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عربستان سعودی؛ محور شرارت
عربســتان ســ،ودی ،یکی از مروتمندترین کشــورهای توســ،ه نیافته خاورمیانه توانســته
اســـت بـه میمن تولیـد روزانـه بیز از ده میلیون بشـــکـه نفـت خـام ،در جهـان جـایگاهی
اسـتراتژی برای خود فراهم کند .از سـوی دیگر ،نزدیکی عربسـتان با کشورهای یربی،
این کشور را به متحد و نقطه اتکای کشورهای قدرتمند و در رأس آنها آمریکا تبدیل کرده است.
با نگاهی به تحوالت منطقه ،مشـاهده میشود که عربستان در بسیاری از ناآرامیها و
مشـکالت کشـورهای اسالمی نقز بسزایی داشته است .بسیاری از وروههای تروریستی
منطقه از ناحیه عربستان مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار ورفتهاند .پیوند نظام س،ودی
هشـتاد قرن وذشـته آیاز شـد ،با وقایع  11سپتامبر به
و وروههای تروریسـت از اوالل دهه
ق
اوج خود رسـید و با اشغال عراق ،ف،ال شدن داعز ،باز شدن پای این وروه تروریستی به
سوریه و وسترش تروریسم در منطقه ،چهرهای دیگر به خود ورفت.
سـ،ودیها ،پشتیبانی خود را از وروههای تندرو در جهان به ویژه در خاورمیانه ،اعم از
داعز ادامه دادند و شــکلویری این وروه ،نتیجۀ انتشــار اندیشــههای رادیکالی از ســوی
منزلگاه حمایت عربســتان از تروریســم ،ســوریه بود« .جو
عربســتان بود .شــاخ ترین
ق
بـایـدن» ،م،ـاون رلیس جمهور آمریکـا ،در رابطـه بـا جنگ ســـوریه وفت« :مشـــکل ما،
همپیمـانـانمـان در منطقـه هســـتنـد .ســـ،ودیهـا ،اماراتیها و دیگران ،مصـــمم بودند که
م
جنگهایی نیابتی میان شــی،ه و ســنی در منطقه برافروزند و میلیونها دالر و چندین تن ســال

در اختیار کسـانی قرار دادند که عضو جبهه النصره ،سازمان القاعده و دیگر وروههای تندرو
1
بودند».
عربســـتـان پس از عراق و ســـوریه ،در  85مارس  8515میالدی با عملیات طوفان
عاصــفة الحزم) رو به ســوی یمن کرد .کشــوری که القاعده و داعز ،بر
قاط،یت (عملیة ق
جنوب آن چیرهاند و عربســتان به تســلا آنان بر این مناطق کم
مناطق وســتردهای از ق
میکند .در حالیکه آل ســ،ود با ادعای مبارزه با تروریســم ،حتی ی بمب هم در مناطقی
که القاعده و داعز حضور دارند ،نینداخته است.
ف،الیتهای عربسـتان به منطقه خاورمیانه منحصر نمیشود .چندی پیز مجله آمریکایی
ولوبالیسـت در وزارشـی درباره وسـترش افرا ورایی ،تفکر وهابیت و خشـونت در سراسر
قاره آفریقا با هزینههای میلیاردی عربســـتان هشـــدار داد .این مجله نوشـــت ،بیشـــترین
وسترش در سال  1111میالدی در کشور نیجریه در یرب آفریقا بوده است .این منطقه به
مقر اصـــلی دو وروه تروریســـتی داعز و بوکوحرام تبـدیل شـــد .طبق ادعای این مجله،
2
بنیانگذاران این دو وروه با عربستان ارتبا داشتهاند.
اسـناد ف،الیتهای عربسـتان در به هم زدن ت،ادل در دیگر کشورهای اسالمی به این
ختم نمیشود .ویکی لیکس ،هزاران سند از مکاتبات دیپلماتی عربستان را منتشر کرده
اسـت .در این سند مطالبی درباره خیانتهای آلس،ود و همکاری با رژیم صهیونیستی در
تجاوز به یزه و ممان،ت از رسیدن کم های انسانی و نظامی به مردم یزه بیان شده بود.
بر اســــاس یکی دیگر از اســـنــاد ویکی لیکس ،هیالری کلینتون ،وزیر امور خــارجــه
پیشـــین آمریکـا اععـان کرده کـه عربســـتـان ،بزرگترین منبع حمایت مالی از وروههای
تروریسـتی در جهان از جمله در آفریقا است و این واق،یتی است که مطبوعات آمریکایی از
جمله واشـنگتن پسـت ،نیویورک تایمز و مجله آمریکایی ولوبالیست بارها با چاپ مقاالتی
به آن اععان داشتهاند.
1. http://fa.alalam.ir/news/1776579.
2. http://parstoday.com/fa/middle_east-i54327

8

نگـاهی بـه ف،ـالیـتهـای داخلی و خـارجی عربســـتـان نشـــان میدهـد که بیشـــتر
تروریســتهای منطقه و جهان ،اصــالت ســ،ودی دارند یا تحت تأمیر ورایزهای وهابی
عربســـتان قرار ورفتهاند و از حمایت مالی و تســـلیحاتی آل ســـ،ود برخوردارند .تشـــدید
خشـونت ،افرا ورایی و ناامنی در سـط جهان ،محصـول سـیاسـت س،ودی ها در ترویج
تفکر وهابیت در ســایه حمایت های آمریکا اســت .شــاخههای وروههای تروریســتی مورد
حمایت عربســـتان ،نظیر داعز و القاعده به اســـامی مفتلفی چون انصـــار الشـــری،ه،
بوکوحرام و الشــباب در آفریقا ،آســیا و حتی اروپا ف،ال هســتند و این ی زنگ خطر برای
امنیت جهان است.
جانشین سردبیر

سرمقــاله

9
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صفحات55 -22 :

آثار و نتایج کنگره بینالمللی خطر جریانهای تکفیری

با عرض سالالالم و ادو و احترام خدمت حضالالرت الی ،از اینکه قبول زحمت فرمودید
از شالالالما تشالالالکر میکنیم .به عنوان مقدمه بفرمایید کنگره «خطر جریانهای تکفیری» با
چه هدفی برگزار شد؟

کنگره جهانی مقابله با جریانهای افراطی و تکفیری ،در سـال  1718شمسی ،توسا
مرجع عالیقدر حضـــرت آیت الله ال،ظمی مکارم شـــیرازی کلید خورد .انگیزه ایشـــان،
مبارزه با پدیده جریان تکفیری که منجر به کشتار دهها و صدها هزار مسلمان در کل جهان
اسالم شده و تلخترین پدیده جهان اسالم در عصر حاضر است ،بود .قبل از این ،در تاریخ
اسـالم مشـابه این جریان به شکل تکفیری و با این وستردوی وجود نداشته است .تفریب
کشـورهای اسـالمی از دیگر ضـای،ات این جریان اسـت و ضـای،ه سـوم که شاید از این دو
بزرگتر باشـد ،بدنام کردن اسالم و مفدوش کردن چهره رحمانی دین مبین اسالم است.

اسالمی که در دنیا مظهر رحمت و کرامت ،پیامبر آن به عنوان رحمة لل،المین م،رفی شده
بود و هر روز و هر سـاعت شـاهد اقبال و تشرف جوامع بشری به این دین بودیم ،تا این که
جریان داعز و تکفیر به عنوان نماد مسلمانان مجاهد ،چهره اسالم را خشن ،ییرمنطقی،
خرافی و متحجر م،رفی کرد و راه مسـلمان شـدن جوامع بشری را مسدود کرد .تحلیل من
این اســـت که داعز آن چنان عهنیت منفی از اســـالم در جهان بشـــریت در این مقطع
تاریفی ایجاد کرده اسـت که بر فرض این که همین امسـال تمامی داعشیها و تکفیریان
نابود شـوند ،باز هم آن عهنیت سولی که از اسالم در عهن جوامع ییراسالمی نقز بسته
اســت ادامه دارد و م،لوم نیســت که تا چند قرن دیگر ادامه داشــته باشــد .همین امر ،مانع
ورایز آنها به اسالم میشود و این خطر عمدهای است که زیانبارتر از کشتار صدها هزار
مسـلمانی است که جریان تکفیر تاکنون انجام داده است .این فاج،ه بزرگ ،انگیزهای شد
تا مرجع عالیقدر شـــی،ه تصـــمیم بگیرد که با تشـــکیل ی کنگره بینالمللی ،اجماع امت
اســـالمی و علمـای همه مذاهب اســـالمی را مبنی بر لزوم مقابله با جریانهای تکفیری
تحقق بفشند.
روند شکلگیری کنگره و مقدمات برگزاری آن به چه صورت بود؟

بهترین مکان برای اجتماع شـی،ه و سـنی ش هر مقدس قم بود که پایگاه دین و دانز
شــی،ه در دنیا اســتا بنابراین حضــرت آیت الله ال،ظمی مکارم شــیرازی از قم اقدام
کردند .نفست با آیات عظام سبحانی و جوادی آملی وفتووو و مشورتی داشتند و
سـپس این وفتوووهای اولیه موجب اقبال همگان شـدا پس نتیجه کار را در ی جلسه
مشـــورتی جمعبنــدی و خــدمــت مقــام م،ظم رهبری وزارش کردنــد .مقــام م،ظم
رهبری نیز اســتقبال جدی از این طر نمودند و به همه دســتگاههای مرتبا با دفتر
م،ظم لـه دســـتور همکـاری صـــادر کردنـدا چنانمه همه نهادهای عیربا و مرتبا با این
موضـــوع ،مشـــارکت و همکاری جدی داشـــتند که در اینجا الزم اســـت عالوه بر تقدیر از
اهتمـام آیـت اللـه ال،ظمی مکـارم و از اهتمام و دســـتور اکید مقام م،ظم رهبری نیز
قدردانی شود.
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برای شـروع کار ،شورای سیاستوذاری کنگره تأسیس شد .اولین نشست مشورتی در
اردیبهشت  ،1718با حضور اعضای شورا بروزار شد .اعضای شورا عبارت بودند از آیت الله
ال،ظمی مکارم شــیرازی ،آیت الله ســبحانی ،آیت الله اســتادی ،حجة االســالم
اختری دبیرکـل مجمع جهـانی ،آیـت اللـه اعرافی ریـاســـت جام،ة المصـــطفی ،آیت الله
بوشهری ریاست وقت حوزههای علمیه ،دکتر والیتی ،حجت االسالم تقوی ریاست شورای
ســیاســتوذاری المه جم،ه ،حجت االســالم قاضــی عســکر نماینده ولی فقیه در حج و
زیارت ،حجت االســالم ر بانی ریاســت مرکز خدمات حوزههای علمیه ،آیت الله ســلیمانی
نماینده مقام م،ظم رهبری در سیستان و بلوچستان ،حجت االسالم دکتر علیزاده موسوی
دبیر کنگره ،حجة اإلســـالم مهدی مکارم شـــیرازی و بنده نیز به عنوان م،اون بینالملل
حوزههای علمیه در شــورا حضــور داشــتم .این اعضــای اولین شــورای ســیاســتوذاری و
مشـورتی بود .ب،د از این که اقدامات مقدماتی انجام ورفت ،دبیرخانه تأسـیس شـد ،سپس
مسـوولیت دبیرخانه به جناب آقای دکتر علیزاده موسـوی واوذار شد و حجة االسالم دکتر
فرمانیان م،اونت علمی و پژوهشــی دبیرخانه را به عهده ورفتند .بحمدالله اقدامات مت،دد
ارجمندی انجام ورفت تا منجر به بروزاری ی سـری همایزهای مقدماتی شد که برخی
در ایران و برخی در کشورهای خارج بروزار وردید.
در کدامیک از کشورهای خارجی همایش مقدماتی برگزار شد؟

