر همکاری با علی عبدالله صـالح و فرزنـدانش را رد مـیکنـد و
من نامشرو دانستن دولت صالح میگوید« :من آمادگی دارم که بـا عملیـا انتحـاری،
صالح و فرزندان وی را ،که طاغو هستند ،از بین ببرم» 2.همچنین ،درباره الحوثیها نیز
میگویــد« :مــا اولــین درگیــری نظــامی را در ردا بــا حوثیهــا داشــتیم و پــس از درگیــری
سنگینی با آنها آتشبس برقرار شد . ...علی عبدالله صالح هم با حوثیها مماشا داشته و
برخی از سران حزب کنگره نیز بنا بر توصیه رؤسای خود با حوثیها بعـد از اماـای طـرح
3
شورای همکاری ارتباط دارند».
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ً
فعالیتهای القاعده در شبهجزیره تقریبا از ابتدای قرن حا ر شرو شده است و یکی
از اولین حمال این گروه ،حمله به نـاو جنگـی آمریکـایی  DDG- USS Cole 67در
اکتبر  2222بوده که القاعده مسئول مستقیم آن بود و بر اثر آن  11سرباز این کشور کشته
شدند 4 .در سال  2222نیز القاعده به کشتی فرانسوی نفتکش لیمبـورگ در خلـی عـدن
حمله کرد که باعث صدما بسیاری به این کشـتی شـد .مرکـز دادهای تروریسـم جهـانی،
کشتار سال  2222در کوبار را نیز به این گروه نسبت میدهد.
عالوه بر چندین حمله در عربستان سعودی و گروگانگیری و سربریدن پاول جانسون
در سال  5،2222این گروه مظنون اصلی مرتبط با بمبگذاریها در دوحه و قطر در مار
 2222است .از جمله عملیا های مهم القاعـده شـبهجزیره ،تدـمیم بـرای تـرور یکـی از
شاهزادگان سعودی بود ،که البته ناکام ماند .امیر محمد بن نای بن عبدالعزیز ،شاهزاده
 .1همان.
 .2همان.
 .3همان.
4. http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Cole_bombing
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Marshall_Johnson,_Jr.

ســعودی و معــاون وزیــر کشــور عربســتان 21 ،آگوســت  2222در مراســمی بــه مناســبت
فرارسیدن ماه رماان حاور داشت که یکی از افراد دیدارکننده القاعده به بهانـه دیـدار بـا
وی ،ساعت یازدهونیم شب به وقت محلی در جریان بازرسـی بـدنی ،خـود را منفجـر کـرد.
معاون وزیر کشور عربسـتان در ایـن انفجـار انتحـاری جراحـت انـدکی برداشـت ،و عامـل
انتحاری کشته شد .این فرد انتحاری ،که عبدالله العسـیری ،بـرادر ابـراهیم العسـیری ،از
رهبران بلندپایه القاعده یمن بود و در عربستان تحت تعقیب قرار داشت ،اعالم کـرده بـود
برای توبه و ابراز پشیمانی قدد دارد با محمد بن نای دیدار کند 1.حمله به سفار ایـاال
متحــده در صــنعا در ســال  ،2228حملــه بــه ســفار دولتهــای ایتالیــا و انگلســتان،
منفجرکردن یا نفتکش ژاپنی در آوریـل  ،2228حمـال انتحـاری ،کـه توریسـتهای
بلژیکی را در سـال  22228و توریسـتهای ژاپنـی را در مـار  2222هـدف قـرار داد 3،از
مهمترین اقداما القاعده در این سالها بود.
یکی از مهمترین عملیا های القاعده علیه منافع آمریکا در سال  2443صور گرفت
که در صور موفقیت میتوانست تلفا بسیاری بر جـا بگـذارد .در ایـن عملیـا  ،جـوانی
نیجریهای برای منفجرکردن هواپیمایی مسافربری بر فراز دیترویت در جشنهای سال نـو
دسامبر  2443اقدام کـرد .عمـر فـاروق عبـدالمطلب نیجریـهایتبار بـا کارگذاشـتن بمبـی
دستساز در زیر پیراهن خود سوار بر هواپیمایی شد که مقددش دیترویت آمریکا بـود .آن
بمب هی گاه منفجر نشـد و عبـدالمطلب در نهایـت دسـتگیر شـد .بازجوییهـا نشـان داد
عبدالمطلب در اردوگاههای القاعده در یمـن آمـوزش دیـده و بمـب هـم سـاخته نیروهـای
سلفیه جهادی در شبهجز یره؛ ...

« .1برای مقابله با حمال احتمالی :تدابیر امنیتی در اطراف تأسیسا نفتی عربستان افزایش یافت» ،31۱۱/7/3 ،در:
 http://www.naftnews.net/view/6367/تدابیر-امنیتی-در-اطـراف-تاسیسـا -نفتـی-عربسـتان-افـزایش-
یافت-
2.
http://articles.cnn.com/2009-03-16/world/yemen.blast_1_qaeda-four-southkorean-tourists-shibam?_s=PM:WORLD
« .3درگیری نیروهای دولتی با پیکارجویان القاعده در یمن» ،خبرگزاری بیبیسی فارسی 2۱ ،مار .2443
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همین گروه بود .از آن پس آمریکاییها به دنبال شناسایی سرشاخههای اصلی این گروه و
1
از بین بردن آنها برآمدند.
در  23دسامبر  2443تروریستهای القاعده در تجمعی دحکومتی در جنوب یمن به
اهالی منطقه گفتند که آنان نه علیه ارتش یمن ،کـه علیـه آمریکـا ،در جنـگ هسـتند .در
عملیا هفته سوم دسامبر ،که در استان ابیان انجام شد 14 ،تن از تروریستهای القاعده
کشته شدند .این عملیا قربانیان غیرنظـامی نیـز بـه همـراه داشـت .بنـا بـر گفتـه منـابع
سیاسی و عشیرهای 23 ،نفر ،از جمله  36زن و کودک در این حمله جان باختنـد و در 22
دسامبر  12 ،2443تن از افراد مظنون به عاویت در شبکه القاعده ،از جمله چند مسئول
آن ،در حمله نیروی هوایی یمـن در منطقـه شـبوا ،واقـع در  704کیلـومتری شـرق صـنعا،
کشته شدند .گفته میشـود شـرکتکنندگان در ایـن نشسـت دربـاره سوءقدـدهایی علیـه
تأسیسا صنعتی یمن ،در واکنش به حمال ارتش در  36دسامبر ،رایزنی میکردهاند.
در اکتبر  ،2212طبق اطالعا دولت عربستان ،دو حمله دیگر نیز که قرار بـود یکـی
از هواپیماهای باربری آمریکایی را سرنگون کند ،خنثا شد 2.همچنـین ،در مـی  ،2212در
حملهای انتحاری در یمن 22 ،سرباز این کشور ،کـه در رژه نظـامی ارتـش یمـن در صـنعا
شرکت کرده بودند ،کشته شدند.
در حمله دیگری در دسامبر  2216کـه وزار دفـا و بیمارسـتان ارتـش ایـن کشـور را
هدف قرار داد بیش از  22نفر کشته شدند .مهمترین عملیا اروپایی القاعده شبهجزیره در
سالهای اخیر را باید حمله به دفتر هفتهنامه شارلی ابدو فرانسوی دانست کـه در آن چنـد
تن از کارمندان این نشریه ،به دست دو الجزایری مسلح کشته شدند .در  6ژانویـه ،2430
دو فرد مسلح ،به نامهای سعید کواشی و شری کواچی ،به دفتر مجله شارلی ابدو حمله و
تیراندازی کردند .در این تیراندازی  32نفر کشته و  34نفر زخمی شدند .تیراندازی در حدود
1. http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/us/20100106-abdulmutallab.pdf
2.
http://www.nytimes.com/2015/01/15/world/europe/al-qaeda-in-the-arabian-

peninsula-charlie-hebdo.html?_r=0

ساعت  33و  14دقیقه صبح به وقت فرانسه رخ داد 1.دو برادر گروگانگیر پس از گریختن
از دفتر مجلـه ،فـردای آن روز بـه چـا خانـهای در شـهر دمـارتن ( 10کیلـومتری شـمال
پاریس) پناه بردند و یا نفر را به گروگان گرفتند .با یورش مأموران به چـا خانـه دمـارتن،
2
برادران کواشی ،کشته شدند.
رســانههای آمریکــایی ،ماننــد شــبکه تلویزیــونی ســی.ان.ان ،.ان.بــی.ســی .و روزنامــه
ن ویورکتایمز روز پن شنبه ( 3۱دی ۱ /ژانویـه) بـه نقـل از یکـی از مقامـا عالیرتبـه در
دولت آمریکا نوشتند که سعید کواشی ،یکی از دو تروریست حملهکننده به دفتر نشریه طنز
شارلی ابدو در سال  2433در یکی از اردوگاههای شبکه تروریسـتی القاعـده در یمـن دوره
نظامی دیده و چگونگی استفاده از سالح را آموخته است 3.یـا هفتـه پـس از آن ،در 32
ژانویه ،ندر اآلنسی با پیامی ویدیوئی ،حمله به نشریه شـارلی ابـدو را طرحریـزی القاعـده
شبهجزیره معرفی کرد و گفت القاعده شبهجزیره مسـئولیت ایـن حملـه را بـر عهـده گرفتـه
است .این ویدئو با عنوان «پیامی از جهادگران راه خدا که آمرزیده شدهاند» از سوی القاعده
یمن منتشر شد و ندر اآل نسی ،با ادعای اینکه این حمله از ناحیه این گـروه انجـام شـده،
4
میگوید« :دلیل این حمله انتقامجویی برای رسول خدا بوده است».
 .4فعالیتهای اقت ادی

به گفته مقاما دولت آمریکا ،القاعده شبهجزیره عربسـتان بـرای محکـمکـردن بنیـه
مالی خود از همان روشی استفاده میکند که دیگر متحدان القاعده بدان تکیه دارند ،یعنی
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« .1حمله مسلحانه به دفتر مجله «شارلی ابدو» در پاریس» ،خبرگزاری یورونیوز فارسی 6 ،ژانویه ،2430
http://persian.euronews.com/2015/01/07/10-feared-dead-as-gunshots-fired-atfrench-satirical-weekly-charlie-hebdo/
« .2محل اختفای عوامل حمله به مجله «شارلی ابدو»» ،خبرگزاری مهر ،جمعه  33دی ،3131
فیلم-محل-اختفای-عوامل-حملـه-بـه-مجلـه-شـارلیhttp://www.mehrnews.com/news/2461173/-
ابدو
« .3القاعده یمن مسئولیت حمله به شارلی ابدو را بر عهده گرفت» ،خبرگزاری دویچه وله فارسی،
 /a-3۱3۱3224القاعده_یمن_مسئولیت_حمله_به_شارلی_ابدو_را_برعهده_گرفت_www.dw.de/
« .4القاعده یمن مسئولیت حمله به شارلی ابدو را بر عهده گرفت» ،خبرگزاری دویچه وله فارسی،
 /a-3۱3۱3224القاعده_یمن_مسئولیت_حمله_به_شارلی_ابدو_را_برعهده_گرفت_www.dw.de/

89

دزدی از بانــا ،تجــار مــواد مخــدر و تشــکیل مؤسســههای خیریــه قالبــی .همچنــین،
عملیا های گروگانگیری 1نیز برای آنها پولهای فراوانی به ارمغان مـیآورد .در نامـهای
محرمانــه ،کــه در دســامبر  ،2443هــیالری کلینتــون ،شــخص اول وزار خارجــه وقــت
آمریکا ،منتشر کرد «مهمترین منبع مالی گروههای سنی تروریست در منطقـه کماهـای
2
اهدایی عربستان سعودی» بوده است.
یمن یکی از فقیرترین کشورها در میان کشورهای عربی است .طبق برآوردهای بانـا
ً
جهانی ،نرخ فقر در این کشور در سال  02.0 ،2432درصـد ارزیـابی شـده اسـت 3.تقریبـا
نیمی از مردم یمن به کماهای غذایی محتا اند 4.بانا جهانی به دلیل محدودیتهای
سیاسـی و امنیتـی در ایـن کشـور فعالیتهـای خـود را در مـار  2430بـه حالـت تعلیــق
درآورد 5.افزایش روزافزون جمعیت در این کشور باعث شده اسـت بـه منـابع طبیعـی یمـن
ً
فشار فزایندهای بیایدر خدوصا منـابع آبـی و خـدما عمـومی ایـن کشـور .در ایـن میـان
بیکاری نیز این کشور را از پا درآورده است.
از زمانی که مندور هادی ،رئیسجمهور برکنارشده یمن ،بـه سـمت عـدن گریخـت و
6
دولتی در رقابت با دولت فعلی تشکیل داد یمن روزبهروز به سمت فرقهایتر شدن میرود.
این کشور بین حوثیهای تازه به قدر رسیده ،باقیمانده رژیم سابق ،القاعـده شـبهجزیره
عربستان و جریان جداییطلب مارکسیست که در جنوب فعالیت دارد تقسیم شـده اسـت،
7
که البته هی یا از این جریانها نمیتوانند بر کل یمن حکومت کنند.

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

1. http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl2308.aspx
2.
http://www.nytimes.com/2010/12/06/world/middleeast/06wikileaks-
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financing.html?pagewanted=all
3. http://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview
4. http://www.wfp.org/content/nearly-half-yemenis-go-hungry-post-revolt-sayswfp
5.
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/03/11/world-banksuspends-operations-in-yemen
6.
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2015/yemen-conflictalert-time-for-compromise.aspx
7.
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/alerts/2015/yemen-conflictalert-time-for-compromise.aspx

 .5فعالیتهای فرهنگی

7

 .1منبع اصلی این بخش ،شمارههای  31 -3مجله انگلیسی ( Inspireتابستان  -2434زمستان  )2432است.
2. Inspire.
3. http://www.longwarjournal.org/archives/2011/10/al_qaeda_confirms_an.php
4.
http://articles.washingtonpost.com/2012-05-02/world/35456656_1_awlakienglish-language-online-magazine-samir-khan
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بنا بر آنچه در مجله اینسدایر 2آمده است ،القاعـده شـبهجزیره عربسـتان هـدف اصـلی
خود را مطابق با اصول جهاد با اسلحه بیان کردند و گفتند که در نهایت این گروه به دنبال
تهیکردن کشورهای اسالمی از هر گونه تأثیر فرهنگ غربی است .این افراد به دنبال این
سکوالر مرتد را برکنار ،و دولتهایی ایجـاد کننـد کـه در سـیر جبهـه
هستند که دولتهای
ِ
فکری آنها حرکت میکنند .از اهداف القاعـده شـبهجزیره عربسـتان میتـوان بـه برکنـاری
دولت در صنعا ،ترور اتبا غربی این کشور و متحدان آنها ،حتی اعاای خاندان سـلطنتی
آل سعود ،حمله به سـفار ها و منـاطق اسـتراتژیا ،همچنـین اجـرای عملیا هـایی در
خاک آمریکا اشاره کرد .این گروه ،همچنین ،جذب نیـرو از طریـق تبلیغـا و جنگهـای
رسانهای را دنبال میکند و از این راه تجربههای فراوانی کسب کرده است.
مجلهای با نام المالحم را نیز هر دو ماه یا بـار بـه چـا دیجیتـالی خـود میرسـاند.
ساختار این مجله با هدف جذب مخاطب در سراسر جهـان ،بهخدـوس قارههـای اروپـا و
آمریکا ،طراحی شده و در آن تالش میشود حمایتهای کالمی و تشـویق جهادیهـا بـه
تدویر کشیده شود .اشخاصی همانند أنور العوالقی ،کـه در خـود آمریکـا بـه دنیـا آمـده یـا
سمیرخان که تبعهای پاکستانی  -آمریکایی بوده ،مسـئولیت تولیـد تبلیغـا القاعـده را در
3
جهت جذب مخاطبهای غربی بر عهده داشتهاند .اگرچه هر دوی آنها در حمله هـوایی
ارتش آمریکا ،که در اکتبر  2433به وقو پیوست ،کشته شدند ،امـا مجلـه انگلیسـیزبان
آنها با نام اینسدایر (المالحم) تاکنون به کار خـود ادامـه داده اسـت 4.در ایـن مجلـه انـوا
مقابله با دشمنان القاعـده ،بهخدـوس غربیهـا یـا صـلیبیون ،کـه از آن تعبیـر بـه جهـاد
میشود ،آموزش داده میشود .تحلیلگران معتقدند القاعـده شـبهجزیره عربسـتان در ایـن
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مجله با تأکید بر اینکه برای پاس ،مناسب دادن به نار ایتیهای به وجودآمده در جامعه،
ً
باید با تکیه بر عندر جهاد به مبارزه ملی با دشمن دور ،خدوصا ایاال متحده آمریکا ،بـه
دلیل روابط شوم این کشور با دولت عربستان ،ادامه داد .عمده تبلیغا این مجله ،بر پایـه
جهاد و آموزشهای مقابله با دشمنان طرحریزی شده است .برخـی از ایـن آموزشهـا بـه
شرح بیل است:

1

آموزش آسان مقابله

این نو مقابلـه ،کـه مجلـه المالحهم آن را مقابلـه منبـع بـاز معرفـی کـرده ،و شـامل
تکنیاهای ساخت بمب ،تدابیر امنیتی ،تاکتیاهای جنگ چریکـی ،یـادگیری کـار بـار
اسلحه و دیگر فعالیتهای الزم برای نیروی انسانی است ،به هر فـرد آمـوزش خواهـد داد
تا در منزل خودش  ،بدون اینکه خطـر سـفر بـه دیگـر منـاطق را بدـذیرد ،آمـوزش ببینـد و
آسیبهای انسانی و اقتدادی فراوانی را برای دول غربی ایجاد کند.
2

آموزش جهاد فردی

شعار اصلی این نو مقابله که در مجله المالحم با عنوان «عملیا گرگ تنهـا» از آن
نام برده میشود ،این است « :دیگر الزم نیست به میدان نبرد بیایید ،کافی است دشمن را
در خانه زمینگیر کنید» 4.بـا توجـه بـه ایـن مطلـب ،کـه مجلـه المالحهم تبلیـغ مـیکنـد،
ً
نیروهای القاعده پراکندهشده در سراسر دنیا ،برای مقابله با دشمنان نیـازی نیسـت حتمـا
مسافر (هجر ) کنند و به منـاطق اسـالمی بیاینـد ،بلکـه میتواننـد بـه صـور فـردی
عملیا هایی را به رهبری خودشان مدیریت و اجـرا کننـد .نیـازی نیسـت کـه ایـن نیروهـا
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18
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1.

www.ctc.usma.edu/posts/arc-of-convergence-aqap-ansar-al-sharia-and-thestruggle-for-yemen
 .2این بخش در تمامی شمارههای مجله المالحم وجود دارد.
3. Lone Wolf Jihadists
4.
http://cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/al-qaesda-encourageslone-jihad-attacks-promises-virgins-paradise

تشیکال منسجمی داشته باشند و به همین دلیل مجلـه المالحهم از همـان شـمارههای
آغازین تاکنون به این طریق ،آموزشهای الزم را میدهد.
اهداف عملیا هایی که گرگهای جهادی باید به آنها دست پیدا کنند عبار اند از:
ً
حمالتــی کــه باعــث تاــعی اقتدــاد ایــن کشــورها شــودر مــثال حملــه بــه یک ـی از
هواپیماهای خطوط هواپیمایی در آمریکا در صـور موفقیـت میتوانـد هزینـهای بـالغ بـر
 144میلیون دالر به این کشور تحمیل کندر
برمالکردن ع دولت در بخش جنگ اطالعاتی و شکست آنر
به وجود آوردن جو ناامنی و تر در جامعهر
به وجود آوردن تنش بین دولت و مردم و اینکه جنگ علیه مجاهدین بیفایده است.
بخش مقابله فردی در بیشتر شمارههای مجلـه المالحهم تقویتشـده و از آن حمایـت
1
میشود.
آموزش مقابله با آمریکا

به گفته این نشریه ،هر گروهـی کـه میخواهـد بـا آمریکـا دسـت بـه رویـارویی بزنـد یـا
مقاومت کند ،باید یکی از چهار پایه مهم این کشور را متزلزل کند :فناوری نظامیر نیروی
انسانیر رسانهر اقتداد.
 .6ارتباط با داع

جهـادی تنهـار توصـیهها» ،ش ،34س20ر و «گـرگ
 .1از جمله در« :ویژگیهـای قاتـل شـهری» ،ش ،3س16ر «قهرمانـان
ِ
شهر» ،ش ،32س.37
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ً
یکی از مهمترین گروههایی که با القاعـده شـبهجزیره ارتبـاط نسـبتا خـوبی دارد ،گـروه
داعــش اســت .القاعــده شــبهجزیره ،بــرخالف ســازمان مرکــزی القاعــده و شــخص ایمــن
ً
الظواهری ،ارتباط نسبتا خوبی با گروه سـلفی جهـادی داعـش دارد ،بـه حـدی کـه در 12
آگوست  ،2212ناصر الوحیشی ،رهبر القاعده شبهجزیره ،حمایت خود را از داعش اعـالم
کرد و گفت «خونها و زخمهای آنها در عراق ،همانند خونها و زخمهای ما است و ما بـا
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تمام توان از آنها حمایت مـیکنیم» 1.همچنـین ،گـروه «مجاهـدی الـیمن» ،از گروههـای
وابسته به القاعده ،در تاری 2212/11/12 ،با صدور بیانیهای با نام «البیعة الیمانیة للدولة
االسالمیة» با «ابوبکر البغدادی» ،رهبر داعش ،بیعت کرده بود 2.برخی منـابع نیـز اعـالم
کردهاند که ارتباط تنگاتنگی بین داعش و القاعده شبهجزیره است و گروههـایی از داعـش
برای آموزش جوانان القاعده به شبهجزیره آمدند و از طرف دیگر برخی از جنگجویان یمنی
به داعـش بـرای مقابلـه بـا دشمنانشـان پیوسـتهاند و در صـفوف داعـش در عـراق و شـام
میجنگند .همچنین ،القاعده شبهجزیره ،پس از داعش ،قـویترین گـروه شـبهنظـامی از
3
حیث عدد و قدر است.
در  12فوریه  26( 2212بهمن  )1626خبری از سوی منـابع آمریکـایی نقـل شـد کـه
القاعده شبهجزیره بـا ابـوبکر بغـدادی بیعـت کردهانـد و بیعـت خـود را بـا القاعـده و ایمـن
الظواهری نقض کردهاندر 4خبری که برخی خبرگزاریها هم تأییـد کردنـد 5.همچنـین ،در
 24مار  23( 2430اسفند  ،)3131دو بمبگذاری انتحاری روز جمعـه در مسـاجدی در
منطقه تحت سیطره گروه شیعه الحوثی در شهر صنعا ،پایتخت یمـن 322 ،کشـته و 103
زخمی بر جا گذاشت و گروه تروریستی داعش مسـئولیت ایـن حملـه را بـر عهـده گرفـت و

« .1ان دماءهم و جراحهم هی دماءنا و جراحنا و بکل تأکید سنؤیدهم»ر عبدالباری عطوان ،الدولةاالسالم ةالجذورالتهوحش
المستقبل ،س.71
« .2مجاهدی الـیمن یبـایعون داعـش» ،درwww.albawabhnews.com/1112708 :؛ «تسنجیل لمجاهندی
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تسجیل-لـ-مجاهدی-الیمن-بمبایعـة-تنظـیمhttp://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/11/10/-
الدولة
 .3عبدالباری عطوان ،الدولة االسالمیة الجذور التوحش المستقبل ،س.71
« .4اعالم حمایت القاعده یمن از سرکرده داعش» ،خبرگزاری ایسنا 21 ،بهمن ،3131
اعالم_حمایت_القاعده_یمن_از_سرکرده_داعشhttp://www.isna.ir/fa/news/93112312621/
5. http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/150321/yemen;attack-aims-eclipse-qaeda-analysts
;http://avapress.com/vdcawin6a49nwa1.k5k4.html
http://jahannews.com/vdcepp8ewjh87oi.b9bj.html

هشدار داد که «در حال ورود به یمن» اسـت 1.همچنـین ،شـی ،مـأمون حـاتم ،از رهبـران
القاعده شبهجزیره ،در حساب توییتر شخدی خود نوشت« :من منتظر اعالن جدید و اسم
2
جدید هستمر یعنی دولت اسالمی در عراق و شام و جزیره عربی».
از لحاظ اعتقادی نیز ،نوعی همگرایی بین داعش و القاعده وجود دارد .گروه داعـش،
از سلفیهای جهادی هستند و از این حیث با القاعده شبهجزیره اشتراک دارند .همچنین،
اصول مشترکی نیز دارند ،از جملـه :نـو حاکمیـت (تحکـیم شـریعت اسـالمی و تشـکیل
حکومتی که مطابق با دولت پیامبر (س) در مدینه اسـت) ،کفـر بـه طـاغو (تکفیـر هـر
تشکیالتی که با شریعت مطابق نیست) ،والء و براء (التـزام مطلـق بـه جماعـت مسـلمان
موحد و برائتجستن از کفار و مشرکان و مرتدان) ،خرو از دعو نظری اسالم بـه جهـاد
مسلح ،به این دلیل که در و عیت کنونی فقط جهاد است که وسـیله تغییـر و رسـیدن بـه
3
هدف اسالمی است.
 .0رهبران و شخ یتهای القاعده

القاعده شبهجزیره به گفته برخی تحلیلگـران بسـیار غیرمتمرکـز فعالیـت دارد و دارای
نوعی سلسلهمراتب است 4.رهبران و شخدیتهای مهم این گروه عبار اند از:
ناصر الوحیشی

وی پایهگذار و امیر القاعده شبهجزیره 5و رئیس این تشکیال اسـت 6.الوحیشـی ،کـه
اکنون رهبر این گروه است ،به عنوان فرد همیشه همراه بنالدن حدود چهار سال در کنار
وی خدمت میکرد .او بعدها به عنوان یکی از عوامل اجرایی بلندمرتبه در القاعده ،با تأییـد
attack-aims-eclipse-qaeda-analysts
 .2عبدالباری عطوان ،الدولة االسالمیة الجذور التوحش المستقبل ،س.71
 .3همان ،س.34
4. http://www.newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/Barfi.pdf
5.
http://www.channel4.com/news/al-qaeda-in-the-arabian-peninsula-who-arethey
6. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/01/135364.htm

سلفیه جهادی در شبهجز یره؛ ...

1. http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/150321/yemen-
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جانشین بنالدن ،یعنی ایمن الظواهری ،در جوالی  2431به کار خود ادامه داد 1.به گفته
تحلیلگــران ســایت خبــری النــگوار 2،الوحیشــی ایــن مســئولیت را دارد کــه فعالیتهــای
القاعده در قلب خاورمیانه و آفریقا را رهبـری کنـد و همچنـین اطمینـان حاصـل کنـد کـه
3
متحدان این گروه برای هدف قراردادن غرب از جان و مال خود میگذرند.
سعید الشهری

وی باالترین فرمانده و مقام سعودیتبار در القاعده شـبهجزیره بـه شـمار میرفـت کـه
ً
جانشین ناصر الوحیشی ،رهبر القاعده شبهجزیره ،بود 4.وی قبال از زندانیان گوانتانامو بود
که پس از بازگشت به عربستان سعودی ،به القاعده شبهجزیره پیوسـت و بـه سـمت نائـب
رهبر القاعده رسید 5.بنا بر اخباری که منتشر شد ،وی در حملهای هـوایی در سـال 2216
6
کشته شد.
انور العولقی

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

وی فرمانده عملیا در کشورهای خارجی و یمنیتبار بود ،اما تابعیت آمریکایی داشت
و نامش در فهرست مهمترین افراد تحت تعقیب اف.بی.آی ،.پلـیس فـدرال آمریکـا ،قـرار
داشــت 7.انــور العــولقی ،از پــدر و مــادری یمنــی در ایــاال متحــده متولــد شــد و در رشــته
ً
مهندسی در این کشور تحدیل کرد .وی بعدا به مطالعا اسـالمی روی آورد و بـه عنـوان
مبلغ و روحانی مسلمان در آمریکا فعالیت کرد و به گروههای تندرو اسالمی گرایش یافـت.
به گفته منابع اطالعاتی آمریکا ،العولقی از جمله مربیان فکری تعدادی از کسانی بـود کـه
در عملیا انتحاری یازدهم سدتامبر دسـت داشـتند و پیشـاپیش از ایـن عملیـا آگـاهی
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 .1گریگوری جانسون ،الیمن و القاعدا الحرب االمیرکیة فی جزیرا العرب ،س.22
2. Long War.
3. http://www.longwarjournal.org/archives/2013/08/aqap_emir_also_serve.php
4. http://www.ctc.usma.edu/posts/a-profile-of-aqaps-upper-echelon

 .5گریگوری جانسون ،الیمن و القاعدا الحرب االمیرکیة فی جزیرا العرب ،س.22
https://news.siteintelgroup.com/Jihadist-News/aqap-concludes-biography-ofslain-deputy-leader-in-3rd-episode-of-series.html
 .7خبرگزاری بیبیسی فارسی ،جمعه  14سدتامبر  ۱( 2433مهر .)3134
6.

داشت .این منابع ،همچنین ،انور العولقی را به برنامهریزی و هـدایت یـا رشـته حمـال
تروریستی علیه شهروندان و منافع غربی در یمـن و نقـاط دیگـر و همچنـین تـالش بـرای
سازماندهی عملیاتی در خاک آمریکا متهم کردهاند .باراک اوباما گفت که انور العولقی بـا
بمبگذاریهای نافرجام در هواپیماهای آمریکایی در دسامبر  2443و اوایل  2434مرتبط
بوده است 1.همچنین ،العولقی در شماری از حمال از جمله طراحی حمله یا هواپیمای
2
مسافربری بر فراز شهر دیترویت در سال  2443دست داشته است.
در سال  ،2434این شهروند آمریکایی در پیامی ویدیویی فتوا داد که جهاد علیه آمریکا
بر تمامی مسلمانان واجب اسـت و کوتاهمـدتی پـس از آن ،نـام او در فهرسـت هـدفهای
مشرو سازمانهای اطالعاتی آمریکا قرار گرفت .در همان سال ،سازمان ملل متحد نیـز
او را یکی از افراد مرتبط با شبکه القاعده اعالم کرد .شیوایی بیـان و تسـلط العـولقی بـه دو
زبان عربی و انگلیسی باعث شده بود بتواند به شکلی مؤثر به تبلیغ دیدگاههای القاعده در
میان جوانان اسالمگرا در کشورهای غربی نیز مبادر کند 3.او مقامی عالیرتبه از القاعده
شــبهجزیره اســت کــه در اســتخدام نیــرو بــرای ایــن گــروه فعالیــت میکنــد و عملیــا در
کشورهای خـارجی را بـرای القاعـده شـبهجزیره هـدایت میکنـد 4.وی در سـال  2211در
حملهای هوایی کشته شد 5.البته بنـا بـر اعـالم وزار دفـا یمـن ،وی در اواخـر سـدتامبر
6
 2433کشته شد.

سلفیه جهادی در شبهجز یره؛ ...

 .1همان.
 .2همان.
 .3همان
4. http://blog.adl.org/extremism/boston-marathon-bombers-inspired-by-anwar-alawlaki http://sofrep.com/12282/getting-to-know-al-qaeda-part-ii-aqap/
http://www.denverpost.com/technology/ci_13914150
5. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15121879
 .6گریگوری جانسون ،ال منوالقاةدةالحبباالم بک ةفیجزیبةالربب ،س24ر خبرگزاری بـیبـیسـی فارسـی ،جمعـه 14
سدتامبر  ۱( 2433مهر .)3134
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طارق الذهب

وی ،یکی از نظریـهپردازان مهـم القاعـده شـبهجزیره ،فرزنـد «شـی ،الـذهب» و دامـاد
العولقی ،جوان  10ساله یمنی ،بعد از اینکه انور العولقی آمریکایی یمنیتبار با هواپیماهای
بدون سرنشین آمریکا در یمن هدف قرار گرفت و کشته شد ،هدایت عملیا هـای نظـامی
سازمان القاعده را در یمن بـه عهـده گرفـت 1.نفـوب شـی ،الـذهب و پسـرش ،رهبـر جدیـد
القاعده ،در شهر ردا موجب شد این شهر شاهد برافراشتهشدن پرچمهای سـیاه القاعـده
در داخل خـود باشـد و سـازمان القاعـده بـه نحـوی در ایـن شـهر تشـکیل دولـت القاعـده
شبهجزیره را اعالم کند .طارق الذهب پس از استیالی صدها نفـر از اعاـای مسـلح ایـن
سازمان بر شهر ردا با لبا سـنتی یمـن بـه همـراه یـا قباـه کالشـینک در فیلمـی
ویدئویی ظاهر شد و همه مسلمانان را به همکاری و همیاری و صبر فرا خواند و از احیـای
طرح قدیمی القاعده برای ایجاد امار اسالمی سخن گفـت .وی در فوریـه  2432کشـته
شد 2.برخی خبرگزاریها گفتند که برادر طارق ،وی را در نزاعی خانوادگی ،در خانهاش در
3
منطقه مناسح ،به قتل رساند.
دیگر افراد تأثیرگذار

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

قاسههم الریمههی وی جنگجــویی یمنــی بــود کــه در زمــان حاــورش در گــروه القاعــده
افغانستان آموزش دیده بود .وی در سال  2223از زندان فرار کرد 4و پس از آن بود کـه بـه
همراه ندیر الوحیشی تشکیل القاعده در یمن را اعالم کردندر گروهی که دنبالهرو القاعده
عربستان بود .او نقش مهمی در عاوگیریها ایفا کـرد و پایهگـذار القاعـده شـبهجزیره در
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« .1من هو طارق الذهب؟» ،درhttp://www.dhamarpress.com/subject/view/1285 :
2. http://www.yemeress.com/adenonline/60240
« .3مقتل طارق الذهب زعیم تنظیم القاعدا فی محافظة البیااء برصاس فی معقله» ،در:
http://hournews.net/news-8597.htm
و «مقتل زعیم القاعدا طارق الذهب برصاس أخیه فی ردا بالیمن» ،در:
مقتللل -زعللل -القاعللل -طلللا -الللل http://www.youm7.com/story/2012/2/16/603758/ -
#.VXXpGlIt3AIبرصاص-أخ ه-فى -داع-بال من
 .4گریگوری جانسون ،الیمن و القاعدا الحرب االمیرکیة فی جزیرا العرب ،س.22

یمن شد 1.وی سدس بـه عنـوان فرمانـده ارشـد نظامیـان در القاعـده شـبهجزیره شـناخته
2
میشد.
ن ر اآلنسی  3وی سخنگوی القاعده شبهجزیره 4و نماینده جانشین امیر القاعده بـود
که در سال  2212به این سمت دست یافت 5.بر اسا اطالعاتی که القاعده منتشر کرده،
ندر بن علی اآلنسی ،در سال  3360در شهر تعز در یمن به دنیا آمده و در سال  3330در
جنگ بوسنی شرکت کرده و سدس به کشمیر و افغانستان رفته است .وی نخست مسئول
امور اداری القاعده شد و پس از آن در اردوگاههای این سازمان از خود توانـایی نشـان داد.
او در سال  2433به شاخه القاعده در شبهجزیره عرب پیوست .اآلنسـی بـه عنـوان فـردی
عالیرتبــه در زمینــه اجــرای قــوانین شــریعت در ایــن گــروه فعالیــت داشــت و مســئولیت
تیراندازیها در شارلی ابدو را از طرف القاعده شبهجزیره بر عهده گرفت 6.ندر اآلنسی بـه
سبب ظاهرشدن در پیامهای ویدیویی متعدد القاعده ،چهـره شناختهشـدهای بـود .وی در
روز  32ژانویه  2430از همین طریق اعالم داشت که طرح حمله به دفتر هفتهنامه شارلی
ابدو را سازمان او برای انتقامگیری از ترسـیم کاریکاتورهـای منتشرشـده از پیـامبر اسـالم
تهیه کرده و به واسطه برادران قواشی به اجرا گذاشته است 7.کشتهشدن ندـر اآلنسـی در
ویدیویی که ابوالمقداد الکندی ،از اعاای القاعده ،در شبکه توییتر پخش کرد ،اعالم شد.
1. http://www.rewardsforjustice.net/english/qasim_al_rimi.html
2.
http://www.iht.com/articles/ap/2008/01/18/africa/ME-GEN-Yemen-
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Attack.php
http://www.cnn.com/2009/CRIME/06/01/arkansas.recruiter.shooting/
 .3برخی خبرگزاریهای اروپایی و حتی عربزبان وی را ناصر العنسی گفتهاند که اشتباه است.
 .4گریگوری جانسون ،الیمن و القاعدا الحرب االمیرکیة فی جزیرا العرب ،س.33
5.
http://www.longwarjournal.org/archives/2015/03/osama-bin-ladens-files-alqaedas-deputy-general-manager-in-yemen.php
6.
http://www.reuters.com/article/2015/01/14/us-france-shooting-aqapidUSKBN0KN0VO20150114
« .7حمله مسلحانه به دفتر مجله «شارلی ابدو» در پاریس» 6 ،ژانویه  ،2430در:
http://persian.euronews.com/2015/01/07/10-feared-dead-as-gunshots-fired-atfrench-satirical-weekly-charlie-hebdo/
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در این پیام گفته شد که در حمله یا پهباد ،اآلنسی بـه همـراه پسـر و شـش تـن دیگـر از
1
مجاهدان مسلح کشته شده است.
ابراهیم البنا وی رئیس اطالعـا و امنیـت القاعـده شـبهجزیره بـود و در ایـن زمینـه
فعالیت داشـت 2.او بـه عنـوان یکـی از اعاـای تشـکیلدهنده القاعـده شـبهجزیره بـود و
هدایتهای نظامی و امنیتی را برای القاعده شبهجزیره فراهم میکرد 3.وزار دفـا یمـن
البنا را «خطرناکترین عندر» القاعده خوانـده اسـت کـه بـه دلیـل «طراحـی حمالتـی در
داخل و خار یمن» در سراسر دنیا تحت تعقیب بود 4.مرگ وی در اکتبـر  2211بـه غلـط
اعــالم شــد 5.او در  12اکتبــر  2212بــه فهرســت افــرادی کــه دولــت آمریکــا بــرای
6
دستگیریشان پاداش میدهد ،ا افه شد.
ابهراهیم الهربی وی بـه عنـوان مشـاور ارشـد القاعـده شـبهجزیره فعالیـت داشـته و
حمال متعددی را طرحریزی کرده است 7.به گفته شواهد ،مفتی القاعده شبهجزیره بوده
9
است 8.بر اسا اخباری ،وی در آوریل  2212در حملهای هوایی کشته شد.
حریث بن قاضهی النضهاری وی از مقامـا عالیرتبـه در اجـرای قـوانین شـریعت در
القاعده شبهجزیره عربستان بود که گسترش خالفت «دولت اسالمی» به سمت سـرزمین
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« .1فر «القاعدا» فی الیمن یؤکد مقتل قیادی بغارا أمیرکیة» ،در:
فر --القاعدا--فی-الیمن-یؤکد-مقتل-قیادی-بغارا-أمیرکیةhttp://alhayat.com/Articles/9087305/
2. http://www.rewardsforjustice.net/english/ibrahim_al_banna.html
 .3همان.
 .4خبرگزاری بیبیسی فارسی ،شنبه  30اکتبر  21( 2433مهر .)3134
 .5همان.
6. http://www.rewardsforjustice.net/english/ibrahim_al_banna.html
7. http://www.rewardsforjustice.net/english/ibrahim_al_rubaysh.html
8. http://www.dod.mil/news/May2006/d20060515%20List.pdf
9. http://bigstory.ap.org/article/b5ef017dedd54d7986a67fd913b94f4b/yemens-alqaida-branch-says-its-top-cleric-has-been-killed