همایز بروزار شد که الحمدلله با حضور عالمان بزرووار نج

آثار و نتایج کنگره بینالمللی خطر جریانهای تکفیری

 . 1در کشـور عراق ی
انجام ورفت.
 .8ی پیز نشست در سوریه با حضور نماینده وقت مقام م،ظم رهبری آیت الله سید
مجتبی حسـینی در آعر ماه  18بروزار شد که علمای بزرووار سوریه شرکت داشتند و مفتی
سوریه دکتر حسون نقز عمدهای را در آنجا ایفا کرد.
 .7همایز ب،دی در فروردین  17در کشـــور پاکســـتان انجام ورفت .حجت االســـالم
سـیدسلمان نقوی نقز عمدهای در آنجا داشتند و آقای دکتر صاحب زاده ابوالفیر رلیس
جم،یت علمای پاکسـتان مشـارکت جدی داشتند .حجت االسالم سید اکبر صاحب نقوی

21

هم ب،نوان مسوول اجرایی آنجا بودند و حجج اسالم آقای عارف حسین واحدی ،آقای قنبر
نجفی نیز شرکت خوبی داشتند.
 .4همایز ب،دی  81آبان  ،1717مجدد در عراق بروزار شــد .آقای شــیخ خالد مال از
علمای بزرگ اهل ســنت عراق نقز عمدهای را در بروزاری این همایز عراق ایفا کردند.
مفتی اهل ســنت عراق ،شــیخ مهدی صــمیدعی که رلیس داراالفتا و مفتی اعظم عراق
است نیز مشارکت ویژهای در همایز داشتند.
 .5در کردسـتان عراق با حضـور آقای مالعبدالله ویسـی در مقر داراالفتا کردستان و
آقای شیخ بها الدین محییالدین -خدا را شکر -جلسات خوبی را بروزار کردند .آقای شیخ
علی خفاجی ،احمد نالم و ماموستا سیداحمد شاف،ی نیز حضور جدی داشتند.
اینها ت،دادی از همایزهای پیزنشــســت دبیرخانه کنگره در خارج بود .در ایران نیز
در اســتانهای مفتلفی این همایزها بروزار شــد که -بحمد الله -موفقیتآمیز بود .تمام
این پیزنشستهای خارجی و داخلی زمینه را فراهم میکرد برای این که مقدمات حضور
باشکوه علمای جهان اسالم از کشورهای مت،دد اسالمی فراهم شود.
استقبال علمای جهان اسالم از پیشنهاد و حضور در این کنگره جهانی چگونه بود؟

کنگرهای که در قم بروزار شــد ،با حضــور بیز از  755نفر از علمای برجســته مذاهب
اســالمی از کشــورهای مت،دد دنیا و حدود  755نفر از اندیشــمندان داخل کشــور بودند که
اجالس در مجموع با حضور  155نفر از دانشمندان جهان اسالم تشکیل شد .شاید بتوان
وفت قم و حوزه علمیه برای اولین بار در تاریخ خود ،شاهد این جمع عظیم عالمان مذاهب
اســالمی بوده اســت و به نظر من این کنگره توانســت فرفیت قم را به دانشــمندان جهان
اســالم م،رفی کند و عالوه بر این که علمای اهل ســنتی که ایران و قم را ندیده بودند ،از
نزدی با مراجع تقلید ،متفکران شی،ه و اندیشههای آنها اشنا شدند و این آشنایی مستقیم
توانســت بســیاری از عهنیتهای یلطی را که در نقل قولها و واســطههای ییرمطمون به
نام علمای نقاد ،به یلا اطالع رسانی شده بود ،پاک کند.
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لطفا گزارشی اجمالی از کنفراس اول ارائه بفرمایید؟

آثار و نتایج کنگره بینالمللی خطر جریانهای تکفیری

در افتتاحیه اولین کنگره ،سفنرانی آیت الله ال،ظمی مکارم ایراد شد که سفنرانی
بســـیار عالمانهای بود و مطالب فراوانی داشـــت .ســـفنران اختتامیه نیز آیت الله ال،ظمی
ج،فر سبحانی بودند که بحث مفصل علمی داشتند و بقیه شرکتکنندوان نیز مقاالت
ارزشــمند و ســفنان عالمانهای را مطر کردند .کار عمدهای که در کنگره شــکل ورفت،
تشـکیل کمیسـیونهای تفصـصـی در کنار اجالس عمومی بود .در این کمیسیونها ،به
همه شـرکتونندوان دانشـمند حاضـر در این همایز ،به خصـو افرادی که در صحن
همایز امکان سـفنرانی نداشتند ،فرصتی دست داد تا بتوانند به افهارنظرهای عالمانه،
بررســـی و کنکـاش پیرامون اب،ـاد موضـــوع تکفیر بپردازنـد .بـدین قرار که  4کمیســـیون
تفصصی تشکیل شد:
 .1کمیسیون تبارشناسی جریان تکفیر که به شناسایی پیدایز طرفداران اندیشه تکفیر
در تاریخ اسالم و م،اصر پرداخت.
 .8کمیسیون ریشهیابی که متکفل شناسایی زمینهها و عوامل پیداش تکفیر بود.
 .7کمیســیون ســیاســی که متکفل بررســی اب،اد ســیاســی جریانهای تکفیری اعم از
عوامل و قدرتهای سـیاسـی پشـتیبان این جریانها و پیامدهای تلخ سیاسی تکفیر برای
امت اسالمی بود.
 .4چهارمین کمیســـیون در رابطه با راههای برونرفت جام،ه اســـالمی از این آســـیب
بزرگ بینالمللی بود.
سپس مجموع صدها مقالهای که در طول بیز از ی سال وذشته از فضالی ایرانی
و خارجی اعم از شـی،ه و سنی دریافت شده بود ،مورد وزینز قرار ورفتند و وزیده مقاالت
در این کمیسـیونها قرالت شـد .علما با وفتوووها و تبادلنظری که داشتند ،توانستند به
جمعبندیهای خوبی برسند.
هر ی از این کمیسیونها مصوباتی نیز داشتند .مصوبات آنها عصاره اندیشه متفکران
حاضر در این اجالس بود .این مصوبات ارزشمند ب،دها در دستور کار اجرای دبیرخانه قرار
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ورفتا اما انتظار میرفت که این مصـــوباتی که میوه شـــیرین تبادل نظر و هم اندیشـــی
عالمان اســالم اســت -به ویژه راهکارها -به مرحله اجرا در بیایدا هممنین حضــار انتظار
داشــتند که راهکاری برای اجرای مصــوبات در نظر ورفته شــود ،البته انتظار به حقی بودا
چون همایزهایی در دنیا که بروزار میشود ،نتیجهاش تنها مصوباتی است که روی کایذ
نوشته میشود و ب،د از مدتی فراموش میوردد.
چه اقدامی برای اجرایی شدن مصوبات این کمیسیون ها انجام شد؟

یکی از ویژویهـای این ونگره نســـبت به دیگر همایزها ،تأســـیس دبیرخانه دالمی
کنگره به دســتور مرج،یت بود و برادر فاضــلمان حجت االســالم حکیم الهی متکفل این
دبیرخانه شــدند .دوســتانی به عنوان م،اونان فرهنگی و اجرایی و بین المللی مشــغول کار
شدند و جناب حجت االسالم فرمانیان ب،نوان م،اون پژوهشی ،و حجت االسالم خوشفو
به عنوان م،اونت بینالملل و دوسـتان دیگر هم ف،الیتها را شروع کردند .عزیزان در این
دبیرخانه در طول ســال تالش میکنند که هم مصــوبات را به اجرا دربیاورند و هم شــ،له
بیدارسازی و آواهیبفشی امت مسلمان را در برابر توطوه تکفیر روشن نگهدارند.
دبیرخـانـه الزم دانســـت کـه در قم برنـامـههای مت،ددی را پیگیری کندا مانند :چاپ
کتابها و مقاالت رســیده ،رصــد جریانهای تکفیری و اقدامات مواجهه با آنها ،تأســیس
سـایت اطالعرسانی برای دبیرخانه (هم اکنون سایت ف،ال است ،به طور مرتب اطالعات
در اختیار عالقمندان قرار میویرد و همه خوانندوان عزیز این مصاحبه ،میتوانند مرتب و
هر روز از اخبار و دســتاوردهای آن اســتفاده کنند) ،تهیه کلیپهایی برای اراله در فضــای
مجازی که بحمد الله ت،دادی انجام ورفت ،تأسیس بفز رسانه که در حال ف،الیت است
و راهاندازی بفز بینالملل در این دبیرخانه که از آن زمان ،کار را ادامه دادند.
شالالنیدهایم که گنگره دوم بینالمللی را نیز برگزار کردهاید .لطفا گزارش الی از دومین
کنگره نیز ارائه بفرمایید:

دو ســال که از کنگره اول وذشــت ،احســاس شــد که باید دومین ونگره بینالمللی نیز
بروزار شـــودا اما در ســـطحی محدود تر .کنگره دوم با لط خدا با حضـــور صـــدها نفر از
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شــفصــیتهای جهان اســالم بروزار شــد و نتایج خوبی نیز داشــت .مقاالت به زبانهای
فارســی ،عربی و انگلیســی تهیه و ب،ضــی مقاالت هم به این ســه زبان ترجمه شــده بود و
توانست در اختیار همه امت اسالمی که با یکی از این سه زبان آشنا هستند ،قرار بگیرد.
انتشـــارات کنگره ،در مجموع ف،الیت چشـــمویری داشـــت .بیز از  77کتاب علمی،
توسا دبیرخانه کنگره چاپ شد که مشتمل بر مقاالت ،سفنرانیها ،احیا و بازچاپ دهها
کتاب و کتابمهای بود که عالمان بزرگ اســـالم در طول ســـدههای اخیر در نقد اندیشـــه
تکفیر و وهابیت نوشـته بودند .جالب این اسـت که بیشتر این کتابها تألی عالمان بزرگ
اهل ســـنت از همه مذاهب اســـت .اینها بحمدالله تجدید چاپ شـــد و در اختیار عالمان
جهان اســـالم قرار ورفت که بنده از همین فرصـــت اســـتفاده میکنم و به همه فضـــال و
محققان عالقمندی که دوســت دارند با آمار علمای اهل ســنت راجع به نقد وهابیت آشــنا
شــوند ،توصــیه میکنم به منشــورات دبیرخانه مراج،ه کنند .ضــمن این که مجموعه این
کتابها به صورت نرم افزار درآمده است و آماده بهرهبرداری است و عالقمندان با مراج،ه
بـه نشـــانی دبیرخانه کنگره در شـــهر قم ،حوزه علمیه امام کافم ،میتوانند از این نرم
افزارها استفاده کنند.
جناب الی از چه زمانی ریاسالالت دبیرخانه دائمی کنگره مقابله با تکفیر را به عهده گرفتید؟

دبیرخانه دائمی کنگره در بحث پژوهش چه برنامههایی دارد؟

آنمه که االن در دستور کار است عبارت است از:

آثار و نتایج کنگره بینالمللی خطر جریانهای تکفیری

در سال وذشته که برادر ارجمندمان حجتاالسالم حکیم الهی مسوول دبیرخانه دالم،
به عنوان نماینده مقام م،ظم رهبری در اندونزی منصـوب شدند و رفتند ،حضرت آیتالله
ال،ظمی مکارم شیرازی ،مسوولیت دبیرخانه دالمی را به عهده بنده قرار دادند .در طول
این چند ماه ســ،ی کردیم که ضــمن ارتبا با عالمان و اندیشــمندان مذاهب اســالمی در
خـارج و داخـل ،بروزاری همایزهای داخلی و خارجی و ادامه پژوهز ،خدمات علمی را
به جام،ه اسالمی در زمینه مقابله با اندیشه افراطی و تکفیری اراله دهیم.
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 .1مجله امت واحده که شــماره اول آن به زبانهای عربی و فارســی چاپ شــده و بنا
اسـت شـمارههای ب،دی را مشتمل بر مقاالت اندیشمندان جهان اسالم در خارج و داخل
اعم از شی،ه و سنی چاپ کنیم.
 .8درسـنامه نقد تکفیر که برای همه عالقمندان و فضــالی حوزههای علمیه شــی،ه و
سنی تألی شده و در حال ارزیابی نهایی برای چاپ است و این وام جدیدی است.
 .7کتاب آشنایی بایبشعه نیز در دستور کار استا چرا که بسیاری از استداللهایی که
تکفیریـان و داعز برای امبـات مســـلمـان نبودن شـــی،ه دارند و به وجوب قتل آنان فتوا
میدهند ،ناشی از اطالعات یلطی است که راجع به شی،ه دارند .به طور طبی،ی الزم است
عقاید واق،ی شی،ه عرضه شود تا ریشه آن داوری یلا سوزانده شود.
 .4پاسـخ به شـبهاتی که امروزه توسا تکفیریها در دنیا مطر میشود ،توسا بفز
رصد ما در حال جمعآوری استا سپس مجموعه پاسخهای علمی به آنها تهیه و در سایت
و همایزها عرضه میوردد.
 .5همـایزهـایی در جهان اســـالم در نقد تکفیر ،بروزار میشـــود که تا کنون هفتاد
همـایز بینالمللی رصـــد و جمعآوری شـــده و بـه عنوان ی جزوه در اختیار محققان و
مسـووالن مربو قرار داده شـده است .عزیزانی که مایلند اطالعی از اینها داشته باشند،
میتوانند از دبیرخانه دریافت کنند.
شالالالما فرمودید که همایشهای ضالالالدتکفیر در جهان را رصالالالد میکنید .در همایش
ضدتکفیر کشور چچن که االزهر برگزار کرد ،چه ویژگیهای مهمی را مشاهده فرمودید؟

همایز نقد جریان تکفیر و سـلفیت در چمن که توسـا شـیخ االزهر آقای دکتر احمد
طیب با مشــارکت و میزبانی رلیس جمهور چمن بروزار شــد ،وام بلندی بود و ویژویهای
منحصر به فردی داشتا از جمله:
 .1میزبـان این همـایز آقـای رلیس جمهور ،فرزنـد شـــهیـد بود کـه پـدرش توســـا
جریانهای تکفیری ترور شده و به شهادت رسیده است( .پدر ایشان ،عالم بزرگ مسلمان،
رلیس جمهور کشـور چمن بود و قبل از آن که رلیس جمهور چمن شود ،مفتی آنجا بوده
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اسـت که وهابیت و داعز با انفجاری ،ایشان را به شهادت رساندند .مردم چمن از شدت
عالقه به ایشان ،فرزندش را به عنوان رلیس جمهور ب،دی انتفاب کردند).
 .8شـرکتکننده اصـلی ،دانشگاه االزهر (عالیترین نهاد دینی اهل سنت در جهان) و
سفنران اصلی ،شیخ االزهر دکتر احمد طیب (عالیترین مقام دینی آن کشور) بود .با این
حال ،وهابیها نمیتوانند آنها را متهم کنند که االزهر شی،ه شده استا چرا که نگاه کامال
اعتدالی اهل سنت عالم را دارند.
 .7ویژوی ســـوم این بود کـه این همایز فقا به نقد و محکوم کردن اندیشـــه تکفیر،
داعز و ســلفیت اکتفا نکرد ،بلکه به صــراحت اعالم کردند که تکفیریان از ما اهل ســنت
نیستند .عنوان همایز نیز سفت ،شجاعانه و با صالبت به نام «من هم اهل السنة؟» بود
که در واقع شــمشــیر از یالف کشــیدهای بود که االزهر بر فرق جریان داعز ،وهابیت و
سلفیت تکفیری در دنیا فرود آمد و به طور رسمی اعالم کردند که جریان سلفیه و تکفیری
از اهل سـنت نیسـتند ،د بیرخانه تالش کرد اطالعاتی را به دست آورد و به شکل جزوه در
اختیار محققان ،عالقمندان و مسووالن مربوطه قرار دهد .کسانی که مایلند میتوانند این
وزارش مبسو را از دبیرخانه بگیرند.
کنگرهای که در چچن برگزار شالالد با عک ال مل آلسالال ود و هابیت مواجه شالالد و
خواستار عذرخواهی االزهر شدند .پاسخ االزهر به این عک ال مل چه بود؟

آثار و نتایج کنگره بینالمللی خطر جریانهای تکفیری

همایز چمن عالوه بر این که علمای وهابی را ناراحت کرد ،دولت عربستان را که در
واقع حامی اصـلی جریان وهابیت است به شدت ناراحت کرد و به خاطر ناراحتی از االزهر،
رابطهاش را با دولت مصر کاهز داد.
دو ماه قبل از آن ،مل ســلمان پادشــاه عربســتان به مصـــر رفته بود و بازدیدی از االزهر
داشـــت و قول کمـ مالی به االزهر برای بازســـازی ســـاختمانهای قدیمی و تأســـیس چند
دانشــکده در االزهر را داده بود ،هیمگاه انتظار نداشــت و ومان نمیکرد که االزهر در برابر این
همه تطمیع ،پشــت پا بزند .این شــجاعت شــیخ االزهر در دنیایی که همه به دنبال منافع مالی
هسـتند ،قابل سـتایز اسـتا بنابراین عربسـتان به دولت مصـر فشار آورد که به االزهر بگویید
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عـذرخواهی کند .به شـــیخ االزهر وفتند و ایشـــان جواب دادند که آنمه وفتم حقیقت اســـت و
عذرخواهی نفواهیم کرد .هرچه فشار آوردند و وفتند روابا دو دولت تیره میشود ،ایشان همان
حرف را تکرار کردند .باالخره ،به ناچار از وکیل شــیخ االزهر خواســتند که عذرخواهی کند ،او نیز
عذرخواهیهای ییرم،قولی انجام داد که مورد قبول عربستان واقع نشد.
لطفا اگر در این رصالالالدها به اقدامات جدید و مهمی علیه تکفیر در دنیا توسالالال اهل
سنت دست یافتید ،برای اطالع خوانندگان بفرمایید.