یمن را تقبیح ،و وفاداری خود را به ایمن الظواهری و گروه القاعده تکرار کرد 1.النااری در
2
ژانویه  2212در حملهای هوایی کشته شد.
عثمان القمدی وی فرمانده عملیا ویژه بود و مسئولیت جمعآوری منابع مالی بـرای
ً
عملیا ها و فعالیتهای القاعده شبهجزیره در یمن را بر عهده داشـت 3.او قـبال از آوریـل
 2223تا ژوئن همان سال در زندان گوانتانامو زنـدانی بـود ،تـا زمـانی کـه او را بـه مقامـا
ً
سعودی تحویل دادند ،که بعدا منجر به آزادی وی شد 4.عثمان الغامدی در ویدئویی که در
ً
می  2212در فاای اینترنت پخش شد ،رسما به عنوان فرمانده عملیا های ویژه القاعده
5
شبهجزیره ،شناسانده شد.
ابراهیم العسیری ابوصالح ابراهیم حسن طالع العسیری در آوریـل  1282در ریـاض،
پایتخت عربستان سعودی ،به دنیا آمـد .خـانواده وی نظـامی و متـدین بودنـد و عـالوه بـر
ابراهیم ،چهار پسر و سه دختر دیگر نیز در این خانواده بودند 6.العسیری بـه عنـوان طـراح
بمب و آشنا به ادوا جنگی برای القاعده شبهجزیره مشهور است 7.وی به همراه برادرش
عبدالله در سال  2223برای پیوستن به القاعده ،به یمن رفت 8.طبق گزارشهای رسیده،
برخی اقداما او عبار است از :ساختن بمبهای استفادهشده در توطئه بمبگذاری در
روز کریسمس2222 9ر طراحـی نقشـه عملیـا انتحـاری بـرادرش عبداللـه بـرای کشـتن

1.
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http://www.ibtimes.co.uk/al-qaida-arabian-peninsula-rejects-isis-caliphateending-fears-deadly-terror-alliance-1476004
2. http://www.cbsnews.com/news/aqap-says-senior-leader-harith-nadhari-killeddrone-strike-yemen/
3. http://www.rewardsforjustice.net/english/othman_al_ghamdi.html
4. http://sofrep.com/12282/getting-to-know-al-qaeda-part-ii-aqap/
 .5همان.
« .6إبراهیم حسن طالع العسیری».2432/32/3 ،
7.http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fwww.saudigazette.co
m.sa%2Findex.cfm%3Fmethod%3Dhome.regcon%26contentID%3D200908314
8387&date=2009-09-01
 .8گریگوری جانسون ،الیمن و القاعدا الحرب االمیرکیة فی جزیرا العرب ،س.33
9. http://www.ctc.usma.edu/posts/a-profile-of-aqaps-upper-echelon

101

شــاهزاده نــای ســعودی در ســال 2222ر طراحــی نقشــه بمبگــذاری در ســال  2212در
1
هواپیمای باربری آمریکاییر طراحی نقشه ترور هشتم می .2212
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نتیجه
با دقت در اقداماتی که القاعده در شبهجزیره انجام داده و همچنین تشکیال وسیع و
اشخاس مهمی که در این گروه فعالیت میکنند ،درمییابیم که این تشکیال  ،که ریشـه
در القاعده افغانستان و همچنین افغانالعرب دارد ،بـا الهـامگرفتن از اندیشـههای سـلفیه
جهادی ،سعی ندارد به عنوان حکومتی مستقل از دولت یمـن و شـبهجزیره ،منطقـهای را
تحت حاکمیت خود قرار دهدر بلکه میکوشـد ایـدئولوژی خـود را ،کـه مقابلـه بـا آمریکـا و
دولتهای مشابه است ،با تعبیر «کفار» به عنوان دشمن دور در کنار دولتهـای مسـلمان
به عنوان دشمن نزدیا  ،نمایش دهد .این گروه با اینکه وابسته به القاعده است و از ایمن
الظواهری دستور میگیرد ،با داعش ،که از القاعـده جـدا شـده و بـا گروههـای وابسـته بـه
ً
القاعده ،مانند الندره و  ...مقابله کرده ،رابطه خوبی دارد و علت آن احتمـاال یکـی از ایـن
سه چیز است .3 :خطرنداشتن داعش برای القاعده شبهجزیره بـه دلیـل اخـتالف مکـانی
(گرچه سابقه داعش نشان داده که این گروه ،خود را به مکانی خاس محـدود نمیدانـد)ر
 .2شباهت در ایدئولوژیر  .1داشتن دشمن مشترک (شیعیان و دولتهای عراق ،سوریه و
یمن).

102

1.

http://www.thedailybeast.com//content/newsweek/2012/05/13/al-qaeda-sbody-bombs-al-asiri-s-next-threat.html
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دیدگاه اخوانا ن ت هب ا قالب ااال ی اریان
*

چکیده

با وجود حساسیتهای فراوان در بحث روابط بین جمهوری اسـالمی ایـران بـا جنـبش
اخوانالمسلمین ،متأسفانه تـاکنون ایـن بحـث ،واقعبینانـه و بـیطرفانـه بررسـی نشـده
است .لذا اخوانالمسلمین و جنبش اسالمی ایران در دو مرحله قبـل و بعـد از برقـراری
انقالب اسالمی مناسبا و روابطی داشتند که این روابط با افت و خیزهایی همراه بوده
است .برخی از عوامل همانند احیای فکر دینی ،بازگشت به اسالم ،مقابله با اسـرائیل و
کشورهای استعمارگر و  ...موجب همراهی و برقراری روابط حسنه میان این دو جنبش
اسالمی شده و برخی عوامل نیز همانند مخالفت جنبش اخوانالمسلمین با تنشهـای
انقالبیان و دانقالب ،احکام دادگاههای انقالبی ،تأکیـد قـانون اساسـی بـر شـیعی و
ً
ایرانیبودن رئیسجمهور ایران و اصوال انتخاب نظـام والیـت فقیـه بـه عنـوان سیسـتم
حکومتی کشور و  ...موجب سردی و افول روابط بـین ایـن دو جنـبش شـد .ایـن مقالـه
عهدهدار بررسی این مطالب است.
کلیدواژهها :اخوانالمسلمین ،مدر ،ایران ،انقالب اسالمی.

* پژوهشگر موسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی تخددی فقه و اصول.
m.e.khorramshahri@gmail.com
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مقدمه
جنبشهای اسالمی ایران و مدر به دلیل سوابق تاریخی و تفـاو مـذهب ،کـه یکـی
شیعه است و دیگری سنی ،اهمیت فراوانی دارندر و نیز روابط این دو جریان ،با نگاهی بـه
ایران ،مهد تاریخی جنبشهای شیعه و زادگاه انقالب اسالمی ،و مدر ،که زادگـاه سـنتی
جنبش اخوانالمسلمین است ،آثار بسیاری بر کل جریانهای سیاسی و تحوال اسـالمی
در جهان اسالم دارد .هر دو جنبش اسالمی مذکور ،بر بازگشت به ارزشهـای اسـالمی و
احیای اسالم اصیل بهعنوان تنها راه خرو از بحرانهای موجود در جهـان اسـالم تأکیـد
میکنند .هدف از این پژوهش ،شناسایی وجوه روابـط ایـن جنبشهـا در قبـل و بعـد از بـه
وقو پیوستن انقالب اسالمی ایران و بررسی دیدگاههای نظری و عملی اخوانالمسـلمین
کشورهای مختل عربی درباره انقالب اسالمی ایـران و دالیـل افـول روابـط بـین ایـن دو
جنبش است.
این پژوهش به روش کتابخانهای -اینترنتی ،در پی اثبـا ایـن فر ـیه اسـت کـه بـا
اینکه هر دو گروه و جنبشهای اسـالمی ایـران و مدـر ،بـا بحرانهـای مشـترکی مواجـه
بودهاند و در پی تالش بـرای تحقـق اهـداف مشـترکی همچـون اجـرای شـریعت ،برپـایی
حکومت اسالمی ،مبارزه با غربگرایی و بازگشـت بـه اسـالم اصـیل بـه منظـور مقابلـه بـا
بحرانهای پیش رو در جهان اسالم ،همفکـر و همسـو هسـتند ،امـا در برقـراری و ادامـه
ارتباطا مؤثر بین دو جنبش مشکالتی به وجود آمده که آنها را بررسی میکنیم.
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 .1شکلگیری اخوان
اخوانالمسلمین جنبشی فراملی و اسالمگرا است که در بسیاری از کشـورهای عربـی
مشغول فعالیت هستند .اخوانالمسلمین بزرگترین گروه اسالم سیاسی معاصر اسـت کـه
در سال  3146( 332۱ه.ش 3126/.ه.ق ).در شهر اسماعیلیه مدر به رهبری حسن البنا
بنیان نهاده شد و سدس فعالیت خود را به دیگر کشورهای عربی و اسالمی گسـترش داد.
زمینههای شکلگیری جمعیت و جنبش اخوانالمسـلمین مدـر ،در نخسـتین سـالهای

 .1سایت اخوانویکی ،به آدر .http://www.ikhwanwiki.com
 .2یحیی فوزی« ،مقایسه اندیشه سیاسی اخوانالمسلمین با جنبش اسالمی شیعی ایران» ،س.10
خوانالمسغم ن ،س.71
 .3بهمن آقایی و خسرو صفوی ،ا 

دیدگاه اخوانالمسلمین درباره انقالب اسالمی ایران

پس از جنگ جهانی اول بود که در روا بیدینی میـان روشـنفکران و تحدـیلکننـدگان،
بهویژه گسترش «سکوالریسم» یا دنیامداری پس از پیـروزی آتـاتورک در ترکیـه و لغوشـدن
خالفت و برانگیختهشدن احساسا ملی مدریان بر د انگلیسیها و آرزومنـدی قاطبـه
1
مردم به اصالح او ا داخلی مدر ،ریشه دارد.
حسن البنا درست در متن بحران و نابسامانیهای کشورش متولد شد و رشد کرد .او از
یا سو شاهد فروپاشـی خالفـت اسـالمی و پریشـانی مسـلمانان بـود و از سـوی دیگـر از
نهات سلفی و جنبش دینی -سیاسی پیشینیان خود در مدر اثر پذیرفتـه بـود 2.سـازمان
اخوانالمسلمین در سال  332۱با بیعت حسن البنا و شش نفر از همفکرانش تشکیل شد.
در ابتدا فعالیتهای آنان جنبه نیمهمخفی داشت و برای گسترش جنبش از جـزوه ،نامـه،
سخنرانی و مالقا های شخدی استفاده میکردند .دهه  ،3324که حسن البنـا جنـبش
خود را بنیان نهاد ،افکار سیاسی اسالم بین اندیشـههای سـه مکتـب در نوسـان بـود.3 :
عناصر محافظهکار األزهر یا سنتگرایان که هر گونه سازش یا نوسازی جامعه و دگرگـونی
دین و مذهب را رد میکردندر  .2حامیان نوسازی ،که هدفشان جامعـهای بـود کـه دیـن و
سیاست از هم جدا باشدر  .1اصالحطلبان پیرو رشید ر ا ،که خواستار بازگشت به عقاید و
اعمال اولین نسل از احکام اسالمی بودند ،که در این میـان حسـن البنـا بـه مکتـب سـوم
3
تمایل داشت.
فعالیتهای سیاسی ـ اجتماعی حسن البنـا در سـه مرحلـه میگنجـد .3 :از  332۱تـا
 3313که تمـام سـعی و تـالش وی بـر کارهـای نظـری ،سـخنرانیها ،انتشـار مجـال و
فراگیرشــدن نهاــت در کشــورهای اســالمی بــودر  .2از  3313تــا  3320کــه وی بــه
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ســـازماندهی سیاســـی جنـــبش پرداخـــتر  .1از  3320تـــا  3323کـــه دوران اثرگـــذاری
1
اخوانالمسلمین در مسائل اساسی مدر بود که با ترور وی در  3323پایان یافت.
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 .2رابطه م ر و اخوان قبل از انقالب با ایران
هر کوششی برای تبیین رابطه بین مدر و اخوانالمسلمین با انقـالب اسـالمی ایـران
منوط به بازنگری گذشته دو جنبش و بررسـی علـل و عـواملی اسـت کـه باعـث توسـعه یـا
سردی یا قطع این روابط شده است .بدینمنظور روابط مدر و اخوان با ایران و جنبشهای
اسالمی پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران را ارزیابی میکنیم .در دوران معاصر روابـط
میان ایران و مدر دستخوش تحوال و دگرگونیهای بسیاری شـده اسـت .بـا توجـه بـه
نفوب و سلطه انگلیس در این دوره بر هر دو کشور ،ما شاهد نزدیکـی روابـط ایـران و مدـر
هستیم تا جایی کـه مـیبینیم ازدوا سیاسـی میـان خانـدان پادشـاهی دو کشـور صـور
میگیرد و فوزیه ،خواهر فاروق ،پادشاه مدر ،با محمدر ا پهلوی ،ولیعهد ایـران ،ازدوا
میکند .این ازدوا  ،دو سالونیم قبل از سـقوط ر ـاخان و تبعیـد او بـه آفریقـای جنـوبی
صور گرفت ،هرچند دوام چندانی نداشت و به جدایی انجامید و روابط دو دولـت مدـر و
ایران را به سردی کشاند 2.از این زمان به بعد با کودتای افسران آزاد در مدر در  3302بـه
رهبری جمـال عبدالناصـر و کودتـای  2۱مـرداد  3112در ایـران ،کـه در مدـر منجـر بـه
ً
سرنگونی رژیم پادشاهی و در ایران منجر به تثبیت رژیم پهلوی شد روابط دو کشور شـدیدا
تیره میشود ،به طوری که منجر به قطع روابط ایران و مدر شد .رژیم پهلوی دولت ناصـر
را به دستداشتن در قیام  30خرداد  3122متهم کرد و مدر نیز رژیم پهلـوی را بـه دلیـل
روابط نزدیا خود با اسرائیل هدف هجوم تبلیغاتی خـود قـرار داد .ایـن و ـعیت تـا زمـان
3
مرگ ناصر در  3373و روی کار آمدن انور سادا همچنان ادامه داشت.
 .1علی محمد نقوی ،مقدمهای بر نهاتشناسیر از حسن البناء تا خالد اسالمبولی ،س.21
 .2آشنایی با کشورهای جهان اسالمر جمهوری عربی مدر ،س.171-172
 .3منوچهر محمدی ،بازتاب جهانی انقالب اسالمی ،س.262

 .1جان .ال .اسدوزیتو ،انقالب ایران و بازتاب جهانی آن ،س.301
 .2همان ،س.302
 .6همان.
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با روی کار آمدن انور سادا و گرایشهای فـراوان او بـه آمریکـا روابـط ایـران و مدـر
ً
مجددا رو به گرمی نهاد به نحوی که در سال  3106شاه ایران اولین منزلگاه خود را بـرای
ً
فرار از ایران ،کشور مدر قرار داد و نهایتا نیز با مرگ شاه در یکی از بیمارستانهای قـاهره
در آن کشور به خاک سدرده شد 1.از لحاظ مراودا فرهنگی و دینی نیـز مـیبینیم کـه در
این دوره و از اواخر دهه  ،3324نهات جدید و منسجمتری شکل گرفت تا بار دیگر میان
شیعیان و اهل سـنت نزدیکـی ایجـاد شـود .ایـن نهاـت را مرجـع تقلیـد شـیعه ،آیتاللـه
بروجردی ،تأیید کرده بود و آیتالله محمدحسـین کاشـ الغطاء از مراجـع تقلیـد نجـ در
عراق و عالمه شرفالدین از مراجع لبنان از دیگـر حامیـان ایـن نهاـت از علمـای شـیعه
بودند .در کشور مدر نیز نهات یادشده را شی ،عبدالمجیـد سـلیم ،از دانشـگاه األزهـر و
تعدادی از شاگردان او ،از جمله شی ،محمود شلتو (رئیس بعدی األزهر) و حسن البنـا،
رهبر اخوانالمسلمین تأیید کرده بودند 2.به منظور نهادینهشدن ایـن رابطـه نزدیـا میـان
شیعه و سنی ،که علما و مراجع دو کشور ایران و مدر عهدهدار آن بودنـد ،در سـال 3326
«دار التقریب بین المذاهب االسالمیة» در قاهره تأسیس شد .رونـد بهبـود روابـط دینـی و
مــذهبی میــان شــیعیان و اهــل ســنت تــا جــایی پــیش رفــت کــه شــی ،محمــود شــلتو ،
مفتی األزهر در  ،330۱در فتوایی شیعه اثناعشری را به رسمیت شناخت و بـه دنبـال ایـن
3
فتوا برای تدریس تشیع در األزهر کرسی اختداس داده شد.
ً
رابطه بین اخوانالمسلمین و جنبش اسالمی ایران ابعاد تاریخی نسبتا عمیقی دارد که
به پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن  3106باز میگردد.
با در نظر گرفتن همفکری ،همکـاری و همنـوایی دو جنـبش در قبـال مسـائل جهـان
اسالم ،که بر اثر تالش مدلحانی چون سید جمالالدین اسدآبادی شکل گرفت ،پیدایش
انقالبیان و مدلحان واقعبین و وحد گرایی چون آیتالله کاشانی ،آیتاللـه قمـی ،نـواب
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صفوی و حسن البنا ،عمر تلمسانی ،شی ،شـلتو و  ...در دهـههـای  24و  04ابعـاد ایـن
1
همکاری را گستردهتر کرد.
روابط بین جنبش اخوانالمسلمین و انقالب اسالمی ایران را میتوان معلـول عـواملی
ً
دانست که اجماال چنین است:
 .3دیدگاه وحد گرایانه رهبران دو جنبش در خدوس مذاهب اسـالمی و دوری آنـان
از تعدــبا تفرقــهآمیــز ،مهمتــرین مبــانی رابط ـه مزبــور بــوده اســت .عمــر تلمســانی بــا
طوالنیدانستن رابطه اخوان با ایران دالیل این رابطـه را چنـین بیـان مـیکنـد« :جماعـت
اخوانالمسـلمین هـی وقـت و بـه هـی صـورتی وارد مناقشـا خدـمانه مـذهبی نشـده
2
است».
 .2سرکوب حرکتهای اسالمی و فشار بر آنان از جانـب رژیمهـای مدـر و ایـران ،بـه
طور طبیعی دو جنبش مزبور را به منظور کاهش زیانهای واردشده به ارتباط و همبستگی
بیشـتری وا مـیداشــت .پـیش از وقــو انقـالب ،افسـران آزاد در مدــر ،انقالبیـان ایرانــی
رور چنین ارتباطی را به دلیل شد سرکوب رژیم شاه بیشتر احسا مـیکردنـد ،امـا
پس از وقو انقالب ،به علت قلع و قمع بیرحمانه اخوانالمسلمین به دست ناصر ،آنان به
3
نزدیکی بیشتری به جنبش اسالمی ایران متمایل شدند.
 .1جهان در آن زمان دچار حوادث و تحوالتی شد که کشورهای اسالمی و مسـلمانان
جهان را هدف قرار داده بود .با وجود این ،نظر و تفکر رهبران هر دو جریان به هم نزدیا
بود .در تأیید این مطلب سالم بهنساوی درکتاب السنةالمفتبیةغ هها چنـین مـینویسـد:
«بیتردیـد برنامـهها و اسـا نامـههـای هـر دو جریـان بـه همکـاری بـا همـدیگر منتهـی
4
میشود».
ایبانواخوانالمسغم ن ،س.226

 .1عبا خامهیار،
 .2مداحبه با عمر تلمسانی ،مجغ الدةوةالمهاجبة ،1 ،ش ،61شعبان  ،3242س.31
ایبانواخوانالمسغم ن ،س.22۱

 .6عبا خامهیار،
ایبانواخوانالمسغم ن ،س.223

 .2السنة المفتری علیها ،به نقل از :عبا خامهیار،

 .2پیدایش مسئله فلسطین و توطئه انگلیس برای گسیل یهودیان جهان به فلسطین و
آثار ویرانکننده ناشی از آن و نیز نقش جنبش اسالمی ایران و بهخدوس نواب صـفوی و
آیتالله کاشانی در بسی افکار عمومی ایران به نفع فلسطینیان ـرور ایـن همکـاری را
1
بیش از پیش ایجاد میکرد.
 .0از جملــه عوامــل دیگــر ایــن رابطــه تأســیس مؤسســه «دار التقریــب بــین المــذاهب
االسالمیة» است که در واقع بستر بسیار مناسبی برای روابط فیمابین بود .عمـر تلمسـانی
در این باره میگوید« :در دهه چهـل امـام محمـدتقی قمـی ،دیـدارهای متعـددی از «دار
المرکــز العــام» اخــوانالمســلمین انجــام داد و میــان او و امــام حســن البنــا در چنــد نوبــت
گفــتوگوهــایی دربــاره اندیشــه تقریــب بــین مــذاهب اســالمی صــور گرفــت» 2.ســالم
البهنساوی درکتاب السنةالمفتبیةغ ها میگویـد« :از ابتـدای تشـکیل دارالتقریـب بـین
مذاهب اسالمی ،پیوسته همکاری میان اخوانالمسلمین و شـیعیان ادامـه داشـته اسـت.
این همکاری به سفر امام نـواب صـفوی در سـال  3302بـه قـاهره منجـر شـد .بـیشـا
3
برنامههای این دو گروه نیازمند چنین همکاریای بود».
راشد الغنوشی ،رئیس جنبش نهات تونس ،در بررسـی ابعـاد انقـالب اسـالمی ایـران
میگوید:

قول مساعد دادند.

4

ایبانواخوانالمسغم ن ،س.223

 .1عبا خامهیار،
 .2مداحبه با عمر تلمسانی ،مجغ الدةوةالمهاجبة ،1 ،ش ،61شعبان  ،3242س.31
 .6عزالدین ابراهیم ،السنةوالشبیرةضجةمفترغ  ،س.30
 .2راشد الغنوشی ،مقاال حرکة االتجاه االسالمی بتونس ،س.۱1
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نشــانههای پیشــرفت ،تحــول و پیــروزی جنــبش اســالمی ایــران در تــاری ،معاصــر
فراواناند .یکی از این نشانهها روابط مستحکمی است که میان امام حسن البنا و آیتالله
کاشانی ،رهبر سابق جنبش اسالمی ایران ،در دهههای  24و  04میالدی وجود داشـت.
آنان با کما یکدیگر خطوط کلی برنامههای همکاری و هماهنگی را برای برپایی دولـت
اسالمی در هر کجای کشورهای اسالمی و ع کردند و برای تأیید و کسب حمایـت از آن
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نواب صفوی ،رهبر فداییان اسالم ،از جمله رهبران جنبش اسـالمی ایـران اسـت کـه
گامهای بلندی در راه روابط میان دو جنبش برداشته است .در این خدوس عمر تلمسانی
میگوید« :از بدو تشکیل انجمن تقریب بین مذاهب اسـالمی ،کـه امامـان حسـن البنـا و
محمدتقی قمی سهم بسـزایی در بـه وجـود آوردن آن داشـتهاند ،همکـاری بـین اخـوان و
شیعیان پیوسته رو به گسترش بوده است .به همین علت ،امام نواب صفوی ،رهبر فداییان
1
اسالم ،درسال  3302از قاهره دیدن کرد».

114

 .3رابطه م ر و اخوان بعد از انقالب با ایران
پس از نگرش به رابطه بین مدر با ایران و جمعیت اخوانالمسلمین با جنبش اسالمی
ایران پیش از پیروزی انقالب اسالمی و بازنگری ارتباطا گذشته دو جنبش و بررسی علل
و عواملی که باعث گسترش آن شد ،اینا به بررسـی ایـن روابـط هنگـام پیـروزی انقـالب
اسالمی میپردازیم.
پیروزی انقالب اسالمی در سال  ،3363که همزمان با مذاکرا کمـ دیویـد صـور
گرفت ،و نیز اماای پیمان مذکور میان مدر و اسرائیل و خرو مدر از جرگه کشـورهای
عربی در حال جنگ با رژ یم غاصب ،مناسبا را به حدی تغییر داد که منجر به قطع روابط
دو دولت شد و این قطع رابطه تاکنون ادامه دارد.
اماــای قــرارداد کم ـ دیوی ـد ،بــه رســمیت شــناختن اســرائیل و پــذیرش پناهنــدگی
محمدر ا پهلوی و استقبال قاهره از وی ،خدومت تهران و قاهره را افـزایش داد .از ایـن
پس ،کشور مدر تمامی اقداما را برای مهار انقالب اسالمی ایران به کار بـرد و سـرکوب
گروههای اسالمگرای متهم به حمایت از سـوی ایـران یکـی از ایـن اقـداما بـود .دولـت
مدر ،ایران را به صدور انقـالب خـود بـه جهـان عـرب مـتهم ،و از مخالفـان عـرب ایـران
حمایت میکرد ،هرچند درنتیجه قرارداد کم دیوید در جهان عرب منزوی شـده بـود ،امـا
 .1گفتوگوی عمر التلمسانی با هادی خسروشاهی ،مجغ الرالم ،ش ،33س( 22چا شده در روزنامه بعثـت ،ش ،31مهرمـاه
.)3132

 .1منوچهر محمدی ،یازتابانقالباسالمیایبانیبمصب ،س31ر آشنایی با کشورهای جهان اسالمر جمهوری عربی مدـر،
س.162-161
 .2جمعی از نویسندگان ،جستارهایی در انقالب اسالمی ایرانر انقالبی متمایز ،س.161
 .6همان ،س.162

دیدگاه اخوانالمسلمین درباره انقالب اسالمی ایران

احسـا خطـر اعـراب از انقـالب اسـالمی ایـران و موا ـع مدـر در قبـال سیاسـتهای
جمهوری اسالمی ایران بهترین زمینه را برای مدر در خرو از انزوا در بین اعراب فـراهم
1
کرد .حمایت مدر از عراق در جنگ با ایران نیز به این امر کما فراوانی کرد.
از سال  ،336۱غالب جریانهای اسالمی سیاسی مدر ،به صورتی صریح یا ـمنی،
سیاستهای رسمی نظام سیاسی حاکم بر مدر در تأیید شاه ایران و انتقاد نظـام حـاکم از
انقالب اسالمی ایران و رهبری آیتالله امام خمینی را نقد کردند .برخی از این جریانهای
اسالمی ،هدف این مو ع و سیاست رسمی را تالش برای برانگیختن احسا نفر توده
مردم نسبت به الگوی «اسـالمگـرا» در ایـران قلمـداد و تفسـیر کردنـد .دعـو رژیـم انـور
سادا از شاه ایران ،برای اقامت در مدر و پس از آن مو ـعگیـری رسـمی ایـن رژیـم در
مسئله گروگانهای آمریکایی در تهران ،بر فاصله میان دیدگاه دولت و دیدگاه حرکتهـای
اسالمی در مدر افزود 2.گروههای اسالمگرای مدری ،این دیدگاه دولت را ،که کما بـه
شاه را نشانه حقشناسی نسبت به کماهای نفتی و نظامی و اقتدـادی وی بـه مدـر در
طی جنگ سال  3361و پس از آن میدانست ،به شد سرزنش کردنـد .آنـان در مقابـل،
اقداما شاه در فروش نفت بـه اسـرائیل ،در دوره تحـریم نفتـی سـال  3361و همکـاری
مستحکم با این رژیم در زمینه نظامی و اطالعـاتی را یـادآور شـدند .جریانهـای اسـالمی
مدر بر آن بودند که اقداما رژیم سادا در حمایت از شاه ،بـر اسـا تقا ـای ایـاال
متحده آمریکا و به هدف اقنا آمریکا ،بر توانایی مدر ،برای پرکردن جای رژیـم شـاه ،بـه
عنوان قدر بزرگ منطقهای ،انجام گرفته است .این جریانها ،رسانههای تبلیغاتی مدر
را متهم میکردند که از طریق حمله به آیتالله خمینی و حکومت جدیـد ایـران ،بـا هـدف
3
گسترش شکاف میان شیعه و سنی میکوشند.

111

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

116

پس از انقالب اسالمی ایران به دلیـل تحـرک دوبـاره گروههـای اسـالمگـرا و مخـال
حکومت مدر ،دولت این کشور ایران را متهم به حمایت از این گروهها کرد و آنها را وابسته
به ایران خواند و این مسئله خود موجب تشدید اختالف دو کشور شد.
از آنجا که مهمترین وجه انقالب اسالمی در تأ کید بر نقش اسالم در ایجـاد حکومـت
بود ،این مسئله سبب شد جنبشهای اسالمی برای برقراری حکومت اسـالمی در کشـور
خود به تکاپو بیفتند .در مدر نیز جنبشهای اسالمی از دیربـاز فعالیـت داشـتند ،و تحـت
ً
تأثیر انقالب اسالمی ایـران فعالیـت نسـبتا گسـتردهای آغـاز کردنـد و انقـالب ایـران را در
تشکیل نوعی از حکومت اسالمی مد نظر قرار دادند .دولت مدر با آغاز دهه  ۱4مـیالدی
با مخالفت جدی گـروههـای اسـالمی مواجـه شـد و بـه علـت حمایـتهـای ایـران از ایـن
جنبشها ،دولت مدر جمهوری اسالمی را به حمایت از این گروهها و همچنین مداخله در
1
امور داخلی کشور متهم کرد.
گروههای اسالمی ،بهخدوس اخوانالمسلمین ،انقالب ایران و سرنگونی شاه ،مبارزه
با فساد و فسق و فجور ،وحد و اخو اسالمی ،انقالب فلسطین و همیاری مسلمانان و
باألخره مخالفت با هر گونه حرکت غیراسالمی ،اعـم از ناسیونالیسـتی یـا مارکسیسـتی ،را
2
تأیید و حمایت کردند.
برای شناخت روابط بین اخوانالمسلمین و انقـالب اسـالمی بایـد مراحـل مختلفـی را
بررسی کرد:
 .3مو ع سیاسی اخوانالمسلمین بر این اسا بـود کـه هـی وقـت در مقابـل ایـران
نباشند و هر که به ایران حمله میکرد ،خار از اخـوان قـرار مـیگرفـت .از ایـنرو تـاکنون
هی گاه مو ع رسمی و صریحی علیه انقالب اسالمی از سوی شخدیتهای برجسـته و
3
مسئول اتخاب نشده است.
اخوانالمسغم ن ،س ،20در.http://www.ikhwanwiki.com :
 .1تحق ق 
ایبانواخوانالمسغم ن ،س.217

 .2عبا خامهیار،
 .6همان ،س.217

 .1همان ،س.216
 .2گفتوگوی عمر تلمسانی با سید هـادی خسروشـاهی ،مجغه الرهالم ،ش ،33س( 22چا شـده در روزنامه یرثهت ،ش،31
مهرماه .)3132

دیدگاه اخوانالمسلمین درباره انقالب اسالمی ایران

ً
 .2اصوال فرصت کافی و مناسبی برای برقراری تما و تحکیم روابط به سـبب وقـو
حوادث سریع و پیاپی پیش نیامـد .مشـکال اخـوان مدـر و درگیـری آنهـا بـا رژیـم ،تـرور
سادا  ،مشکال داخلی ناشی از موا ع محافظهکارانه و انشعابهای پیدرپی حاصل از
آن ،سرکوب اخوان در کشورهای سوریه و تونس ،بروز اختالف میـان جناحهـای مختلـ
تشکیلدهنده تشکیال جهانی اخوان و بالفاصله وقو جنگ ایران و عراق ،قطع رابطـه
سیاسی بسیاری از کشورهای عربی با ایران ،محاصره تبلیغاتی و سیاسی همهجانبه ایران،
جنگ دوم خلی فار  ،جوسازی و شایعا زیاد محافل استعماری فرصتی مناسب بـرای
ارزیابی و تحلیل انقالب برای اخوان فراهم نکرد 1.از اینرو عمر تلمسانی ،من تأیید این
مطلب ،میگوید« :در این شرایط ،روری بود جلسا گفتوگو برگزار شود که انجام نشد،
اگر کارها به طور عادی به همان صورتی کـه در دوران امـام حسـن البنـا جریـان داشـت،
ادامــه پیــدا میکــرد ،میتوانســتیم در راه تقریــب و نزدیکــی میــان مســلمانان گامهــایی را
بردار یم .اما به محـض اینکـه بخـواهیم از محنتـی خـار شـویم ،در محنتـی دیگـر واقـع
2
میشویم».
 .1از آنجا که اخوانالمسلمین از طی های گوناگونی تشکیل شده ،بدیهی است رابطه
بین انقالب اسالمی و طی های متعدد آن یکسان نبوده ،بلکه متأثر از مو ع هر یـا از
گرایشهای جمعیت در قبال انقـالب بـود کـه خـود از او ـا سیاسـی -اجتمـاعی و نیـز
گرایش مذهبی هر یا از طی های مذکور تأثیر میگرفت .بـرای مثـال ،رابطـه بـا طیـ
ً
کشورهای شمال آفریقا ،برعکس کشورهای خلی فار که اصوال فاقد هر گونه رابطهای
است ،بهترین وجه را داشته است .نزدیکی مـذاهب مـالکی و شـافعی بـه مـذهب شـیعی،
فقدان اختالفهای عمیق مذهبی -تاریخی بین مذاهب مختل  ،وجود دولتهای شیعی
چون فاطمیان و نفوب نداشـتن وهابیـت و دههـا دلیـل دیگـر ،کشـورهای شـمال آفریقـا را
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ازکشورهای عربی حوزه خلی فار متمایز کرده و بالطبع روابط آنان را با انقالب اسالمی
1
دگرگون ساخته است.
 .2مو عگیری گروههای دیگری از اخوانالمسلمین از سایر کشورهای اسالمی که به
دالیل گوناگون از این جنبش منشعب شدهاند و تشکیال جداگانهای راه انداختهاند ،خود
مقوله دیگری است که در این مبحـث نمیگنجـد .گـروه جهـاد اسـالمی ،طیـ قطبیـین
(هواداران سید قطب) ،الجماعة االسالمیة ،التکفیر والهجـرا و  ...از گـروههـای انشـعابی
اخوان هستند که هر کدام با توجه به عوامـل گونـاگون ،مو ـع خاصـی در قبـال انقـالب
اسالمی داشتهاند .عالوه بر نکا فوق ،مو عگیـری اخـوان در سـطح کادرهـا ،اعاـای
2
معمولی و هوادار نیز یکسان نبوده و تفاو چشمگیری داشته است.
پس از بیان مطالب باال ،روابط ایران و اخوان پس از پیروزی انقالب اسـالمی ایـران را
بررسـی مــیکنیم .امـا پــیش از بررسـی روابــط الزم اسـت مطلبــی در بـاره واکــنش ابتــدایی
تشکیال اخـوان بـه انقـالب را در نظـر بگیـریم .بـه محـض پیـروزی انقـالب ،دبیرخانـه
تشکیال بینالمللی اخوانالمسـلمین ،هیئتـی مرکـب از نماینـدگان جناحهـای مختلـ
اخوانالمسلمین روانه ایران کردند که پیروزی انقـالب را بـه مسـئوالن و مقامـا بلندپایـه
تهنیت و تبریا بگویند و در خدوس راههای همکاری ،گفتوگو و تبـادل نظـر کننـد .در
این خدوس طرفین در مسائل بیل به توافق رسیدند:
ال  .صدور جزوهای از سوی اخوانالمسلمین برای معرفی انقالب ایران و نشـاندادن
دستاوردهای مثبت و انتشار اظهارا و بیان موا ع رهبری انقالبر
ب .ایجاد روابط سازمانیافته با حرکت دانشجویان مسـلمان ایرانـی از طریـق اتحادیـه
جهانی دانشجویان مسلمان و ترجمه ادبیا و نوشتارهای نویسـندگان دو طـرف ،بـهویـژه
ادبیا اخوانالمسلمین از عربی به فارسی و بالعکس.