کتابها و ف،الیتهای پژوهشــی هم رصــد میشــود که آخرین نمونه ،کتابی اســت که
داراالفتا مصـــر -به عنوان عالیترین مقام دارای افتا جهان اهل ســـنت -با تألی ی
کتـاب در نقد داعز ،به طور صـــری  ،موضـــع خود در برابر داعز را در دنیا اعالم کرد.
عنوان این کتاب «تنظیم داعز النشــأا الجرایم المواجهه » اســت ،ی،نی عوامل پیدایز
ســازمان داعز چه بود که باعث به وجود آمدن این فتنه شــد و جنایتهایی که داعز در
دنیا انجام داده چیسـت و چگونه باید با آن مبارزه کرد؟ این اولین وام بلندی توسا مصر و
صـری ترین اقدام پژوهشی است که داراالفتا مصر در دنیا منتشر کرد .ما تالش کردیم و
توانستیم نسفهای از آن را تهیه کنیم و در اختیار برخی از بزروان نظام و حوزه قرار دهیم.
تحلیلی هم بنده بر محتوای این کتاب نوشـتم و نقا قوت و ضـ ،آن را یادداشــت کردم
که خدمت بزروان تقدیم کردم .این نمونهای از رصدهایی است که انجام ورفته است.
برگزاری کنگره مقابله با جریانهای افراطی و تکفیری چه اثر محسوسی در جهان
اسالم داشته است؟

عالمان جهان اســـالم به ویژه علمای اهل ســـنت که از کشـــورهای مفتل دنیا شـــرکت
کردنـد ،بـه خصـــو آنهـایی کـه قم را ندیده بودند ،برای اولین بار با مراجع و علمای حوزه قم
نشـــســـتنـد و بـه وفـتووو پرداختند .طبی،ی اســـت که ناین ارتباطاتا ،امر خود را در ت،دیل و
تصــحی عهنیت آنها میوذاردا اما نمادهای این تأمیرپذیری نیز در ماههای ب،د به تدریج خود را
نشـان داد و ارتبا هایی ورفته شـد ،تماسها ،نامهها ،پیامها و یا همکاریهایی که ب،دا ب،ضی
از آنها شـروع کردند ،اینها نشان می داد که تامیر مببتی را پذیرفته اند و یا احیانا اعضای دبیرخانه
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ب،ضــی از ســفرهایی را که برای پیگیری های کارها به برخی کشــورها رفتند مورد اســـتقبال و
همکاری جدی میزبانان قرار می ورفتند .اینها نشان از تامیر پذیری مببت آنان است.
اگر ممکن است نمونهای از این استقبال و همکاری را ذکر بفرمایید.

دو نمونه عرض کنما یکی از کشـــور پاکســـتان که آقای دکتر ماقب از علمای پاکســـتان و
همین طور آقای دکتر صــاحب ابوالفیر که از رهبران اهل ســنت پاکســتان که در این همایز
شرکت کردند ،وقتی بروشتند خودشان همایزها و اجتماعات ضدتکفیر را راهاندازی کنند.
در عراق هم مفتی اهل سـنت عراق آقای شیخ مهدی صمیدعی ب،د از این همایز بود
که ف،الیت ضـدتکفیریشان وسترش پیدا کرد و سفر مجددی به قم داشتند و چند روزی در
خدمتشان بودیم و جلسات سفنرانی برای ایشان وذاشتیم و مواض،ی را ایشان اعالم کرد که
بسـیار شـجاعانه در برابر تکفیر بود .جالب اسـت که ایشان میوفتند :من سلفیام و در عین
حـال در مبـارزه بـا جریان تکفیری شـــجاعت الزم رو به کار میبرما زیرا مقصـــود ایشـــان از
سلفیت ،اصرار بر اسالم اصیل و تمس به صحابه بود و سلفیوری تکفیری را رد میکرد.
ما ب،د از کنفرانس قم شــاهد بودیم که همایزهای دیگری علیه تکفیر در کشــورهای
دیگر توسا همین مهمانان بروزار شد.
وظیفه علمای مسلمان در برابر خطر جریانهای تکفیری چیست؟

آثار و نتایج کنگره بینالمللی خطر جریانهای تکفیری

به نظر من ،علمای اســـالم اعم از تســـنن و تشـــیع برای مقابله با اندیشـــه تکفیری و
ریشهکن کردن پدیده تلخ تکفیر دو وفیفه به عهده دارند:
 .1وفیفـه اول این اســـت که تمامی علمای اســـالم به طور مشـــترک و متحد به مبارزه با
اندیشـه تکفیر از نظر علمی در جهان بپردازند .با وهابیت مقابله فرهنگی و علمی داشته باشند و
ســـ،ی کنند نســـل جوانی را که در م،رض جذب و فریبخوردوی اندیشـــههای داعز و تکفیر
اســـت را بیدار کنند و نجات دهند ،به ویژه مناطق اهل ســـنت که برخی از آن مناطق ،ممکن
اســت از فرفیت و زمینه بیشــتری برای جذب برخوردار باشــند .متأســفانه این زمینهها هم در
اسـتانهای مت،ددی از ایران و نیز در کشـورهای مفتلفی از دنیای اسالم و ییراسالم در حال
بـه وجود آمدن اســـت .مدعیان جهاد و شـــهادت از پاکی و اعتماد این جوانان ســـو اســـتفاده
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میکنند و آنها را جذب میکنند .این وفیفه عالمان اهل ســنت اســت که با تمام شــجاعت وارد
افشــاوری شــوند و در جاهایی که زمینه جذب وجود دارد ،دســت این فرزندان اســالم و قرآن را
بگیرند و نجات دهندا اما این اقدام شـــجاعانه خطراتی نیز در پی دارد .به هر حال تکفیریها و
داعشیها از ف،الیتها ناراحت میشوند و تهدید خواهند کردا و لی اینجا ،جای شجاعت استا
َ
َّ
َ َش
َّ َ ش
َّ َ ِّ ب َ َ َ
اه َََْ ََ شو ََ بُ ََا َْ ََ شو َن أ َح ًدا إا َّ َ
بَ
اها در واقع ،مبلغ
ِ ِ
چرا که قران میفرماید  :ال ِذين ُيلغون ِرسََلا ِ
ِ
واق،ی وقتی واق،ی بودن و اخال خودش را نشــان میدهد که تبلیغز موجب نجات عدهای
و خشـم دشـمنان دین شـود و آنجاسـت که تبلیغ ،از مصـادیق جهاد محسـوب میشود و مواب
عظیم دارد .جهـاد خطابی و ســـفنرانی خطراتی دارد و ما هم به آن واقفیم .خدا فرمان صـــادر
َ َ َش ش
کرده که فال تْ ََ بوا َّالن ََلس ََ شاخ ََ شو ِنا از مردم نترسید ،بلکه از من بترسید.
 .8وفیفـه دومی کـه عالمان مذاهب دارند این اســـت که ســـ،ی کنند از تندرویهای
موجود در درون هر مذهب پیش ـگیری کنند و به اصــال جریانهای تندروی و مت،صــب
خودشان که داعیه اخال و ایمان دارند ،بپردازند .حال ممکن است در درون اهل سنت،
عالم خودشـــان توقع دشـــته باشـــند که با شـــی،ه
برخی از طی ها ،وحدت را برنتابند و از ق
همکاری نکندا هممنان که در بین شـی،یان هم ممکن است طی های تندرویی باشند و
برخی از آنها اصـال حاضر نباشند با اهل سنت به عنوان برادر دینی ت،امل و روابا دوستانه
و مسالمتآمیز داشته باشندا بنابراین این احتمال وجود دارد که اور ببینند عالم شی،هشان
بـا علمـای اهـل ســـنت در وحدت و تقریب ،همکاری صـــمیمانه دارد ،ارادت و احترام و
هممنین حمایتهای مالی به او کاســته شــود .طبی،ی اســت که این ضــای،ات وجود داردا
ولی اینجـا جـای جهـاد بیانی و علمی اســـت که عالمان متدین و مصـــل -که برای امت
اســـالمی و وحـدت آن دل میســـوزاننـد -از این موارد پیشـــگیری کنند و به نصـــیحت
جریـانهـای تندرو بپردازند .ما ت،داد م،دودی داریم که بذر نفرت را در بین شـــی،ه و اهل
سـنت میپاشـند .این افراد ممکن اسـت م،مم هم باشـندا و شبکه تلویزیونی در امریکا یا
انگلیس داشـته باشـند ،در این شـبکهها علیه مقدسـات اهل سـنت جسارت کنند ،جام،ه
شـی،ه تحت اشراف خود را علیه اهل سنت بسیج کند و نفرت ،خشم و دشمنی را در درون
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آنها ایجاد کندا به وونهای که این شــی،یان به همکاری با اهل ســنت دل ندهند .روشــن
اســت که مراد ما این نیســت که باید ی روحانی شــی،ه یا ی مدا یا ی شــی،ه عادی،
اعتقـادات مـذهبی خود را رهـا کنـد یـا از آنها تنزل کرده و پایبندی مذهبی خودش را کنار
بگذارد .طبی،ی اسـت که اعتقاد ی شی،ه نسبت به حوادث تاریفی مستند است و باید به
آنها م،تقد بماندا ولی ســفن این اســت که در ت،امل بین امت اســالمی باید رعایت احترام
مقـدســـات مذاهب دیگر و ادیان دیگر را درک کردا هممنان که عاقالنه نیســـت که ی
مســـلمانی اور بفواهد با ی عالم مســـیحی ارتبا برقرار کند تا م،ارف اســـالمی را به او
م،رفی کند ،شــروع کند به ناســزاوویی به مقدســات ی مســیحی و یا پاپ کند و انتظار
داشـته باشـد که این مسـیحی با وی رفیق شود و حرف وی را ووش کند .این به هیچ وجه
عاقالنه نیستا بنابراین روشن است که اور ی عالم شی،ه بفواهد م،ارف اهل بیت را
به مفاطب ســنی خود اراله کند ،عاقالنه نیســت که به مقدســات او اهانت کند .متأسـفانه
این جهـلورایی را در درون انـدکی از جریـانهـای شـــی،ی و برخی از شـــی،یان داریم که
امیدواریم عالمان بزرگ به نصیحت آنها بپردازند.
لطفا خالصهای از راهبرد نظام را مطرح میفرمایید؟

آثار و نتایج کنگره بینالمللی خطر جریانهای تکفیری

نظام جمهوری اســـالمی تحت رهبریهای داهیانه عالمی بلندپایه اداره میشـــود که
مجتهدی زمانشــناس ،مرج،ی جام،هشــناس و دارای کولهباری از تجربیات پنج -شــز
دهه از جریانات و تحوالت سیاسی و اسالمی در ایران است .از آنجا که ایشان رهبری نظام
را به عهده دارند و به طور مســتقیم با جریانها و اندیشــههای ووناوون در این دنیا تماس
دارندا بنابراین تصــمیم و راهبرد حکیمانهای را اتفاع کردند .آن راهبرد حکیمانه ،مرکب از
دو عنصــر بنیادین اســتا نفســتین آنها ،وحدت درونی امت اســالمی از همه مذاهب و
دومین عنصـر ،مبارزه سـرسفت و آشتیناپذیر با سه جریان تکفیری ،افراطی و است،ماری -که
هر سـه جریان تشـکیل دهنده اضـالع مبلث شـوم تفرقه هستند -است .تصمیم استراتژی
نظام جمهوری اسالمی ایران بر پایه این دو اصل است و به همین جهت مرتب مقام م،ظم
رهبری مـاننـد امـام بزرووار ،هم بر وحدت امت اســـالمی و هم وحدت ملی تأ کید کردند.
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(نوحدتا تمام ملت ایران ،مرکب از تمام اقوام و نژادها و نیز وحدت امت اسالمی در تمام
دنیا مرکب از تمام مذاهب) .امام بزرووار هم بر این امر تأکید داشتندا بنابراین میفرمودند:
«کسـی که م،تقد به وحدت نیست و فریاد جدایی سر میدهد ،نه شی،ه است و نه سنی»،
ی،نی اور خودش را شی،ه یا سنی میداند ،نباید وی را سنی یا شی،ه واق،ی دانست .در واقع
او مزدور یا جاهل استا بنابراین هم بر عنصر اول ،ی،نی وحدت و هم بر عنصر دوم ،ی،نی
مبارزه سـازشناپذیر با اضـالع سـهوانه مبلث شـوم ،تکیه کردند و با قامتی استوار در حال
مبـارزه هســـتند .رهبر بزرووار انقالب ،به طور رســـمی ،فریاد رفع ســـلطه امریکا از همه
کشـورهای اسـالمی و لزوم نابودی اسـرالیل را سـر دادند و اعالم کردند که دولت یاصب
اسرالیل باید از بین برود و از صحنه روزوار محو شود .رهبر م،ظم انقالب (دام فله ال،الی)
به طور صــری اعالم کردند که« :هر کس در این دنیا مبارزه صــادقانهای علیه اســـرالیل
داشــته باشــد ،ما با او به صــراحت ،همکاری میکنیم» .این فریاد خیلی شــجاعانه و قابل
تقدیر است و باید ملت ایران بر خود ببالد که چنین رهبر شجاعی دارد.
مبارزه ضدجریان و اندیشه تکفیر هم از رویکردهای مهم رهبری و هم از دیدواههای شفاف
امام بزرووار در منشــور بلند مقاومت خودشــان اســت که به نظر من از یادوارهای ارزشــمند امام
برای ملت ایران اسـت و به دانشـجویان ،طالب و اسـاتید توصـیه میکنم که منشور مقاومت را
بـارهـا بفواننـد .من هر بـار که خواندم ،الهام ورفتم .پیامی اســـت که در واقع ب،د از حج خونین
دادند .مقام م،ظم رهبری نیز همین نگاه را در مبارزه با جریان و اندیشه تکفیر دارند.
ضــلع ســوم نیز مســأله تندرویهایی اســت که ممکن اســت در درون هر مذهبی پیدا شــود و
رهبری بزرووار در این باره فرمودند شــی،یانی که جســارت و اهانت به مقدســات اهل ســنت کردند،
بدانند که در خون شــی،یان مظلوم کشــته شــده ،شــریکندا چرا که این اهانتها دســت به دس ـت
میشـود ،در اختیار برخی از اهلسـنت تندرو قرار میویرد و باعث میشود که آنها دست به کشتار
شـی،یان بزنند .این خیلی سـفن بزروی اسـت که شی،های در ضمن سفنرانی و مداحی ،فحاشی
کرده اســت ،به ومان این که دارد خدمت میکند و قلب حضــرت زهرا  را شــاد میکند ،فردای
قیامت مؤاخذه شود و شالق بفورد که چرا کاری کردی که چند شی،ه کشته شوند؟
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اینها نکتههای مهمی اسـت و امیدواریم انشا الله این راهبرد و استراتژی جمهوری
اسالمی بتواند فرا ویر شود و همه ملت ما آن را بپذیرند و عمل کنند.
آینده جریانهای تروریستی و تکفیری را چگونه ارزیابی میکنید؟

از این کاله وقالت گرانمایه خود را در اختیار ما قرار دادید ،کمال تشالالالکر را داریم و از
ّ
خداوند منان برای شما توفیقات روز افزون را خواستاریم.

آثار و نتایج کنگره بینالمللی خطر جریانهای تکفیری

اور چـه کســـی جز خـدا آینـده را نمیداند ،ولی پیز بینی ما -بر اســـاس تحلیلی که
داریم -این اســـت که جریان داعز و تکفیر عمر زیادی نفواهد داشـــت و دیری نفواهد
پایید که فروکز خواهد کرد .دلیل من بر این امر ،وجود رفتارهای خشـــن و ییرانســـانی و
تحلیلهای خام و عقلوریز آنهاســت .این دو باعث میشــود که جام،ه جهانی اســالم ،از
آنها روی برورداند و کســانی که روزی فریب خوردند نیز بروردندا اما خاموش شــدن و پایان
یافتن ش،له فتنه داعز و تکفیر به م،نای از بین رفتن اندیشه آنها نیست .با وجود این که
بنده از این جهت خوشـــبینم که داعز عمر بســـیاری نفواهد کردا ولی به شـــدت نگران
رسوخ این اندیشه تکفیری در بین جوامع اسالمی هستم و م،تقدم که به این زودی اندیشه
تکفیر رخت برنفواهد بستا بنابراین نابودی اندیشه تکفیر ،مبارزه مستمر علمی و فرهنگی
را میطلبد .اور الزم اســت دولتهای اســالمی برای جمع کردن بســا نیروهای نظامی
داعز ،وارد عمل بشـوند و آنها را از بین ببرند ،سـپس مبارزه مستمری الزم خواهد بود که
عالمان همه مذاهب اســالمی ،متفکران و نویســندوان ،شــاعران و دانشــگاهیان باید به
مبارزه با این اندیشـه بپردازند و مانند توموری که در بدن انسـان سرطانی وجود دارد ،تمام
ســلولهای تومور را در بدن بســوزانند که این امر زمانبر اســت .طبق روال عادی ،درمان
تومور ،تنهـا از طریق جراحی انجام نمیویرد ،در یالب جراحیها ،ریشـــههای تومور باقی
میماند که پزشـکان  ،ب،د از جراحی اقدام به درمان دیگری مانند شیمی درمانی میکنند.
ما احتیاج به ی شیمی درمانی فرهنگی و علمی ب،د از این خواهیم داشت.
والسالم
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پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سرراج منیر سرال شرشرمشماره  22تابستان 5931
صفحات  27 -15 :تاریخ دریافت 5935/52/52 :تررررراریخ تأیید5931/15/22 :

بررسی دیدگاه وهابیت نسبت به آیه
َ
َ َ ب ش
َ ه َ ب ه َ
َ
ش
قَلل يَل أُّيَل امللؤا أيُكش يأ ِِتِن بعر ِشهَل...
ِ ِ

با تأکید بر دیدگاه العروسی
*

چکیده
یکی از دالیل وهابیت برای منع درخواســـت و طلب حاجات از اولیا الهی در اموری که
از توان بشری خارج است ،این است که این امور از مواردی است که فقا خداوند بر آن
قادر اسـت (الیقدر علیه االالله) لذا طلب و درخواسـت از اولیا الهی جایز نبوده و شرک
اســـت .ال،روســـی یکی از وه ابیان اســـت که این آیه شـــریفه را در کتابز عکر کرده و
برخالف مفسـرین اهل سـنت تفسیر و تأویل نموده است .این در حالی است که این آیه
نقض قول وهابیت اســت .در این آیه شــریفه حضــرت ســلیمان  از دیگران ،طلب و
درخواسـت احضار تفت بلقیس را دارد در حالی که احضار تفت از نمونه کارهایی است
که انسان عادی قادر بر آن نیست .این مقاله به تبیین آیه و جایگاه آن از نظر وهابیت و
پاســخ به اشــکاالت ال،روســی میپردازد .با توجه به بررســیهای انجام ورفته ،وهابیت
درباره این آیه ادعا مینمایند بی اساس بوده و دلیل محکمی در این زمینه ندارند.
کلیدواژهها :وهابیت ،طلب از اولیا  ،سلیمان ،تفت بلقیس ،ال،روسی.

* کارشناسی مؤسسه مذاهب اسالمی و دانزآموخته مؤسسه داراإلعالم لمدرسة أهل البیت.

مقدمه
یکي از پایههای اســـتداللی وهابیت در تحریم و شـــرک دانســـتن ب،ضـــی از کارها مانند
حاجت خواســتن از ییرخدا ،این اســـت که م،تقدند چیزی را که از قدرت عادی بشـــر خارج
اســت ،جایز نیســت از ییرخدا بفواهیم .از این جهت درخواســت این امور از اولیای الهی را
شــرک میدانندا ولی این ادعای آنها باطل و بیاســاس اســتا زیرا اور چنین قدرتی برای
ییرخدا وجود داشته باشد و اعطالی از طرف خدا به آن شف باشد ،هیچ جنبه شرکآمیزی
ندارد و قدرت اینها در طول قدرت خدا بوده و به صـورت مسـتقل نیست .از طرفی هم در قرآن
مواردی از این قدرتها برای ب،ضی از افراد مشاهده میشودا برای مبال درخواست سلیمان
برای آوردن تفت بلقیس و جریان آصـ بن برخیا و ....نگارنده در این تحقیق در صـدد است تا
َ
َ َ ب ش
شب
َ
نظرات وهـابیت درباره آیه ق ََلليَلأ هُّيَلاملَل بؤاأ هي شُك َيأِِت ِِن ِب َع شر ِشهَلق شب َل شأن َيأُتين بم شس ِل ِم َي 1که داللت بر ی نوع
قدرت و ســـلطه ییبی ییرخدا دارد را مورد نقد و بررســـی قرار دهدا بنابراین تحقیق در این آیه و
امبات جواز طلب از اولیا و رفع اتهام شرک ،دارای اهمیت است.
تحقیقات ارزشـمندی نیز در این زمینه و سـلطه ییبی انجام شـده استا اما به صورت
مستقل ،مقاله یا کتابی نوشته نشده است.
روش کار در این مقاله ،توصـیفی وتحلیلی اسـت و از نگاه مفسـران اهل سنت به این
مسأله پرداخته میشود.
هـدف از این تحقیق امبات قدرت فوقال،اده برای ب،ضـــی از اولیا الهی و امبات جواز
اف،الی مبل دعا ،طلب دعا ،اســـتغامه و طلب حاجت از ییرخدا و ...و رفع اتهام شـــرک از
کســانی اســت که این اعمال را انجام میدهند .هممنین به شــبهات کتاب الدعیبومازلت ب
منبالهقعدةباالسنممع امر جیالن بن خضر ال،روسی ،در باره این آیه شریفه پاسخ میدهد.
ال،روسـی در کتاب خود برای رد توسل ،این آیه را آورده است و برای امبات مبانی خود ،آیه
را توجیه و تأویل کرده است.
 .1نمل ،آیه  .72سـلیمان وفت« :کدام ی
من بیاد ،نزد من حاضر نماید؟»
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از شـما قادر اسـت تفت بلقیس را قبل از این که او (بلقیس) مسلمان شود و پیز