ایبانواخوانالمسغم ن ،س.216

 .1عبا خامهیار،
 .2همان ،س.21۱-216

 .1النفیسی ،االخوان المسلمون فی مدر ،س 22۱و  223به نقل از :حامد عبدو  ،بازتاب انقالب اسالمی ایران بر مدر.
 .2حسن حنفی ،الحرکا االسالمیة فی مدر ،س.۱7
 .6جان ال .اسدوزیتو ،انقالب ایران و بازتاب جهانی آن ،س.303
اخوانالمسغم ن ،س.213

 .2بهمن آقایی و خسرو صفوی،

دیدگاه اخوانالمسلمین درباره انقالب اسالمی ایران

 .قراردادن عناصر و فعالیتهای فرهنگـی و مطبوعـاتی اخوانالمسـلمین در اختیـار
1
ایران با هدف استفاده از آنها در مراکز مطبوعاتی و ارگانهای انقالبی این کشور.
به طورکلی ،برخورد شاخههای مختل اخوان در کشورهای گوناگون اسالمی ،به علل
و عوامل فراوان ،متفاو بـوده اسـت .پـس از پیـروزی انقـالب اسـالمی ایـران ،بـا وجـود
مخالفتهای نظام حاکم بر مدر علیه انقـالب اسـالمی ایـران ،موا ـع اخوانالمسـلمین
مدر به نفع انقالب اسالمی و رهبری امام خمینی بـود .در ایـن بـاره نویسـندهای مدـری
میگوید« :پس از پیروزی انقالب ایران ،مسئوالن سیاسی مدر ،بـه هـر شـکلی و در هـر
موقعیتی علیه انقالب ایران هجمه تبلیغاتی به راه میانداختنـد و آن را «انقـالب خـونین»
توصی میکردند و مسئوالن و رهبران انقالب را افرادی کافر ،انتقـامجـو ،توسـعهطلـب،
تروریست ،قدر طلب و دشمن اعراب معرفی میکردند .در حالی کـه گروههـای اسـالمی
2
مدر از ابتدای انقالب شادمان شدند و مراتب خرسندی خویش را ابراز داشتند».
اخوانالمسلمین در سال  3363کتابی با عنوان خم نیآلتبنات واسالمی ،که نویسـنده
آن فتحی عبدالعزیز است ،منتشر کردند .در این کتاب از شـیوه و راههـای امـام خمینـی و
انقالب برای دیگر نظامها به عنوان راهحل یاد شده است .فتحی عبدالعزیز در ایـن کتـاب
میگوید« :انقالب خمینی ،انقالب یا جنبش اسالمی علیه دیگر جنبشها نیست ،بلکه
انقالب ایران مرکز ارزشها و اعتقادا مشـترک اسـت کـه همـه مسـلمانان را بـه وحـد
3
میخواند ،همان چیزی که انقالب ایران برای آن محقق شد».
مجلههای الدةوة ،االةتصام و المختاراالسالمی نیز از انقالب ایران جانبداری کردند
و بر اسالمیبودن انقالب صحه گذاشتند و حمایت خویش را از انقالب و رهبری آن اظهار
داشتند 4.از سوی دیگر ،اخوانالمسلمین بیانیههای متعـددی در حمایـت و تأییـد انقـالب
اسالمی ایران منتشر کرد .انقالب ایران این احسا را در دل اخوانالمسلمین زنـده کـرد
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که پیروزی بسیار نزدیا است و شاه ،استعمار و تمام دسـتگاههای سـرکوبگر هـی کـدام
قادر نیستند در برابر اسالم و رهبری اعتقـادا اسـالمی مقاومـت کننـد 1.میتـوان گفـت
اخوانالمسلمین تنها جریان اسالمی مدر است که دیدگاهش درباره شیعه میانهرو است و
2
از انقالب اسالمی ایران حمایت کرد.
ً
رهبران مشهور اخوان ،عموما ،و مدریها بهخدوس نفوب فراوانی بر سایر شاخههای
جمعیــت اخوانالمســلمین در کشــورهای مختلـ دارنــد .بــه رغــم فشــارها ،مخالفتهــا،
جوسازیها ،تطمیعهـا و  ...اخوانالمسـلمین مدـر هـی گـاه مو ـع صـریح منفـی علیـه
انقالب و رهبری آن اتخاب نکرده است .برخی رهبران این جریان همواره در او نار ـایتی
از برخی عملکردها و رفتارهای انقالبیان ایـران بـاز هـم خویشـتنداری کردنـد و در مو ـع
انفعال قرار نگرفتند 3.در همـین زمینـه ،مرشـد اخوانالمسـلمین ،عمـر تلمسـانی ،دربـاره
ادعای موا ع منفی اخوانالمسلمین در قبال انقالب اسالمی ایران میگویـد« :مـا هـی
وقت هجمه تبلیغاتی علیه انقالب اسالمی ایران نداشتیم ،و بدون حاور در ایران ارزیابی
انقالب اسالمی ایران برای ما ممکن نیست ،و برای هی انسان مندـ و حقیقـتطلبی
جایز نیست ادعا و اخبار خبرگزاریها را مبنای کار خودش قرار دهد .زیرا آنها واقعیتها را
بهدرستی جلوه نمیدهند و مبنای قااو و ارزیابی بنده اخبار جهانی نیست و همـه آنهـا
4
مخدوش است».
عمر تلمسانی ،در کتاب معروف خود ایاممعالسادات ،انور سادا را به علت دعـو و
پذیرایی از شاه ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی نقد میکند و اقدام او را بـرخالف نظـر
5
مردم میداند.

120

 .1همان ،س.224
 .2صالح وردانی ،الحبکةاالسالم ةفیمصب ،س.336
اخوانالمسغم ن ،س.223-224

 .6بهمن آقایی و خسرو صفوی،
 .2مجغ الطغ رةاالسالم ة ،ش ،3۱س ،10در.http://altaleea.com :
 .2عمر تلمسانی ،ایاممعالسادات،س.60

« .1الخمینی بین آمال المسلمین و موامرا الدلیبیة والشیوعیة ،الدعوا» ،ش ،12مجغ االةتصهام ،شـمارههای بیالحجـة
 ،3244محرم .3243
ایبانواخوانالمسغم ن ،س.202

 .2عبا خامهیار،

دیدگاه اخوانالمسلمین درباره انقالب اسالمی ایران

 .4دالیل افول روابط بین اخوانالمسلمین و انقالب اسالمی ایران
پـــس از گذشـــت چنـــد ســـال از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی حمایتهـــای رهبـــران
اخوانالمسلمین و هواداران اخوان به انقالب کمتر شد و رو به سـردی گذاشـت .بـا اینکـه
رهبران اخوانالمسلمین دیدگاه منفـی و صـریحی علیـه انقـالب اسـالمی ایـران در پـیش
نگرفتند و راه بازگشتی را برای خود به جای گذاشـتند .امـا در بعاـی مکانهـا و نشـریا
داخلی اخوان به برخی کارها و اقداما جمهوری اسالمی ایران معترض بودند و نار ایتی
خودشان را اعالم کردند ،از جمله در خدوس اقداما نظام علیه دانقالب ،شیعیبودن
رئیسجمهور ،انتخاب نظام والیت فقیه به عنوان سیستم حکومتی کشور ،برقراری ارتبـاط
بــا دولــت وقــت ســوریه (نظــام حــافظ اســد) و  . ...مجمــو اینهــا بــر روابــط بــین جنــبش
اخوانالمسلمین و انقالب اسالمی اثر منفی گذاشت و بـهتـدری رو بـه سـردی رفـت و بـه
قطع ارتبـاط انجامیـد .تعـدادی از روزنامـهها و مجـال اخوانالمسـلمین نیـز بعـد از ایـن
1
اتفاقا به جای حمایت از انقالب ،به انتقاد و هجمه به انقالب و تشیع رو آوردند.
به نظر میرسد این سردی روابط و درنتیجه قطعی روابط فیمابینی عللی داشـته کـه در
زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .3خط مشی اصولگرایانـه ،محافظـهکارانـه و انعطـافپـذیر رهبـران اخوانالمسـلمین
نمیتوانست با اقداما قاطع و موا ع سازشناپذیر انقالبیان پیروزمند ایرانی سازگار باشد.
اخوان از تشکیل دادگاههای انقالبی و مجازا وابستگان رژیم شاه و مواجهههای خونین
با دانقالب داخلی به «حمام خون» تعبیر کرد ،و چنین اقداماتی از دید آنـان «بـا روحیـه
2
صلحجویانه اسالم» منافا داشت.
از سوی دیگر ،از دید انقالبیان ایرانی «جهاد» و «شهاد » عناصـر مهمـی بودنـد کـه
جایگاهی ویژه در ایجاد روابط میان جنبش اسالمی ایران و جنبشهای اسالمی از جملـه
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اخوانالمسلمین داشتند .اما چنین تفکری با خط مشی و بینش جمعیت سازگاری نداشـته
1
و همواره مشکلآفرین بوده است.
در مدر مو ع اخوانالمسلمین از این قرار بود« :حوادثی که در دوران محافظهکـاری
اخوانالمسلمین و بروز جریان جنبش الجهاد و ترور انور سادا انجام گرفـت ،باعـث شـد
اخوانالمسلمین مخالفت خود را با تندروی و اندیشههای جهـادی ،اعـالم کننـد .بـر ایـن
اسا  ،اخوانالمسلمین همسو با مو عگیری خـود در قبـال حکومـت وقـت ،بـه عنـوان
جریانی میانهرو بهناچار در روابط خود با انقالب ایران تجدید نظر کردند .چون انقالب ایران
در اندیشــههــای جهــادی خــود ،مــردم را بــه شــورش و قیــام علیــه حکومتهــای خــود و
بهخدوس حکومت مدر دعو میکردند 2.تبلیغا استعمارگران و قدر های خارجی در
جنگ تبلیغاتی و روانی رسانهای علیه انقالب ایران را نیز نباید نادیده گرفت ،بهویژه بر سـر
دادگاههای انقالبی و . ...
 .2فشارهای سیاسی حکام عرب بر اخوانالمسلمین کشورهای مختل عربی با هدف
جلوگیری از حمایت و پشتیبانی آنها از انقالب اسالمی ایران ،در سردی و قطع روابط بـین
اخوان و انقالب اسالمی نقش بسزایی داشت .دکتـر فهمـی شـناوی ،متفکـر مدـری ،در
مقالهای درباره انقالب اسالمی در مؤسسه اسالمی لندن در سال  33۱2به همین مسئله
اشاره میکند و میگوید« :از همان آغاز پیروزی انقـالب اسـالمی در ایـران ،پیرامـون آن،
دیواری آهنین ،محکمتر از دیواری که گرداگرد انقالب بلشویکی روسیه بود ،وجود داشت.
اعراب برای کشیدن چنین دیواری به کار گرفته شدند و حزب بعـث عـراق بـه علـت تاـاد
تئوری بعث با تئوری اسالم ،سردمدار چنـین عملیـاتی بـود .آنگـاه و ـعیت از یـا دیـوار
جداکننده صرف ،به جنگی آشکار تبدیل شد که اعراب از خون و نفت مسلمانان آن زمـان
6
تغذیه کردند».
 .1همان ،س.202
 .2صالح الوردانی ،الحبکةاالسالم فیمصب ،س.33۱
 .3عبا

ایبانواخوانالمسغم ن ،س.202

خامهیار،

 .1صالح الوردانی ،الحبکةاالسالم ةفیمصب ،س.33۱
« .2الرسول ینتخب ایران للقیادا» ،مجغةالمربفة ،ش ،۱در.http://www.almarefh.net :
 .3ابوعمر ،الحرکة االسالمیة فی فلسطین ،س.307
 .4صالح الوردانی ،الحبکةا السالم فیمصب ،س.336

دیدگاه اخوانالمسلمین درباره انقالب اسالمی ایران

محمد صالح وردانی ،نویسنده مدری ،در کتاب الحبکةاالسالم ةفهیمصهب ،دربـاره
نقــش رژیــم مدــر در فشــار بــر اخوانالمســلمین مدــر بــا هــدف تأییــدنکردن انقــالب و
مو عگیری علیه آن مینویسد« :موا ع اخوانالمسلمین مدر بهتدری دگرگون شد و بـه
تشن و تزلزل گرایید  ...اخوانالمسلمین مدر در حمایتنکردن از انقالب و مو عگیـری
سرسختانه در قبال آن ،بحث حمایت ایران از نظام حـافظ اسـد را بیـان میکننـد و اینکـه
رژیم حافظ اسد درصدد نابودی مسلمانان سوری است! اما تغییر موا ع اخوانالمسـلمین
1
در اصل بر اثر فشارهای سیاسی رژیم وقت مدر بر این جنبش است».
نکته مهم اینکه موا ع منفی و سـخت حکـام خلیجـی تـأثیر فراوانـی بـر افـول روابـط
2
اخوانالمسلمین و انقالب ایران داشت.
 .1به علل فراوانی که در گذشته به آنها اشاره کردیم ،زمینه مناسبی برای بیشـترکردن
اختالفا و کشاندن این اختالفا به مسائل مذهبی و اعتقادی بود ،دشمنان و مخالفان
بدین وسیله باعث اخـتالفافکنـی بـین دو جنـبش شـدند .در حـالی کـه برخـی مخالفـان
اخوانالمسلمین معتقد بودند« :اخوانالمسلمین برای توجیـه حمایـتنکردن از انقـالب و
مو عگیری در قبال آن ،به اختالف میان سـنی و شـیعه روی آورد» 6.وردانـی مینویسـد:
«پس از شرو جنگ میان ایران و عراق ،روابط بین انقالب ایران و اخوانالمسلمین رو بـه
ســردی رفــت ،دیــدگاه و مو عشــان در خدــوس انقــالب تغییــر کــرد .از ایــنرو کارهــای
فرقهگرایانه و اختالفانگیز را علیه انقالب و شـیعه شـرو کردنـد و تعـداد زیـادی کتـاب و
2
مقاال و  ...بر د شیعه نوشتند و به انقالب ایران هجمه بردند و در آن تردیـد کردنـد».
دکتر نفیسی مینویسد« :ک فهمی و نداشتن درک درست و دقیق از موقعیت و رویدادهای
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مرکزی (مکتب االرشاد العام) اخوانالمسـلمین
آشکار شورای
زمانه خود ،اشکال اصلی و
ِ
ِ
1
بوده است ،بهخدوس در بحث روابط سیاسی با انقالب اسالمی ایران».
 .2از ابتدای پیروزی انقـالب اسـالمی در سـال  3363تـا پایـان جنـگ خلـی فـار ،
جمعیت اخوانالمسلمین با مشکال و معاال داخلی بزرگی دست به گریبـان بـود کـه
موجب میشد کمتر فرصتی برای تنظیم و ارزیابی روابط خارجی خود داشته باشد .ربا
سهمگین حاصل از پیدایش گرایشهای نوین و انشـعاب و جـدایی پیـاپی آنهـا از جمعیـت
مــادر ،همچــون ســازمان جهــاد اســالمی ،التکفیــر والهجــرا و نیــز گروههــای ســلفی و
محافظهکار و آغاز جنگ سرد میان گروههای منشـعب و جمعیـت مـادر و  ،...در مجمـو
و عیتی را به وجود آورد که اخوانالمسلمین را سخت مشغول مشکال درونی خود کرد و
2
فرصت مناسب برای اثرگذاری و اثرپذیری با انقالب اسالمی ایران را از دست داد.
 .0رابطه تنگاتنگی که بین مقاما ایرانی و رژیمهای حاکم بر کشورهای عرب به طور
عام و رژیم سوریه به طور خاس وجود داشت ،آثار نامطلوبی بر روابط میان جنبش ایران و
جمعیت اخوانالمسلمین بر جای گذاشـت .رژیمهـای مـذکور بـه رغـم آوازهای کـه در آن
سالها به علت او ا و احوال سیاسی آن زمـان بـرای خـود کسـب کـرده بودنـد ،از دیـد
تودههای مسلمان ،خشنترین و منفورترین رژیمهای سیاسی منطقه به شـمار مـیرفتنـد.
ایـن واقعیــت آشـکاری بــود کــه بـه هــی وجـه نمیتــوان منکــر آن بـود .اماــای معاهــده
همپیمانی راهبردی -نظامی سال  33۱0با لیبی ،دیدارهای رسمی سران ایران از الجزایـر
و مهمتر از همه مو عگیری و رابطـه راهبـردی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا رژیـم بعثـی
سوریه ،آن هم پس از قیام و کشتار اخوانالمسلمین در شهر حماا ،به مثابه بمبی بود کـه
پل ارتباطی بین دو جنبش را ویران ساخت و در نهایت آثار منفی بسیاری تا بـه امـروز بـین
6
ایران و اخوان پدید آورد.
 .1ابوعمر ،اخوانالمسلمین والحرکة االسالمیة رویة مستقبلیة مدر بین التجربة والخطا ،س.223
 .2عبا

ایبانواخوانالمسغم ن ،س.274-203

خامهیار،

 .3همان ،س.272

 .1همان ،س.277
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البته با بررسی اجمالی او ا و احوال سیاسی آن روز ایران به نظـر مـیرسـد مقامـا
ایران به علل زیر نمیتوانستند در کنار اخوان سوریه و علیه نظام آن کشور قرار گیرند .البته
این به معنای صحت مو عگیری و قرارگرفتن در کنـار سـوریه علیـه اخوانالمسـلمین آن
کشور نیست:
ال  .ایران در آن روز در انزوای سیاسی شبهکاملی قرار داشت و تحت تهاجم سیاسی-
تبلیغاتی گسترده دولتها بود .جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز با گسترش جبهه متحد
اعراب رفتهرفته داشت رنگ ناسیونالیستی به خود مـیگرفـت و بـه جنـگ عـرب و فـار
تبدیل میشد .لذا به نظر میرسد عاقالنه نبود که ایرانیهـا تنهـا هـمپیمـان یگانـه حـامی
عرب خود را در این موقعیت حسا از دست بدهند.
ب .شورش اخوانالمسـلمین سـوریه علیـه نظـام ایـن کشـور در آن موقعیـت بـه علـل
گوناگونی غیرعادی به نظر میرسید.
 .به نظر میرسد افق این درگیـری و نـاموفقبـودن اخـوان در سـرنگونی نظـام بعـث
سوریه برای جمهوری اسالمی محرز و بر اسا تحلیلهای آن روز ،با زنـدهبـودن اخـوان
سوریه روشن بوده است .در نتیجه به نفع ایران نبود که وارد درگیریای شود کـه آینـده آن
اینگونه مشخص بوده است.
 .7جنگ ،عامل اصلی بروز اختالفهایی در درازمد در دیدگاههای اخوانالمسلمین
و ایران بوده و روابط بین دو طرف با توجه به طوالنیشدن جنگ و دخالت عوامل مختلـ
1
طی هشت سال ،از آغاز تا پایان آن با فراز و نشیبهای متعددی همراه بوده است.
نکته مهم اینکه به رغم موا ع اولیه اخـوان در قبـال جنـگ و طرفـداری از جمهـوری
اسالمی و مو ع بیطرفانه آنها در مقطع دیگر جنگ ،آنان (جز اخوانالمسـلمین سـوریه)
هی گاه به طرفداری عراق در جنگ برنخاستند .حتی در بدترین موقعیتها و نامالیمترین
مناسبا بین آنان و جمهوری اسالمی ،باز این بیطرفی و حمایتنکردن از عراق را حفظ
کردند.
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 .5دیدگاهها و مواضع اخوان کشورهای مختلهف عربهی در قبهال انقهالب
اسالمی ایران
عالوه بر مدر ،که مرکـز اصـلی جمعیـت اخوانالمسـلمین محسـوب میشـود ،سـایر
شاخههـای جنـبش اسـالمی در کشـورهای مختلـ عربـی نیـز مو ـعگیریهایی شـبیه
موا ع اخوانالمسلمین داشتهاند .اما به طور کلی عملکرد شـاخههای مختلـ اخـوان در
کشورهای اسالمی با توجه به علل و عوامل فراوانی ،متفاو بوده است .در دوران نهات
اسالمی ایران علیه استعمار و استبداد ،همواره سازمانهای وابسته به اخوان در نشریا و
اجتماعا خود از نهات مردم مسلمان ایران پشتیبانی میکردنـد و پـس از پیـروزی هـم،
سازمان بینالمللی اخوان ،که مرکز آن در لوگانو بود ،من هماهنگی با مقامـا ایرانـی،
هیئتی را که مرکب از اعاای رهبری اردن ،مدـر ،سـوریه ،کویـت ،سـودان ،پاکسـتان و
بعای بالد دیگر بود ،با یا پرواز ویژه به ایران فرستاد که هدف اصلی آن تبریاگویی بـه
رهبری انقالب ،حار امام خمینی ،و مردم ایران و اعالم پشتیبانی بودر 1شخدیتهایی
چون سعید حوی ،از رهبری سوریه ،عبدالرحمن خلیفه ،مراقب عام اخوان اردن ،جابر رزق
از مدر ،غالـب همـت از واحـد بـینالملـل و عبداللـه العقیـل از اخـوان کویـت از اعاـای
2
بلندمرتبه هیئت بودند.
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اخوانالمسلمین اولین گروهی بود که به انقالب اسالمی ایران واکنش نشان داد .این
جماعت در اعالمیهای که در سال  3363منتشر کـرد ،ـمن سـتایش انقـالب اسـالمی
ایران آن را الگویی برای مبارزا اسـالمی خـود علیـه دولـت وابسـته و داسـالمی مدـر
دانست .بهویژه در سالهای نخست پیروزی انقالب اسالمی ایـن انقـالب را در چـارچوب
مبارزه جهانی میان اسالم و کفر قلمداد کرد و با صدور بیانیههای متعددی حمایت خود را
از انقالب اسالمی اعالم کرد .اخوانالمسلمین ،در سال  3363آشـکارا انقـالب اسـالمی
 .1سید هادی خسروشاهی ،اخوانالمسلمین و ایران در گذر تاری ،،س.3
 .2همان ،س.34

ایــران را تأییــد ،و از پنــاهدادن رژیــم مدــر بــه شــاه انتقــاد کــرد .عمــر تلمســانی ،رهبــر
اخوانالمسلمین نیز از مخالفت جماعتهای اسالمی در دانشگاههای مدر با استقبال از
شاه پشتیبانی کرد .همچنین ،این جماعت ،پیشتر از شاه بـه دلیـل بـه رسـمیت شـناختن
اسرائیل و احیای سنتهای ایرانی پـیش از اسـالم و بـیاعتنـایی بـه سـنتهای اسـالمی
1
انتقاد کرده بود.
سودان

 .1جمعی از نویسندگان ،جستارهایی در انقالب اسالمی ایران ،س.160
 .2حسن مکی ،حرکة االخوان المسلمین فی السودان ،س.۱2

دیدگاه اخوانالمسلمین درباره انقالب اسالمی ایران

در سودان ،که جنبش اسالمی رشد سریعی داشت ،پیروزی انقالب اسالمی در ایـران
تأثیر ژرفی بر آن کشور گذاشت و روابط میان جنبش اسـالمی سـودان و انقـالب اسـالمی
ایران نسبت به قبل مستحکمتر شد .دکتر حسن مکی ،نویسـنده معـروف سـودان و اسـتاد
دانشگاه خارطوم ،در این باره میگوید« :پیروزی انقـالب اسـالمی ایـران بـه رهبـری امـام
خمینی باعث شد روحیـه اسـالمگرایـان سـودانی تقویـت شـود .اخوانالمسـلمین سـودان
تظاهرا عظیم دانشجویی به راه انداختنـد کـه در آن ،عـالوه بـر دانشـجویان ،مـردم نیـز
شرکت کردند .تظاهرکننـدگان نامـهای معتر ـانه بـه رئـیسجمهـور وقـت آمریکـا بـا ایـن
مامون نوشتند که از دخالت در امور داخلی ایـران خـودداری کننـد .آنهـا نامـه را تحویـل
سفار آمریکا در خارطوم دادند .پیروزی انقالب اسالمی ایران برای سودانیها بسیار مهم
بود ،به گونهای که بسیاری از سودانیها بر ایـن تدـور بودنـد کـه انقالبـی ماننـد انقـالب
اسالمی ایران در کشورشان به وقو خواهـد پیوسـت و همچنـین امیـدوار بودنـد میـان دو
2
حرکت اسالمی ایران و سودان اتحاد و ارتباط به وجود آید».
همچنین دکتر حسن مکی ،اخوانالمسلمین سودان را در تأیید انقالب اسالمی ایران،
نسبت به دیگر کشورها پیشتاز میداند و میگوید« :جنـبش اسـالمی سـودان بـرای تأییـد
انقــالب اســالمی و حمایــت از آن از ســایر جنــاحهــای اخوانالمســلمین پیشــی گرفــت ،و
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پیامهای حمایتی و اعالم پشتیبانی اسالمگرایان سودانی از نهات اسالمی ایران پیدرپی
1
به نوفل لوشاتو ،تهران و قم فرستاده میشد».
تونس
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در تــونس «جنــبش اســالمی» ایــن کشــور قاطعانــه بــه نفــع انقــالب اســالمی ایــران
مو عگیری کرد .مجله المربفة ،که از جمله مجال رسمی این جنبش بـود ،بـهشـد از
انقالب اسالمی جانبداری میکرد و برای موفقیت آن همواره دعا و آرزوی خیـر مـیکـرد و
مسلمانان را به همیاری با این انقالب نوپا فرا میخواند .این حمایتها چنان گسـترده بـود
که راشد الغنوشی ،رهبر جنـبش اسـالمی تـونس ،در یکـی از شـمارههـای ایـن مجلـه در
مقالهای امام خمینی را نامزد امامت مسلمانان معرفی کرد .در پی انتشار این مطلب ،مجله
المربفة توقی شد و بورقیبه رهبران جنبش اسالمی تونس را دستگیر و به مجازا های
2
طوالنی ،حتی اعدام ،محکوم کرد.
راشد الغنوشی در کتابش با نام جنبشاسهالمیوتجهددربایی مـینویسـد« :در ایـران
جنبش و حرکتی به راه افتاده که به احتمال قوی تمام حرکتهای منطقه را تحت تأثیر قرار
میدهد و مسیرشان را متغیر میکند و اسالم را از قیـد و بنـد و سـلطه حاکمیتهـایی کـه
3
اسالم را در مقابل گرایشها و جنبشهای انقالبی قرار میدهند ،رها میکند».
راشد الغنوشی ،پس از گذشت ده سال از پیروزی انقالب اسالمی ،در جمعبندی درباره
مو عگیری و رابطه جنبش اسالمی تونس با جنـبش اسـالمی ایـران میگویـد« :نـهتنهـا
جنبش اسالمی تونس ،بلکه تمام جنبشهای اسالمی از همان ابتـدای پیـدایش انقـالب
4
اسالمی ایران با آن همگام و همصدا شدند».
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 .1حسن مکی ،حبکةالبرثاالسالمی ،س.364
 .2عبا

ایبانواخوانالمسغم ن ،س.220

خامهیار،

 .3راشد الغنوشی ،الحرکة االسالمیة والتحدیث ،س.37
 .4گفتوگوی راشد الغنوشی با دانشجویان عاو انجمن اسالمی دانشگاه تهران ،الجزیبة.3333/1/2۱ ،

اردن

اخوانالمسلمین اردن نیز از انقالب اسالمی ایـران حمایـت کـرده و موا ـع خـوبی در
قبال انقالب داشته است .محمـد عبـدالرحمن خلیفـه ،دبیـر کـل اخوانالمسـلمین اردن،
حمایت خودش را از انقالب اسالمی ایران اعالم و تأیید کرده استر و نیز افرادی همچون
ابراهیم زید الگیالنی و یوس العظم از دیگـر شخدـیتهـای اخـوانی بودنـد کـه حمایـت
1
خویش را از انقالب اسالمی ایران اعالم کردهاند.
لبنان

حمایت و پشتیبانی جنبشهای اسالمی لبنان از انقالب اسالمی ایران نسبت به دیگر
جنبشها بهتر و بیشتر بوده است .از جمله فتحـی یکـن ،رهبـر اخوانالمسـلمین لبنـان و
2
مجله االمان ایشان از انقالب اسالمی ایران حمایت کردند.
سوریه

 .1عز الدین ابراهیم ،السنةوالشبیرةضجةمفترغ  ،س.14
 .2همان ،س.14
 .3همان ،س 2۱و .23
 .4همان ،س 13و .12

دیدگاه اخوانالمسلمین درباره انقالب اسالمی ایران

عدام العطار ،از جمله رهبران برجسته اخوانالمسلمین سوریه کتابی جامع با نام ثهورة
ایبان نوشته ،و در آن تاریخچه و ابعاد و ریشههای انقالب اسالمی را بررسی کـرده اسـت.
ایشان همیشه از انقالب پشتیبانی کرده و مجله البائد ،که ایشان در آلمان منتشر میکرد،
نقش بسزایی در مطرحکردن دیدگاهها و موا ع انقالب اسالمی ایران و تبیین اهداف این
3
انقالب داشته است.
باید یادآور شد که تشکیال جهـانی اخـوان در خدـوس اتفاقـا مختلـ سـالهای
نخســت پیــروزی انقــالب ،مو ــعگیـریهــای مناســب و حمایــتهــای خــوبی از انقــالب
داشتهاند .برای مثـال ،بـا اشـغال النـه جاسوسـی بـه دسـت دانشـجویان پیـرو خـط امـام
4
«تشکیال جهانی اخوان» با صدور بیانیهای از گروگانگیری دانشجویان پشتیبانی کرد.
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نتیجه
با بررسیهای انجامشده ،روابط جماعت اخوانالمسلمین با ایران به دو برهه قبل و بعد
از انقالب اسالمی تقسیم میشودر قبل از انقالب اسالمی این روابط حسنه بود ،ولی بعـد
از وقو انقالب ارتباطا میان دو جنبش همراه با افت و خیزهایی بوده است ،کـه در اثـر
عــواملی چــون اقــداما انقالبــی نظــام اســالمی در محاکمــه و اعــدام ــدانقالبیون،
شیعهبودن رئیسجمهور ایران ،انتخاب نظام والیت فقیه به عنوان سیستم حکومتی ایران،
حمایت از دولت وقت سوریه (نظام حافظ اسد) در برابر اخوان و  ...رو به افول نهاد و پـس
از مدتی این ارتباط به طور کامل قطع شـد .بـه نظـر میرسـد آشـنایی بیشـتر اندیشـمندان
اسالمی از شیعه و اخوانالمسلمین تا حد زیادی به از سرگیری و بهبـود روابـط دو جنـبش
کما شایانی بکند.

110

منابع
 « .9الخمی یبینآم یالمدّمینوموام اتالصّیبیةوالشیوبیة،الابو » ،ر مجلة االعتصنیم،ش،20
 .9049-9044
« .4ال ویس تخباس ا لّقی

»،مجلة المعریة،ش ،1ر  .http://www.almarefh.net

فت و ویراشاالغ وشیب  انشرجوس بضروانجمرنا رالمی انشرگ لتهر ا »،نشنری الجزینرة،
 « .2
 .9119/2/41
 .0آالفییا بنی کشنو لیی اسن مام جمهنو ی عربنا مصنر،نظر رتوتراوسن محمراه یفرالح ا ل،
ته ا انتش راتم د اب ارمع ص ،چ پاوی .9212،
 .1اب اهیم،بزالاسن،السفة ثالشریعة یجة مفتعل ،ته ا 

م تبّیغ تا المی .9041،

 .1ابوبم ،الحرکة االس میة یا یلسعی ،بی وت القاسلّطب بة .9111،
 .1ا پو ستو،ج ای،.انق ب ایران ث بیزتیب جهینا آن،ت جم محدنمراس شر ن چی،تهر ا م مرز
ب ش

یا المواس ا ،چ پاوی .2831،

 .1خ م س ر،بب س،ایران ث اخوانالمسلمی ،ته ا م د مط لع تاناسش 

ا نور .9214،

 .1آ ،سی،بهمن؛صفوی،خد و،اخوانالمسلمی ،ته ا ر م .9211،
 .94به دررر وی ،ررر لم،السنننفة المفتنننری علیهنننی،موسرررت  ارالبحررروثالعّمیرررة،الطبعرررةالث لثرررة،
 .9111/9041
 .99تحقیق اخوانالمسلمی  ،ر  http://www.ikhwanwiki.com
 .94تّمد نی،بم «،الشیختّمد نیستحاثلّدیاخد وش هیحویالمدرّمینولوحرا اال رالمیة»،
مجل العیلم،ل ا ،ش،19صف /9041نوامب  .9111
 .92ررررررررررررر،اییم مع السیثات ،،ه ل  اراالبتص م .
 .90ررررررررررررر،مجلة الدعوة المهیجرة ،ر  http://www.aldaawah.com
 .91جمعیا نوسد ا

،جدت ره سی رانقرال ا رالمیاسر ا ؛انقالبریمتمر سز،،رم بو رت متر ،

 .91ح فی،حدن،الحرکیت االس میة یا مصر ،،ه ل الم دةاال المیةلّ ش  .9111،
 .91خد وشرررررر هی ،رررررریاهرررررر ی،اخوان المسننننننلمی ث ایننننننران ث ننننننذ تننننننی یم ،ر 
 .http://www.khosroshahi.org
 .81ببرراوس،ح مررا،بیزتننیب انقنن ب اسنن ما ایننران بننر مصننر،م مررزا رر انقررال ا ررالمی ،ر 
.http://www.irdc.ir
 .91الغ وشی،راشرا،الحرکنة االسن میة ثالتحندیا،بیر وت مکتبرة ارالجیرلوخر رطوم مکتبرة ار
الفک  .9114،
 .44ررررررررررررر،مقیالت درکة االتجیه االس ما بتونس،پ رسس  ارالک و ،بیت  .

دیدگاه اخوانالمسلمین درباره انقالب اسالمی ایران

 .9211

111

 .49فو ی،سحیی«،مق سد اناسش  ی یاخوا المدّمینب ج بشا المیشیعیاس ا »،ب فت ا 
 http://rasekhoon.netو . http://www.basirat.ir
 .44مجل العلیعة االس میة ،،ه ل ،9111،ر  .http://altaleea.com
 .42محمررای،م رروچه ،بیزتننیب جهننینا انق ن ب اس ن ما،ته ر ا نش ر پگوهشررگ لف ه ررشواناسش ر 
ا المی،بیت  .
بیت .
 .40مکی،حدن،درکة االخوان المسلمی یا السوثان،خ رطوم  انشگ لخ رطوم ،
بیت .
 .41رررررررررر،درکة البعا االس ما،خ رطوم  انشگ لخ رطوم ،
 .41ال فیدی،اخوان المسنلمی ثالحرکنة االسن میة ثینة مسنتقبلیة مصنر بنی التجربنة ثالخعنی،
بیت  .
بین  ،
بیج  

نقروی،بّیمحمرا،مقدمن ای بننر نهضتالفیسنام از دسن البفنی تننی خیلند اسن مبولا،تهر ا 

.41
م د تحقیق تیوانتش راتینور .9049،

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

 .41الور انی،ص لح،الحرکة االس می یا مصر ،،ه ل البااسةلّ ش واالبالموالتو سع.9111،

112

پژوهشنامهنقدوهابیت؛سـراجمنیرسـالپنجمشمـاره81تابستان 8931

صفحات825-899:تاریخدریافت8939/85/31:تاریختأیید8931/31/86:

نقد ابنتیمیه رب معارضان امام علی رد صفین
*

چکیده
ابنتیمیه در کتاب الفتاوی الکبری راجع به جنگ صـفین مـیگویـد بسـیاری از بزرگـان
صحابه در این جنگ شرکت نکردند .امام علی مجـوزی بـرای جنگیـدن نداشـت و
طبق نظر خود عمل کـرد .وی همچنـین مـدعی اسـت بـا توجـه بـه روایـت صـلح امـام
حسن میتوان فهمید کـه نظـر پیـامبر ایـن بـوده اسـت کـه امـام علـی در
صفین منادی صلح باشد نه برپاکننده جنگ .به صفین و نهروان و جمـل نبایـد بـه دیـد
واحدی نگریست که ظلم و جهل است .چون درباره هر سه جنگ ،دسـتور نبـوی

وجود ندارد .رویکرد علما هم درباره این سه جنگ یکسان نیست .آنهـا مقتـوالن جنـگ
صفین را از هر دو لشکر تمجید کردهاند .در خدوس مقتـوالن جمـل نیـز اینگونهانـد،
ولی درباره نهروان اینگونه نیستند و خوار و کشـتههای آنهـا را نکـوهش کردهانـد .در
این مقاله این عقاید ابنتیمیه در خدوس صفین نقد و بطالن آنها ثابت میشود.
کلیدواژهها :امام علی ،صفین ،ابنتیمیه ،معاویه.