آیا طلب امور خارقال اده از غیرخدا شرک است؟

وهابیان ،درخواسـت انجام کارهای خارق عادت را از اولیا الهی شرک میدانندا بنابراین
برای روشـن شـدن این مطلب ،مقداری در اینباره بحث میشـود .شکی نیست که برای هر
امر ممکنی -به حکم قانون علیت -علتی وجود دارد که م،لول بدون آن موجود نمیشـــود.
م،جزه انبیا و کرامات اولیا از این حکم مســـتبنی نیســـت و بدون علت محقق نمیشـــود.
نهایت آن که علتز از سـنخ علل طبی،ی نیسـت و این ییر از این است که قالل شویم اینها
بدون علت به طور مطلق موجود شدهاند .واهی تصور میشود که درخواست کارهای طبی،ی
1
از یك انسان شرک نیستا ولی درخواست کارهای خارقال،اده شرک است.
مودودی میووید«:اور از کســـی حاجتی بفواهد که از راه ییرطبی،ی برآورده شـــود و
خارج از توان سـنت طبی،ت باشد ،شرک است و مالزم اعتقاد به الوهیت کسی است که از
2
او درخواست شده است».
قرآن در ماجرای احضار تفت بلقیس موردی را یادآور میشود که در آن از فردی ییراز
نبی ،ی کار خارقال،ادهای درخواســـت شـــده اســـت که از حدود قوانین طبی،ی و مادی
بیرون اسـت .خداوند این عمل سلیمان را در کتابز ،به اصطال «تقریر» کرده است.
مورد احضار ،تفت بلقیس توسا یار سلیمان است.
ســلیمان  از حضــار در مجلس ،کار خارقال،ادهای را خواســت این که تفت بلقیس
ه ب َش
ُك يَلِتِن ب َع شر ِشَهَل
که در یمن بود را قبل از رسـیدن بلقیس و اصـحابز حاضر کنند و وفت :اي ش
ِ

ِ َ َّ
َ َ ش َشب
َ
َ َ ش ِ َ ش َّ َ
ى َ َ َ َ ٌّ
َ َ َ ش َ ب َ ش َ
ب
قَلمب ََ اّن ْل شي ُِ لقوی امي قَلل الذی
ق شبَل ان يأُتين م شس َ ِلمي قَلل ِْيريم ِمن اَِّن اََل ا ب ب ُِ ق شبل ان ُموم ِمن م
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ش َب ش َ ش
ِّ
َ ً شَب َ
َ
َ ش
َ
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َ ش َ ش َ ش َ َّ ش َ َ ش ب َ َ َ َّ َ ب
ْنَه ْ ِ
كس بم شس َا ِق ىرا ِْنه قَلل هذا ِم شن فْض َل َر....
ِاََل اَََل ك َب بَ ُِ قبل ان يراد اليب ُرفب فلمَل ر
م ِمن ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ســلیمان وفت« :کدامی از شــماها تفت او را پیز از آن که به حالت تســلیم بر من وارد
وردند ،نزد من میآورد؟» فردی از وروه جن وفت« :من آن را برای تو میآورم پیز از آنکه

 .1سبحانی ،ج،فر ،التوحعدبوالشركبفيبالقرآن ،ص .147-141
ً
 .2مودودي ،أبواألعلی بن أحمد حســـن ،المصنننات یألباعةاه بف بالقرآن« :14 ،لو طلب حاجة وأمرا لت،طی له من ییر
ً
ً
ً
المجری الطبی،ي وخارجا عن أطار السنن الطبی،یة کان شرکا ومالزما لالعتقاد بإلوهیة الجانب اآلخر المسؤول».
 .9نمل ،آیه  72و .45

19

از جای خود برخیزی (مجلس متفرق وردد) و من برای آن توانا و امین هسـتم» .کسی که
مقداری از کتاب آواه بود (آص ـ بن برخیا) وفت« :من تفت را پیز از آنکه چشــم برهم
5
بزنی حاضر میکنم» .وقتی سلیمان آن را حاضر دید ،وفت :این کرم پروردوار من است».
اور این طلب خارقال،اده از ییرخدا ،شرک است ،چطور سلیمان از اصحابز خواست
تـا تفت را از راه دور حاضـــر کنندا درحالی که این امر ییرطبی،ی بود؟ بنابراین باید وفت
طلب امر خارقال،اده شرک نیست.
سیدمحمد موسوی در کتاب شبهییبپعشیوة میووید« :بدیهی است که تفت بلقیس
بـا آن عظمـت را از راه دور آوردن ،آن هم در یـ چشـــم بر هم زدن ،کـار مفلوق عاجز
نیسـت ،بلکه ی عمل خارقال،اده اسـت و سـلیمان با این که میدانست این کار فقا در
قدرت خداست ،از اطرافیان میخواهد که این تفت را برایز حاضر کنند و از خدا این کار
2
را نفواست ،بلکه از مفلوقین خواست و از حاضرین در مجلسز درخواست کم کرد»ا
بنابراین از تقاضـا و اســتمداد طلبیدن سـلیمان جهت انتقال تفت بلقیس میتوان دریافت
که صـرف کمك خواسـتن و تقاضـا کردن ،شـرک نیسـت و خداوند این دنیا را دار اسباب و
مسببات و عالم علل وم،لوالت قرار داده است.
بنـا بـه تصـــری قرآن ،وروهی از بنـدوـان بروزیـده خـدا ،دارای قـدرت بر انجــام امور
خارقال،اده بودند و در مواردی از آن قدرت اســتفاده میکردند ،افرادی نیز به آنان مراج،ه
کرده و درخواسـت میکردند که از این قدرت استفاده کنند .اور علمای وهابی م،تقدند که
هیچکس جز خدا بر انجام این امور قادر نیست ،در این صورت این آیات برخالف آن وواهی
میدهند و اور درخواســت کاری از این طریق شــرک اســت ،چرا ســلیمان  و دیگران
درخواست کردند؟

 .1نمل ،آیه .45-72
 .2موسوی ،محمد ،شبهییبپعشیوة،
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َ

ه

َ َ ب ش
َ ب

َ َ

شب

َ

ش
ه َ
أن َيأُتين بم شس ِل ِمي
ُك يأ ِِتِن ب َع شر ِشهَل ق شبل
تبیین آیه قَلل يَل أُّيَل امللؤا أي ش
ِ

ِ

خداوند به حضـــرت ســـلیمان  ،مل عظیمی اعطا کرده بودا ازجمله باد و اجنه را
مســفر وی کرده بود و قدرت ســفن وفتن با پرندوان و دیگر حیوانات را به وی داده بود.
خداوند در ســوره نمل ،درباره قصــه ســلیمان  ،میفرماید« :هدهد خبری از ملکه ســبأ
آورد که خورشـید را میپرســتد و دارای تفت بزروی بود .ســلیمان برای اینکه ملکه سـبأ را
مطیع و مســـلمـان وردانـد و هممنین قـدرت خود را بـه نمـایز وذارد ،از بزروان مجلس
خواست قبل از اینکه ملکه و همراهانز وارد مجلس آنها شوند ،تفت را برایز بیاورند.
عفریتی از جن وفت« :من آن را پیز از آن که از مجلس خود برخیزی برای تو می آورم و
بر این نکارا توانا و مورد اعتمادم»1.در ادامه قرآن میفرماید کســـی که نزد او دانشـــی از
2
کتاب نالهیا بود ،وفت« :من آن را پیز از آن که چشم خود را بر هم زنی ،میآورم»».
ِ َ
ْم ِمن
شـــکی نیســـت که این کار خارق عادت بزروی اســـتا زیرا خداوند کســـی که 
الِاَل  داشت را قادر ساخت تا تفت به آن بزروی را از یمن به شام با آن مسافت طوالنی
ِ
3
قبل از ی چشم برهم زدن بیاورد.
َّ
ش
ش
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ش ب ِ َ
ِاَل اََل ك ب ب ُِ  که میووید  :اََل ك ب
در این آیات اشاره شده به  قَلل الذی ِْنه ِْ
م ِمن ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِبَ ُِ  بـا لف «أنا» اشـــاره بـه قدرت خودش دارد و به خودش نســـبت میدهد .از آنجا که
ســلیمان فرصــت کمی داشــتا زیرا بلقیس به اندازه ی فرســخ تا مل ســلیمان فاصــله
َ َ َب َ
داشـــت .وقتی عفریتی از جن میخواســـت تفـت را حـاضـــر کند ،وفت :قبل أن ُموم ِمن
َمقَلمک ،ی،نی برخاســـتن از مجلســـی که در آن به قضـــاوت مینشـــینی و تا فهر طول
میکشـیدا ولی سـلیمان سـریعتر از این را از حاضران میخواست 4.برای همین آص بن
َ
َ ب
َ
برخیا بلند شــد و وفتَ  :اََل ِك َب ِب ُِ ق شب َل شان َي شر َا َّد ال شي َب ُ شرف َب  و این نشــان میدهد کســی که
جزلی از علم کتاب را میداند ،قدرتز از اجنه نیز باالتر اسـت ،چه رسـد به کسـی که علم
ْ ْ م
ْ
قامك و انی عل ْی قه لق قوی امین.
 .1نمل ،آیه  .71انا قآت َّیك قب قه قبل ْان تقوم ق ْمن م ق
ْم
ْ َّ
ْ م
تاب انا قآتیك قب قه ق ْبل ان ی ْرتد ال ْیك طرفك .
 .2نمل،آیه  .45قال الذی قعنده قعلم قمن ال قک ق
 .3عنقری ،عبدالله بن عبدال،زیز ،کرامیألباالولعیءبدةاس بعقدی بف بضوءبعقعدةباهلبالسا بوالجمیع ،
 .4بغوی ،حسین بن مس،ود فرا  ،مهیلمبالتازیلبف بالتفسعربوبالتیویل ،ج.132 ،4