* خار فقه و اصول.
asgharinejad@chmail.ir

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

مقدمه
صفین ،محل تالقی سداه امام علی و معاویه ،نام منطقهای نزدیا «رقه» در کرانه
فرا بود .در صفین ،هفتاد هزار نفر از طرفین جنگ کشـته شـدند ( 20444نفـر از سـداه
شام و  20444نفر از لشکر عراق) 1.علت این جنگ ،خودداری معاویه از بیعت با امام بود.
از سویی معاویه میخواست با پشتیبانی اهل شام ،امام علی را از خالفت ساقط کنـد و
خود ،سلطان تمامی مناطق اسالمی شود .بهانه او برای جنگ ،خونخواهی خلیفـه سـوم
بود .معاویه معتقد بود امام علی در کشتهشدن خلیفه سوم دست داشت و به کسانی که
2
در این ماجرا همکاری داشتند ،پناه داده بود.
درباره جنگ صفین ،تحقیقا فراوانی از قدیم تا کنـون صـور گرفتـه اسـت .در ایـن
مقاله نیز تحلیلی سامان یافته است .محور مقاله پارهای از اظهارا ابنتیمیه درباره صفین
است .در این دوران ،که تهاجم سیاسی ،نظامی و فرهنگی وهابیان شـد یافتـه ،ارزیـابی
عقاید وهابیان ،بهویژه ابنتیمیه ،اهمیت دارد .زیرا با نقد باورهای ناموزون آنها در باره ائمه
هدی ،بهویژه امام علی ،مشخص میشود که تا چه اندازه از حقیقت فاصله دارند.
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 .1برخی اظهارات ابنتیمیه درباره صفین
طبق نظر ابنتیمیه ،در جنگ صفین ،گروهی به نفع امام علی جنگیدنـد و بیشـتر
بزرگان صحابه خ ود را کنار کشیدند .استدالل آنها برای تـرک جنـگ ،ندـوس فراوانـی از
پیامبر بود که در آنها گفته شده قتال در فتنه را باید ترک کـرد .ترککننـدگان معتقـد
بودند جنگ صفین قتال فتنه است .امام علی مستمسکی برای ورود به جنگ نداشت
ً
و طبق رأی خود جنگید و احیانا کسانی را که نظر مساعدی برای جنگیدن نداشتند ،مـدح
کرد .بر پایه روایت صحیح ،پیامبر امام حسن را به سـبب برقـراری صـلح بـین دو
گروه بزرگ از مسلمانان (یعنی اصحاب امام علی و اصحاب معاویـه) تمجیـد کـرد .از ایـن
 .1ابوالحسن مسعودی ،مبو الذه  ،2 ،س.622
 .2احمد بالبری ،انساباالشبا  ،2 ،س622ر احمـد ابـن داوود دینـوری ،اخبهارالطهوال ،س 132و 371ر ابـناثیـر ،اسهد
ال ایة ،2 ،س 213و .172

روایت فهمیده میشود که ترک قتال در صفین ،احسن بود .قتال امام علی با معاویه نه
واجب بود و نه مستحب .ثابت شده است کـه قتـال امـام علـی بـا خـوار بـه فرمـان و
تشویق پیامبر بود ،اما در خدوس صفین چنین چیزی نبود .چگونه بین جنگی کـه
به فرمان و تشویق پیامبر بوده و جنگی که اینگونه نبوده ،میتـوان بـا نگـاه واحـدی
برخورد کرد؟! هر کس به کشتهشدگان در جمل و صفین از یا سو و کشتهشدگان خوار
نهروان از سوی دیگر ،که علما به تفسـیق یـا تکفیـر آنهـا حکـم کردهانـد ،یکسـان بنگـرد،
جاهل و ظالم استر و باید در زمره رافاه و معتزله قرار گیرد که کشتهشـدگان در جمـل و
صفین را تکفیر یا تفسیق میکنند .درباره کفر خوار اختالف مشـهوری وجـود دارد ،ولـی
ً
علما متفقا بر صحابه کشتهشده در صفین و جمل ،یعنی کشـتههای طـرفین ،مـدح و ثنـا
1
فرستادهاند.
 .2ارزیابی اظهارات ابنتیمیه درباره صفین
 .1 .2شبهه اول :مخالفت صحابه با امام علی و فتنهبودن جنگ صفین

ابنتیمیه میگوید بیشتر بزرگان صحابه در این جنگ شرکت نداشتند و جنـگ صـفین
2
فتنه بود.
پاسخ:
الف .شرکتکردن بیشتر صحابه و تابعین در صفین و ندامت تارکان

 .1ابنتیمیه ،الفتاویالکببی ،6 ،س.221-222
 .2همان.

نقد ابنتیمیه بر معارضان امام علی در صفین

شبهه ابنتیمیه بیاسا استر زیرا محققانی مثل ابن عبدالبر فقـط نـام چهـار تـن از
صحابه معروف و سه تن از تابعین را بکر کردهاند که در صفین شـرکت نکردنـد :سـعد بـن
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َّ
مالا ،عبدالله بن عمر ،محمد بن مسلمه و أسامة بن زید از صـحابهر و ربیـع بـن خثـیم،
1
مسروق بن أجد  ،أسود بن یزید و أبو عبد الرحمن سلمی از تابعین.
ابن عبدالبر در تکمیل این گزارش میگوید تعداد تابعینی که شرکت نکردند ،سـه نفـر
بود نه چهار نفر و از این جمع هفتنفره ،ابنعمر و سعد بن مالا (سعد وقاس) و مسروق
اظهار ندامت کردند .نیز میگوید صحیح این است کـه سـلمی در نبـرد صـفین کنـار علـی
2
(کرم الله وجهه) بود.
3
در برخی از منابع گفته شده که ربیع بن خثیم هم در صفین همراه امام علی ( ) بود.
لذا فقط پن نفر از صحابه و تابعین در صفین شرکت نکردند .نکتـه جالـب اینکـه برخـی از
همین تارکان ،اظهار ندامت و توبه کردند .در روایت حاکم ،که حکم به صحت آن کرده ،و
بیهقی هم روایت کرده ،از ابنعمر نقل شده است که هی چیز مرا آنگونه کـه ایـن آیـه (و
ان طائفتان من المؤمنین  )...تحت تأثیر قرار داد ،دگرگون نکرد ،که چرا من بـا ایـن گـروه
ب اغی که خداوند به من فرمان پیکار با آنها را داده ،نجنگیدم .منظور وی معاویه و یـارانش
است که علیه علی (کرم الله تعالی وجهه) بغی و تعدی کردند 4.نیز از چند طریق صحیح از
ابنعمر روایت شده که او گفت درباره هـی کـاری آن انـدازه کـه نسـبت بـه نجنگیـدن بـا
باغیها در کنار علی پشیمان شدم ،تأس نخوردم .مسـروق هـم طبـق قـول ابـراهیم
5
نخعی از دنیا نرفت مگر آنکه از تخل از امام علی (کرم الله وجهه) توبه کرد.
نیز گزارش شده است که وقتی معاویه حـاکم شـد ،سـعد بـن ابـیوقـاس را بـه سـبب
کارهایش شماتت کرد و گفت تو جزء کسانی نبودی که اقدامی برای ایجـاد صـلح بـین دو
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 .1یوس ـ ابــن عبــدالبر ،االسههت راب ،3 ،س66ر صــالح الــدین صــفدی ،الههوافییالوف ههات ،1 ،س121ر کمــال الــدین
ابن العدیم ،ی ةالطغ فیتاری حغ  ،2 ،س.122
 .2یوس ابن عبد البر ،االست راب ،3 ،س66ر طبق سخن دوالبی (متوفای  134ه.ق ).تدریح شـده کـه اسـود و مسـروق،
امام علی را سب میکردند .برخی گفتهاند مسروق از دشنام به آن حار دست برداشت ولی اسود تا آخر عمر بـه دشـمنی
خود ادامه دادر نا :.ابن ابی الحدید ،شبحنهجالبالغ  ،2 ،س 16و .1۱
 .3کمال الدین ابن عدیم ،ی ةالطغ فیتاری حغ  ،6 ،س231ر ابنحجر عسقالنی ،تهذی التهذی  ،6 ،س.212
 .4محمود آلوسی ،روحالمرانی ،27 ،س.121
 .5یوس ابن عبد البر ،االست راب ،3 ،س.66

گــروه از پیکارکننــدگان در صــفین کردنــد و در زمــره کســانی هــم کــه علیــه گــروه بــاغی
میجنگیدند ،نبودی! سعد گفت از اینکه با گروه باغی نجنگیدم ،نادم و پشیمان شدم 1.از
ندامت آنها فهمیده میشود که معار ان ،امام را بر باطل میدانسـتند .ابوحنیفـه هـم
میگوید کسی با علی [ ]نجنگید مگر اینکه علی [ ]به حـق و حقیقـتبـودن از آن
کس شایستهتر بود .و اگر رویکرد و سیره او در قبـال افـراد و گروههـای مختلـ مسـلمان
نبود ،کسی نمیدانست در مواجهه با افراد و گروههای مختل مسلمانان چه واکنشهایی
2
باید داشت.
سفیان ثوری یا سفیان عیینه هم میگویـد علـی [ ]بـا احـدی نجنگیـد مگـر آنکـه
نسبت به آن شخص به حق و حقیقت شایستهتر بود 3.عبدالله بـن عمـر هـم بـر حقانیـت
علی در صفین تدریح کرده است .یحیی بن هانئ میگوید از ابـنعمـر پرسـیدم علـی
[ ]بر حق بود یا معاویه؟ ابنعمر گفت :علی [ .]یحیی پرسید :پس علت خرو تو
4
از سداه علی [ ]چه بود؟ ابنعمر گفت چون من اهل جنگ و نبرد نبودهام.
نکته مهم دیگر اینکه در مقابل آن  0یا  7نفر که تخلـ کردنـد ،بسـیاری از صـحابه و
تابعین در صفین کنار علی بودند .حاکم به اسناد خود از حکم نقل میکند که در کنـار
علی [ ]در صفین هفتاد نفر از کسانی که در جنگ بـدر شـرکت داشـتند و  304نفـر از
5
افراد بیعت شجره حا ر بودند.

نقد ابنتیمیه بر معارضان امام علی در صفین

 .1محمد ابن عبدالله ابن عربی ،احکامالقبآن ،2 ،س1112ر محمد ابـن احمـد اندـاری قرطبـی ،تفسه بالقبطبهی،37 ،
س.612
ً
« .2ما قاتل أحد علیا إال وعلی أولی بالحق منه ،ولوال ما سار علی فیهم ما علم أحد کی السیرا فی المسـلمین»ر کمـال الـدین
ابن العدیم ،ی ةالطغ فیتاری حغ  ،س16ر و اگر افعل التفایل در اینجا تعیینـی اسـت ،بایـد در ترجمـه عبـار بگـوییم:
کسی با علی [ ]نجنگید مگر اینکه علی [ ]بر حق بود.
« .3ما قاتل علی أحدا إال کان علی أولی بالحق منه»ر ابونعیم اصفهانی ،حغ ةاالول اء ،6 ،س13ر و اگر کلمه «اولـی» افعـل
تعیینی باشد ،معنای عبار این میشود که علی ( ) با هر کس که جنگید ،به حق بود.
 .4علی ابن خل ابن بطال بکری ،شبحصح حالبخاری ،34 ،س.22
 .5حاکم نیشابوری ،المستدرک ،6 ،س.112
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ب .فتنهنبودن جنگ صفین و لزوم پیروی از فرمان امام علی

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

ابنتیمیه مدعی است استدالل کسانی که 1خانهنشینی را ترجیح دادند و هـی کمکـی
به امام برای مقابله با شامیها انجام ندادند ،ندوس فراوانی از پیـامبر اسـت کـه در
ً
آنها گفته شده قتال و جنگ در فتنه را باید ترک کرد .این ادعا صرفا حدسی باطل است نه
بیشتر .همین که میبینیم امثال ابنعمر از یارینکردن امام اظهار ندامت کردنـد ،معلـوم
ً
میشود گفته ابنتیمیه کامال باطل استر یعنی معلوم میشود که امثـال ابـنعمـر مقابلـه
امام با شامیها را فتنه نمیدانستند .از سوی دیگر ،تردیدی نیست که سعد بن ابیوقاس و
ابنعمر 2و دیگر صحابه و تابعین با امام علی بـه عنـوان خلیفـه مسـلمین بیعـت کـرده
بودنــد .ابــنســعد مینویســد تمــامی صــحابه مدینــه و تــابعین بعــد از قتــل عثمــان در 3۱
بیالحجه سال  10با علی به عنوان خلیفه بیعت کردند 3.بنابراین ایشان خلیفه قانونی
مسلمانان بود.
قرآن مجید و روایا و سخن و سیره صحابه بر لزوم پیروی از اولوااالمر تأکید میکنند.
در سخن فقهای اهل سنت هم بر اطاعت از خلیفـه مسـلمانان تأکیـد شـده اسـت .قـرآن
َ ُ
َ
َ
ْ َ
َ َ ع
ع ُ
َ َ
آم َُاا أط ُیعاا ع َ
ال َو أ ِوِل اْل ْم ِر ِم ْوَکمر 4از پیامبر نیـز
الرس
الل َو أ ِط ُیعاا
مجید میفرماید :یا أهیا ال ِذین
ِ
نقل کردهاند که« :علیکم بالطاعة وإن ةان عبوا حبشیا» 5.عبدالرحمن بن قدامه (متوفای
 7۱2ه.ق ).میگوید هر کس امامت او ثابت شده باشد ،خرو بر او و نبرد با او حرام استر
چون خداوند میفرماید :ای اهل ایمان از خداوند و رسول او و صـاحبان امـر خـود پیـروی
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 .1یعنی همان چند نفر که اسمشان گفته شد.
 .2در گزارشی که از طریق ابنعیینه از عمر بن نافع از نافع از ابنعمر نقل شـده ،میخـوانیم« :بعـث لـی علـی بـن ابـی طالـب
فاتیته فقال :یا أبا عبد الرحمن ،إنا رجل مطا فی أهل الشام ،فسر فقد أمرتا علـیهم»ر ابـنعسـاکر ،تهاری دمشهق،13 ،
س .3۱3این گزارش دلیلی است بر اینکه ابنعمر از بیعتکنندگان با آن حار بودر و اال دلیلی ندارد که امام علی کسـی
را که ایشان را قبول ندارد و با او بیعت نکرده ،حاکم مردم شام کند .البته ابنعمر حا ر بـه پـذیرش ایـن مأموریـت نشـد و عـذر
آورد.
 .3ابنسعد ،الطبقاتالکببی ،6 ،س.61
 .4سوره نساء ( :)2آیه .03
 .5هبة الله اللکایی ،شبحأصولاةتقادأهلالسنة ،3 ،س.12

کنید 1.و چون حار علی امام مسلمین و مدداق اولیاالمر بود ،میبایست همـه از
او و دستورهایش ،بهویژه در جنگ با دشمنان ،اطاعت میکردند .لذا هر کس علیه او قیام
کرد ،متجاوز و باغی بود 2.طبق این بیعت ،همگان میبایست در جنگ صفین بـه نفـع آن
حار میجنگیدند نه اینکه خود را کنار بکشند یا اعالم مخالفت کنند .اینگونه رفتار آیـا
چیزی جز نقض بیعت است؟!
 .2 .2شبهه دوم :مجوزنداشتن امام علی برای جنگ با معاویه

ابنتیمیه میگوید امام علی مجوزی برای جنگ نداشت و ایشان طبق رأی خود به
3
این جنگ مبادر ورزید.
پاسخ:
الف .سرکشی از بیعت و واکن

در قبال لشکرکشی معاویه

 .1عبدالرحمن ابن قدامه ،الشبحالکب ب ،12 ،س.28
 .2ابنعربی میگوید به دلیل دینی ثابت شده علی (رض) امام است و هـر کـس علیـه او قیـام کنـد ،بـاغی اسـتر محمـد ابـن
عبدالله ابن عربی ،أحکامالقبآن ،2 ،س363۱ر و تفاوتی هم بین بیعت با امام علی و بیعـت بـا شـیخین وجـود نداشـت.
حسن بدری میگوید به خدا سوگند که بیعت با علی (رض) مانند بیعت با ابـوبکر و عمـر بـودر محمـد سـفارینی ،لوامهعاألنهوار
البه  ،2 ،س.127
 .3ابنتیمیه ،الفتاویالکببی ،6 ،س.221-222
 .4از سداه علی ( ) در جنگ صفین  20444نفر به شهاد رسیدندر ابوالحسن مسعودی ،مبو الذه  ،2 ،س.622

نقد ابنتیمیه بر معارضان امام علی در صفین

نخستین دلیل و مجوز امام علی برای جنگ با معاویه ،سرکشی او از بیعت از یـا
سو و پاس ،به لشکرکشی معاویه به بهانه خونخواهی خلیفه سوم از سوی دیگر بود .البتـه
آن حار قبل از لشکرکشی از معاویه خواست مثل دیگران که با او بیعـت کردنـد ،بیعـت
کند و دست از بهانه خونخواهی خلیفه سوم برداردر و پیش از جنگ هم بیش از یـا بـار
پیشنهاد گفتوگو به معاویه داد و از او خواست دست از طغیـان و سـرپیچی بـردارد و مثـل
دیگران ،یعنی مهاجرین و اندار که با ایشان بیعت کردند ،بیعت کند ،ولی معاویه ندذیرفت
و وارد جنگ شد و اگر میتوانست ،امـام علـی و سـداهیانش را از دم تیـغ میگذرانـد و
البته شمار زیادی از آنها را هم کشت 4،ولی در نهایت وقتی شکست خود را نزدیا دید ،با
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نقشه عمرو عاس و ایجاد اختالف بین سداه امام آن حاـر را مجبـور کـرد دسـت از
1
جنگ بردارد و با او صلح کند.
نکته دیگری که باید به ابنتیمیه گفت ،اینکه امام و رهبر مسلمانان از خود برای اداره
امور آنها طرح و استراتژی دارد و الزم نیست وظای او در روایا تعیین شده باشد که البته
نشده و چنین بنایی هم پیامبر نداشتهاند .اگر اشـکال ابنتیمیـه ،کـه امـام علـی
طبق رأی خود به جنگ مبادر ورزید و از سوی پیامبر مأبون نبود وارد باشـد ،آن را
نباید محدود به صفین کرد و نیز نباید آن را مختص به رویکردهـای امـام علـی کنـیم،
بلکه باید آن را شـامل کلیـه رویکردهـای خلفـای قبـل و بعـد از ایشـان ،کـه ندـی در بـاره
کارهایشان از سوی پیامبر نرسیده ،هم بدانیم.
ب .نص و روایت پیامبر درباره جنگ صفین و امضای حقانیهت امهام از
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سوی آن حضرت
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دومین مجوز امام علی برای جنگ با معاویه ندوصی است کـه از پیـامبر در
خدوس صفین وارد شده است .ایـن ندـوس حقانیـت امـام را در اقـدام بـر جنـگ ثابـت
میکند و ادعای ابنتیمیه را رد میکند .در بسیاری از منابع ،از طریق ابو ایـوب اندـاری و
ابوسعید خدری و غیر او ،از پیامبر درباره قاسطین و اینکه وظیفه علی جنـگ بـا
آنها بوده ،یاد شده است .برای نمونه ،در روایتی از پیـامبر خطـاب بـه علـی آمـده
است« :انب ستقاتل بعوی الناةثة والقاسطة والمارقة» 2.ابن ابی الحدید درباره این روایت
مینویسد« :و هذا الخبر م دل ل نبوته (ص) لنه اخبار صردح بالغیب ل دحتمل التمودة
3
والتولیس».
همچنین ،در برخی احادیث ،پیامبر به گونهای به صفین اشاره کرده و بر رویکرد
امام علی و اصحاب وی در مقابل دشمنان آن حار صـحه گذاشـته و آنهـا را تأییـد
 .1نا :.احمد بالبری ،انساباالشبا  ،2 ،س2۱0 -110ر احمد ابن داوود دینوری ،األخبارالطوال ،س.30۱-307
 .2علی متقی هندی ،کنزالرمال ،13 ،س.122
 .3ابن ابی الحدید ،شبحنهجالبالغ  ،1 ،س.221

کرده است .حدیث معروف «تقتلب الفًة الباغینة» ،کـه احـدی منکـر صـحت آن نشـده،
ً
بهو وح به این مدعا اشاره داردر و اصوال توجه به ایـن فرمـایش رسـول خـدا بعـد از
کشتهشدن عمار بود که باعث تقویت قلوب یاران امام علـی 2شـد و متوجـه شـدند چـه
گروهی بر حق و چه گروهی بر باطل هستند .سبکی مینویسد این فرمـایش پیـامبر
به عمار که «تو را گروه باغی میکشند» معجـزهای از معجـزا رسـول خـدا اسـت و
احدی این روایت را منکر نشدهر حتی کسانی که با علی جنگیدند و زمانی که عمـار بـه
یقین افرادی کـه بـا علـی [ ]بودنـد ،بیشـتر شـد و انگیزهشـان بـرای نبـرد
قتل رسیدِ ،
افزایش یافت و متوجه شدند که کشندگان عمار همان افراد مـد نظـر پیـامبر و گـروه
3
باغی هستند.

1

شاهدی دیگر بر حقانیت امام علی

شاهد دیگر بر حقانیت علی ،خوشحالی زیـاد معاویـه از کشـتهشـدن بوالکـال  ،از
فرماندهان سداه معاویه ،در صـفین بـود .زیـرا بوالکـال فهمیـده بـود اینکـه معاویـه امـام
علی را در ریختن خون خلیفه سوم شریا میداند ،تهمتی بیاسـا اسـت و معاویـه
حقیقت را بر او و دیگران پوشانده است .بوالکال بعد از پیبردن به حقیقـت ،میخواسـت
آن را اظهار کند و معلوم بود که بـا مطرحکـردن ایـن مو ـو  ،سـداه معاویـه دچـار از هـم
گسیختگی میشد و این رویکرد برای معاویه بسیار گران بود .لذا وقتی او در صفین کشـته
4
شد ،معاویه بهشد خوشحال شد.
نقد ابنتیمیه بر معارضان امام علی در صفین

 .1سلیمان بجیرمی ،تحفةالحب  ،0 ،س22ر در مو عی از صح حیخاری به نقل از پیامبر (س) آمده استَ « :و َ
یـح َع َّمـار
ْ َ َ
َ
َْ ْ ْ
ْ
تقتله ال ِف َئة ال َب ِاغیة عمار َیدعوه ْم ِإلی الله َویدعونه ِإلی َّالن ِار»ر محمد ابن اسماعیل بخاری ،صحیح بخاری ،2 ،س.246
 .2یا جمعی از آنها که تردیدهایی داشتند.
 .3سلیمان بجیرمی ،تحفةالحب  ،0 ،س.22
 .4یوس ابن عبد البر ،االست راب ،2 ،س 212و .261
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شاهد دیگر بر اینکه امام علی مجاز به جنگ با معاویه بود و احدی حق ص آرایـی
در مقابــل ایشــان را نداشــت ،تدــریح عــدهای از علمــا بــر حقانیــت ایشــان در ایــن نبــرد و
باطلبودن و خطای معاویه در این جنگ و در منازعه با آن حار در امر خالفت است:
 حنبلیها معتقدند قتال با اهل بغی افال از جهاد است 1.مستند آنها برای این فتـواجنگ علی با لشکر معاویه در صفین است.
ْ
َ
َ
َ ُْ
ْ
 کیاهراسی (متوفای قرن پنجم) میگوید آیه قتال با بغـا (َ و إ طائفتوا ِمون اُوِ ِم َِِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ
َ
َ ُ ع
ْ َ َ ُ َ ْصل ُح َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
ااُها لَع اْل ْخری ف ِقاتلاا ال ِوی َت ْب ِغو  )به جواز نبرد با اهل بغی داللت
اقتتلاا فأ ِ اا َبَهما فإ بغت إح
ِ
ِ
میکند .مستمسا علی برای قتال اهل بغی همـین آیـه بـود .در ایـن جنـگ بزرگـان
2
صحابه در کنار ایشان قرار داشتند.
 ابنحزم (متوفای  207ه.ق ).با توجه به روایت قتل عمار نتیجه گرفته است که علی3
[ ]صاحب حق امامت و رهبری مردم است.
 بیهقی (متوفای  20۱ه.ق ).میگوید« :و اما خـرو کسـی کـه علیـه امیرالمـؤمنینعلی [ ]به منظور خونخواهی عثمان و نزا با ایشان در امر خالفت خرو کرد (یعنی
معاویه) به همراه مردم شام ،خطا بود و ما در سایه بیعت مردم با ایشـان بـرای خالفـت بـه
برائت علی از کشتن عثمان ،استدالل کردیم .بیتردید ،کسی که بر او خرو کـرد و در
امر خالفت به نزا پرداخت ،باغی بود .رسول خدا به اطال عمار یاسـر رسـانده بـود
که گروه باغی او را به قتل میرسانندر و همان کسانی که علیـه امیرالمـؤمنین علـی در
نبــرد صــفین خــرو کردنــد ،عمــار را کشــتند» 4.وی در مو ــعی دیگــر بــه اســناد خــود از
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 .1محمود آلوسی ،روحالمرانی ،جزء  ،27س.121
 .2ابوالحسن طبری کیاهراسی ،احکامالقبآن ،2 ،س.682
 .3ابنحزم ،الفصلفیالمغلوالنحل ،2 ،س.61
 .4احمد بیهقی ،االةتقادوالهدایة ،س.162

ابنخزیمه میآورد« :کلیه افرادی که با امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب جنگیدنـد ،بـاغی
1
هستند .عقیده مشای ،ما بر همین قول استوار است و نظر شافعی همین است».
 قا ی عیاض (متوفای  022ه.ق ).میگوید علما اجما دارند که جنگ با خـوار ونظایر آنها از بدعتگذاران و بغا  ،زمانی که بر امام خویش شورش کنند و در بین صـفوف
مسلمانان تفرقه به وجود آورند ،واجب استر البته بعد از انذار آنها از مخالفـت و تـذکر ایـن
نکته که برای اصالح ،باید این واکنش صور بگیرد و چاره دیگری وجود ندارد 2.خداونـد
3
متعال میفرماید« :فقاتلوا التی تبغی .»...
 عبدالله بن قدامه (متوفای  724ه.ق ).میگوید صحابه بر جنگ با باغیهـا اجمـا4
دارند.
 سیواسـی (متوفــای  7۱3ه.ق ).از فقهـای حنفـی میگویـد علــی در جنـگ جمــل و5
صفین بر حق بود.
 شخص ابنتیمیه (متوفای  62۱ه.ق ).با توجه بـه روایـت پیـامبر دربـاره قتـلعمار ،امام علی را بر حق و مخالفانش را بر باطـل میدانـد و میگویـد جنگیـدن بـا آن
ا
امام مجاز نبوده است .ابنتیمیه بعد از نقل روایت «تقتل عمارا الفًنة الباغینة» مینویسـد:
«این روایت 6،هم بر صحیحبودن امامت و زعامت علی و واجببـودن فرمـانبری از ایشـان
داللت میکند و هم بر این نکته که هر کس مردم را به اطاعت از او فرا میخواند ،در واقع
به بهشت دعو میکرد و هر کس مردم را به جنگ و پیکـار بـا ایشـان فـرا میخوانـد ،در
نقد ابنتیمیه بر معارضان امام علی در صفین

 .1همان ،س.612
 .2جمله اخیر ،برگردان «االعتذار الیهم» است.
 .3یحیی نووی ،شبحالنوویةغیصح حمسغم ،1 ،س.112
 .4عبدالله ابن قدامه ،الم نی ،12 ،س.22
 .5محمد سیواسی ،شبحفتحالقدیب ،6 ،س.271
ً
 .6آنچه ابنتیمیه درباره این روایت گفته ،با مطلبی کـه در ابتـدای ایـن مقالـه از او نقـل کـردیم ،تعـارض کـامال آشـکاری دارد.
همچنانکه در دیگر کلما ابنتیمیه بسیار تعارض یافت میشود.
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واقع به جهنم دعو میکردر و این حدیث ،دلیل و حجتی است بـر اینکـه جنـگ بـا علـی
1
جایز نبوده است.
ابنتیمیه در مو عی دیگر درباره حقانیت امام علی میگوید نه احمد بـن حنبـل و
نه احدی از ائمه اهل سنت شا و تردیدی ندارند که غیر علی شایستهتر به حق ،از ایشان
2
نبود.
 سبکی (متوفای  607ه.ق ).مینویسد در این آیه [یعنی آیه قتال با بغـا ] دو حکـمبزرگ وجود دارد :یکی وجوب نبرد با اهل بغی ،که با توجه به «فقاتلوا التی تبغی» فهمیده
ً
میشود .زیرا «قاتلوا» امر ،و امر برای وجـوب اسـت .اصـوال علـی و صـحابه در جنـگ
3
صفین و نهروان بر همین مو و تکیه کردند.
 ابنحجر (متوفای  ۱02ه.ق ).روایـت قتـل عمـار را معجـزهای از معجـزا نبـو وفایلتی آشکار برای امام علی و عمار و رد نواصب ،که معتقدند او در جنگهایش مدیب
4
نبوده ،میداند.
 کحالنی (متوفای  33۱2ه.ق ).روایت قتل عمار را دلیل باغیبـودن معاویـه و یـاران5
وی و بر حق بودن امام علی و یارانش میداند.
 مناوی (متوفای  3223ه.ق ).به نقل از عبدالقاهر جرجانی میگوید فقهای حجـاز وعراق ،اعم از اهل حدیث و اهل رأی ،مثل مالا و شافعی و ابوحنیفه و اوزاعی و جمهـور
اعظم متکلمان و مسلمانان اجما دارند که علـی در نبـرد بـا اهـل صـفین ،مدـیب بـودر
همچنانکه در جنگ با اهل جمل مدیب بود و افرادی که با ایشـان پیکـار کردنـد ،بـاغی
بودند و به او ظلم کردند.
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 .1ابنتیمیه ،مجموعالفتاوی ،2 ،س.261
 .2همان ،س.268
 .3سلیمان بجیرمی ،تحفةالحب  ،2 ،س.22
 .4ابنحجر عسقالنی ،فتحالباری ،3 ،س.226
 .5محمد کحالنی ،سبلالسالم ،1 ،س.203

مناوی به نقل از أبومندور تمیمـی بغـدادی ،در کتـاب الفهبقفهیی هانةق هدةأههل
السنة ،میگوید علما اجما دارند که علی در جنگ با اهل جمل ،طلحه و زبیر و عایشـه و
1
اهل صفین ،معاویه و سداه او مدیب بود.
 ابنعجیبـه (متوفـای  3222ه.ق ).میگویـد وجـوب قیـام علیـه اهـل بغـی مـذهبعلی و عایشه و طلحه و بیشتر صحابه و مذهب مالا و فقهای دیگـر اسـت و حجـت
2
آنها آیه قتال با بغا است.
 سید قطب (متوفای  31۱6ه.ق ).میگوید اصل این است که امت اسالمی در پهنهزمین یا امام بیشتر ندارند و وقتی مردم با امامی بیعـت میکننـد ،مؤمنـان بایـد شـخص
دیگری را که ادعای امامت میکند و یارانش را با رهبری امام واقعی بکشـندر چـون بـاغی
هستند .با توجه به همین اصل ،امام علـی بـا اهـل بغـی در جمـل و صـفین جنگیـد و
3
بزرگان صحابه هم در کنار ایشان قرار داشتند.
نکته پایانی این قسمت ،روایتی است از عبدالله بـن عمـرو عـاس ،کـه در بسـیاری از
منابع از مسلم و غیر او از نقل شده ،که میگوید رسول خدا فرمودندَ « :م َب َ
ادع ِإ َم ااما
َ
َ َ َ
ََ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ
4
یطع ُه َما اس َتطاع ف ِإن َج َاء َآخ ُر َدن ِاز ُع ُه فاض ِر ُبوا ُع ُن َق اْل َخ ِر»ر
ل
ف
فأعطاه صفقة ِدو ِه وثمرة قل ِب ِه ِ
از این روایت پیامبر میتوان به حقانیت حار علی پی برد .چون مردم با ایشان
ً
رسما بیعت کرده بودند.
 .3 .2شبهه سوم :وظیفه [امام] علی [ ]صلح بود نه جنگ

 .1محمد عبدالرئوف المناوی ،ف ضالقدیب ،3 ،س.212
 .2نا :.احمد ابن محمد ابن عجیبه ،البحبالمدید ،2 ،س.226
 .3سید بن قطب شابلی ،فیظاللالقبآن ،7 ،س.1121
 .4احمد ابن حنبل ،مسند ،2 ،س.131
 5ابنتیمیه ،الفتاویالکببی ،6 ،س.222-226

نقد ابنتیمیه بر معارضان امام علی در صفین

ابنتیمیه با تمسا به فرمایش پیـامبر دربـاره صـلح امـام حسـن بـا معاویـه،
5
وظیفه امام علی را در صفین ایجاد صلح دانسته است.
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و عیت صفین با و عیت مدائن متفاو بود و نباید این دو را برای اتخاب حکم واحد،
با یکدیگر قیا کرد .منشأ اصلی صلح امام حسن ،خیانت و بیوفایی غالب اصحاب و
فرماندهان آن حار بود .برای همین عوض جنگ ،صلح فرمود و اال تدمیم ایشان در
هم پیچیدن بساط معاویه بود .دنیا گرایی ،خیانت ،و سستی و تر از سداه شام و تفرقـه و
بیوفایی و پشتیبانینکردن از رهبری ،که در بیشتر یـاران امـام حسـن وجـود داشـت،
باعث شد آن حار نتواند علیه معاویه بجنگد .در سخنرانی امام حسن برای کوفیان
بعد از شهاد امام علی ،به برخی نکا فوق اشاره شده و با توجه به همین سخنرانی،
که ابنعساکر و ابناثیر و دیگران گزارش کردهاند 1،بـهخـوبی میتـوان بـه تفـاو ایـن دو
مقطع از تاری ،اسالم و تفاو مو عگیری این دو امام بزرگوار پی برد.
امام حسن در ایـن سـخنرانی بـه متفـاو بـودن مـردم و بیعـتکننـدگان در زمـان
حار علی هنگام جنگ با معاویه و در زمان خودش ،و همکارینکردن مـردم بـرای
جنگ و دنیاطلب بودن آنها تدریح میفرماید و ایـن نکتـه مهـم را هـم بـه مـردم گوشـزد
میکند که پیشنهاد معاویه به ایشان غیرمندفانه اسـت و باعـث خـواری و بلـت میشـود.
علیرغم هشدار امام و تحلیل آن حار  ،با کمال تعجب میبینیم که مردم به نـدای
امام برای نبرد با معاویه پاس ،نمیدهند و بلت را بر عز ترجیح میدهند و آن حاـر را
ً
تنها میگذارند .اصوال به همین دلیل که امام حسن اصحاب راس ،و وفاداری نداشت،
مجبور شد صلح کند.
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 .1أبوبکر بن درید میگوید « :قام الحسن بعد مو أبیه أمیر المؤمنین فقال ... :أنا والله ما ثنانا عن أهـل الشـام شـا وال نـدم
وانما کنا نقاتل أهل الشام بالسالمة والدبر فشیبت السالمة بالعداوا والدبر بالجز وکنـتم فـی مبتـدئکم إلـی صـفین ودیـنکم
أمام دنیاکم فأصبحتم الیوم ودنیاکم أمام دینکم إال وأنا لکم کما کنا ولستم لنا کما کنـتم إال وقـد أصـبحتم بعـد قتیلـین قتیـل
بدفین تبکون له وقتیل بالنهروان تطلبون بثأره فأما الباقی فخابل واما الباکی فثائر إال وان معاویة دعانا إلی أمر لـیس فیـه عـز
وال ندفة فان اردتم المو رددناه علیه وحاکمناه إلی الله جل وعز بظبـا السـیوف وان اردتـم الحیـاا قبلنـاه واخـذنا لکـم الر ـا
فناداه القوم من کل جانب البقیة البقیة فلما افردوه امای الدلح»ر ابنعساکر ،تهاری دمشهق ،16 ،س238ر ابـناثیـر ،اسهد
ال ایة ،3 ،س233ر محمد بهبی ،تاری االسالم ،2 ،س.7

مو و بیوفایی و خیانت اصـحاب و نقشـه آنهـا بـرای قتـل امـام حسـن افسـانه
نیست .در منابع تاریخی آمده است که وقتی ایشان برای جنگ با معاویـه در مـدائن فـرود
آمد ،شایع شد قیس بن سعد ،فرمانده سداه  32444نفری امام کـه در مقدمـه لشـکر قـرار
داشت ،کشته شده است .در پی این شایعه تشن و آشفتگی عجیبی بـر یـاران امـام حـاکم
شد و عناصر سستعندر و خائن از فرصـت سـوءاسـتفاده کردنـد و بـه سـراپرده امـام
یورش آوردند و وسایل آن حار را به یغما بردند و حتی ردا و زیراندازشان را ربودند و بدتر
1
از همه اینکه ایشان را با خنجری مسموم زخمی کردند.
امور فوق و نظایر آن باعث صلح امام حسن شـد ،امـا چنـین ـرورتی بـرای امـام
علی به وجود نیامد .لذا مدلحت را در جنـگ میدیـد ،امـا وقتـی شکسـت اهـل شـام
حتمی شد ،با حیله عمروعاس ،یعنی بازیچه قراردادن قرآن برای جلوگیری از شکست ،در
سداه امام علی تفرقه به وجود آمدر و دیگر آن حار نتوانسـت جنـگ را ادامـه دهـد.
برای همین مجبور شد حکمیت را بدذیرد.
 .4 .2شبهه چهارم :نادرستی نگاه واحد به نهروان و صفین و جمل

 .1نا :.ابنعساکر ،تاری دمشق ،16 ،س232ر ابنخلدون ،تاری اینخغدون ،2 ،س 328و .023
 . 2ابنتیمیه ،الفتاويالکببی ،1 ،س.220-221

نقد ابنتیمیه بر معارضان امام علی در صفین

ابنتیمیه میگوید نباید جنگی را که علی مأمور به انجامدادن آن بوده (یعنی جنـگ بـا
خوار ) و درباره آن نص وجود داشته و غیر آن (یعنی جمل و صفین) را یکسان نگریست.
هر کس با نگاه واحدی به نهروان و جمل و صفین بنگرد و بین طرفین مقتول در صفین و
جمل از یا سو و کشتهشدگان خوار در نهروان فرقی نگذارد ،جاهل و ظالم است .علما
طـرفین جنـگ
شـدگان
هم به کشتهشدگان در این جنگها نگاه واحدی ندارند .آنها کشته
ِ
ِ
جمل و صفین را مدح کردهاند ،ولی در خدوس نهروان چنین رویکردی ندارندر فقط علی
2
و سداه ایشان را ستودهاند و خوار و کشتههای آنها را مذمت کردهاند.
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الف .صحت نگاه واحد به نهروان و جمل و صفین
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تذکری که الزم است داده شود اینکه ،هر عاقلی میداند تفاو های فراوانی بـین ایـن
جنگها وجود داشت ،ولی آنچـه در اینجـا مـد نظـر اسـت ایـن اسـت کـه آیـا امـام علـی،
همانطور که حق داشت با خوار بجنگد ،حق داشت با معار ان خود در جمل و صـفین
بجنگد و آیا مجوزی هم برای جنگ با آنها داشت و نظر پیامبر هم جنگ با آنها بـود
یا اینکه نظر ایشان ترک جنگ و ایجاد صلح بود؟ ابنتیمیه فقط در خدوس خـوار نظـر
مثبت دارد.
پیشتر ،از علمای اهل سنت و از ابوحنیفه آوردیم کـه کسـی بـا علـی قتـال نکـرد ،اال
اینکه علی اولی به حق از آن فرد بود 1.همچنین ،ابنبطـال مـالکی (متوفـای  223ه.ق).
میگوید اهل عراق از علی [ ]و ابنمسعود نقل کردهاند که پیامبر علـی [ ]را
ً
به جنگ با ناکثین و قاسطین و مارقین فرمان داد 2.ماافا اینکـه حـدیث مـذکور از برخـی
طرق ،آن هم به نظر برخی اهـل رجـال ،صـحیح اسـت .هیثمـی میگویـد از علـی []
روایت شده است که «عهد إلـی رسـول اللـه صـلی اللـه علیـه و سـلم فـی قتـال النـاکثین
والقاسطین والمارقین» .هیثمی در دنباله میگوید این روایت را بزار و طبرانی در اوسط نقل
کردهاند .رجال یکی از دو طریق بزار غیر از ربیع بن سعید ،رجال صـحیح هسـتند و البتـه
ربیع بن سعید را ابنحبان توثیق کرده است 3.وانگهی دلیل و شاهد و قرینه درباره صـحت
این روایت یا بخشهایی از آن فراوان است که باز به تقویت آن به فرض ع سـندی آن
کما میکند .روایت «تقتلب الفًة الباغیة» 4از جمله این دالیل یا شـواهد اسـت و احـدی
 .1کمال الدین ابن العدیم ،ی ةالطغ فیتهاری حغه  ،س61ر محمـد سیواسـی ،شهبحفهتحالقهدیب ،6 ،س271ر محمـد
عبدالرئوف المناوی ،ف ضالقدیب ،7 ،س.262
 .2محمد ابن اسماعیل بخاری ،شبحصح حالبخاری ،12 ،س.22
 .3نورالدین هیثمی ،مجمعالزوائد ،1 ،س.268
 .4سبکی این حدیث را از معجزا رسول خدا دانسته و افزوده است که احدی آن را منکر نشدهر حتی کسانی که با علی
(رض) جنگیدند.

هم در صحت آن تردید نکرده است .در خدوس بر حق بودن امام علـی در جنـگ جمـل
1
هم روایاتی داریم که حاکم حکم به صحت آن روایا کرده است.
ب .غلط بودن مدح و ثنای طرفین نبرد در صفین و جمل

2

 .1محمد ابن یوس صالحی شامی ،سبلاله دی ،34 ،س 32۱و .323
 .2از آنجایی که بحث درباره جمل از مو و این مقاله خار است ،دربـاره آن و آنچـه ابنتیمیـه دربـاره آن ادعـا کـرده ،کمتـر
سخن میگوییم.
 .3محمد عبدالرئوف المناوی ،ف ضالقدیب ،3 ،س.212

نقد ابنتیمیه بر معارضان امام علی در صفین

اکنون این ادعای ابنتیمیه را ،که گفته بود علما بر مدح و ثنای هر دو طرف در صفین
و جمل متفقاند ،بررسی میکنیم .این ادعا نادرست است .زیرا:
 .3چنین اجماعی وجود ندارد .تدریحا علما بر اینکه امام علی در ایـن جنگهـا
ً
بر حق بوده ،نشانگر فقدان چنین اجماعی است .مثال از جرجانی نقل کـردیم کـه فقهـای
حجاز و عراق و جمهور اعظم متکلمان و مسلمانان اجما دارند که علی [ ]در نبرد بـا
اهل صفین ،مدیب بودهر همچنانکه در جنگ با اهل جمل مدیب بوده و افرادی که بـا
3
ایشان جنگیدند ،به او ظلم کردند.
 .2از نگاه تاری ،،مسلم است که در کنار امام علی بسیاری از صحابه (حداقل 274
ً
نفر) و تابعین جنگیدند .این رویکرد ،بهو وح نشان میدهد که آنهـا سـداه مقابـل را واقعـا
دشمن و باطل میدانستند.
ً
 .1قبال گفتیم شماری از صـحابه و تـابعین مثـل سـعد وقـاس و ابنعمـر از اینکـه در
صفین به نفع امام علیه اهل بغی نجنگیدند ،اظهار ندامت کردند .این رویکـرد هـم نشـان
میدهد آنها عکسالعمل امام علی و یارانش را درست و واکـنش معاویـه و سـداهش را
ً
نادرست میدانستند و اال اصال وجهی برای توبه و پشیمانی آنها باقی نمیماند.
 .2مدح و ثنای اهل بغـی ،کـه علمـا یکـی از مدـادیق بـارزش را معاویـه و یـارانش در
َ
َ
َ ُْ ْ
ْ
صفین دانستهاند ،در تعارض آشکار با آیه  3سوره حجرا اسـتَ  :و إ طائفتوا ِمون اُوِ ِم َِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ْ ُ
َ
َ ُ ع
ْ َ َ ُ َ ْصل ُح َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ ُ
ااُها لَع اْل ْخری ف ِقاتلاا ال ِی َت ْب ِغ َح عی َت ِف َء ِإِل أ ْم ِر الل.
اقتتلاا فأ ِ اا َبَهما فإ بغت إح
ِ
ِ
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نتیجه
در این مقاله برخی از ادعاهای ابنتیمیـه در خدـوس جنـگ صـفین در چنـد بخـش
مطرح و مشخص شد که در این جنگ فقط امام علی بر حق بـود و نبـرد ایشـان فتنـه
نبودر بلکه موافق با قرآن مجید و دستور پیامبر بودر و رویکرد صحابهای که در کنـار
امام علی جنگیدند و اعتراف امثال ابنعمر و ندامت آنها و تدریحا علما بر نکوهش
معار ان امام و دالیل دیگر ،نشان میدهد که مدح و ثنای سداه شام نادرست است.
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صفحات818-829:تاریـخدریافت8931/38/53:تاریختأیید8931/32/52:

ربرسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه ردباره شأن زنو سوره هل اتی
*

چکیده
یکی از ادله شیعه برای امامت و فایلت علـی شـأن نـزول سـوره هـل اتـی اسـت.
عالمه حلی در منها الکبامة بیل فدل سـوم بـرای اثبـا امامـت حاـر علـی
چهل برهان از قرآن میآورد .در برهان بیستویکم به شأن نزول سوره هل اتی در حـق
علی میرسد و حدیث ثعلبی از مفسران اهل سنت را به عنوان مؤیـد بکـر میکنـد.
ولی ابنتیمیه شأن نزول سوره را مبنی بر اینکه مدنی است قبول ندارد و حـدیث ثعلبـی
را با دالیل عی و اقوال شاب مخدوش میداند .در حالی که اکثر مفسران و محـدثان
اهل سنت ،برخالف ابنتیمیه ،سوره هل اتی را در شأن علی میدانند .شیعه نیز بر
این مطلب اجما دارد .این سوره مدنی اسـت و احادیـث مربـوط بـه شـأن نـزول فقـط
روایت ثعلبی نیست .این مقاله در پی اثبا این است که این سوره در شأن علی و از
خدایص خاصه ایشان است و اشکاالتی که ابنتیمیه بر سـند و داللـت حـدیث ثعلبـی
وارد کرده جایگاهی ندارد.
کلیدواژهها :سوره هل اتی ،ثعلبی ،ابنتیمیه ،فاایل علی

* پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مؤسسه مذاهب اسالمی.
yare313nafar@yahoo.com

مقدمه
ابن تیمیه یکی از کسانی است که گروهی از اهل سنت بـه افکـار و عقایـد وی پایبنـد
بودهاند و از روش وی در نقد دیدگاههای دیگر ِفرق اسـتفاده میکننـد .وی مبـانی فکـری
سلفیه را مدون کرده و بنیان نظری آن را شکل داده است .لذا به عنوان نظریهپرداز سلفیه
شناخته میشود 1.آیین وهابیت در قرن  32هجری بر اسا افکار و آرای او پیر یزی شد،
به گونهای که شناخت عقاید وهابیان در گرو شناخت ابنتیمیه و آرا و عقاید او اسـت 2.وی
4
کتابی به نام منها السنةالنبویة 3در رد کتاب منها الکبامة عالمه حلی نوشته است.
عالمه حلی در کتاب خود برای اثبا امامت علی و فاایل وی به شأن نزول سوره
هل اتی در فایلت اهل بیت بیل فدل سوم اشاره میکنـد .نیـز بـرای اثبـا امامـت
علی به چهل برهان از براهینی از آیا قرآنـی اسـتناد میکنـد کـه از جملـه آن برهـان
5
بیستویکم است .وی میگوید سوره هل اتی در شـأن اهـل بیـت نـازل شـده اسـت.
ابنتیمیه برای رد شأن نزول ایـن سـوره در حـق اهـل بیـت سـیزده اشـکال در کتـاب
منها السنةالنبویة و دیگر کتبش بکر میکند .به حدیث ثعلبی اشـکال میکنـد و معتقـد
است این حدیث جعلی است و سوره هل اتی مکی است .او گفته اسـت خادمـهای بـه نـام
فاه وجود ندارد و پیامبر از نذر نهی کرده است 6.در دیگر کتب نیز برای رد این شأن

 .1مهدی فرمانیان ،مبانیفکبیسغف  ،س 1و .2

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

تبارشناسیسغفیربیووهای ت ،3 ،س.2۱6

 .2نا :.مهدی علیزاده موسوی،
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 .3احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،تحقیق :محمد رشاد سالم ،3 ،س.60
 .4حسن بن یوس بن مطهر حلی ،منها الکبامةفیمربفةاالمامة ،س .312البته در معرفـی ایـن کتـاب اشـتباهی صـور
گرفته و آن اینکه ،کتاب را ردیهای بر کتاب ابنتیمیه معرفی کرده است .در مقدمه منها السنة ،3 ،س 6آمده که این کتـاب
را عالمه حلی برای سلطان خدابنده نوشته است.
 .5همان.
 .6ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،6 ،س3۱7-362ر فدل ،قال الرافای البرهان الحادی والعشرون سورا هل اتی
...

نزول ،میگوید سوره مکی استر وی به اتفاق علما و اجما متمسا میشـود 1.حتـی در
کتاب دقائقالتفس ب در تفسیر سوره هل اتی هی اشارهای به شأن نزول سوره نمیکنـد و
ََ ُ
ُ
ْ
در مدداق آیه ُُ يفا َ ِب عالَذ ِر َويخوافا َ  ...سکو میکند .او همـین روش را در کتـاب رسهالة
2
فیالمرانیالمستنبطة تکرار کرده است.
در این مو و چند کتاب مستقل از شیعه و سنی نوشته شده که به برخی از اشکاال
عمده پرداختهاند و یا مقاله درباره مکـی یـا مـدنیبـودن ایـن سـوره وجـود دارد .تفاسـیر
مستقلی درباره تفسیر این سوره نوشـته شـده اسـت .عالمـه طباطبـایی نیـز بـه تفسـیر آن
پرداخته است .در تمام اینها به بخشی از اشکاال عمده پاس ،داده شده ،اما ایـن تحقیـق
به دنبال آن است که بهتفدیل تمام شبها ابنتیمیه را پاس ،دهد .زیرا ابنتیمیه خواسته
است این فایلت بزرگ علی و شأن نزول سوره هل اتی در شأن اهل بیت را انکـار
کند.
روش کار ،کتابخانهای و تحلیلـی اسـت ،و از نگـاه اهـل سـنت و مفسـران آنهـا ایـن
مو و را بررسی میکند و درصدد پاس ،به شـبها ابـنتیمیـه اسـت .ابـنتیمیـه از نگـاه
خودش به این مسئله پرداخته و با دالیلی خواسته است شأن نزول این سوره را در حق اهل
بیت رد کند ،در حالی که نظر علمای اهل سنت برخالف نظر وی است.
مشخ ات سوره هل اتی
سوره هل اتی هفتادوششمین سوره قرآن است و بدون هـی اختالفـی سـیویـا آیـه
1
دارد 4و با توجه به اوایل سوره با نامهای االنسان ،الدهر ،هل اتی و االبرار نامیده میشود.
3

س323-337ر این کتاب در واقع تعلیقهای بر منها السنةالنبویة استر ابن تیمیه حرانی ،مجمهوعالفتهاوی (مجمـع الملـا
فهد) ،2 ،س233ر همو ،فضلایییکب ،31 ،س.322
 .2همو ،جامعالبسائل،رسالةفیالمرانیالمستنبطة ،3 ،س73ر همو ،دقائقالتفس ب ،1 ،س.23
 .3چون در لسان روایا شیعه بیشتر به این نام خوانده شده است ،نویسنده نیز این نام را به کار برده است.
 .4محمد بن حسن طوسی ،التب انفیتفس بالقبآن ،34 ،س.242

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

 .1همــان ،2 ،س 24و  ،6س 362و  363و  ،۱س001ر محمــد مــال اللــه ،االمامههةفههیضههوءالکتههابوالسههنة،3 ،
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ترتیب نزول ،نودوهفتمین سوره است که بعد از سوره الرحمن و قبل از سوره طالق نازل
به ِ
2
شده است.
دیدگاه مسلمانان درباره شأن نزول سوره هل اتی
بر اسا روایا پرشماری که در منابع شیعه 3و سنی 4آمده ،سـوره هـل اتـی در شـأن
اهل بیت نازل شده است .عالمه امینی در ال دیب  12تن از علمای اهل سنت از جمله
اسکافی ،ترمذی ،طبری ،ابنعبدربه قرطبی ،ابنمردویـه ،ثعلبـی ،واحـدی ،زمخشـری و
خوارزمی را نام برده که این شأن نزول را گزارش کردهاند 5.در منابع حدیثی و روایـی شـیعه
هم نقل شده که حار علی نیز چندین بار به آیا این سوره بر فایلت خود احتجا
کرده است 6.از همینرو سوره هل اتی بنا بر اجما علما و مفسران شیعه ،حداقل قسـمتی
از آیا آغازین سوره کـه مقـام ابـرار و اعمـال صـالح آنهـا را بیـان میکنـد ،در شـأن امـام
علی و حار فاطمه زهرا و امام حسـن و امـام حسـین اسـت 7و از جملـه
آیاتی است که در فاایل اهل بیت نازل شده است.
عالمه حلی برای اثبا امامت علی به سوره هل أتی اشاره مـیکنـد کـه در تفسـیر
ثعلبی (قرن پنجم) به طرق مختل آمده استر 8وی میگوید حسن و حسین بیمار شدند.


 .1فال بن حسن طبرسی ،تبجم مجمعالب ان ،27 ،س310ر ناصر مکارم شیرازی ،تفس بنمون  ،20 ،س.12۱
 .2همو ،مجمعالب ان ،34 ،س731ر جالل الدین سیوطی ،االتقان ،3 ،س.33-3۱

مجمعالب ان ،34 ،س731ر هاشم بن سلیمان بحرانی ،الببهانفیتفس بالقبآن ،۱ ،س.3۱0 ،366

 .3همو،

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

 .4ابوالحسن مقاتل بن سلیمان ابن بشیر ازی بلخی ،تفس بمقاتلینسغ مان ،2 ،س020ر ابومحمـد عبـدالحق بـن غالـب
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ابن عطیه اندلسی ،المحبرالوج ز ،37 ،س3۱2ر محمد بن عمر فخرالـدین رازی ،التفسه بالکب هب = مفهات حال ه ،14 ،
س.222-221
 .5عبدالحسین امینی ،ال دیب ،1 ،س.333-346

 .6احمد بن علی طبرسی ،االحتجا ةغیاهلالغجها  ،3 ،س372ــ 370ر محمدحسـین طباطبـایی ،الم هزانفهیتفسه ب
القبآن ،24 ،س.312
 .7ناصر مکارم شیرازی ،تفس بنمون  ،20 ،س.12۱
 .8احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی ،الکشفوالب انةنتفس بالقبآن ،34 ،س.3۱

رسول خدا و عموم عرب و [عجـم] 1بـه عیـاد آن دو رفتنـد .پـس پیـامبر بـه
علی فرمود :ای اباالحسن ،کاش برای فرزندانت نذری میکردی! وی سه روز روزه نذر
کرد .فاطمه ،مادر آن دو (حسن و حسین) و فاه ،کنیزشان نیز سه روز ،روزه نـذر کردنـد.
پس آن دو از بیماری شفا یافتند  ...سدس آنها سه روز روزه گرفتنـد و موقـع افطـار روز اول
مسکین به در خانه آمد و همه اهل خانه ،طعام را در راه خدا به وی بخشیدندر و در هنگام
افطار روز دوم یتیمی به در خانه آمد و همه اهل خانه طعام را به وی بخشیدند و همچنـین
روز سوم اسیر آمد و اطعامش دادند و خود بـا آب افطـار کردنـد  ...فـردای آن روز جبرئیـل
امین نزد پیامبر آمد و گفت :ای محمد ،بگیر آنچه را که خداونـد در خدـوس اهـل
بیتت ،تو را به آن بشار داده است .پیامبر فرمود :چه چیزی را بگیـرم ای جبرئیـل؟ پـس
ْ
َ َ
َ
ْ
ْ َ
ٌ َ ع
ْ َ
الوا ْهر ْ
یکون کویْا َموذ کارار «آیـا زمـان
ک
این آیا را بر او خواند :هو ا لَع اإَْوا ِحو ِمون
ِ
ِ
ِ
طوالنی بر انسان گذشت که چیز قابل بکری نبود؟!».
عالمه حلی در ادامه میگوید« :پس سوره انسان داللـت بـر فاـایل فراوانـی دارد کـه
برای هی کس داشتن چنین فاایلی حاصل نشده و هی کس بـدان دسـت نیافتـه ،جـز
2
علی بنابیطالب ،پس علی از دیگران برتر و امام است».

 .1ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،6 ،س361ر کلمه «والعجم» را جا انداخته است و به جای «قـال» گفتـه «قـالوا»،
ولی در پاورقی این کتاب ،ارجا به نسخه خطی داده استر نا :.حلی ،فیمربفةاالمامة ،منها الکبامة ،انتشارا تاسـوعاء
به تحقیق عبدالرحیم مبارک نیز اینگونه چا شده است .برای تحقیق بیشتر نا :.حسن بن یوس ابن مطهـر حلـی ،منهها 
الکبامةفیمربفةاالمامة ،نسخه خطی ،بمبئی  3237ه.ق ،.س73ر سایت المدطفیwww.almostafa.com،
 .2ابن مطهر حلی ،منها الکبامةفیمربفةاالمامة ،س312ر ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،6 ،س.362

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

اشکاالت ابنتیمیه
ابنتیمیه اشکاالتی را مطرح میکند که میتوان ایـن اشـکاال را در دو بخـش بیـان
کرد :اشکاال سندی حدیث ثعلبیر اشکاال داللی و متنی حدیث ثعلبی.

111

الف .اشکاالت سندی حدیث ثعلبی

ابنتیمیه در این بخش سه اشکال عمده را مطرح میکند .ما این اشکاال را تحت دو
عنوان بررسی و نقد میکنیم.
 .1مناقشه در سند حدیث ثعلبی

ال  .اولین اشکال ابنتیمیه در نقل و مناقشه سـند حـدیث ثعلبـی ایـن اسـت کـه وی
میگوید« :ابتدا روایت ثعلبی باید بررسی شود .در صحتنداشتن این روایت ،اهـل سـنت و
شیعه اتفاق دارند .چنانچه یا روایت را ثعلبی و واحدی و مانند این دو نقـل کـرده باشـند،
دال بر صحت نمیشود».
ب .دومین اشکال ابنتیمیه این است که« :روایت از نظر محدثانی که قولشان در ایـن
خدوس قابل استناد و معتبر است ،جعلی و ساختگی است ،به طوری که در هی یـا از
1
کتب مرجع خود ،از جمله صحاح و سنن ،نقل نکردهاند».

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

بررسی و نقد کالم ابنتیمیه
ابنتیمیه به روایاتی که موافق تفکر او نیست ،با استناد به فقدان آن در یکی از صحاح
و سنن یا کتبی که خود قبول دارد ،برخالف بسیاری از اهل سنت ،نسبت جعل مـیدهـد.
در پاس ،باید گفت:
 .3روایا شأن نزول این آیا منحدر به روایت ثعلبی نیسـت کـه ابـنتیمیـه فقـط بـه
مناقشه در خدوس آن میپردازد 2.حدیث نزول سوره هـل اتـی در بسـیاری از کتابهـای
موثق نزد اهل سنت ،از میان صحابه یا تابعانی همچون علی ،عبدالله بن عبا  ،زیـد
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 .1ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة 6 ،س 366و .36۱
 .2عبدالحسین امینی ،ال دیب ،1 ،س.333-346

التنزیلفهیالتفسه بوالتأویهل تفسه بی هوی ،0 ،س332-333ر محمـد بـن عمـر

مرالم
 .1حسین بن مسعود فراء بغوی ،
 ،14 ،س222-221ر سـید محمـود آلوسـی ،روحالمرهانیفهیتفسه بالقهبآن

فخرالدین رازی ،تفس بالکب ب مفات حال
الرظ م ،23 ،س.306
 .2عبدالحسین امینی ،ال دیب ،1 ،س.333-346

 .3این کتاب با تدحیح محمدباقر محمودی و با عنوان الرصلالمصفیمنتهذی زینالفتیفیشبحسهورةههلاتهی در دو
جلد منتشر شده است.
ً
 .4ناصر مکارم شـیرازی ،تفسه بنمونه  ،20 ،س120ر تقریبـا  27نفـر بررسـی شـده اسـت ولـی مجـالی بـرای بکـر نیسـتر
عبدالحسین امینی ،ال دیب ،1 ،س.333-346

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

بن ارقم ،سعید بن جبیر ،قنبر خدمتکار علی ،حسن بدری ،مجاهد ،عطاء ،ابوصـالح،
1
قتاده و حاک ،نقل شده است .این روایت از ابنعبا مشهور است.
عالمه امینی در ال دیب 2برای رد کسانی که این شأن نزول را جعلی دانستهاند ،میگوید
بسیاری از پیشوایان تفسیر و حدیث ،حدیث بیل آیه را روایت کرده و در کتب حـدیثی خـود
ثبت کردهاند .ابومحمد عاصمی ،یکی از علمای اهل سنت ،کتابی دوجلـدی بـه نـام زیهن
الفتیدرتفس بسورههلاتینوشته است 3.عالمه امینی در ادامه 12 ،نفر از ناقالن ایـن
حدیث را نام میبرد 4،از جمله:
ابوجعفر اسکافی (متوفای  224ه.ق ،).ابو عبدالله محمد بـن علـی ترمـذی (متوفـای
 2۱0ه.ق ،).محمــد بــن جریــر طبــری (متوفــای  134ه.ق ،).شــهابالدین ابــن عبــد
ربـه قرطبـی مــالکی (متوفــای  12۱ه.ق ،).ابـنمردویـه ابــوبکر اصــفهانی (متوفــای 237
ه.ق ،).ابونعیم اصفهانی (متوفای  214ه.ق ،).ابو اسـحاق ثعلبـی (متوفـای  216ه.ق،).
ابوالحســن واحــدی نیشــابوری (متوفــای  27۱ه.ق ،).عبیداللــه بــن عبداللــه بــن احمــد،
معروف به حاکم حسکانی (متوفای  264ه.ق ،).حسین بن مسـعود بغـوی (متوفـای 037
ه.ق ).جارالله محمـود بـن عمـر زمخشـری (متوفـای  01۱ه.ق ،).ابـوالمظفر ،سـبط ابـن
جوزی حنفـی (متوفـای  702ه.ق ،).قا ـی ناصـرالدین بیاـاوی (متوفـای  7۱0ه.ق،).
محبالدین طبری (متوفای  732ه.ق ،).حافظالدین نسفی (متوفای  643یا  634ه.ق،).
ابواســحاق حمــوینی (متوفــای  622ه.ق ،).عالءالــدین علـی بــن محمــد خــازن بغــدادی
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(متوفــای  623ه.ق ،).ابنحجــر عســقالنی (متوفــای  ۱02ه.ق ،).شــهابالــدین آلوس ـی
1
(متوفای  3264ه.ق ).و . ...
 .2عالمه حلی این روایت را از منابع اهل سنت بکر کرده است.
 .1ابنتیمیه روایت صحیحی را که در این مسئله ،در دیگر منـابع صـحیح اهـل سـنت
وجود دارد ،نیاورده است .برای الزام خدم باید از منـابع طـرف مقابـل اسـتفاده مـیکـرد و
صرف ردکردن وی ،دلیل بر نفی مطلبی نیست .با توجه به اینکه صاحبان کتب صحیحین،
بسیاری از روایا صحیح را بکر نکردهاند ،آیا اهل سنت به روایا صحیحی غیر از روایا
صحیحین استناد نمیکنند؟ بر فرض کـه کسـی چـون ترمـذی در سـننش ایـن روایـت را
نیاورده باشد و ابنجوزی این روایت را جعلی بداند ،دلیل نمیشود که حرف بسیاری از علما
را کنار بگذاریم.

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

اذعان علمای اهل سنت بر صحت یا شهرت حدیث
الهف .حاکم حسکانی میگوید« :طرق این حدیث صحیح بوده و علمـای اهـل سـنت،
صحت آن را تأیید کرده انـد .ایـن حـدیث را عبداللـه بـن مبـارک ،از یعقـوب بـن قعقـا  ،از
مجاهد ،از ابنعبا روایت کرده است» 2.حاکم حسکانی در مقدمه کتاب شواهدالتنزیل،
دلیل نوشتن کتابش را انکار شأن نزول هل اتی در شأن علـی از سـوی یکـی از وعـاظ
3
کرامیه میداند.
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 .1نا :.احمد بن محمد عاصمی ،الرسلالمصفیمنتههذی زیهنالفتهیفهیشهبحسهورةههلاتهیر عبدالحسـین امینـی،
وازههاقالباطهل ،1 ،س363-306ر حـدیث فـوق را از

الحق
احقاق 

ال دیب ،1 ،س .333-346نورالله مرعشی شوشتری،
 17نفر از دانشمندان و علمای اهل سنت با بکر مأخذ نقل میکندر سید علی حسینی میالنی ،نهزولسهورهههلاتهیدرشهأن
اهلی تمصطفی ،س.12-27
 .2عبیدالله بن احمد حاکم حسکانی ،شواهدالتنزیللقواةدالتفض ل ،2 ،س.243
 .3همان ،مقدمه.

ب .سید محمودآلوسی ،از دانشمندان علوم قـرآن و حـدیث اهـل سـنت ،ایـن خبـر را
1
«مشهور» دانسته است.
ج .ابوالمظفر ،سـبط ابـن جـوزی حنفـی (متوفـای  702ه.ق ).در تهذکبةالخهوا از
طریق بغوی و ثعلبی آن را نقل کرده ،و بر جدش ابنجوزی ،که آن را در ردی حدیثهای
مجعول شمرده ،ایراد گرفته و پس از آنکه سندش را از ع پیراسـته ،میگویـد« :مـن از
2
سخن جدم و از انکاری که او از این حدیث کرده در شگفتم!».
ّ
ةغهی
د .حافظ گنجی شافعی (متوفای  70۱ه.ق ).در کتاب کفایةالطال فیمناقه
3
ینأییطال  این حدیث را با واسطه از ابوعبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله حمیدی
از کتاب فوائد ،بهتفدیل روایت میکند و در ادامه میگوید« :ابنجریر طبری این حدیث را
در شأن نزول سوره هل اتی به صور طوالنی روایت کرده است ،امـا مـن هنگـام نوشـتن
این کتاب نسخه او را در اختیار نداشتم» 4.این در حالی است که ابـنتیمیـه دربـاره تفسـیر
محمد بن جریر طبری میگوید« :از اصح تفاسیر و اجل و اعظم آنها است ،و از بدعت بـه
5
دور است و از متهمان نقل نمیکند».
ه .برخی دیگر از دانشمندان اهل سنت اصل این ماجرا را صحیح دانسته و بر صـحت
آن تأکید کردهاندر سبط ابن جوزی 6و اسماعیل حقی بروسوی 7از آن جملهاند.

 .2ابن جوزی حنفی بغدادی ،تذکبةالخوا  ،س.136

 .3محمد بن احمد بهبی ،س بأةالمالنبالء ،33 ،س.326-324
 .4محمد بن یوس بن محمد قرشی گنجی شافعی ،کفایةالطال فیمناق ةغییناییطال  ،6 ،س.12۱-120

 .5احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه حرانی ،مقدمةفیاصولالتفسه ب ،س 03و 01ر همـو ،مجمهوعالفتهاوی ،31 ،س173ر
همو ،الفتاویالکببی ،0 ،س.۱0
 .6سبط ابن جوزی ،ابو المظفر ،تذکبةالخوا  ،س136ر معروف به تذکرا خواس االمة لسبط ابن الجوزی.
 .7اسماعیل حقی بروسوی ،تفس بروحالب ان ،34 ،س.133

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

 .1سید محمود آلوسی ،روحالمرانیفیتفس بالقبآنالرظ م ،23 ،س.306
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ابنشهرآشـوب نـیز از اشخاس و منابعی یاد میکند که به نزول سوره هل اتی در شأن
بیت ایشان تدریح کـردهاند 1.در داستان احتجا مأمون ،خلیفـه عباسـی ،بـر
علی و اهل ِ
2
چهل نفر از دانشمندان نیز نزول این سوره در شأن علی بکر شده است.
به این ترتیب ،روایت فوق از روایاتی است که در میان اهل سنت مشهور 3بلکـه متـواتر
است 4.ابنتیمیه ،روایت به این مشهوری را جعلی و عی میداند!
ّ
 .2انکار واقعیت یا رد مدنیبودن سوره!

اشکال سوم ابنتیمیه ،که به عنوان دلیل دیگری بر کذب و درو بودن این حـدیث آن
را مطرح میکند این است که علـی در مدینـه بـا فاطمـه ازدوا کـرده ،آن هـم بعـد از
جنگ بدر ،و حسن و حسین در مدینه به دنیا آمدند و سوره هل اتی به اتفاق اهل تفسـیر و
حدیث در مکه نازل شـده و هـی یـا از علمـا ،از جملـه ابـونعیم ،خثیمـه و ترمـذی ،کـه
5
احادیث عی فاایل علی را نقل کردهاند ،نگفتهاند این سوره مدنی است.
سوره هل اتی مکی یا مدنی؟

این مسئله اختالفی است .علمای شیعه ،بدون اختالف و بهاتفاق ،این سـوره را مـدنی
دانستهاند 6،و بسیاری از مفسران و محدثان اهل سنت نیز آن را مدنی دانستهاندر 7و برخی
 .1نا :.پروین بهارزاده« ،کاوشی در مکی یا مدنیبودن سوره دهر» ،در :مجغ ةغومانسهانیدانشههاهالزههباء ،ش ،23بهـار
.31۱3
 .2ابن عبد ربه قرطبی مالکی ،الرقدالفبید ،1 ،س.26-22

المرانیفیتفس بالقبآنالرظ م ،23 ،س.306

روح
 .3سید محمود آلوسی ،
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

 .4ناصر مکارم شیرازی ،شأننزولآیاتقهبآن ،س26۱ر همـو ،تفسه بنمونه  ،20 ،س .120بـرای تفدـیل بیشـتر نـا:.
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نورالله مرعشی شوشتری ،احقاقالحقوازهاقالباطل ،1 ،س.363-306
 .5ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،6 ،س.36۱
ً
ً
ومنهجا ،س111ر فال بن حسن طبرسی ،مجمعالب ان ،34 ،س.234

 .6جعفر سبحانی ،اینت م فکبا
 .7محمد بن جریر طبری ،تفس بالطببی ،23 ،س323ر احمد بیهقی ،دالئلالنبوة ،6 ،س321ر فخرالدین رازی ،تفسه ب
الکب ب ،14 ،س210ر محمد شوکانی ،فتحالقدیب ،0 ،س( .207جالل الدین سیوطی ،الدرالمنثهورفهیالتفسه بیالمهأثور،
 ،۱س116ر حــاکم حســکانی ،شههواهدالتنزیههللقواةههدالتفض ه ل ،2 ،س243ر احمــد مراغــی ،تفس ه بالمباغههی،23 ،
س303ر محمود زمخشری ،الکشا ةنحقائقغوامضالتنزیل ،2 ،س777ر علی بن محمد عالءالـدین خـازن بغـدادی،

دیگر مدنیبودن سوره را صحیحتر میدانند 1.مجاهد از ابـنعبـا روایـت کـرده کـه ایـن
سوره مدنی است و قتاده ،عکرمه ،حسن بدری ،کلبی ،و جابر بـن زیـد نیـز ایـن را قبـول
ُ ُ َ ع ْ
2
َ ُْ ُ َ
دارند .عالمه طباطبایی از سیاق آیـا آن ،بـهویـژه از آیـا ُيفوا بالَوذر  و ویط ِعموا
ِ
ِ
ع
الط َع َام استفاده کرده است که این آیا از داستانی واقعی خبر میدهد و از بـودن «اسـیر»
در میان کسانی که به دست آن ابرار اطعام شـدهاند نتیجـه میگیـرد کـه ایـن آیـا مـدنی
است .زیرا مسلمانان در مکه اسیری در اختیار نداشتندر 3و معانی دیگری که برای اسیر در
4
تفاسیر اهل سنت آمده ،پذیرفتنی نیست.
حاکم حسکانی میگوید« :چگونه برخی ادعای اجما بر مکیبودن میکنند در حالی
که قول اکثر علما بر مدنیبودن این سوره است» 5.امام قا ی شوکانی میگوید مدنیبودن
سوره دهر ،سخن جمهور (اکثریت) مفسران اسـتر 6و قرطبـی نیـز در تفسـیر خـود ،ایـن
اعتقاد را به جمهور مفسران نسبت داده است 7.همچنین ،آلوسی با نقل دیدگاه ابـنعـادل
مینویسد او نیز مدنیبودن این سوره را باور اکثریت مفسران دانسته اسـت .وی میگویـد:
8
«شیعه نیز بر این اعتقاد است».


 .2حسین بن مسعود فراء بغـوی ،تفسه بی هوی (مرهالمالتنزیهلفهیالتفسه بوالتأویهل) ،0 ،س3۱۱ر ابـنعاشـور ،التحبیهب
والتنویب ،23 ،س122-121ر یکی از علمای قرن  ۱هجـری ،االنصها فهیاالنتصها الههلالحهقمهناههلاالسهبا ،
تحقیق :طاهر عبداالمیر سالمی ،1 ،س.272
 .3محمد حسین طباطبایی ،الم زانفیتفس بالقبآن ،24 ،س310ر ناصر مکارم شیرازی ،تفس بنمون  ،20 ،س.12۱
ً
ً
ومنهجا ،س 111و .112

 .4جعفر سبحانی تبریزی ،اینت م فکبا
 .5عبید الله بن احمد حاکم حسکانی ،شواهدالتنزیللقواةدالتفض ل ،2 ،س.243
 .6محمد شوکانی ،فتحالقدیب ،0 ،س.121

 .7محمد بن احمد قرطبی ،الجامعألحکامالقبآنمربو ی تفس بالقبطبی ،33 ،س.33۱
 .8سید محمود آلوسی ،روحالمرانیفیتفس بالقبآنالرظ م ،23 ،س.304

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

تفس بالخازن ،2 ،س167ر محمـد کلبـی غرنـاطی ،التسهه للرغهومالتنزیهل ،2 ،س217ر عبـدالکریم خطیـب ،التفسه ب
القبآنیلغقبآن ،۱ ،س3123ر ابوبکر جزائری ،ایسبالتفاس ب ،0 ،س2۱3ر وهبة بـن مدـطفی زحیلـی ،التفسه بالوسه ،
 ،1س26۱۱ر محمد بن احمد قرطبـی ،الجهامعالحکهامالقهبآن ،34 ،س7343ر الهیئـة العامـة ،التفسه بالوسه لقهبآن
الکبیم ،34 ،س3733ر حسین بن مسعود فراء بغوی ،مرالمالتنزیل ،0 ،س.146
 .1وهبة بن مدطفی زحیلی ،التفس بالوس  ،1 ،س.26۱۱
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در قرآنی که مجمع الملا فهد ،در مدینه منوره ،تحت نظر علمای برجسته و وهابیان
و پیروان ابنتیمیه منتشر میکند سوره هل اتی مـدنی معرفـی شـده اسـت 1.ابـنتیمیـه در
احادیـث
منها السنة ،بر تفسیر بغوی تکیه کرده و تدریح میکند که بغوی ،هی کدام از
ِ
جعلی را که ثعلبی نقل کرده ،بکر نکرده است ،در حالی که بغوی یکـی از مفسـرانی اسـت
که قائل به مدنیبودن سوره هل اتی است2.
احمد کنانی ،در کتاب نظبةفیکتابمنهها السهنةالنبویهة 3از قـول عالمـه امینـی،
مینویسد:
 .3اینکه سوره مکی باشد منافاتی ندارد که بعای از آیاتش مدنی باشد ،چنـانکـه در
دیگر سور چنین است و سورههایی را از قول مفسران اهل سـنت بکـر میکنـد کـه برخـی
آیاتش مدنی است .همچنین ،بعای سورهها دو بار نازل شده استر یا بار در مکه و بـار
دیگر در مدینهر مثل سوره فاتحه.
 .2بهترین راه برای اینکه بدانیم کدام سوره یا آیه مدنی یا مکی اسـت ایـن اسـت کـه

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

تاافر نقل را در شأن نزول با سندهای مستفیض بشناسیم نه با اقوالی که سـند ندارنـدر و
عالمه امینی نام  12نفر را برای اثبا سندیت حدیث از علمای اهل سنت آورده است ،که
به جهت اختدار در بیل بحث سندی حدیث ثعلبی اشاره شده است.
 .1علما در خدوس قول به مکیبودن سوره هل اتی اتفاق نظر ندارند ،بلکه جمهـور
علما برخالف آن معتقدند سـوره مـدنی اسـت ،چنـانکـه خـازن در تفسـیرش از مجاهـد و
جمهور علمـا نقـل میکنـد 4.ابـوجعفر نحـا در کتـاب الناسه والمنسهو و سـیوطی در
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 .1نا :.فهرست اسماء سور در آخر قرآن چا عربستان.
 .2ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،6 ،س363-36۱ر سید علی حسینی میالنی ،نزولسورههلاتهیدرشهأناههل
ی تمصطفی ،س76ر حسین بن مسعود فراء بغوی ،تفس بی وی (مرالمالتنزیلفیتفس بالقبآن) ،0 ،س.3۱۱
 .3عبد الحسین امینی ،نظبةفیکتابمنها السنةالنبویة ،تحقیق :احمد کنانی ،س۱7-63ر عبدالحسـین امینـی ،ال هدیب،
 ،1س.373
 .4عالء الدین علی بن محمد خازن بغدادی ،لبابالتأویلفیمرانیالتنزیل تفس بالخازن ،2 ،س ،3 ،107س.3

االتقان و بیهقی در دالئلالنبوة و ابن ریس در فضائلالقبآن قائل به مدنیبودن سـوره
1
هل اتی هستند.
 .2کسانی چون حسن و عکرمه و کلبی و غیـر اینهـا کـه قائلانـد آیـاتی از ایـن سـوره
مکی است ،تدریح دارند که قده آیا اطعام مدنی است.
 .0مالزمهای بین اینکه سوره مکی باشد ولی نـزول آن بعـد از هجـر باشـد ،وجـود
ندارد .زیرا ممکن است در حجةالودا نازل شده باشدر همانطور کـه ابنجُبیر ،حسنن،
ضحّاک ،عکرمه ،عطا ،و قتاده نقل کردهانن  .اینن قن ر ا ابننجرینر و جعن
2
دیگری اختیا کردهان .