.13

12

کتاب را بهطور کامل داشته باشدا هممنین این آیات نشان میدهند که انسان این توان و
قدرت را دارد که کار خارق عادتی را با اعن الهی انجام دهد ،کاری که هرکســـی نمیتواند
آن را انجام دهد و ومان میشود تنها خدا قادر بر آن است.
طبری میوویـد«:در انجام این عمل مفســـران ،م،انی را آوردهاند و ب،ضـــی وفتهاند:
م،نی َ اَََل ِك َ َب ِبَ ُِ  قبـل از ی چشـــم برهم زدن این کار را کرد» 1.ابنکبیر نیز میووید:
2
«ی،نی چشمت را ببند و بازکن و این تفت را در نزدت حاضر ببین».
َّ
شَب ش َ ش
مراد از  الذی ْنه ْ ِ
ِاَل
م ِمن ال
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
شَب ش َ ش
ِ
ِاَل ِ  اختالف نظر دارند .ب،ضی او را «رجل من
ن
مفسـران در مورد  الذی ِْنه ِْم ِم ال ِ



8

بنیآدم» و اسمز را بلیفا و برخی اسم او را «آص بن برخیا» میدانند.
َّ
شَب ش َ ش
ً
ِ
ِاَل ِ  مینویســد« :وکان رجال فیما ذکر من
طبری در تفســیر آیه  الذی ِْنه ِْم ِمن ال ِ
بنیآدم» ،وی هر دو قول را مســاوی میداند 5.ابنکبیر بســیاری از اقوال ســل را مبنی بر
7
این که از بشـر بوده را نقل میکند 6.وی میووید« :مشــهور اسـمز را آصـ میدانند».
شــوکانی قول ابنکبیر را ترجی میدهد و او و واحدی این قول را به اکبر مفســران نســبت
9
میدهندا 8همانطور که ابوحیان و آلوسی ،آن را به جمهور نسبت میدهند.
در هر صــورت ،اینجا اســم چندان مهم نیســت ،بلکه مهم این اســت که این دو وروه
اتفاق نظر دارند که آن شف  ،بشر است و اکبر مفسران وفتهاند که مردی از بنیآدم بوده
که کار خارقال،ادهای انجام داده اســت .اختالف در اســم در حقیقت مطلب ،امری ندارد.
4

 .1طبری ،یزید بن جریر ،جیمعالبعین ،ج .157 ،11
 .2ابنکبیر ،اسماعیل بن عمر،بتفسعربالقرآنبالهظعم ،ج،7
 .9نمل،آیه .45
 .4طبری ،یزید بن جریر ،جیمعبالبعین ،ج ،11ص 158و .157
 .5همان.158 ،
 .6ابن کبیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسعربالقرآنبالهظعم ،ج.774 ،7
 .7ابن کبیر ،اسماعیل بن عمر ،البدای بوالاهیی  ،ج.87 ،8
 .8شوکانی ،محمد بن علی ،فتحبالقدیر ،ج171 ،4ا واحدی نیشابوری ،علی ،التفسعربالبسعط ،ج.873 ،13
 .9ابوحیان یرناطی ،محمد بن یوس  ،تفسعربالب ربالم عط ،ج 37 ،3ا آلوسی ،سیدمحمود ،ةوحبالمهین  ،ج،3
.774
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.857

این قولی است که طبری عکر کرده است و قالل به قول دیگری نشده استا درحالیکه در
عکر اقوال ،بـه طور یـالـب اقوال دیگر را میآورد .برخی از مفســـران در پی امبات این کار
توســـا خود ســـلیمان بودهاند .ابنجوزی وقتی اقوال را عکر مینماید ،ترجیحی بین اقوال
نمیدهد و این اقوال را از م،لبی حکایت میکند 1.م،لبی ،قول به آصـ را به اکبر مفسران
ش َ ب شِ َ
2
م ِمن
نســـبـت میدهد .بیضـــاوي در تفســـیر خود میووید« :اولین قول در مورد ِْ نَه ِْ
ش
3
ِاَل ِ  ،آص بن برخیا است».
ال ِ
ش َ ب شِ َ
م ِمن
در حاشـیه کتاببالابواأل ابنتیمیه ،طویان میووید« :هشت قول در مورد ِْ نه ِْ
ش
ِاَل ِ  وجود دارد ،مشهور وفتهاند سلیمان است ...و اکبر مفسران وفتهاند او آص بن
ال
ِ
4
برخیا پسرخاله سلیمان است ،راستگو بود و اسم اعظم میدانست» .وی در همان پاورقی
به تفســیر بغوی وقرطبی ارجاع میدهدا درحالیکه بغوی در مهیلمالتازیل میووید« :اکبر
شَب ش َ ش
ِ
ِاَل ِ  ،آصـ بن برخیا است» 5.همانطور
مفسـران م،تقدند که منظور از ِْ نه ِْم ِمن ال ِ
که در عبارت بغوی آمده است ،وی قول اکبر و جمهور مفسران را آص بن برخیا میداندا
درحالی که بنصـال طویان خالف قول جمهور میووید« :اشـهر اقوال این است که خود
سـلیمان  بوده اسـت»ا ولی در ادامه قول اکبر مفسران را میآورد که قالل به آص بن
برخیا بودند.

 .1ابنجوزی ،أبوالفرج عبدالرحمن بن علی ،زادالمسعر ،ج.135 ،7
 .2م،لبی ،احمدبن ابراهیم ،الکشفبوالبعینبعنبتفسعربالقرآن ،ج،3
 .3بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،تفسعربالبعضیوی ،ج.171 ،4
 .4ابنتیمیـه حرانی ،احمد بن عبدالحلیم ،الابواأل ،تحقیق عبدال،زیر بن صـــال الطویان ،ج« .557 ،1واألقوال في الذي
عنده علم من الکتاب ،وأحضـر عرش بلقیس کبیرا ،تصل للی ممانیة أقوال و من أشهرها أنه سلیمان  ...وقال أکبر المفسرین:
ً
هو آص بن برخیا ابن خالة سلیمان ،وکان صدیقا ی،لم اسم الله األعظم الذي لعا مدعي به أجاب ،ولعا مسول به أعطی».
ْ م ْ
ْ
َّ
تاب،
 .5بغوی ،حســـین بن مســـ،ود فرا  ،مهنیلمبالتازیلبف بتفسنننعربوبالت ویل ،ج« .132 ،4فقال ال قذي قعنده قعلم قمن ال قک
َّ
ْ ْ
ْ
م
ْ م
م
قم
واختلفوا قف قیه فقال ب ْ،ضـ مه ْم :مهو قج ْب قریل .و ققیل :مهو ملك قمن المال قلک قة أ َّید الل مه قب قه نبیه ســلیمان وقال أ کب مر ال ممف ِسـ قرین :مهو آصـ
بن برخیا.»...
.815
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قرطبی نیز میووید«:اکبر مفسران به آص بن برخیا قالل هستند و در ادامه روایتی از
1
عایشه نقل میکند که مابت کند آص اسم اعظم میدانسته است».
همانطور که میبینیم «الطویان» خالف وفته «قرطبی» ادعا میکند که سلیمان این
کار را کردا ولی اکبر مفسرین به وفته قرطبی «آص بن برخیا» را عامل این کار میدانند.
در بسیاری از کتب تفسیری اهل سنت بر این تصری شده است که آص را عامل این کار
میدانند.2
شَب ش َ ش
ّ
ِ
ِاَل ِ  ،سلیمان است
رد قول به اینکه ِْ نه ِْم ِمن ال ِ
در برخی از تفاســیر دیده میشــود که «اشــهر اقوال» را قول به ســلیمان میدانند .این
خطالی بزرگ است که برخی از مفسران مرتکب شدهاندا3ولی نتوانستند قول اکبر و جمهور
مفسران را انکار کنند.
شَب ش َ ش
ِ
ِاَل ِ  ،ســـلیمان بوده
ســـیاق آیات نیز این قول را رد میکند که  الذی ِْنه ِْم ِمن ال ِ
ب
اسـتا زیرا خود سـلیمان خطابز به دیگران (م)) اسـت و میفرماید  :هأيُك َي َِلِت ین ِب َع ِرشهَل و
اینجـا عفریتی از اجنه در جواب میووید« :من این کار را انجام میدهم» .ســـلیمان چون
ش َ ب شِ َ
4
م ِمن
زودتر از آن وقتی را میخواهــد کــه جن میخواهــد بیــاورد ،بنــابراین  الَذی ِْنَه ِْ
ً
ش
اَل  بلند میشــود و میووید« :من ســریعتر از او تفت را میآورم»ا  ى
فلمَل راس بمسَ ََا َقرا،
ِ
ال
ِ
ِ
َ
ســلیمان وقتی تفت را در نزدش حاضــر میبیند ،میووید :هذا ِمن فْضَ َِل َر ِّ .ابنکبیر به
ابنجوزی ایراد میویرد و میووید« :آیا میشــود که از (م)) چیزی طلب کند ب،د خودش
جواب خودش را بدهد؟ که در این صـورت آیه اینطور میشود :أيُك يَلِت ین بعرشَهَل أََل كايک بُ؟