ب .اشکاالت داللی و متنی حدیث ثعلبی

بحث ما تا اینجا از جنبه سندی بود ،ولی در ادامه به جنبه داللت و متن حدیث ثعلبی
میپردازیم و اشکاال ابنتیمیه را بررسی و نقد میکنیم.
 .1مناقشه در داللت حدیث ثعلبی

 .1ابوجعفر احمد بن محمد نحا  ،الناس والمنسو  ،س274ر جاللالدین سیوطی ،االتقانفیةغومالقهبآن ،3 ،س23ر
احمد بن حسین ابوبکر بیهقی ،دالئلالنبوة ،6 ،س321ر محمد بن ایوب ابن ریس رازی ،فضائلالقبآن ،س.12
 .2احمد کنانی ،نظبةفیکتابمنها السنةالنبویة ،س.۱7

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

اشکال چهارم ابنتیمیه در داللت حدیث ثعلبی این است کـه وی میگویـد« :سـاختار
این روایت و الفاظ آن از ساختههای درو گویان نادان اسـت .از جملـه اینکـه جـد آن دو و
عموم عرب ،آن دو را عیاد کردند ،در حالی که عموم عرب در مدینه نبودند و عربهـای
کــافر هــم بــه منظــور عیــاد بــه نــزد آن دو نمیآمدنــد .همچنــین ایــن گفتــه کــه« :ای
اباالحسن ،چرا برای دو فرزند نذر نمیکنی!» سخنی جاهالنه استر زیرا علی دیـن را از
عربها نمیگرفت ،بلکه از پیامبر میگرفت!».
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بررسی و نقد اشکال ابنتیمیه
بســیاری از مفســران و محــدثان فــریقین ایــن مــاجرا را بــا طــرق معتبــر و صــحیح در
کتابهای تفسیری و حدیثی نقل کردهاند 1.با توجه به روایا شیعه 2و روایا اهل سنت از
منابع دیگر که در آن روایا  ،نشانی از عامةالعرب نیست ،زمخشری ،در کتاب تفسیر خود،
الکشا  ،مینویسد« :ابنعبا میگفت :بهدرستی که حسـن و حسـین مـریض شـدند.
پیامبر اسالم با عدهای از مردم از آنها عیاد کرد ،و سدس فرمود :یا اباالحسن! اگر
برای فرزندان خود نذر کنی ،بهبود مییابند» 3.همانطور که در این حـدیث آمـده نـامی از
عامةالعرب نیستر و به قرینه مقام ،مقدود از عامةالعرب ،مسلمانان بوده است و اینها در
مدینه بودند نه در جای دیگر 4.با توجه به نسخه خطی چا بمبئی ،به جای کلمه «قالوا»،
5
«قال» دارد و طبق این روایت پیامبر علی را امر به نذر کرد.
 .2منهیبودن نذر از نگاه ابنتیمیه

اشکال پنجمی که ابنتیمیـه در رد شـأن نـزول سـوره هـل اتـی دارد ،ایـن اسـت کـه،
پیامبر از نذرکردن منع فرموده ،چنانکه در صحیحین آمده استر 6و به طریق دیگـر
روایت شده که فرمود« :نذر انسان را به تقدیر خداوند برمیگرداند و برای نـذر چیـزی داده
 .1برای تفدـیل ایـن مطلـب نـا :.عبیداللـه بـن احمـد حـاکم حسـکانی ،شهواهدالتنزیهللقواةهدالتفضه ل ،2 ،س243ر
ابوالمظفر بن فرغلی بن عبدالله سبط ابن جوزی حنفی بغدادی ،تذکبةالخهوا  ،س136ر اسـماعیل حقـی بروسـوی ،تفسه ب
روحالب ان ،34 ،س133ر ابن عبد ربه قرطبی مالکی ،الرقدالفبید ،1 ،س.26 -22
 .2هاشم بن سلیمان بحرانی ،الببهانفیتفس بالقبآن.023 ،0 ،
 .3محمود زمخشری ،الکشا ةنحقائقغوامضالتنزیل ،2 ،س.764
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 .4یکی از علمای قرن  ،۱االنصا فیاالنتصا الهلالحقمناهلاالسبا  ،1 ،س.277
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 .5نا :.حسن بن یوس ابن مطهر حلی ،منها الکبامةفیمربفةاالمامة ،نسخه خطی بمبئی  3237ه.ق ،.س73ر سـایت
المدطفیwww.almostafa.com ،
 .6محمد مال الله ،االمامةفیالضوءالکتابوالسنة ،3 ،س 323میگویـد ایـن حـدیث ،بـا وجـود اخـتالف در الفـاظ آن ،از
ابنعمر در صحیح بخاری (  ،۱س ،)320-322کتاب القدر ،بـاب القـاء العبـد النـذر و در صـحیح (  ،1س،)3273-3274
کتاب القدر ،باب النهی عن القدر که در آن سه روایت به شمارههای  2 ،1 ،2آمده است .این حدیث همچنین در سنن ابـوداود،
نسایی ،ابنماجه ،دارمی ،بیهقی و مسند امام احمد روایت شده است که البانی در ارواء الغلیـل (  ،۱س 243-24۱بـه شـماره
 200آورده است.

میشود که برای غیر آن داده نمیشود»« 1.و خداوند به خاطر وفای نذر مدح کـرده اسـت
نه بر خود عقد نذر» 2.زیرا نذر مثل ظهار و طالق است که مذموم است ولی پرداخت کفاره
واجب است و مدح شدهر و همچنین کسی که چیـزی را میفروشـد یـا کـاالیی را میخـرد
وقتی آنچه را بر عهده او است به طرف مقابل ببخشاید ،ستوده میشود.
نقد دیدگاه ابنتیمیه
نذر یکی از احکام شرعی اسـت کـه جـواز آن بـین شـیعه و سـنی مشـترک و اجمـاعی
3
دلیل همین ممدوحبودن نذر ،خود آن حار  به علی دستور میدهـد
است .به ِ
که ای اباالحسن برای شفای فرزندانت نذری کن .کار علی و فاطمه با آگـاهی انجـام
میگیرد و اطاعت خدا و رسول خدا است .چون با دستور پیـامبر صـور گرفتـه
استر آنچنان که در تفسیر زمخشری آمده استر 4و در تفسیر طبری کـه ابـنتیمیـه آن را
5
قبول دارد ،طبری میگوید« :نذر در این سوره ،از نو طاعت خدا است».
بر فرض نهی پیامبر از نـذر ،بزرگـان علمـای اهـل سـنت ایـن روایـت نهـی را بـر
7
کراهت حمل کردهاند 6.ابنتیمیه در تعری سنت ،تقریـر پیـامبر را حجـت میدانـد.
 .1احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی ،االمامةفیضوءالکتابوالسهنة ،تحقیـق :محمـد مـالاللـه ،3 ،س323ر محمـد
مالالله در پاورقی میگوید این حدیث را جایی نیافتمر و در منها السنةالنبویة ،6 ،س ،3۱3آدر روایت بکر نشده است.
 .2احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،6 ،س 3۱3و .3۱2
المذاه األریرة ،مباحث النذر ،2 ،س313ر نا :.صادق عبدالرحمن غریانی (فقیه لیبـی) ،مدونهةالفقه المهالکیوأدلته ر
محمد راتب نابلسی ،الفقه اإلسالمی ،مو وعا متفرقه ،در  :1۱النذر.www.nabulsi.com ،3332/7/23 ،
 .4محمود زمخشری ،الکشا ةنحقائقغوامضالتنزیل ،2 ،س.764
 .5محمد بن جریر طبری ،تفس بالطببی ،23 ،س.323

 .6محمد بن عبد الله بن ابوبکر ابـن عربـی ،احکهامالقهبآن ،2 ،س101ر محمـد بـن عیسـی ترمـذی ،سهننتبمهذی،2 ،
س ،332باب  ،34ش301۱ر سلیمان بن اشعث ابو داود سجستانی ،سنناییداود ،س ،203باب کراهیـة النـذر ،ش12۱6ر
احمد بن علی بن موسی ابوبکر بیهقی ،سننی هقی ،34 ،س.66
 .7احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی ،مجموعالفتاوی ،3۱ ،س34-7ر نا :.عبدالقادر بن حبیـب اللـه سـندی ،حج هة
السنةالنبویةومکانتهافیالتشبیعاإلسالمی ،الجامعة اإلسالمیة المدینة المنورا،

 ،۱ش ،2رماان .3130
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 .3موفق الدین احمد بن محمد ابن قدامة مقدسی ،الم نی ،کتـاب النـذور ،31 ،س162ر عبـدالرحمن جزیـری ،الفقه ةغهی
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اگر علی بنا به دستور پیامبر عمل کرده باشد در این صور این روایت نهی از نذر را باید
توجیه کرد .اگر بنا بر روایا ثعلبی ،علی به امر غیرپیامبر نذر کرده باشـد در ایـن
صور پیامبر شاهد این نذر بوده و این عمل را تقریر کرده اسـت .چـون پیـامبر
ساکت بودند و نهی نکردند و این تقریر ،خود دلیل بر مشرو بودن این عمل بوده است.
اما قول ابنتیمیه درباره این مسئله ،که خداوند وفا به نذر را مدح کرده نه خود عقد نذر
را ،کالمی بیاسا است .زیرا اگر این کار فعلی حرام است مرتکب آن مجـرم و گناهکـار
است و آن عمل مذموم است نه ستودنی .اگر از نذرکردن منع شده باشد ،بر وفای آن چـه
مدحی است؟! بهعالوه این نذر طبق فرمان خود پیامبر صور گرفته ،چنـانکـه در
روایت زمخشری در تفسیرش گذشت ،و کسی که طبق فرمان ایشان کاری را انجام دهد،
ً
به آن اطاعت گفته میشود 1و یقینا اطاعت از فرمان پیامبر مر ـی خـدا و سـتودنی
است .این سوره در مدح اهل بیت نازل شده است .به سبب این نذر ،خداوند وفای بـه
آن را مدح و ستایش فرمود 2و سوره هل اتی را در شأن ایشان نازل کـردر و طبـق ایـن آیـه
ع َ
َ
َ و َما ت َش ُاءو َ إَّل أ ْ َي َش َاء ع ُ
الل 3آنچه اهل بیت  انجـام دادهانـد ،مر ـی خـدا اسـت .وقتـی
ِ
ثابت شد این سوره شأن نزولش در حق علی و فاطمه و حسنین است دیگر این ایرادها
جایگاهی ندارد.
و اما قیا نذر با ظهار و طالق و بیع و شراء حرفی بیسند اسـت و هـر کـدام مسـئله
مستقلی است و احکام خاس خودش را دارد .در صور صحیحبـودن ایـن قیـا از نظـر
ابنتیمیه ،بیع و طالق نیز غیرمشرو وحرام خواهد بود! در حالی که هی کس به آن قائل
نیست!
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 .1محمد بن جریر طبری ،تفس بالطببی ،23 ،س.323
 .2احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی ،جامعالبسائل ،رسالة فی المعـانی المسـتنبطة ،تحقیـق :محمـد رشـاد رفیـق سـالم،
س64ر در این کتاب از شأن نزول سوره هلاتی سخنی به میان نمیآورد.
 . 3سوره هل اتی ( :)67آیه .14

 .3تشکیک در وجود خادمهای به نام فضه
اشکال ششمی که ابنتیمیه در روایت ثعلبـی دارد ،ایـن اسـت کـه علـی و فاطمـه

کنیزی به نام فاه نداشتند و حتی هی کدام از نزدیکان پیامبر کنیزی با این نام نداشتند
و در مدینه کنیزی که نام او فاه باشد شـناختهشـده نیسـت و هـی کـس از اهـل علـم و
1
کسانی که احوال کنیزان را بهدقت بررسی کردهاند یادی از کنیزی به نام فاه نکردهاند.

 .1احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،6 ،س 3۱2و .3۱1
 .2سید علی حسینی میالنی ،نزولسورههلاتیدرشأناهلی تمصطفی ،س.23

 .3علی بن ابی الکرم محمد ابن اثیر جزری شیبانی ،اسدال ایةفیمربفةالصحای  ،6 ،س ،214بیل عنوان فاة.
 .4محمد بن احمد انداری قرطبی ،الجامعالحکامالقبآن ،33 ،س.314
 .5عمر بن علی ابن عادل دمشقی ،الغبابفیةغومالکتاب ،24 ،س.22

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

بررسی و نقد اشکال ابنتیمیه
برخالف دیدگاه ابنتیمیه ،تعدادی از حافظان بزرگ اهل سـنت ،بـا اسـتناد بـه حـدیث
2
نزول سوره هل اتی ،وجود کنیزی به نام فاه را ثابت کردهاند.
عالم بزرگ اهل سنت ،حافظ ابن اثیر (شـیبانی) در کتـاب خـود ،بیـل ترجمـه فاـه،
چنین آورده است« :فاه نوبیه ،کنیز حار فاطمه زهرا  دختر رسول اکرم  بود.
ابوموسی بر اسا نوشتهای آن را برای ما روایت کرده است».
3
سدس در ادامه این سخن ،حدیث نزول سوره هل اتی را از ابنعبا بکر کرده است.
همچنین قرطبی میگوید اهل تفسیر معتقدند آیه اطعام درباره علی و فاطمـه و جاریـه آن
دو ،که اسمش فاه است ،نازل شده است .وی در ادامه میگوید نقاش ،ثعلبی ،قشیری و
بسیاری از مفسران این حدیث را بکر کردهاندر 4و نیز ابنعادل حنبلی 5و بسـیاری دیگـر از
مفسران اهل سنت ،فاه را خادمه حار زهرا میدانند.
حافظ ابن حجر عسقالنی درباره فاه چنـین مینویسـد« :فاـه نوبیـه ،کنیـز فاطمـه
زهرا بود ،ابوموسی در الذیل و ثعلبی در تفسیر سوره «هل آتی» از طریـق عبداللـه بـن
عبدالوهاب خوارزمی ،پسرعموی احن  ،آوردهاند که فاه خادمه حاـر زهـرا بـود».
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وی در ادامه میگوید« :ابنصخر در فوائد خویش و ابنبشـکوال در کتـاب المسهت ث ن از
طریق خود ،با سندی از طریق حسین بن عالء ،از امام صـادق از پـدرش ،از علـی
روایت کرده است که رسول خدا برای دخترش فاطمه کنیزی را به نام فاه نوبیه
استخدام کرد ،فاطمه کارها را با او تقسیم میکرد و رسول خدا دعایی را به فاـه
1
یاد داده بود که پیوسته آن را میخواند».
 .4این شأن نزول از مناقب نیست!

ابنتیمیـه در اشـکال هفـتم خـود در روایـت ثعلبـی معتقـد اسـت «در حـدیث صـحیح
دیگری ،برخی از اندار ،مهمانی را بر خودشان مقدم داشتند و ایثـار کردنـد ،و خداونـد در
َ َ َ
ٌ
ُْ
ُْ ْ َ ََْ َ ْ
َ
هِب َخ َص َاصوة 2.این مدح بزرگتر از مـدح
مدحشان آیه نازل کردَ  :ویِ ِث ُرو لَع أنف ِسهم ولا اک
ِ
ِ ِ
َ
َ َ
َ
ع
ْ
آیــه َ و ُیط ِع ُمووا َ الط َعو َوام لَع ُح یبو ِوه ِم ْسو ِوَ کیَا َو ِ و ک َوأ ِسو کواا 3اســت .وی در ادامــه از صــحیح مســلم و
بخاری از پیامبر روایتی مبنی بـر برتربـودن صـدقه مـیآوردر« 4و خالصـه اینکـه اگـر ایثـار
اهلبیت بزرگتر از ایثار اندار میبود مدح اهل بیت بیشتر میشد و چنین نشدر و
5
اگر بر این ماجرا مدحی نباشد ،در مناقب داخل نیست».

 .1احمد بن علی ابن حجر عسقالنی ،اإلصایةفیتم زالصحایة ،2 ،س.16۱
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 .2سوره حشر ( :)03آیه .3
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 .3سوره هل اتی ( :)67آیه .۱
 .4محمد مالالله در پاورقی کتاب االمامةفیضوءالکتهابوالسهنة ،3 ،س 321میگویـد ایـن حـدیث بـا وجـود اخـتالف در
الفاظ آن از ابوهریره در صحیح مسلم (  ،2س ،)637کتاب الزکاا ،سنن نسایی (  ،0س ،)03کتاب الزکاا ،بـاب أی صـدقة
افال ،و (  ،7س ،)33۱کتاب الوصایا ،الکراهیة فی تأخیر الوصـیة ،سـنن ابـن ماجـه (  ،2س ،)341کتـاب الوصـایا ،بـاب
النهی عن امساک فی الحیاا والتبذیر عند المو  ،و در مسند امام احمد شمارههای  3676 ،3176 ،6243 ،6303روایت شـده
است.
 .5احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،6 ،س 3۱1و .3۱2

بررسی و نقد اشکال ابنتیمیه
برخالف ادعای او،
در شأن علی ،فاطمه ،حسن و حسین بکر کردهاند 1.اما بـا فـرض قبـول ایـن نظریـه،
.3انفاق یا شب با ایثار سه شب متـوالی برابـر نیسـت .ایـن ایثـار سـهروزه را قـرآن بسـیار
ستوده است و با مدح انفاق یا شب قابل مقایسه نیستر  .2نزول یا آیه در شأن کسـی
مساوی با نزول یا سوره کامل در شأن اهل بیت نیست .خداوند در این سوره پن ویژگـی
ُ
ْ
را مخدوس اهل بیت  دانسته است :وفای به عهـدُُ  :يفوا َ ِب عالَوذ ِر ،تـر از معـاد:
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خداوند متعالِ :إطا اف ِمن رِّبار  .1ابنتیمیه تفاوتی بین «انفاق و «ایثار» قائل نیست .در
حالی که ایثار مقامی است به مراتب باالتر از انفاق ،که همگان سـعاد آن را ندارنـد ،و از
3
صفا ویژه مؤمنان واقعی است.
ٌ
َ َ َ َْ ُ
ُ ْ
ْ َ َ َْ َ ْ
هِب َخ َص َاصوة را
برخی مفسران نزول آیـه َ ویوِ ِث ُرو لَع أنف ِسوهم ولوا اک
ِ
ِِ

 .5این ماجرا خال امر مشروع است!

وی در اشکال هشتم میگوید نباید این مـاجرا را بـه علـی و فاطمـه  نسـبت دادر و
گرسنه نگاهداشتن بچهها تا سه روز خالف امر مشرو است .این گرسنگی ،عقـل ،بـدن و
4
دین آدم را فاسد میکند و مانند ماجرای اندار نیست که یا شب بوده است.

 .1عبید الله بن احمد حاکم حسکانی ،شواهدالتنزیللقواةدالتفض ل ،2 ،س.227
 .2ناصر مکارم شیرازی ،تفس بنمون  ،20 ،س.200-203

 .3همو ،آیاتوالیتدرقبآن ،س212-213ر و برای مطالعه بیشتر نا :.تفس بنمونه  ،21 ،س ،03۱بیـل آیـه «ویـؤثرون
علی انفسهم ولو کان بهم خداصة».
 .4احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیه حرانی ،منها السنة ،6 ،س.3۱0

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

بررسی و نقد اشکال ابنتیمیه
با توجه به اینکه ثابت کردیم ایـن سـوره در شـأن اهـل بیـت  اسـت و سـوره مـدنی
است ،اگر این ماجرا خالف شر میبود ،خداوند آن را بم میکردر ولـی خداونـد بـه دلیـل

111

همین ماجرای باعظمت ،یا سوره کامل فرستاد و جبرئیل به دلیـل داشـتن چنـین اهـل
بیتی به پیامبر  تبریا و تهنیت گفت.
در برخی روایا  ،سخنی از روزهگرفتن حسنین ـ دو کودک خردسال  0و  7ساله که تازه
از بـستر بـیماری برخاسته بودهاند و دوره نقاهت را سدری میکردهاند یا هنوز بیمار بودهاند
1
ـ به میان نیامده است.
اما پاس ،دیگر اینکه حار علی و فاطمه بچهها را مجبور به ایـن کـار نکـرده
بودند ،بلکه امام حسن و امـام حسـین بـا کمـال اختیـار و آگـاهی ایـن ایثـار عظـیم را
خودشان پذیرفتهاند و انجـام دادهانـد و ایـن امـر نشـاندهنـده اخـالس و ایثـار و عظمـت
فوقالعاده آنان است .به دلیل همین رفتار بود که خداوند یا سوره را بـا عظمـت تمـام در
شأن ایشان نازل فرمود2.
 .6ماجرای یتیم و اسیر دروغ است!

وی در اشکال نهم و دهم و یازدهم میگوید ماجرای یتیم درو اسـت! زیـرا در شـب
عقبه هی جنگی اتفاق نیفتاده استر 3و پیامبر هزینه و مخار فرزندان کسانی را که
در رکاب وی به شهاد رسیدند بر عهده میگرفت 4.هرگز در مدینه اسیری وجود نداشـته
5
که از مردم درخواست کما کند.

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

بررسی و نقد اشکاالت ابنتیمیه
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بکر یتیم در این ماجرا از مسلما و نص قرآن است ،اما اینکه پدر یتیم چه کسی بوده
و در کجا از دنیا رفته مهم نیست و به اصل حدیث لطمه وارد نمیکند ،چـون اصـل مـاجرا
صحیح و مشهور است .در روایا دیگر ،غیر از روایت ثعلبی اسمی از یومالعقبـه نیسـتر و
 .1علی بن محمد شیبانی ابن اثیر ،اسدال ایةفیمربفةالصحایة ،6 ،س.217
 .2ناصر مکارم شیرازی ،آیاتوالیتدرقبآن ،س.211
 .3ابن تیمیه حرانی ،منها السنة ،6 ،س.3۱0
 .4همان (بهاختدار).
 .5همان ،س( 3۱7بهاختدار).

 .1نظام الدین قمی نیشابوری ،تفس بن شایوری ،7 ،س232ر این تفسیر ،در حاشیه تفسیر جامعالب ان طبـری اسـت کـه بـا
عنوان غبائ القبآنورغائ الفبقان به چا رسیده است.
 .2محمد حسین طباطبایی ،تبجم تفس بالم زان ،2 ،س.271
 .3ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،6 ،س.3۱7
 .4محمد بن جریر طبری ،تفس بالطببی ،23 ،س.323

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

در برخی روایا آمده است که این سه تن جبرئیل بود که برای امتحان اهل بیت به در
1
خانه اینها رفت.
این حرف که پیامبر خود هزینه یتیمان را بـه عهـده داشـت ،بـیدلیـل و بـیسـند
است ،بلکه یکی از دالیل دستور خداوند به تعدد زوجا برای مسلمانان همین بوده اسـت
َ
ْ ْ ُ َع ُ ْ ُ ْ
َ َ ُ ْ َْ َ َ
واى أ ْم َواا َ ُ ْمَ ...و إ خف ْ
وم أَّل ُْ ِسوطاا ف
که سرپرستی یتیمان جنگ را به عهده بگیرند :و ءاُتا الیت
ِ ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ َ
ال َی َت َاى فا ِطك ُحاا َما ط َاب ل ُکوم یم َون یالَ َس ِواء َم ْ وِّن و ( ....نسـاء 2 :و  2.)1و اینکـه دسـتور بـه قسـط در
خدوس یتیمان به صور جمع است نشان میدهد که خطابش فقط پیامبر نیسـت
و اطالق داشته و غیر پیامبر را نیز شامل میشود.
در گفتار ابنتیمیه که گفت در مدینه اسیری نبود! درو و تعار ی آشکار وجـود دارد و
بدون مدرک است .زیرا نخست میگوید در مدینه هرگـز اسـیری نبـوده ،و سـدس اعتـراف
میکند که بعد از جنگ بدر اسیرانی بودهاند و این تعارض در کالم او است .بهعالوه بـرای
صحت این ماجرا وجود حتی یا اسیر کفایت میکند و این را که در مدینه اسیر یا اسیرانی
بودهاند ،خود ابنتیمیه در همین قول قبول کرده است ،آنجا که میگوید بعد از جنگ بـدر
3
اسیران خیلی کم بودهاند.
خود طبری در تفسیرش به وجود اسیر اعتراف دارد 4.همچنـین ،خـود قـرآن در سـوره
ً
هل اتی ،بر بودن اسیر در مدینه تدـریح میکنـد و روایـاتی از فـریقین ،کـه قـبال بکـرش
گذشت ،بر وجود اسیر در مدینه تأکید دارند.
ممکن است گفته شود در مدینه اسیری که درخواست کند نبوده است .در جـواب بایـد
گفت سیاق آیا نشان میدهد مسکین و یتیم و اسیر درخواست کما داشتند که به آنها
اطعام شدر و اگر درخواستی هم نداشتند ،به هر حال به آنها اطعام شد.
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 .0شمولیتنداشتن سوره

وی در اشکال دوازدهم و سیزدهم میگوید اگـر چنـین داسـتانی صـحیح هـم باشـد،
صاحب قده (علی )افال نیستر و این بـه منزلـه آن نیسـت کـه صـاحب آن برتـرین
مردم است ،یا فقط او امام باشد نه غیر او .جعفر بن ابیطالب بـیش از همـه بـه فقـرا غـذا
میداد  ...با وجود این ،از علی و دیگران برتـر نبـود ،چـه رسـد بـه اینکـه مسـتحق امامـت
2
شودر 1و انفاق ابوبکر محبوبتر است!
بررسی و نقد اشکال ابنتیمیه

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

این سوره داللت روشنی بر فایلت بسیار فوقالعاده علی دارد که آیه درباره او نازل
شده است .همچنین ،اگرچه مؤید افالیت صاحب این ماجرا است ،امـا بـرای افاـلیت و
امامت او دالیل فراوان دیگری در منابع فریقین داریم 3.عالءالدین علی بن محمـد خـازن
بغدادی (متوفای  623ه.ق ).در تفسیرش ،ابتدا به نزول آیا درباره علی اشاره کرده،
آنگـاه حـدیث را نقــل میکنـد و مـیگویــد شـمول آیــه از نظـر مفهـوم منافــاتی بـا انحدــار
4
مدداقش در علی ندارد.
ً
کسی که خداوند در شأنش یا سوره کامل را فرستاد ،قطعا از تأیید خداونـد برخـوردار
بوده است .کسانی که خداوند قول و فعلشان را در آیا سوره هل اتی آورده ،در فایلت از
دیگران برتر بودند و سبب نزول این سوره به قرینه عمل به نذر ،عمل اهل بیـت بـوده
است .ابنتیمیه اعتراف دارد که جعفر از علی برتر نبوده است.
آیا سوره هل اتی  ،که در وص «ابرار» نـازل شـده 5و بـه پاداشهـای «نیکـان» در
جهان آخر اشاره دارد ،اختداس به حاـر علـی و همسـر و فرزنـدانش دارد .زیـرا
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 .1ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،6 ،س.3۱7
 .2همان (بهاختدار).

 .3سید علی حسینی میالنی ،دراساتفیمنها السنةلمربفةاینت م  ،س.02
 .4علی بن محمد عالء الدین خازن بغدادی ،لبابالتأویلفیمرانیالتنزیل تفس بالخازن ،2 ،س.10۱
 .5حبیبالله شری کاشانی ،یوارقالقهبفیتفس بسورةالدهب ،س.342

ً
اوال ،نشانهها و قرائنی در این آیا شریفه دیده میشود که با وجود آن نمیتوان این آیـا
را به همه ابرار تطبیق داد ،بلکه طبق ایـن نشـانهها بایـد آیـا مـذکور را بـه ابـرار خاصـی
ً
تطبیق دهیم .مثال از این آیا استفاده میشود که ابراری که در این آیـا بـه آنهـا اشـاره
شده  ،نذری کرده بودند و در هنگام عمل به نذر ،دست به ایثار بزرگی زدند و بـه نیازمنـد و
یتیم و اسیر کما کردند .بنابراین ،آیا فوق شامل آن دسته از ابرار نمیشـود کـه نـذری
نکرده بودند و نشانههای فوق در آنها نیست.
ً
ثانیا ،بر فرض که آیـا مـذکور عـام باشـد و شـامل تمـام ابـرار شـود ،همانگونـه کـه
فخرالدین رازی در تفسیرش این نظریه را انتخاب کرده است 1،بدون شا به طریق اولـی
شامل شأن نزول آن هم میشود! علی و فاطمـه و فرزنـدانش شـاخصترین و برتـرین
مدادیق ابرار و نیکان هسـتندر 2و هـی یـا از مفسـران ابـوبکر را جـزء ابـرار نیاوردهانـد!
ابنتیمیه دلیلی ندارد بـر اینکـه انفـاق ابـوبکر نـزد خـدا و رسـولش از ایـن ایثـار بزرگتـر و
3
محبوبتر باشد و روایتی از رسول خدا بر افالبودن انفاق ابوبکر وجود ندارد!

 .1فخرالدین رازی ،تفس بالکب ب مفات حال

 ،14 ،س.222

 .2ناصر مکارم شیرازی ،آیاتوالیتدرقبآن ،س.212

 .3ابن تیمیه حرانی ،منها السنةالنبویة ،۱ ،س001ر در این کتاب دالیلی از قرآن و مفسران بـرای اثبـا افاـلیت ابـوبکر
میآورد و میگوید هر آیهای که درباره انفاق است اول آنها درباره ابوبکر است.

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هل اتی

نتیجه
اشکاالتی که ابنتیمیه درباره شأن نزول هلاتی بکر کرد بیاسا و بیمدرک بود ،یا
از اقوال شاب بوده است .ثابت شد که سوره هلاتی در شأن اهل بیت نازل شده و دلیل
بر فایلت علی است و کسی دیگر در این فایلت داخل نیست .سوره هلاتـی ،طبـق
نقل بسیاری از مفسران ،محدثان و دانشمندان اهل سنت ،همچنین اجما شـیعه مـدنی
است و روایا صحیح و معتبر فریقین سبب نزول سوره را همان ایثار و عمل خالدانه علی
و فاطمه و حسنین میدانند .حـدیث ثعلبـی از جمهـور اهـل سـنت وارد شـده اسـت و
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ایرادا جزئی ،اشکالی در اصل مطلب وارد نمیکند .اثبـا شـد کـه اشـکاال سـندی و
داللی ابنتیمیه درباره شأن نزول سوره هلاتی جایگاهی ندارد.
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 .0ابنتیمی ح انی،احمابنبباالحّیم مشقی ،جنیمع الرسنیئل،تحقیر :محمرارشر رفیر :ر لم،
رس ض  ارالعط ء،چ پاوی .9044،
 .1ابنتیمی ح انی،احمابنبباالحّیم مشقی،ثقیئق التفسیر،تحقی :محما یاجّی ا ،مش :
م د بّوم ،آ ،چ پ وم .9040،
 .1ابنتیمی ح انی،احمابنبباالحّیم مشقی ،یضل ابا ب ر،تحقی :ببراالعزسزبرنمحمرافر سح،
مجّ ج معةامالق یلعّومالش بیة،ج،92ش،44ربیعاالوی .9044
 .1ابنتیمی ح انی،احمابنبباالحّیم مشقی،مجموع الفتنیثی،ماس ر م رورل مجمرعمّرکفهرا،
چ پ وم.9091،
 .1ابنتیمی ح انی،احمرابرنببراالحّیم مشرقی،مقدمنة ینا اصنوئ التفسنیر،بیر وت  ارمکتبرة
الحی  .9014،
 .1ابنتیمی ح انی،احمرابرنببراالحّیم مشرقی،مفهنی السنفة الفبوین ینا نقنض کن م الشنیعة
القد یة،تحقی :محمارش  لم،رس ض ج معةاإلم ممحمابن عو اإل المیة،چ پاوی.9041،
 .94ابنحج بدقالنی،احمابنبّی،اإلصیبة یا تمییز الصحیبة،بیر وت  ارالکتربالعّمیرة،چر پ
اوی .9091،
 .99ابنض سسرا ی،محمابناسو بنسحییبنض سسبنسد رجبّی،یضیئل القرآن،تحقی :یزو 
 .94ابررنب ر ی مشررقیح بّرری،بم ر بررنبّرری،اللبننیب یننا علننوم ال تننیب،تحقی ر :ب ر یاحمررا
بباالموجو وبّیمحمامعوض،بی وت  ارالکتبالعّمیة،چ پاوی .9091،
بیت ] .
 .92ابنب شور،محمابنط ه  ،التحریر ثالتفویر،بی وت م دةالت رسخ،چ پاوی [،
ه
ابنببارب  ،طبیم لکی،ابوبم احما،العقد الفرید،بی وت  ارالکت الع بی .9042،
.90
 .91ابنب بی،محمابنبباالّ برنابروبک ،اد نیم القنرآن،بیر وت  ارالکتربالعّمیرة،چر پ روم،
 .9040
 .91ابنبطیةانالدیمح ربی،بباالح:بنی لببنبباال حمنبرنتمر م،المحنر النوجیز (تفسنیر
اب ععیة)،تحقی :محمابباالدالمبباالش فی،بی وت  ارالکتبالعّمیة،چ پاوی .9044،
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باس  ،مش  :ارالفک ،چ پاوی .9041،
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 .91ابن،اامةمقا ی مشقیح بّی،موف:الاسنبباالّ احمرابرنمحمرا،المغفنا،،ر ه ل مکتبرة
 ،ه ل .9211،
 .91ابنمطه حّی،حدنبنسو

،مفهی ال رامة یا معریة االمیمنة،تحقیر :ببراال حیممبر رک،

،م م د پگوهشومط لع تب شورا،چ پاوی.9211،
 .91ابو او  جدت نیّ ،یم بناشعث،سف ابا ثاثث،بی وت  ارالفک ،چ پاوی  .
 .44ابوبک بیهقی،احمابنحدینبنبّیبرنمو ری،ثالئنل الفبنوة،تحقیر :ببراالمعطیّ،عجری،
بی وت  ارالکتبالعّمیة،چ پاوی .9041،
 .49ابوبک بیهقی،احمابنحدینبنبّیبنمو ی،سف بیهقنا،تحقیر :محمراببراالق ربطر ،
مک مک م مکتبة ارالب  .9090،
 .44ا یبّخی،ابوالحدنمق تلبن ّیم برنبشری ،تفسنیر مقیتنل بن سنلیمین،تحقیر :بباالّر 
بیت ] .
[بین ] [،
محمو شح ت ،بی وت  
 .42امی ی،بباالحدین،الغدیر،بی وت  ارالکت الع بی،چ پچه رم .9211،
 .40امی ی،بباالحدین،نظرة یا کتیب مفهی السنفة الفبوینة،تحقیر :احمرام ر نی،تهر ا م مرز
بیت ] .
االبح ثالعق ئاسة ،مشع  [،
 .41آلو ی،شه الراسن ریامحمرو ،تفدری روحالمعر نی،بیر وت  اراحیر ءالتر اثالع بری،چر پ
چه رم.9041،
بطیرة،بیر وت  ار

 .41آلو ی،شه الاسن یامحمو ،تفدی روحالمع نی،تحقی :بّیببراالب ری
الکتبالعّمیة،چ پاوی.9091،
 .41بح انی،ه شمبن ّیم ،البرلین یا تفسیر القنرآن،تحقیر، :درمالارا ر تاال رالمیة،،رمو
ته ا م دةالبعثة .9091،
 .41ب و وی،ا م بیلبنحقیبنمصطفیا ت نبولیح فی،تفسیر ثح البینین،بیر وت  اراحیر ء
بیت ] .
الت اثالع بی [،
 .41بغوی،ابومحماحدینبنمدرعو فر اء،تفسنیر بغنوی (معنیلم التفزینل ینا التفسنیر ثالتأثینل)،
تحقی :بباال اقمهای،بی وت  اراحی ءالت اثالع بیو ارالفک ،چ پاوی .9044،
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

 .24به ر ا ل،پ وسن«،مق ل م وشی رمکیس مانیبو  ورل ه » ،ر مجله علله اعسانه ااعشساهه
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ع

سلزهرسء،ش،9219،09ص .14-21
بنبیدیبن ور ،سف ترمذی،تحقی :احماش م ،بیر وت  اراحیر ء
 .29ت مذی،ابوبیدیمحما 
بیت ] .
الت اثالع بی [،
 .24ثعّبی،احمابنمحمابناب اهیم،ال ش ثالبیین ع تفسنیر القنرآن،تحقیر :ابریمحمرابرن
ب شور،ب نظ رتنضی  بای،بی وت  اراحی ءالت اثالع بی،چ پاوی .9044،

 .22جزائ یابوبک ،ج ب بنمو ی،ایسر التفیسیر ل

م العلا ال بیر،ماس

مکتبةالعّروموالحکرم،

چ پاوی .9091،
 .20جزس ی،بباال حمن،الفق علا المذالب اا بعة،بی وت  ارالثقّین،چ پاوی .9091،
 .21ح ممحدک نی،ببیاالّ بناحما،الوالد التفزیل لقواعد التفضیل،ته ا مجمعاحی ءالثق فرة
اال المیة،چ پاوی .9099،
 .21خطیب،بباالک سم،التفسیر القرآنا للقرآن ،،ه ل  ارالفک الع بی،چ پاوی .
 .21ذهبی،شمسالاسنابوبباالّ محمابناحمابنبثم بن ،سم ،سنیر أعن م الفنب ا،تحقیر :
جمعیا محققین س نظ شیخشعیباالرن ،ود(االرن ود ،بی وت م دةال

لة،چ پ وم .9041،

 .21راتبن بّدی،محما،الفق اإلس ما،موضوب تمتف ،رة ،رس21؛ال رذر،تر رسخ ،9114/1/49
ر  .www.nabulsi.com
 .21حیّی،وهبةبنمصطفی،التفسیر الوسیط ،مش  :ارالفک ،چ پاوی .9044،
 .04مخش ی،محمو ،ال شیف ع دقیئق غوامض التفزیل،بی وت  اراحیر ءالتر اثالع بری،چر پ
وم .9041،
ً
ً
 .09بح نیتب سزی،جعف ،اب تیمی ی را ثمفهجی،،م م د ام مص ق(ع ،چ پاوی .9024،
ُ
 .04بطابنجو یح فیبغاا ی،ابوالمظف بنف ُ یّیبنبباالّ ،تذکرة الخواص ،مع و بر ترذم 
خواصاالمةفی خص ئصاالئمة،بی وت  ارالعّوم،چ پاوی .9041،
.02

ای،بباالق ربنحبیبالّ ،دجیة السفة الفبویة ث م ینتهی یا التشنریع اإلسن ما،ماس ر 

م ورل الج معةاإل المیةالماس ةالم ور ،س،1ش،4رمض  .9211
 .00رریوطی،جررالیالرراسنببرراال حمنبررنابرریبک ر ،االتقننین یننا علننوم القننرآن،تحقیرر :محمررا
ابوالفضلاب اهیم،الهینةالمص سةالع مةلّکت  .9210،
 .01یوطی،جالیالاسنبباال حمنبنابریبکر ،الند المفثنو ینا التفسنیر بیلمنأ و ،بیر وت  ار
احی ءالت اثالع بی،چ پاوی .9049،
 .9212
 .01شوم نی،محمابنبّی،یتح القدیر ،مش:وبی وت  ارابنمثیر و ارالکّرمالطیرب،چر پاوی،
 .9090
 .01طب طب سی ،یامحماحدین،المیزان ینا تفسنیر القنرآن،،رم  فتر انتشر راتا رالمیج معر 
مار ینحو لبّمی ،م،چ پپ جم .9210،
 .01طب طب سی ،یامحماحدین،ترجم تفسیر المیزان،،م  فت انتش راتا المیج مع مار ین
حو لبّمی ،م،چ پپ جم .9091،
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 .01ش س م ش نی،حبیبالّ ،بوا ق القهر یا تفسیر سو ة الدلر،ته ا انتش راتشمسالضرحی،
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 .14طب ی،احمابنبّریبرنابریط لرب،االدتجنی علنا النل اللجنی ،تحقیر  :ریامحمراب  ،
خ

،نج اش

 ارال عم لّطب بةوال ش  .9211،

 .19طب ی،فضلبنحدن،ترجم مجمع البیین،تحقیر :رضر  رتو ل،تهر ا انتشر راتف اهر نی،
 .9214
 .14طب ی،فضلبنحدن ،مجمع البیین،تحقی :محماجوا بالیی،ته ا انتشر راتن ص خدر و،
چ پ وم .9212،
 .12طب ی،محمابنج س بنسزسا،تفسیر العبری ،ضبطوتعّیر :محمرو شر م ح رت نی،بیر وت 
اراحی ءالت اثالع بی،چ پاوی.9049،
 .10طو ی،محمابنحدن ،التبیین یا تفسیر القرآن،تحقی :احماحبیرب،یصر بر مّی،بیر وت 
بیت ] .
اراحی ءالت اثالع بی،چ پاوی [،
 .11ب صمی،احمابنمحما ،العسل المصنفا من تهنذیب زین الفتنا ینا النرح سنو ة لنل اتنا،
تحقی :محماب  ،محمو ی،،م مجمعاحی ءالثق فةاال المیة،چ پاوی .9091،
 .11بالءالاسنخ

بغاا ی،بّیبنمحمرا،لبنیب التأثینل ینا معنینا التفزینل (تفسنیر الخنیزن ،

بی وت  ارالکتبالعّمیة،چ پاوی .9091،
بّی ا لمو وی،مهای،تب رش
 .11

ی ّفی یووه بیت،،م آوایم جی،چ پششم.9212،

 .11ی س نی(فقی لیبی ،ص قبباال حمن،مدثننة الفقن المنیل ا ثأثلتن ،بیر وت م درةال سر ،
یت ] .
[ب 
حدرنبرنحدرینتیمری،التفسنیر ال بینر (مفنیتیح الغینب ،

برن
 .11فخ الاسنرا ی،محمابنبم  
بی وت  اراحی ءالت اثالع بی،چ پ وم .9044،
 .14ف م نی ،مهای،مبینا ی ری سلفی ،پ س ن م  مت یم مزت بیتمارس.9211،
 ، .19شی جیش فعی،محمابنسو

بنمحما،کفییة العیلب ینا مفیقنب علنا بن ابنا یلنب

،ته ا  اراحی ءالت اثاهلالبیت،چ پ وم .9040،
 ، .14طبی،محمابناحماانص ری،الج معألحک مالقر آ (معر و بر تفدری الق طبری ،بیر وت ار
بیت ].
احی ءالت اثالع بی،چ پ وم [،
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

، .12مینیش بوری،نظ مالاسنحدنبنمحما،تفسیر نیشیبو ی= غرائب القرآن ث غیئب الفرقنین،
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تحقی  :م س بمی ات،بی وت» ارالکتبالعّمیة،چ پاوی .9091،
 .10مّبیی ن طی،محمابرناحمرابرنجرزی،التسنهیل لعلنوم التفزینل ،تحقیر :بباالّر خ لرای،
بی وت  اراالر،مبنابیاالر،م،چ پاوی .9091،
 .11م یالّ  ،محما،االمیمة یا یوا ال تیب ثالسفةالب تیمیة ،ستمتر خ نر بقیرال،بر آ رس
 .www.aqeedeh.com
بیت ] .
 .11م ایی ،احمابنمصطفی،تفسیر المراغا،بی وت  اراحی ءالت اثالع بی،چ پاوی [،

بیت ] .
 .11م بشیشوشت ی،نو رالّ ،ادقیق الحق ث ازلیق البی ل،ته ا مت ف وشیا المی  [،
 .11مک رمشی ا ی،ن ص ،آییت ثالیت ث قرآن،،م ندلجوا ،چ پ وم .9211،
 .11مک رمشی ا ی،ن ص ،تفسیر نمون ،ته ا  ارالکتباال المیة،چ پاوی .9210،
 .14مک رمشی ا ی،ن ص ،الأن نزثئ آییت قرآن،،م مار ام مبّیبنابیط لب .9211،
 .19میالنی ،یابّیحدی ی،ث اسیت یا مفهی السفة لمعریة اب تیمی ،،م،ن ش م لر ،چر پ
اوی .9091،
 .14میالنی ،یابّیحدی ی،نزثئ سو ه لل اتا ث الأن الل بیت مصعفا ،ت جمر هینرت
تح س سةانتش راتالحق س،،:م الحق س،:چ پاوی .9214،
 .12نح س،ابوجعف احمابرنمحمرا،ال

رخوالم درو ،تحقیر :محمرابباالدرالممحمرا،موسرت 

مکتبةالفالح،چ پاوی.9041،
[بیج ] شنو المط بعاالمی سة،چر پاوی-9212،
 .10الهنةالع مة،التفسیر الوسیط لقرآن ال ریم ،
.9090
 .11سکیا بّم ی ،هشتم ،االنصیف یا االنتصیف اللل الحق م النل االسنراف،تحقیر :طر ه 
ببااالمی  المی،،م  ارال ش ام مبّیبنابیط لب،چ پاوی .9214،
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پژوهشنامـهنقدوهابیــت؛سراجمنیــرسالپنجــمشمـاره81تابستان 8931

صفحـات539-819:

گزارش مجله «گرایشاهی معاصر رد ایدئولوژی ااالمی»
*

مقدمه
ً
در دنیــای امــروز گرایشهــا و ایــدئولوژیهای اســالمی ،کــه بعاــا مســیر افــراط را
میپیمایند ،تمام جهان ،بهویژه کشورهای اسالمی و بـه طـور خـاس خاورمیانـه ،را متـأثر
کرده و در یا کالم امنیت جامعه جهانی را به مخاطره انداخته است .به منظور تعدیل این
گرایشها و پیشگیری از وقو خطرها ،ناهجاریها ،ویرانیها و خسـارا متعـدد مـالی و
جانی نظیر آنچه در عراق ،سوریه ،افغانستان ،سودان ،نیجریه و برخی دیگر از کشورها به
وقو پیوسته ،باید در صدد شناخت ،واکاوی و تحلیل این ایدئولوژیها ،منشأ پیدایش آنها
و اموری از این دست در قبال هر یا از گرایشهای معاصر ،برآمد .گرایشهـایی کـه هـر
روز در قالب نام و نمادی نوین ولی اغلب تحت یا لوای افراطی کلـی جلـوه میکنـد و در
هر منطقه از مؤلفههای اجتماعی ،قـومیتی ،نـژادی و  ...متـأثر میشـود و دچـار شـد و
ع در موا ع میگردد.
از اینرو نهادهای متعددی در سرتاسر دنیا و هر یا به فراخور حـال ،بـه ایـن مسـئله
همت گماردهاند و تولیدا تحقیقی و پژوهشی خود را در شکلهای گوناگونی بـه مجـامع
علمی و سیاسی دنیا عر ه میکنند .هرچند برخی از این نهادها خـود در مواجهـه بـا ایـن
پدیده به اسالمهراسی دامن زدهاند و جنبه افراط را در پیش گرفتهانـد ،ولـی در ایـن میـان
* پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهل البیت و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران.
mostafa.kashanian@gmail.com

مؤسساتی هستند که کمتر دستخوش انفعاال شدهاند و تا حد زیادی واگوی مؤلفههای
واقعی در خدوس این پدیدهاند .لذا مطالعه تولیدا این نهادها خالی از لط نیست و بـه
روزآمدی بیشتر کما میکند.
ً
از میان ارگانهای نسبتا معتدل میتوان به مؤسسه هادسـون اشـاره داشـت کـه ناشـر
ربایشهایمراصبدرایدئولوژیاسالمی اسـت .از سـال  2440تـا

دوفدلنامهای به نام
کنون  33شماره از این نشریه منتشر شده است .این مختدر بـر آن اسـت کـه از مجمـو
این  33جلد گزارشی مختدر به دست دهد تا این اثر را به خوانندگان و محققان محترمـی
که به دنبال تحقیق بیشتر در این زمینه هستند ،معرفی کند.
 .1مؤسسه هادسون
معرفی :مؤسسه هادسون خود را سازمانی مستقل معرفی میکند ،که به دنبال ارتقای
ایدههای جدید برای پیشرفت و توسعه امنیت ،رفاه و آزادی جهانی اسـت .ایـن مؤسسـه را
هرمن کان 2،که استراتژیست و برنامهریز سیاسی -نظـامی بـود ،در سـال  3373تأسـیس
کرد .این مؤسسـه تفکـرا کنـونی (در مواجهـه بـا تجـدد) را نقـد میکنـد و مـدعی اسـت
میتواند از طریق مطالعا میانرشتهای ،به مدیریتکردن هدفمند و تحت برنامه گـذار از
سنت به تجدد و آینده کما کندر و این کار را به منظور دفا از روابط ،اقتداد ،بهداشت،
تکنولوژی ،فرهنگ و قانون بینالملل انجام میدهد.
هد  :هدف این مؤسسه بـه ابعـان مؤسسـانش ،ایـن اسـت کـه هادسـون بـه دنبـال
هــدایت سیاســتگ ـذاران اجتمــاعی و رهبــران جهــانی در حکومــت و تجــار  ،از طریــق
برنامــهای قــوی و مســتحکم ،مشــتمل بــر نشــریا  ،همایشهــا ،جلســا سیاســی و
مطرحکردن پیشنهادها و توصیهها است.
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منابع مالی :این مؤسسه با وجود تشکیال بسیار و تولیدا پژوهشی متنـو در علـوم
اقتدـادی ،سیاســی و  ،...و بــه کــار گمــاردن متخددـان و اهــل قلــم خبــره ،و برگــزاری
ســمینارها و نشســتهــای متعــدد ،مــدعی اســت حمایــت ایــن مؤسســه بیشــتر از طریــق
کماهای مردمی صور میگیرد که جـای تأمـل دارد .جالـب اینکـه در هیئـت رئیسـه و
هیئت امنای ایـن مؤسسـه هـی شـخص عـرب یـا شخدـی بـا نـامهـای اسـالمی یافـت
نمیشود.
مکههان :محــل اصــلی ایــن مؤسســه در واشــنگتن دی.ســی .اســت و خــود را یکــی از
قدیمیترین و پرمراجعهترین منابع فکری در این زمینه ،در دنیا معرفی میکند ،که از سال
 2442تمرکز مطالعاتش را بر سیاست خارجی و مو وعا مرتبط بـا امنیـت ملـی متمرکـز
کرده است.
 .2مجله گرای های معاصر در ایدئولوژی اسالمی
این نشریه به زبان انگلیسی ،و یکی از چندین محدول مؤسسه هادسـون اسـت و بـه
گفته خودش نشریه پیشتاز در زمینه اسالمگرایـی معاصـر (کـه گـاهی بـا عنـوان «اسـالم
نظامی» یا «اسالم افراطی» شناخته میشود) است .اولین شماره آن در  23مـار 2440
منتشر شده و انتشار آن همچنان ادامه دارد.
7

 .1 .2سردبیرها

1. Current Trends in Islamist Ideology.

گزارش مجله «گرایشهای معاصر در ایدئولوژی اسالمی»

هالل فرادکین او یکی از افراد شاخص در مؤسسـه هادسـون و مـدیر مرکـز «اسـالم،
دموکراسی و آینده جهان اسالم» است .همچنین ،ویراستار مقاالتی است کـه در مؤسسـه
هادسون در زمینه اسالمگرایی و اسالم معاصر نوشـته میشـود .او مـدرک خـود در زمینـه
مطالعا اسالمی ،را در سال  336۱از دانشگاه شیکاگو گرفته ،و تحدیال تکمیلـیاش
هم در زمینه تفکر یهود است .قبل از این مؤسسه ،با مؤسسا تحقیقاتی متعـددی ،مثـل
دانشگاه شیکاگو و دانشگاه کلمبیا ،همکاری داشته است.
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حسین حقانی وی سفیر سابق پاکستان در آمریکـا و نویسـنده متـون سیاسـی اسـت.
پیش از سفیرشدن مشاور سه نخستوزیر پاکستان بـوده اسـت .در کنـار ایـن مندـبهـا،
محقق ،روزنامهنگار و معلم نیز هست .او همچنین عاو ارشد و مدیر بخش جنوب و مرکز
آسیا در مؤسسه هادسون ،و نیز استاد روابط بینالملل در دانشگاه بوستون است.
اریک براوون در سال  2442به عنوان معاون پژوهش ،به ایـن مؤسسـه پیوسـت و از
آن زمان بر پروژههای تحقیقاتی و تحلیلی ،در زمینه آسیا و خاورمیانه ،امنیت بینالملـل و
 ...نظار دارد .وی ،همچنین ،برای مؤسسا دیگری همچون والاستریت ژورنال آسـیا
هــم مطلــب مینویســد .او مــدعی اســت از ســال  2447تــا  2443در سرتاســر کشــورهای
اسالمی ،از مراکش گرفته تا اندونزی ،سفر کرده 1و به دنبال یافتن این مطلـب اسـت کـه
جوامع مختل چگونه در پی مبارزه با افراطیگری هستند.
پیتهر را پژوهشگر این مؤسسه بوده و پژوهشهای گستردهای در زمینه امنیت ملی
انجام داده است .وی پیش از همکاری با این مؤسسه ،با نهادهای دیگری چون انتشارا
دانشگاه هاروارد هم همکاری داشته است .مدتی نیز معاون دفتـر طرحهـای اسـتراتژیا
کاخ سـفید بـوده اسـت .شـغل او در کمیتـه ملـی جمهـوریخواهـان باعـث شـد در زمینـه
پژوهشهای سیاسی ،متخدص شود.
حسن منیمنه عاو ارشد سابق این مؤسسه بوده و فعالیت او هماکنون به همکاری با
اشخاس فوقالذکر یا مشاورهدادن به آنها محدود میشود.
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ً
بیال عنوان تمام مقاالتی که در این  33جلد آمده ،ترجمه شده و برای تسهیل مطالعـه
و مراجعه محققان سعی شده دستهبندی خاصی از این عنـاوین عر ـه شـود .از آنجـا کـه
بیشترین مقاال در این نشریه بـهترتیـب دربـاره اسـالمگرایی ،اخـوانالمسـلمین ،سـلفیه
جهادی و شیعه است ،دستهبندی این مقاال نیز بر همین اسا تنظـیم شـده اسـت .تـا
ً
 .1البته ایشان مرادش از تمام کشورهای اسالمی را بیان نمیکند و مشخص نیست دقیقا به چـه کشـورهایی رفتـه و ایـن قیـد
«مراکش تا اندونزی» بر چه معیاری انتخاب شده است.

کنون چند مقاله از این میان ترجمه شده و مراحل انتشار را طـی میکنـد ،ولـی هنـوز هـم
مقاالتی در خور وجود دارد که در جای خود برای ترجمه معرفی میشود.
عناوین و تقسیمبندی مقاالت
گروههای اسالمی جنوب آسیا

 «گروههای اسالمی هند» ،حسین حقانی ،ش.1 «رشد جریان اسالمگرایی در بنگالدش» ،مانیزا حسین ،ش.1 «اسالم الحااری در مالزی» ،جوانیز گاتشنیز ،ش.1 «سازماندهی در مقابل ایدئولوژی :در هایی از جنوب شرقی آسیا» ،دیویـد مـارتینجونز و ام .آل .آر .اسمیت ،ش.32
 «سرپرست و قیم شیعه پاکستان» ،آلکس واتانکا ،ش.31 «اسالمگرایی و دولت پاکستان» ،حسین حقانی ،ش.30 «سرکوب اسالمگرایی در چین و عواقبش در شین جان» ،کیلیا کانا  ،ش.36 «اسالم در قایه ملی پاکستان» ،آپارنا پاندی ،ش.33«آموزش و پرورش اسالمی در جنوب شرقی آسیا» ،آنجل راباسا ،ش.2
اسالمگرایان افراطی

گزارش مجله «گرایشهای معاصر در ایدئولوژی اسالمی»

 «ایدئولوژیهای گروههای جهادی جنوب آسیا» ،حسین حقانی ،ش.3 «ایدئولوژیهای اسالمی افراطی ،در جنوب شرقی آسیا» ،آنجل راباسا ،ش.3 «ایدئولوژی جماعة االسالمیة» ،روهان گناراتنا ،ش.3 «جداکردن و حذف بدعتگذاران :فرقهگرایی در پاکستان» ،حسین حقانی ،ش.2 «خشونت اسـالمگرایی در پاکسـتان :پاسـ،های حـزب مـذهبی بـه بحـران مسـجدلعل» ،جوشا تی وایت ،ش.6
 «ادعای افراطگرایی بریلویها» ،اسماعیل خان ،ش.32« -واکنش افراطی به استراتژی ممانعت انگلیس» ،جا بارکلی ،ش.32
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 «دهه آینده جهادگرایی در پاکستان» ،طفیل احمد ،ش.30 «پاکسازی پاکستان از اقلیتها» ،فرحناز اسدهانی ،ش.30 «سنت و جهاد در شبهقاره هند» ،حسین حقانی ،ش.3۱گروههای اسالمی آسیای مرکزی

 «خیزش اسالم سیاسـی در آسـیای مرکـزی ،جمهوریهـای شـوروی» ،سباسـتینپیروز ،ش.0
 «احیای اسالمی در جمهوری آبربایجان» ،آلتای گویاشو ،ش.6 «جنبش فتحالله گلن در جمهوری آبربایجان» ،فؤاد علی  ،ش.32 «در آستانه  :2432اسالمگرایی در مرکز آسیا» ،جاکوب زن ،ش.30 «توسعه دینی ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز» ،بایرام بالکی ،ش.37 «قیام اسالمی در تایلند» ،ساکاری ابوزا ،ش.2« -اسالمگراهای تندرو در آسیای مرکزی» ،زینو باران ،ش.2
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 «مبارزا رژیم اردن ،نبرد عقاید» ،ییر منزیلی ،ش.0 «حزب عدالت و توسعه ترکیه جدید» ،ایهود تولیدانو ،ش.33 «اسالمیکردن فرهنگ عرب» ،حسن منیمه ،ش.7 «برتری ارزشها» ،گفتوگو با ابرهیم الحدیبی ،ش.34 «اسالمگرایی عربی و الگوی ترکی» ،حسن منیمنه ،ش.33 «جدایی آرام اروپا و ترکیه» ،اونار سازاک ،ش.33 «نزا مدلهای اسالمی» ،آیلین اونور نوی ،ش.30 «اسالمگرایی ،پس از اسالمگرایی و اسالم مدنی» ،ایگیر کومکوقلو ،ش.37 «پاس ،اسالمگرایان به پایان اسالمگرایی» ،ساموئل تادرو  ،ش.37« -کاهش دموکراسی ترکیه» ،بانو الیگور ،ش.36

 «کلید آینـده در گذشـته اسـت :جهـانبینـی اردوغـان و داوود اوغلـو» ،میشـل ای.رینولدز ،ش.33
 «اسالم سیاسی در ترکیه و گروه نقشبندی-خالـدی» ،سـوانت ای .کرنـل و ام .کـا.کایا ،ش.33
 «کردستان و چالش اسالمگرایی» ،رباز علی ،ش.33 «گروههای اسالمی افغانستان» ،حسین حقانی ،ش.0گروههای اسالمی تندرو خاورمیانه

 «اثر جنگ عراق بر جهاد جهانی» ،ریوون پاز ،ش.3 «طالبانیکردن غزه» ،جاناتان اسکانزر ،ش.3 «قیام دوم اهل سنت عراق» ،کیرک .اچ .سوئل ،ش.36 «بیداری فرقهگرایی اهل سنت در عراق» ،فنر حداد ،ش.36 «مبــارزان مــذهبی ( )AQAPالقاعــده شــبهجزیره عربســتان در خانــه و خــار ازکشور» ،روبین سیمکوکس ،ش.3۱
 «سلفیگری اردن و جهاد در سوریه» ،کیرک .اچ .سوئل ،ش.3۱اروپا

گزارش مجله «گرایشهای معاصر در ایدئولوژی اسالمی»

 «نفوب ایدئولوژی اسالمی در انگلیس» ،میشل واین ،ش.3 «پس از مسئله رماان :گرایشهای جدید در اسالمگرایی در غرب» ،اریا بـراون،ش.2
 «فساد در دانمارک» ،ناصر کادر ،ش.7 «اسالمگرایان انگلیس و قیامهای عرب» ،حیمز برندم و رافائلو پانچوسی ،ش.31 «چشمانداز ملی آلمان» ،دیوید ویلهابر ،ش.31« -دعو و احیای اسالمی در غرب» ،نینا ویدل ،ش.3
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اسالمگرایان تندرو

 «خطر جهادگرایی در فرانسه» ،کالرا بیلر ،ش.1 «اسالم ،اسالمگرایی و جهادگرایی در ایتالیا» ،لورنزو ویدینو ،ش.6 «طالبان باواریا (ایـالتی در جنـوب آلمـان)» ،اسـتفان مینینـگ و اهمـت سـنیور ،ش.6
آمریکا

« -دیدگاه سید قطب درباره هنرها در آمریکا» ،ترجمه :دانیل بورنز ،ش.3

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

سلفیه جهادی

190

 «اظهارا اخیر دربـاره ایـدئولوژی اسـالمی :سـخنان بـنالدن و زرقـاوی» ،هـاللفرادکین ،ش.3
 «ایدئولوژی القاعده» ،روهان گناراتنا ،ش.3 «جهاد جهانی و ( WMDسالح کشـتار جمعـی) :بـین شـهاد و کشـتار جمعـی»،ریوون پاز ،ش.2
 «نامه ظواهری و استراتژی القاعده» ،ساموئل بار و یائیر منزیلی ،ش.1 «اسالم درست در برابر اسالم نادرست» ،عبدالرحمن واحد ،ش.1 «واعظ و جهادی» ،استیون بروک ،ش.1 «واکنشهای سلفی جهادیها به پیروزی انتخاباتی حما » ،ریوون پاز ،ش.2 «توسعه بهن یا جهادی» ،توفیق حمید ،ش.0 «مبارزه برای روح اسالم تاتار» ،مارلن الرولل ،ش.0 «پیوند ایدئولوژیکی گروههای جهادی» ،توما هگامر ،ش.3 «پس از الشباب» ،جوانیز گاتشنیز ،ش.32 «طرد جهادگرایی :آیا جهاد میتواند اصالح شـود؟» ،رشـاد علـی و هنـاء اسـتوار ،ش.36

 «جنبش جهادی از هـم گسـیخته در صـحرا» ،جـین پیـر فیلیـو ،ش( 37در دسـتترجمه).
 «گرایش نیجریه به القاعده» ،جاکوب زن ،ش( 37ترجمه از امید) «ایدئولوژی جنسیتی و جماعت اسالمی» ،نیلوفر صدیقی ،ش.34داع

خالفت مقدود» ،نبرا کاظمی ،ش.6
«ِ
 «یا ایدئولوژی تند در انقالب و شورشر زرقاوی ،مقدسی را تحتالشعا قرار داد»،نبرا کاظمی ،ش.2
 «میراث د شیعه زرقاوی :اصلی یا عاریه؟» ،نبرا کاظمی ،ش.2 «طلو دولت اسالمی عراق و شام» ،ایمن جواد التمیمی ،ش.37 «اثر داعش بر سل گرایی جهانی و جهاد جنوب آسیا» ،توما  .اف .لین  ،ش.33ان ارالشریعة

 «اندارالشریعة در جنوب یمن» ،روبین سیمکوکس ،ش.32 «ظهور و افول اندارالشریعة در لیبی» ،آرون .وای .زلین ،ش.3۱اخوانالمسلمین

گزارش مجله «گرایشهای معاصر در ایدئولوژی اسالمی»

 «پیشرفت اخوانالمسلمین در انگلیس» ،میشل واین ،ش.2 «دموکراسی ،انتخابا و اخوانالمسلمین مدر» ،اسرائیل االد آلتمن ،ش.1 «اخوانالمسلمین مدر پس از انتخابا سال  ،»2440اسرائیل االد آلتمن ،ش.2 «اهداف و روشهای اخوانالمسلمین اروپا» ،لورنزو ویدینو ،ش.2 «اخوان در جهان سلفی» ،گیلز ِکدل ،ش.7 «بحرانهای اخوان عرب» ،اسرائیل االد آلتمن ،ش.7 «نگاه باز اخوانالمسلمین در مواجهه با غرب» ،جان جانسون ،ش.7« -سیاسیکردن اسالم آمریکایی» ،حسین حقانی ،ش.7
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 «شبکه اخوانالمسلمین ایاال متحده» ،زینو باران ،ش.7 «گزارش اخوانالمسلمین» ،رود درهر ،ش.7 «مفهوم آموزش و پرورش اخوانالمسلمین» ،ایهود روزن ،ش.6 «همگرایی؟ یکسانسازی اصول اسالمی در غزه» ،حسن منیمیه ،ش.3 «اخوانالمسلمین برعکس القاعده :یا لحظه صداقت؟» ،جین پییر فیلیو ،ش.3 «اخوانالمسلمین و سؤال شیعه» ،اسرائیل االد آلتمن ،ش.3 «معاال وحد پاناسالمی» 1،مهدی خلجی ،ش.3 «بحران ایدئولوژیکی حما » ،متیو لویت ،ش.3 «اخوان جوان در پی راهی نو» ،خلیل االنانی ،ش.3 «عنوان :حزب التحریر در انگلیس» ،حوریه احمد و هانا استوار  ،ش.34 «هالل نو در آسمان اسالم» ،هالل فرادکین ،ش.33 «اخوانالمسلمین مدر پس از انقالب» ،ساموئل تادرو  ،ش.32 «بهار سل گرایی سیاسی جدید» ،حسن منیمنه ،ش.32 «خیر الشاطر در خیزش اخوانالمسلمین» 2،ش.31 «در هر صور  ،قانون اساسی چیست؟» ،ساموئل تادرو  ،ش.32 «جلوهگری حکومت دینی رقابتی مدر» ،اریا تراگر ،ش.32 «اخوانالمسلمین اردن در بهار عربی» ،جاکوب آمیس ،ش.32 «پیروزی یا مرگ :اخوانالمسلمین در تنگنا» ،ساموئل تادر  ،ش.30 «دعو سلفی اسکندریه :سیاسـتهای یـا جنـبش مـذهبی (دربـاره شـی ،یاسـربرهامی و اعتقادا او)» ،مختار عود ،ش.36
 «واعظ صبور :بازی طوالنی یوس قر اوی» ،گوی بارنهارد ،ش.3۱ «چشماندازهای اصالح در اسالم» ،ر ا رومی ،ش.3۱ .1وحدتی بین شیعه و سنی که فقط بر مبنای مذهب اسالم باشد نه مشترکا قومی و ملی.
 .2این مقاله ترجمهشده از زبان عربی است.

 «تقسیم اخوان» ،ساموئل تادرو  ،ش.33شیعه

 .3 .2گزارش اهم مقاالت

از آنجا که تمرکز مجله سبا من ب بیشتر بر جریانهای سلفی و نقد وهابیت و سـلفیت
است در اینجا میکوشیم برخی از مهمترین مقاال در این زمینه را ،آن هـم در حـد وسـع
این گزارش ،معرفی کنیم.
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 «سنیها و شیعهها :بین دوستی و خدومت» ،شامل بار ،ش.2 «تبدیل مناقشه سنی -شیعه» ،اسرائیل االد آلتمن ،ش.0 «بازگشت مهدویت سیاسی» ،جین پییر فیلیو ،ش.۱ «برداشت عرب از والیت فقیه» ،حسن منیمه ،ش.۱ «دستورالعمل حزبالله در لبنان» ،تونی بدران ،ش.۱ «حزبالله دولتی در دل یا دولت» ،حسین عبدالله حسین ،ش.۱ «تشیع در آسیای مرکزی و روسیه» ،دینا لیزنیانسکی ،ش.۱ «انقالب ایران در عرصه جدید» ،سید امیر ارجمند ،ش.34 «سکو روحانیان ایرانی» ،مهدی خلجی ،ش.34 «اصالحا در مقابل افراطیگری در جمهوری اسالمی» ،دیوید مناشری ،ش.34 «شیعههای عربستان سعودی» ،جوشا تیتلبام ،ش.34 «مطالبا ایران در آسیای مرکزی» ،سباستین پیروز و سدکژان ایبرایموف ،ش.34 «مواجهه اردن با شیعهگری» ،خالد سینداوی ،ش.34 «توسعه بینِحزبی جمهوری اسالمی» ،آلکس واتانکا ،ش.33 «ایران دنیا را پذیرفت» ،جمشید کی چکسی ،ش.33 «مهدویت در هالل شیعی» ،دیوید کوک ،ش.33« -پایان نزدیا جمهوری اسالمی» ،برند کسلر ،ش.31
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«یک ایدئولوژی تند در انقهالب و شهورش زرقهاوی ،مقدسهی را تحتالشهعاع
قرار داد» ،نبراس کاظمی ،ش2

در این مقاله ،ابتدا بر اسا مداحبهای که خود مقدسی با مجلـه االسهالم در 3336
داشته ،او را معرفی میکند .سدس به معرفی استادان و شاگردانش میپـردازد و در ـمن
همین عنوان ،به تبیین عقاید او باز در من مداحبهای دیگر و از زبان خـودش پرداختـه
است .در نهایت هم به نحوه جدایی زرقاوی از مقدسی با اسـتناد بـه سـخنانی کـه ایـن دو
درباره یکدیگر گفتهاند ،اشاره میکند.
«میراث ضد شیعه زرقاوی :اصلی یا عاریه؟» ،نبراس کاظمی ،ش4
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این مقاله بر اسا ویدئویی چهارساعته ،که زرقـاوی در آن بـه معرفـی شـیعه و دالیـل
کافردانستن آن میپـردازد ،عقایـد و پیشـینه فکـری وی دربـاره شـیعه را مـیکـاود و بیـان
میکند که این عقیده میراث ابنتیمیه است نه ابتکاری از زرقـاوی .همچنـین ،بـر اسـا
مستنداتی از سخنرانی خود زرقاوی ،نظر او را در باره ریشههای تشیع تبیین میکند .به نظر
وی ،شیعه بازماندگان امثال خواجه ندیر و ابنالعلقمی هستند که با نفوب در دربـار حکـام
وقت باعث حمله آنان به بغداد و سقوط حکام آن دیار شدند .سدس دیدگاه وهابیت معاصر
را در خدوس شیعه از نظر علمای وهابی بررسی میکند .بعد از آن به تبیین سیر دشمنی
جهادیهای معاصر با شیعه همت میگمـارد .البتـه اشـاره میکنـد کـه بیشـتر اسـتنادا
زرقاوی به کتاب سید موسی موسوی است 1،که میگویند اهل سنتی است که از شیعه بـه
مذهب سنی در آمده است.
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 .1نام این کتاب الش ر والتصح حالصباة ی نالش ر والتش ع است .در این کتاب وی در پـی اثبـا آن اسـت کـه شـیعه در
طول تاری ،اشتباها فراوانی مرتکب شده است .وی در این کتاب عدمت پیامبر اکـرم (س) در امـور عـادی را انکـار کـرده و
مسائلی چون جانشینی حار علی ( ) را به میل و رغبت شخدی مستند دانسته است ،نه ندی خاس کـه از جانـب خداونـد
در این خدوس صادر شده باشد .همچنین ،شبهاتی را در خدوس عزاداری امام حسین ( ) و دیگر اعتقـادا شـیعه مطـرح
می کند .البته اصل وجود خارجی چنین شخدی ،محل تردید است و در صور اثبا آن نیز ،اثبا تشیع اولیـه او جـای بحـث
دارد.

«طلوع دولت اسالمی عراق و شام» ،ایمن جواد التمیمی ،ش16

این مقاله بحث را با خبر اعالم دولت اسالمی عراق و شـام در  2431از جانـب ابـوبکر
بغدادی و مخالفت جبهه الندره در سوریه با این تدمیم ،آغاز میکنـد .سـدس بـه تبیـین
ً
استراتژی گروههای جهادی ،خدوصا داعش و جبهه الندره ،میپردازد که پس از جدایی
از هم ،هر کدام به نحوی در پی یافتن هواداران محلی در منطقـه خـود هسـتند ،کـه ایـن
ً
تالشها غالبا از طریق رسانههایی که هر کدام در اختیار دارند صور میگیرد .در نهایـت
هم به وجوه تمایز داعش از سایر گروههای جهادی اشاره میکند.
«اثر داع

بر سلفگرایی جهانی و جهاد جنهوب آسهیا» ،تومهاس .ا  .لیهنچ،

ش11

«ظهور و افول ان ارالشریعة در لیبی» ،آرون .وای .زلین ،ش11

ایــن مقالــه بــه چگــونگی پیــدایش و ســیر عملیــاتی اندارالشــریعة میپــردازد کــه از
فعالیتهای بشردوستانه و خدما اجتماعی در داخل و خار لیبی آغاز شـده و بـا شـرو
عملیا نظامی ژنرال هفتر علیه این گروه ،فعالیتهای آنها چهره نظامی به خود گرفتر و
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این مقاله من مطرحکردن چند نتیجه در خدوس داعش بـه تبیـین و تحلیـل آنهـا
میپردازد .نخست اینکه ،اعالم خالفت داعش موجب گسسـت مهمـی در شـاکله سـلفی
ً
جهادی دنیا شد که مستقیما سلطه طوالنیمد القاعده را دستخوش تغییر میکرد .دوم
اینکه ،داعش مادامی که از حمایت گروههای منتقد از قبیل رهبران قبایل سنی و نظامیان
سابق بعثی در عراق ،که نقش رهبری را در صعود داعش بازی میکنند ،برخـوردار اسـت،
به عنوان خطری امنیتـی در خاورمیانـه بـاقی خواهـد مانـد .سـوم اینکـه ،حمایـت داعـش
شکننده است و خشونت دائمی سنیهای عراقی و سوری بـه همـراه تعـداد زیـاد مبـارزان
خارجیاش ،مشخصکننده فرسایش بقای داعش است .چهارم اینکه ،رشد سریع داعـش
عکسالعملهای شدید و عمدهای بـه دنبـال داردر هـم از جانـب دول اطـرافش و هـم از
گروههای سلفی جهادی داخلی.
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در نهایت به علل افول فعالیتهای این گروه اشاره دارد که عالوه بر درگیری نظـامی ،کـه
باعث کاهش فرصتهای توسعه این گروه شد ،عوامل دیگری چون مرگ رهبر آن ،محمد
الزهاوی ،و آغاز فعالیتهای داعـش در آن منطقـه و پیوسـتن برخـی از گروههـای حـامی
اندارالشریعة به داعش در این مسئله دخیل بودر و در نهایت و ع کنونی اندارالشـریعة و
تردید این گروه در پیوستن به داعش یا مبارزه علیه آن را تحلیل میکند.
«مبارزان مذهبی ( )AQAPالقاعده شبهجزیره عربسهتان در خانهه و خهارج از
کشور» ،روبین سیمکوکس ،ش11

این مقاله ،القاعده عربستان را تهدیدی بزرگ برای یمن و غرب میداند .در خدـوس
یمن به شواهدی چون بمـبگـذاری در میـان دانشـجویان پلـیس صـنعا در  2430اسـتناد
میکند که دهها کشته برجا گذاشت ،و از شواهد تهدید غرب نیز به حمله دو تن از اعاای
این گروه به کارمندان مجله چارلی ابدو فرانسه اشاره میکندر اقدامی که حتی از پـیش آن
را در مجله القاعده اعالم کرده بود .سدس میگوید این گروه بـا اسـتفاده از بینظمیهـای
حاصل از بهار عربی توانست مخفیگاههایی در یمـن بـرای خـود بسـازد و بـر قـدر خـود
بیفزاید .آنچه این مقاله در کل بررسـی میکنـد عبـار اسـت از .3 :تکامـل ارتبـاط القاعـده
عربستان و داعش در زمینه رشد داعشر  .2رویکرد القاعده عربستان به حل و فدل اختالفا ر
 .1بررسی نفوب القاعده عربستان در فاای کلی شکاف سیاسی و ایدئولوژی حال حا ر یمن.
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«سلفیگری اردن و جهاد در سوریه» ،کیرک .اچ .سوئل ،ش11
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این تحقیق در پی بررسی اثر بهار عربی یـا بهـار سـلفی و پیامـدهای پیـدایش سـلفی-
جهادیها در سوریه ،بر سلفی -جهادیهای اردنی استر که این روند در سه مرحله اتفاق
افتاد .3 :سرکوب جنبشهای اعترا ی در سـوریه در  ،2433شـورش مسـلحانهای را بـه
وجود آورد که در میان سلفیها و اسالمگراها بیسابقه بـودر  .2در  ،2433پیـدایش جبهـه
الندره ( )JANبه عنوان حاکم جهادیهای شورشی سـوریه ،مشـخصکننده مرحلـه دوم
قیام در سوریه بودر چراکه خیلی زود سلفیهای اردنی راه خود را به سـوریه بـاز کردنـد .در

سالهای  2432و  ،2431رهبر سلفیهای اردن با وجود حمایت از حفظ امنیت در کشـور
اردن ،آشکارا از جهاد در سوریه حمایت کردر  .1در آوریل  2431سومین مرحله اتفاق افتاد
که عبار بود از دودستگی و جدایی بین جبهـه الندـره و سـازمانی کـه خـود را حکومـت
اسالمی عراق و شام ( )ISISیا داعش ،مینامید.
«گرای

نیجریه به القاعده» ،جاکوب زن ،ش16

ً
این مقاله به چگونگی شکلگیـری گروههـای متـأثر از القاعـده بـا اعاـایی کـه بعاـا
آموزشدیده القاعده بودند میپردازد ،که هر کدام از این گروهها ،عناوین خاصی برای خود
برگزیدند .همچنین ،نحوه عملکرد و فعالیتهای تروریستی این گروهها را معرفی میکنـدر
ً
چرا که نداشتن شناخت کافی از این گروهها باعث میشود بعاا عملیا گروهی از آنها بـه
گروهی دیگر منسوب شود .به عالوه ،واکاوی دقیق هر گـروه را نیـز بـا مشـکالتی مواجـه
میکند .لذا این مقاله در پی شفافکردن ماهیت هر یا از این گروههـا اسـت .همچنـین،
این نگاشته بر نفوب نگرش سلفی عربستان سعودی ،که وهابی خوانـده میشـود ،بـر روی
ایدئولوژی بوکوحرام تأ کید دارد .از سویی دیگر ،نقش جهادیون الجزائری در فهم بوکوحرام
از جهاد را بررسی میکند.
خالفت مق ود» ،نبراس کاظمی ،ش0
«
ِ
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نویسنده هدف خود از نگارش این مقاله را چند چیز میداند .3 :ایجاد بینشی منسـجم
از انگیزههای جهادیها در عراقر  .2دریافتن این مطلـب کـه آنهـا چـه شـروطی را بـرای
رهبرشان روری میدانندر و در نهایت .1 ،با بررسی عواقب فروپاشی جهـاد در عـراق بـه
دنبال این است که بداند اگر این فروپاشی اتفاق بیفتد چه اثری بر این خالفت مد نظر دارد
و دیگر اینکه اثر کوتاهمد آن بر تاعی روحیه جهـادی چیسـت .او در ایـن مقالـه ابتـدا
مبحث کلی انتخاب خلیفه از سوی مسلمانان و درگیریهایی را کـه در طـول تـاری ،میـان
مسلمانان به این دلیل اتفاق افتاده بررسی میکند تا دریابـد کـه منشـأ اخـتالف خلیفـه در
دولت اسالمی عراق از کجا است .سدس به سیر تاریخی شـروط خلیفـه ،همچنـین نقـش
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خلیفه در حکومت میپردازد و موانع خالفت را بررسـی میکنـد .همچنـین ،ایـن مقالـه بـه
خالفــت عباســیان و عثمــانی و  ...هــم اشــاره داردر و در نهایــت وظــای خلیفــه در نگــاه
جهادیها را مطرح میکند.
«پیوند ایدئولوژیکی گروههای جهادی» ،توماس هگامر ،ش1

این مقاله بیانکننده افزایش چشمگیر اسالمگرایی نظامی پـس از  33سـدتامبر اسـت
که آن را پیوند ایدئولوژیکی گروههـای جهـادی میخوانـد و میگویـد ایـن تلفیـق بیشـتر از
اینکه حاکی از انعطافپذیری این ایده باشـد حـاکی از ـع ایـن گروههـا اسـتر و بـرای
تبیین نظر خود ابتدا به سن،شناسی ایدئولوژیها میپردازد .البته این را هـم میپـذیرد کـه
ً
تفکیا کامل بین ایدئولوژی گروههای مسلح ،که اغلب عنوان سلفی جهادی دارند ،عمال
کاری بسیار دشوار یا حتی غیرممکن است .سدس این مطلب را بیـان میکنـد کـه الگـوی
سلفی -جهادیها از یکی دو دهـه قبـل در گـزینش دشمنشـان تغییـر محسوسـی داشـته
است .در نهایت به تبیین مفدل واژه  hybridizationکه در عنوان این مقاله «پیونـد» معنـا
شده می پردازد.
«طههرد جهههادگرایی :آیهها جهههاد م هیتوانههد اصههالح شههود؟» ،رشههاد علههی و هنههاء
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استوارت ،ش10
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نویسندگان در این مقاله ابتدا روایت و فهم جهادیها از دارالحرب را واکاوی میکنندر
واژهای که جهادیها بر اسـا آن دنیـا را بـه دو بخـش داراالسـالم و دارالحـرب تقسـیم
میکنند .سدس بهتفدیل به بیان خدوصیا سرزمین اسالمی از نگاه جهادی میپردازند
که نقطه آغاز تقسیم و دودستگی میان خود مسلمانان نیز شده است .آنگاه آفا این نـو
نگاه به دنیا و ساکنان این کره خاکی بررسی میشود که عبار اسـت از :جهـاد در مقابـل
کافرانر هدف قراردادن غیرنظامیانر انجامدادن عملیا های تروریستی آن هم به صور
ً
انتحاریر تعهد صرفا به یا کشور ،آن هم کشوری که طبق قانون شریعت اسـالمی اداره
میشود .در قسمت بعد مشروعیت صلح میان حما و اسرائیل را بر مبنای سابقه تاریخی

آن در صــلح حدیبیــه تببــین میکنــد .در نهایــت واقعیتهــای اصــل خالفــت در اســالم را
برمیشمرد و نکاتی را در خدوس نظریه سنتی مسلمانان مبنی بر جایزنبودن مخالفت بـا
حاکم کشور اسالمی بیان میکند.
«پس از الشباب» ،جوانیز گاتشنیز ،ش14

این مقاله ابتدا تاریخچهای مختدر از ورود اسالم به آفریقا را بیان میکند و پس از آن
نحوه ورود تفکرا اسالمی افراطی آن هم در اثـر آموزههـای وهابیـت عربسـتان بـه ایـن
منطقه را تبیـین میکنـد .پـس از ورود تفکـر ،بـه نحـوه شـکلگیری و قـدر یـافتن گـروه
اسالمگرای افراطی الشباب در سومالی اشاره دارد .همچنین ،نگاهی بـه انشـعابا آن در
تانزانیا و اوگاندا داشته و نیز به گروههای دیگری که با الگو قراردادن این گروه در آفریقـای
شرقی به وجود آمدهاند اشاره میکند.
«دهه آینده جهادگرایی در پاکستان» ،طفیل احمد ،ش15

«سنت و جهاد در شبهقاره هند» ،حسین حقانی ،ش11

این تحقیق ،به دنبال بررسی و تحلیل چگونگی شکلگیری فعالیـتهـای جهـادی در
ً
جنــوب آســیا ،خدوصــا در شــبهقاره هنــد و واکــاوی پیشــینه فعــاالن ایــن گروههــا و نیــز
حمایتهای گروههای جهادی بزرگ دنیا مثـل داعـش و القاعـده از جنبشهـای افراطـی
اسالمی در پاکستان و به تبع آن در هند اسـت .منتهـی تمرکـز کـار ایشـان بـر پاکسـتان و
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مقاله فوق به بررسی خطر رشد و توسعه جهادگرایی در پاکسـتان پـس از عقـبنشـینی
نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته و مقدود از نگارش این مقالـه را بررسـی ـرور
اتحــاد ایــدئولوژیکی گروههــای جهــادی در پاکســتان و همســایگانش بیــان میکنــد .ایــن
جنبشها شامل امـار اسـالمی افغانسـتان ،شـبکه حقـانی ،تحریـا طالبـان پاکسـتان
( ،)TTPســداه صــحابه پاکســتان ( ،)SSPجــیش محمــد ( )JeMو لشــکر طیبــه ()LeT
میشودر و در نهایت آثار عقبنشـینی نیروهـای آمریکـایی بـر توسـعه عملکـرد گروههـای
جهادی را میکاود.
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کشمیر است .نویسنده همچنین به رقابت شدید بین داعش و القاعده در یـارگیری در ایـن
منطقه و به تبـع آن ایجـاد درگیـری بـین طرفـداران هـر کـدام میپـردازد .از سـوی دیگـر،
درگیرشدن هر گروه از این افراطیان ،به بهانه جهاد ،را با کسانی که خـار از دیـن و کـافر
میانگارنــد بررســی کــرده و نتــای ایــن کــار را ،کــه ناامنیهــای منطقــهای شــدید اســت،
برمیشمرد.
«شورش دوم اهل سنت عراق» ،کیرک .اچ .سوئل ،ش10

این مقاله تالشهای عربهای اهل سنت عراق را برای دستیابی به این مو و که
ایشان کدام محل را مکان مشرو و قـانونی مخـتص بـه خـود میداننـد در شـش بخـش
دستهبندی کرده است .بخش اول و دوم آن مربوط به شکستهای سیاسی است ،چـه در
انتخابا و چه از طریق دیگر تالشهای قانونی .بخش سوم مربوط به وقـو اعترا ـا
گسترده در مناطق گوناگون اهل سنت مثل االنبار است .بخش چهارم دوره اصالح است
که پس از شکست در اعترا ا  ،رخ داد .بخش پنجم ،که از جوالی تا انتهای  2431بـه
طول انجامید با عنوان شمارش معکو شورش نامیده میشـودر و در بخـش پایـانی ایـن
مقاله طرح کلی و خطوط اصلی شورش دوم اهل سنت را بررسی میکند.
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«بیداری فرقهگرایی اهل سنت در عراق» ،فنر حداد ،ش10
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نویسنده مقاله مذکور معتقد است باید مفهوم فرقهگرایی در اهل سـنت عـراق واکـاوی
شود .لذا در پـی بـه دسـت دادن تعریفـی مشـخص و وا ـح از فرقـهگرایـی از زبـان خـود
گروههای اهل سنت عراق است .از اینرو نویسنده معتقد است باید روابط فرقهای در عراق
در دو وهله پیگیری شود .وهله نخست ،پیش از  2441و برهه دوم بـه پـس از ایـن تـاری،
مربوط میشودر یعنی پس از فروپاشی رژیـم سـابق عـراق و بـه تبـع آن ایجـاد و گسـترش
من هر دوره به مؤلفههایی کـه معنـای ایـن
هویتهای سنی و شیعه در این کشورر و در ِ
واژه را متمایز میسازد اشاره میکند.

«جنب

جهادی از هم گسیخته در صحرا» ،جین پیر فیلیو ،ش16

این مقاله ظهور و افول گروههای عمده جهادی در الجزایر و منطقه صـحرای آفریقـا،
مثل لیبی و تونس ،را بررسی کرده ،علل از هم پاشـیدن یـا تشـکیل و اتحـاد برخـی از ایـن
گروهها با یکدیگر را تحلیـل میکنـدر و در نهایـت بـه سـیر جـذب ایـن گروههـا در مقـاطع
مختل به القاعده در افغانستان و عراق اشاره دارد و اینکه چگونه خیلی از حمـال اولیـه
القاعده در این دو کشور و حتی در تـونس و لیبـی بـه دسـت وابسـتگان و افـرادی صـور
گرفته که در کم های القاعده آموزش دیده بودند.
«اخوانالمسلمین برعکس القاعده :یک لحظه صهداقت؟» ،جهین پییهر فیلیهو،
ش1

این مقاله به موا ع هر یا از القاعده و اخوانالمسلمین در قبال یکدیگر اشاره دارد و
بیان میکند که رقابت این دو بر سر به دست گرفتن رهبری جنبشهای اسـالمی چگونـه
پس از وقایع  33سدتامبر شد گرفت .همچنین ،به موا ع هر کـدام در خدـوس جهـاد
میپردازد و بیان میکند که تا چه اندازه این موا ع از یکدیگر فاصـله دارد و همـین امـر را
نیز سبب اختالفا شدید ایـن دو گـرایش و بـه تبـع حامیانشـان در منـاطق مختلـ دنیـا
میداند.
«اخوانالمسلمین م ر پس از انقالب» ،ساموئل تادروس ،ش12
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در این مقاله مباحثی مطرح میشود که مربوط به وقایع پـس از انقـالب مدـر اسـت،
ً
خدوصا در باره اخوانالمسلمین ،که سازمانی مرکزی و اصلی برای بسیاری از کشـورهای
اسالمی به حساب میآید .در اینجا مطرح میشود که چگونه پس از این انقـالب رهبـران
اخوانالمسلمین با دشواریهای جدیـدی روبـهرو میشـوندر دشـواریهایی از قبیـل اینکـه
چگونه اعاای جوان و جدید خود را حفظ کنند ،یا اینکـه بـه چـه نحـو بـا حـزب عـدالت و
نیروهای ارتش ارتباط برقرار کنندر و نیز اینکه چگونه باید با محیط بیثبـا سیاسـی کنـار
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بیایند و در عین حال قادر باشند ماهیت و وجهه خود را به عنوان جنبشـی اسـالمی حفـظ
کنند.
«بهار سلفگرایی سیاسی جدید» ،حسن منیمنه ،ش12

نویسنده در اینجا بهار عربی را صحنهای برای محا اسالم به طور کلی و سلفیها به
نحو خاس میداند .برای بررسی این مسئله ابتدا به ظهور و پیدایش واژه «سل گرایـی» و
این نو اعتقاد اشاره دارد .پس از پیشینه ،به تبیین اصول و باورهای سلفیها میپردازد که
مطالبی چون ظاهرگرایی و تقدم فهم سل بر خلـ را از جملـه ایـن اصـول برمیشـمارد.
سدس سیر تکاملی این اندیشه از آغاز تا کنون را بیان میکند .آنگاه سلسلهمراتبی را که در
درون خود این گرایش وجود دارد بکر میکند .در نهایت به ایجاد انشـعابا در درون خـود
ً
ایــن نگــرش اشــاره دارد ،خدوصــا موا ــع دو دســته اصــلی جهــادی و اصــالحطلب یــا
مدلحتگرا را بهتفدیل بیان میکند.
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«اخوانالمسلمین اردن در بهار عربی» ،جاکوب آمیس ،ش14
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این مقاله در پی روشنکردن مسئلهای است که در خدوس اخـوانالمسـلمین اردن و
حزب سیاسی رسمیاش (جبهه عمل اسالمی) ،مغفول مانده است .ایشان ،ایـن هـدف را
ً
خدوصــا از طریــق منــابع اولیــه شــامل بیانیــههای رســمی خــود اخــوانالمســلمین و
مداحبههایی که مقاما ارشد این حزب انجام دادهاند ،دنبال میکند تا اثر بهار عربی بـر
وجهــه سیاســی ایــنگونــه جنبشهــا مشــخص شــده و عکــسالعمــل حکومتهــا در ایــن
خدوس معین گردد .این مقالـه همچنـین اسـتدالل میکنـد کـه اخـوانالمسـلمین اردن
نمونهای دیگر از قیامهای منطقهای فعاالن مسـلمان را نشـان میدهنـدر مسـئلهای کـه
دشواریهای جدی و عظیمی برای حاکمان این کشور به دنبال داشته است.
«دعوت سلفی اسکندریه» ،مختار عود ،ش10

این تحقیق به دنبال فهم توسعه تاریخی دعـو  ،اثـر آن بـر سیاسـتهـای انقالبـی و
ً
جهانبینی دعـو  ،خدوصـا جهـانبینی برهـامی (تدـمیمگیرنده اصـلی ایـن سـازمان و

نائبرئیس آن) در مقابل اخوانالمسلمین استر چراکه نویسنده معتقد است با دانستن این
مؤلفهها میتوان بهخوبی موقعیت کنونی دعو را ارزیـابی ،و آینـده آن را ترسـیم کـرد .بـه
همین دلیل ،ایشان ابتدا تاریخچه دعو را واکاوی کرده ،سدس به نقـش ایـن دعـو در
انقالب اخیر مدر اشاره میکند و در نهایت به ارزیابی این جنبش در حـال حا ـر و نحـوه
تعامل آن با دولت کنونی جبرئیل سیسی میپردازدر و در بخش پایانی این مقاله ،و ـع آن
را در آینده پیشبینی میکند .نکته جالب این مقاله این است که بهتفدـیل سلسـلهمراتـب
اداره و مدیریت سازمان دعو و نقش هر جایگاه در این سلسله را بیان کـرده و عـالوه بـر
این ،در نموداری بهخوبی این مسئله را به تدویر کشیده است.

گزارش مجله «گرایشهای معاصر در ایدئولوژی اسالمی»

201

ملخ
لم
ص ا قاالت
مقارةن آراء الدیوبندةي و الواهبیة فی مسأةل التوسل
تناقش المقالة وجوه التباین بین آراءالوهابیة و الدیوبندیة ف مسألة التوسل .و من هـذا
المنطلق ،نعرض ألقسام التوسل ،ثم نقوم بمراجعة ألعمال الشخدیا و کبار العلمـاء
ف الفرقتین المذکورتین ،ثم نسبر آرائهم ف فـرو التوسـل ،لنکشـ بجـالء انفدـال
األفکار الوهابیة عن سائر المسلمین .کما نمـیط اللثـام عـن االختالفـا الداخلیـة فـ
المدرسة الدیوبندیة .یجمع علماء الوهابیة علی حرمة التوسل بالنب األ کرم (صلی اللـه
ً
علیه و اله وسلم) و بجاهه و مقامه و برکاتـه ،و بالدـالحین أیاـا ،و أنـه ال یجـوز دعـاء
النب أو الول بعد مماته ،و هم ف مسألة التوسل بالجاه ینقسمون إلی رأیین ،رأي ابـن
عثیمین الذي یجوز بلا ،و رأي العلماء اآلخرین الذین یحرمونه .أمـا الدیوبندیـة فهـ
تتفق ف مسألة التوسل بالبرکة فقط و تجوزه ،و تختل ف سائر أنوا التوسل .کما أنها
تنقسم إلی ثالثة آراء بالنسبة للتوسل بالحق و الجاه و المقام ،فریق یجوزه بـالمطلق ،و
آخر یحرمه بالمطلق ،و ثالث یقول بالتفدیل.
الکلمات المفتاحیة :التوسل ،أقسام التوسل ،الوهابیة ،الدیوبندیة ،الشرک ،البدعة.

ً
نقد الواهبیة فی مسأةل التب ّرک استنادا إلی آراء علماء الواهبیة المعاصرین

یرکز هذا البحث ،ف األغلب ،علی کش وجوه االشتراک و االختالف بـین الوهابیـة و
سائر المذاهب اإلسالمیة بالنسبة لمسألة التبرک .فالوهابیة تشترک مع سائر المسلمین
بالقول بجواز التبرک بالحجر األسـود و الـرکن الیمـان و القـرآن و مـاء زمـزم و الجسـد
الطاهر للنب األ کرم و ما یمسـه (عـدا اآلثـار المکانیـة) ،لکنهـا ،و بخـالف بقیـة
المسلمین تبد و تشرک التبرک بسائر أجزاء المسجد الحـرام (مثـل األرکـان األربعـة و

أستار الکعبـة) ،و اآلثـار المکانیـة للنبـ األ کـرم مثـل (القبـر ،الحجـرا ،المنبـر،
المدلی) ،و أجساد الدالحین و آثارهم و بلا لفقـدان دلیـل فعـل الدـحابة فـ هـذا
ً
ً
المجال ،أو سدا للذرائع علی رأي بعاهم ،ف حین أنه طبقا ألدلـة کثیـرا مـذکورا فـ
کتب أهل السنة ،فإن التبرک بهذه األجزاء قد وقع من قبل الدحابة و التابعین.
الکلمات المفتاحیة :التبرک ،ابن عثیمین ،القبر ،الوهابیون.

السلفیة الجهادةي فی شبه الجزریة؛ رداةس آلراء القاعدة و نشاطاتها فی شبه الجزریة

استأثر الیمن و موقعه ف جنوب شبه الجزیرا العربیـة باالهتمـام فـ قـدیم الزمـان ،إب
کان محط أنظار المسلمین منذ السنوا األولی مـن البعثـة النبویـة الشـریفة .و اشـتهر
ً
مسلمو تلا الدیار بشجاعتهم و ثوراتهم فـ مختلـ الحقـب التاریخیـة ،و لعبـوا أدوارا
ً
مهمة ف حوادث صدر اإلسالم .و ف هذا اإلطار ،فإن لتنظیم القاعدا أیاا حاور ف
هذه المنطقة بوصفه من أهم الجماعا السلفیة الجهادیة المعاصـرا ،و قـد انـدم مـع
تنظیم القاعدا ف العربیة السعودیة ،و أصبح اسمه فیما بعـد تنظـیم القاعـدا فـ شـبه
الجزیرا العربیة ،و استطا توسیع نفوبه ف المنطقة .نسـعی فـ هـذه المقالـة تسـلیط
الاوء علی نشاطا تنظیم القاعدا ف شبه الجزیرا العربیة ،و نحلل أفکار و رؤی هـذا
التنظیم ،و من جملة المسائل الت تتطرق إلیها المقالـة مسـار تبلـور التنظـیم ،و نهجـه
الفکري و أهم زعمائه و شخدـیاته ،و عملیاتـه .مـن خـالل البحـث الـدقیق والمتابعـة
الحثیثــة للکتــب و المدــادر األلکترونیــة و المواقــع علــی اإلنترنیــت التــ تتنــاول

سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

المو وعا أعاله و دراسة و تحلیل المعلوما المستحدلة نتبـین أن تنظـیم القاعـدا
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ف شبه الجزیرا العربیة یعتبر أحد أهم الجماعا السلفیة – الجهادیة و قد اسـتطا أن
یطرح نفسه کأحد أهم الجماعا ف الشـرق األوسـط ،وکـان یدـدر أیدیولوجیتـه عبـر
مجلــة المالحــم بــاللغتین العربیــة و اإلنجلیزیــة و کــذا نشــاطاته إلــی خــار الحــدود
الجغرافیة ال سیما أوروبا و الوالیا المتحدا .و إبا ما رصدنا نشاطا تنظیم القاعدا ف
شبه الجزیرا بشکل دقیق سـندرک بـأن هـذه التشـکیال تحـاول طـرح أیـدیولوجیتها

المتمثلة ف مواجهة الوالیا المتحدا و الدول السائرا فـ رکابهـا فـ إطـار «الکفـار»
بوصفهم العدو البعید إلی جانب العدو القریب أي الدول اإلسالمیة.
الکلمات المفتاحیة :تنظیم القاعدا ،تنظیم القاعدا فـ شـبه الجزیـرا العربیـة ،السـلفیة
الجهادیة ،الیمن ،ناصر الوحیش .

لم
لم
س
ث
ل
ی
ف
رأی اإلخوان ا ن ی ا ورة اإلاالمیة اإلریانیة

العالقا بین الجمهوریة اإلسـالمیة اإلیرانیـة و جماعـة اإلخـوان المسـلمین ،مو ـو
یکتنفه الکثیر من الحساسیا  ،و لم یبحث من زاویـة مو ـوعیة و حیادیـة حتـی اآلن.
من هنا ال بد من القول بأن مسیرا العالقا بین جماعة اإلخوان المسـلمین و الحرکـة
اإلسالمیة ف إیران بدأ قبل الثورا اإلسالمیة اإلیرانیة واستمر بعد انتدار األخیرا و
قد تعر ت لمنعرجا کثیرا .فالعوامل التـ أ ـفت الـدفء علـی العالقـة بـین هـاتین
الحرکتین اإلسالمیتین ه من قبیـل إحیـاء الفکـر الـدین  ،و العـودا إلـی اإلسـالم ،و
التددي إلسرائیل و الدول اإلستعماریة  ،...ف الوقت نفسـه ،ثمـةعوامل أخـری أثـر
علیها فسلبتها دفئها و حرارتها مثل معار ة الجماعة للتوتر بین الثوار و أعداء الثـورا ،و
أحکام المحاکم الثوریـة ،و وجـود بنـد فـ الدسـتور اإلیرانـ یشـترط أن یکـون رئـیس
ً
ً
ً
الجمهوریة شیعیا و إیرانیا ،و أساسا ،معار ة الجماعة لنظام والیة الفقیه کنظام حکوم
للبالد  ...إل.،
تتکفل هذه المقالة بمناقشة هذه األمور.
الکلمات المفتاحیة :اإلخوان المسلمون ،مدر ،إیران ،الثورا اإلسالمیة.

نقد ابن تیمیة علی معارضی اإلمام علی (علیه السالم) فی صفین

للحرب ،و إنما عمل برأیه .کما زعم ابن تیمیة أنه ف

وء روایة صلح اإلمام الحسن

ملخص المقاالت

یقول ابن تیمیة ف کتـاب الفتـاوی الکبـری حـول معرکـة صـفین أن الکثیـر مـن کبـار
ً
الدحابة لم یشارکوا ف هـذه المعرکـة ،و أن اإلمـام علـ  لـم یکـن یملـا مسـوغا
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نتبین أن رأي النب األ کرم هو أنه کان ینبغ لإلمام عل  ف صفین أن یدعو
للدلح ال للحرب ،و ال یجوز الحکم علی صفین و النهروان و الجمل مـن زاویـة واحـدا
فف بلا ظلم و جهل ،لعدم وجود حکم للنب  بشأن هذه الحروب الثالثـة .کمـا
أن آراء العلماء متباینة بشأنها ،فهم یترحمون علـی قتلـی طرفـ القتـال فـ صـفین ،و
کذلا هو الحال بالنسبة لقتلی الجمل ،ف حین یختل األمـر بالنسـبة لقتلـی معرکـة
النهروان ،فهم یقدحون ف الخوار و قتالهم .هذه المقالة ف نقد آراء ابن تیمیـة فـ
معرکة صفین و تبرهن علی بطالنها.
الکلمات المفتاحیة :اإلمام عل  ،صفین ،ابن تیمیة ،معاویة.

رأی ابن تیمیة حو أسباب زنو سورة هل أتی :رداةس نقدةي

أحد األدلة الت تطرحها الشیعة علـی إمامـة علـ  و فاـله ،نـزول سـورا هـل أتـی.
ً
یستعرض العالمة الحل ف «منها الکرامة» ف ختام الفدـل الثالـث أربعـین برهانـا
من القرآن الکریم .یتناول ف البرهان الحادي والعشرین أسباب نزول سورا هـل أتـی،
ً
مؤکدا أنها نزلت ف حق اإلمـام علـ  و بلـا باالسـتناد إلـی حـدیث شـری أورده
ً
الثعلب أحد مفسري أهل السنة ،بید أن ابن تیمیة یرفض هذا الرأي مـدعیا أنهـا سـورا
مدنیة ،و علی هذا األسا

یقوم بالطعن ف أسباب النزول تلا بأدلـة ـعیفة و أقـوال

شابا ،هذا ف حین أن معظم مفسري أهل السنة ومحدثیهم ،علـی النقـیض مـن ابـن
ً
تیمیة ،یعتقدون أن السورا المذکورا نزلت ف اإلمام عل  ،فاال عن إجما الشیعة
علی هذا األمر .سورا هل أتی مدنیة ،و األحادیث الت تتناول أسـباب نزولهـا ال تقتدـر
سال پنجم ،تابستان  ،1394شماره 18

علی روایة الثعلب فقط .یسعی المقال الحال إلی إثبا أن السورا نزلت ف حق اإلمام
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عل  و أنها من خدوصیاته الخدیدة به ،و إن مـا أشـکله ابـن تیمیـة علـی أسـانید
حدیث الثعلب و أدلته ال محل له من اإلعراب.
الکلمات المفتاحیة :سورا هل أتی ،أسباب النزول ،ابنتیمیه ،فاائل عل .
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One of the arguments of Shiite for Imamate and
superiority of Ali (A.S) is the cause of revelation of the
Surah of The Man. In the third chapter of his book,
Menhaj Al-Keramah, Allameh Helli has put forward some
forty arguments from Quran to prove Imamat for Ali
(A.S). For the 21st argument he refers to the cause of
revelation of the Surah of The Man and mentions a
narration from Tha'labi, a Sunni interpreter of Quran, to
strengthen his arguments. However Ibn Teymieh does not
accept this cause because the Surah is Medinite, and he
refutes the Tha'labi narration based on weak reasoning
and rare sayings. On the other hand, most of the
interpreters and scholars of Hadith consider Imam Ali
(A.S) the cause of revelation for this Surah. And there is
consensus among the Shiite regarding this issue. This
Surah is Medinite and Tha'labi narrations are not the only
ones. The present writing tries to prove that the cause of
this Surah is Imam Ali (A.S), and this is one of his unique
attributes and the Ibn Teymieh’s objections to chain of
narrators and indication of Tha’labi narration are baseless.
Keywords: the Surah of The Man, the cause of revelation,
Ibn Teymieh, virtues of Imam Ali (A.S)
Siraj-e-Monir
Fifth Year, No 18, Summer 2015
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Abstracts

religious thinking, returning to Islam, opposing Israel and
colonial powers, etc have drawn them together and some
other factors such as, opposition of Muslim brotherhood
movement to Revolutionary tensions and anti revolution,
sentences of revolutionary courts, emphasis of the Iranian
constitution on electing Iranian and Shia presidents and
guardianship of Faqih as a system of government have
pulled them apart. The present writing deals with these
issues.
Keywords: Muslim Brotherhood, Egypt, Iran, Islamic
Revolution.

6

In his book Alfatwa Alkubra, Ibn Teymieh says about the
Battle of Siffin that most of the great Companions of
Prophet didn’t participate in it. Imam Ali didn’t have any
permission for entering the war, and he has acted based on
his own idea. Ibn Teymieh also claims that based on the
historical narration of the peace treaty of Imam Hassan
(A.S), we can understand that Prophet’s opinion was that
imam Ali Should have sought peace not war in Siffin. If
we look at Siffin, Nahrawan and Jamal in the same way, it
will be totally wrong and unjust. Because there is no
Prophetic order regarding these three battles. Scholars
have different ideas about these wars. They have praised
the killed ones of both armies in the Siffin. This is the
same about the killed ones in Jamal. But this is not the
same about Nahrawan, the killed ones from Kharijites are
reproved. In this writing Ibn Teymieh’s ideas regarding
Siffin are criticized and rejected.
Keywords: Imam Ali (A.S), Siffin, Ibn Teymieh,
Muawiyah.

and revolting throughout the history. They have played an
important role early history of Islam. Al-Qaeda as one of
the main contemporary Salafi-jihadist groups has a base in
this area. Having merged into Al-Qaeda in Saudi Arabia,
this group has changed its name into Al-Qaeda of
Peninsula and extended its domination in the region. The
present writing tries to review their activities and
approaches in the peninsula. We are going to review
issues such as: the process of its formation, their line of
thought, important figures and leaders and their operations
in the peninsula. A deep research in the books and
different websites regarding the issue reveals that the AlQaeda of Peninsula is one of the main Salafi- Jihadist
groups in the Middle East which has been able to gain
recognition through a detailed planning. By publishing the
magazine of Almalahem (Epics) both in Arabic and
English, they have exported their ideology and activities
beyond borders especially to Europe and U.S. By a close
look at the Al-Qaeda’s activities in the peninsula, we
realize that this organization tries to represent his
ideology, which is to oppose America and other similar
governments, by referring to Unbelievers as a distant
enemy next to the Muslim governments as close enemies.
Keywords: Al-Qaeda, Al-Qaeda of Peninsula, Salafi
Jihadists, Yemen, Naser Alwahshi.
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Despite the prevailing high sensitivities regarding the
issue of ties between Islamic republic of Iran and Muslim
Brotherhood movement, unfortunately this issue has not
been realistically and impartially evaluated. These two
have had some relations in two different periods of before
and after the Islamic revolution. These relations have had
some ups and downs. Some factors such as, revival of
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Abstracts

This research is to discover similarities and differences
between Wahhabites and other Islamic sects regarding the
issue of Tabarruk (blessedness). like the rest of the
Muslims, Wahhabites permits Tabarruk (seeking blessing)
from Hajar Al-aswad (The Black Stone), Rukn Al-yamani
(the pillar on the right), Quran, Water of Zamzam, the
body of the Prophet and everything that his body has
touched it ( except for the special signs). Unlike all other
Muslims regarding other types of Tabarruk, [such as parts
of Masjid-alharam (the Sacred Mosque) the four pillars
and the curtain of Kaaba, special signs of The Prophet(the
tomb, room, pulpit, prayer place), the body of the
righteous] because there is no reported action of the
Companions or because of sadd adz-dzari'ah (preventing
from any corrupt consequences) they consider these kinds
of Tabarruk as polytheism and heresy. While based on
numerous evidences from within the Sunni sources, the
Companions and Tabein (the followers) have sought
blessing from all the above items.
Keywords: Tabarruk, Ibn Asimin, Tomb, Wahhabites.
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Located in the South of Arabian Peninsula, Yemen has
always drawn Muslims attention to itself since the early
days of Islam i.e. early years following the delegation of
prophecy. Muslims of this region are known for bravery

In this writing the differences between the viewpoints of
Duebandieh and Wahhabites on the issue of Tawassul are
analyzed. In doing so, we first discuss different kinds of
Tawassul and then, by referring to the works of the
prominent scholars of both Duebandieh and Wahhabites,
we will scrutinize their viewpoints on sub categories of
Tawassul. By doing so, Wahhabites thought will be
distinguishable from the rest of the Muslim community.
We will also reveal the inner disagreement among the
Duebandieh scholars. The Wahhabi scholars do not allow
Tawassul to Essence, dignity and blessing of the Prophet
and the righteous and they reject the prayer of prophet or
the guardian (Wali) after their demise. There are two
points of view regarding Tawassul to dignity; Ibn Asimin
allows it while other scholars do not. There is consensus
only about Tawassul to blessing among the Duebandieh
scholars, but there is no similar viewpoint on other types
of Tawassul. There are three views about Tawassul to
right, dignity and position; some scholars accept them
unconditionally and some reject them entirely, and the
third group separates them.
Keywords: Tawassul, kinds of Tawassul, Wahhabites,
Duebandieh, polytheism, heresy.
Siraj-e-Monir
Fifth Year, No 18, Summer 2015
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