 .1قرطبی ،الجامع الحکام القرآن ،ج« .854 ،17أکبر المفســرین علی أن الذي عنده علم من الکتاب آص ـ بن برخیا وهو
من بني لسـرالیل ...وقالت عالشـة رضـي الله عنه قال النبي صلی الله علیه وسلم«:لن اسم الله األعظم الذي دعا به آص بن
برخیا یا حي یا قیوم».
 .2برای مطال،ه بیشــتر رک :مهینيبالقرآنبالا یس ،تفسننعرباانأايحیتمبالرازي ،تفسننعربأاوبالتع بالسننمردادي ،تفســیر ابنزمنین،
مداةكبالتازیل ،حقیئقبالت ویل (تفسننعربالاسننفي) ،الم رةبالوجعزبفيبتفسننعربالکتیابالهزیز ابن عطیة األندلســي ،تفسننعربالهزبانبعبدب
السمم ،تاویربالمقبیس فیروزآبادی ،تفسعربالجملعن المحلي و دةالماثوة سیوطی ،فتحبالقدیر شوکانی و بةوحبالمهین آلوسي.
 .3ابنعبیمین ،محمد بن صال  ،ستست بلقیءاألبالبیابالمفتوح ،ج .13 ،112
 .4ابنجوزی ،ابوالفرج ،زادالمسعر ،ج.777 ،7
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برای همین ابنکبیر این قول را خیلی ب،ید و یریب میداند و نقلشده است که «سهیلی»
این قول را (که خود سـلیمان این کار را انجام داده) ضـ،ی میداند و میووید« :با سیاق
1
آیه مناسب نیست».
ابوحیان نیز در تفسیر خود وفته است« :أنه من أغرب االقوال» 2.واحدی این قول را به
م،تزله نســبت داده و دلیل اختیار کردن این قول را شــر داده اســت« :م،تزله به خاطر
انکار کرامت اولیا  ،این قول به ســلیمان را اختیار کردهاند که خالف قول مفس ـران اســت.
َ
صحی نیستا چرا که جمله أ َََل ِك َب ِب ُِ خطاب به سلیمان است و بگوییم منظور از (عنده
شَب
3
علم من الکتاب) نیز سلیمان است» .یرناطی کلبی در تفسیر خود میووید:قَلل الذی ِْنه
ش َ ش
ِ
ِاَل  ،همان آص ـ بن برخیا اســت و قول به ســلیمان ب،ید اســتا 4درحالیکه
ِْم ِمن ال ِ
علمـا وفتهاند« :هر تأویل و م،نایی برای لف  ،در صـــورتیکه دلیلی از ســـیاق ویا قرینه
5
مقتضی نباشد ،از انواع تأویل باطل است».
شَب ش َ ش
ِ
ِاَل ِ  ،جبرلیل و یا فرشــتهای از ماللکه
اقوالی مبنی بر این که مراد از ِْ نه ِْم ِمن ال ِ
باشــد ،وجود دارد 6.این اقوال نیز همانند قول قبلی ،مفال قول اکبر مفســران اســت که
میوویند مراد ،مردی از بنیآدم اسـتا اور چه این قول شـامل اقوال شـاعی نمیشود که
مفال آرای سـابق اسـتا ولی وقتی در کالم سلیمان تأمل میشود ،میتوان دریافت که
در صدر قول( ،ایها المأل) است و این لف داللت میکند که این کار از ماللکه و یا جبرلیل
نبوده اسـت .مفاطب سـلیمان وروهی از اشـراف و سران قوم و جماعتی بوده که سلیمان
برای مشاوره آنها را دعوت میکرده است.
 .1ابن کبیر ،اسماعیل بن عمر ،البدای بوالاهیی  ،ج.87 ،8
 .2ابوحیان ،محمدبن یوس  ،الب ربالم عط ،ج« :45 ،2این قول خیلی ب،ید است».
 .3واحدی نیشــابوری ،علی ،التفسننعربالبسننعط ،ج ،13صــ « .845-871والی هذا القول عهب الم،تزله انکارا لکرامة الولی
م
ْ َّ
وهذا القول الیصـــ النه خالف ما علیه المفســـرون ،والن الفطاب فی قوله (انا قآتیك قب قه ق ْبل ان ی ْرتد ال ْیك ط ْرفك ) لســـلیمان
ْ
ْ
وکی یص آن یقال(الذی قع ْند مه قعلم قمن ال قکتاب) هو سلیمان».
 .4یرناطی کلبی ،محمد بن احمد ،التسهعلبلهتومبالتازیل ،ج.158 ،8
 .5ابنقیم الجوزیه ،الصواعقبالمرست باانبدعم ،ج.15 ،1
 .6ابنجوزی ،ابوالفرج ،زادالمسعر ،ج.135 ،7
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مراد از مأل در آیه
فیروزآبادی در دیموسالم عطبمیووید« :المأل کجبل :التشاااور و االشااراو و العلیة و
برترین قوم و
الجماعة و ...القوم ذوو الشاااار » 1.م) مانند کوه ،ی،نی مشـــاوره ،بزروان،
ق
قبیله ...عدهای که مشاورند.
ابنمنظور می نویسد« :م) ی،نی رؤسا و یا به م،نی جماعت است» 2.و قولی نیز م) را
بزروان قوم ،رؤسـا و کسـانی که وفتهشـان مورد قبول اسـت ،مشـاوران و کسانی که برای
اداره امور دور هم جمع میشوند ،میداند.
ابنجریر طبری میووید« :م) وروهی از مردان هسـتند که زنی در میانشـان نباشد».
وی م) را مقید به رجال کرده اسـت 3.قرطبی میووید« :المأل ،األشراو من الناس» .وی
ْ َأ
م) را مقیـد بـه بزروان از (الناس) ی،نی انســـان میکند .در جای دیگر میووید« :ال َمأل،
بزروـان قوم و رلیس آنها» .ابنالجوزی میووید« :مراد
أشاااراو القوم ورهماااا م4.ی،نی
ق
5
کسانی است که مورد توجه مردم و از بزروان هستند».
ففر رازی در مفیتعحبالغعب یا التفسعربالکبعر میووید« :مراد ازم) ،کسانی هستند که
6
در مجلسی حضور دارند».
اشــراف از مردم اســت ،این قول تقویت میشــود که مراد از
حال که مراد از کلمه م)،
ق
الذی عنده علم من الکتاب مردی از بنیآدم اســت نه ماللکه زیرا ســلیمان م) را خطاب
قرار داده اســـت .با این وصـــ  ،این مرد از اولیا خداســـت 7،کارش خارق عادت بوده و
کرامتی است که در قرآن آمده است .با صرف نظر از چگونگی این عمل خارقال،اده (آورده
 .1فیروزآبادی ،مجدالدین ،القیموسبالم عط ،ج 82 ،1فصل میم باب همزه.
 .2ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسنینبالهرا ،ج« .151 ،1المال  :الرؤسـا ،سموا بذل النهم مال بما یحتاج الیه والمال
مهموز مقصـــور :الجمـاعـة وقیل اشـــرف القوم ووجوههم ورؤســـاهم ومقدموهم الذین یرجع الی قولهم .المال انما هم القوم
عووالشارا والتجمع لالدارا».
 .3طبری ،ابنجریر ،جیمعبالبعین ،ج.158 ،11
 .4قرطبی ،محمدبن احمد شمسالدین ،الجیمعبالحکیمبالقرآن ،ج.847 ،7
 .5ابنجوزی ،ابوالفرج عبدالرحمن بن علی ،زادالمسعر ،ج« .731 ،7فأما الم) ،فهم الوجوه من الناس و األشراف».
 .6رازی ،محمد بن عمر ،مفیتعحبالغعب ،ج.772 ،87
 .7عنقری ،عبدالله ،کرامیألباالولعیءبدةاس بعقدی بف بضوءبعقعدةباهلبالسا بوالجمیع .17 ،
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چشم برهم زدن) 1،این کار واقع شده و قرآن شاهد

شـدن تفت از یمن به شام قبل از ی
بر آن است.
محمدعلی صـــابونی در کتاب صنننفوةبالتفیسنننعر میووید« :من عنده علم قمن الکتاب
آص بن برخیا است» 2.وی در کتاب پعغمبریبوبپعیمبرانبدةبدرآن نیز میووید« :مفسران
وویند :این مرد آصـ بن برخیا پسـرخاله سلیمان بوده است .او اهل صال و والیت بود و
این عمل ازجمله کرامات وی به حساب میآمد و کرامات اولیا مابت و محقق است .ب،ضی
از مفســران وفتهاند :آن کســی که عرش را آورد ،خود ســلیمان بود و این کار را به عنوان
م،جزه سلیمان تلقی میکنندا اما سهیلی و ابنکبیر این سفن را مردود دانسته و وفتهاند:
ً
3
این سفن جدا ییرممکن و یریب استا چون سیاق کالم این م،نی را تالید نمیکند».
شَب ش َ ش
ِ
ِاَل ِ  چه کســی اســت؟ وی در جواب
از ابنعبیمین ســؤال شــد  :الذی ِْنه ِْم ِمن ال ِ
وفت« :برخي از مفســران وفتهاند :مرد صــال  .اما قول به ســلیمان ،خطای بزروی اســت که
َ
شَب ش َ ش
ََ
َ َ َ ش
ِ
ِاَل  در جواب وفته است أََلك بب ُِق شبلأن
ال
مفسـران مرتکب شدهاندا زیرا  الذی ِْنه ِْم ِمن ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ب
5
َي شر َا َّد ِإل شي َبُ شرف َب .4چگونه دوباره سلیمان خودش را مفاطب قرار میدهد؟»
سـیدقطب ترجی می دهد که او کسی ییر از سلیمان بوده باشد و دلیلز آن است که
اور مراد سـلیمان می بود ،خداوند مت،ال در سیاق عبارت به نام او تصری میکرد ،حالآن
که در مقام بیان داســـتان ،نام او را نهان داشـــته اســـت و هیچ انگیزه ای هم برای نهان
داشـتن نام او در چنین مقامی که مقتضـی بیان است ،وجود نداردا پس م،لوم میشود که
6
او کسی جز سلیمان بوده است.

 .1طبری ،محمد بن جریر ،جیمعبالبعینبعنبت ویلبالقرآن ،ج.158 ،11
 .2صابونی ،محمد علی ،صفوةبالتفیسعر ،ج.758 ،8
 .3صابونی ،محمد علی ،پعغمبریبوبپعغمبرانبدةدرآن ،مترجم محمد مالزاده.775 ،
 .4نمل ،آیه.45
 .5ابنعبیمین ،محمد بن صال  ،ستست بلقیءاألبالبیابالمفتوح ،ج .13 ،112
 .6قطب ،سیدمحمد ،ف بظملبالقرآن ،ج.8741 ،5
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ش

شَب
هْ ش ِ
م
عبدالرزاق صــن،انی از م،مر از کلبی و هممنین از قتاده نقل میکند که  الذی ِْن ِ

َ
ِاَل ِ  شفصی از ابنآدم است.
ِمن ال ِ
َّ
شَب ش َ ش
ِ
ِاَل ِ  میووید« :جمهور مفسران
آلوسی در تفسیر خود درباره  قَلل الذی ِْنه ِْم ِمن ال ِ
ازجمله ابنعباس ،ابنرمان و حسـن میوویند که بنا بر قول مشهور ،وی آص بن برخیا،
وزیر ســلیمان اســت» .وی اقوال دیگر در مســأله را عکر میکندا از جمله قول جبالی که
میووید« :وی همان سلیمان است» .آلوسی در رد قول جبایی میووید« :این قول اشتباه
اسـتا زیرا جمله مستأنفه بوه و درصدد بیان است .آیه مذکور داللت بر شرافت علم دارد و
َ َ َ َ ش َ َ َّ َ َ
ََ
این کرامت به خاطر داشتن همان علم صورت ورفت و خطاب در أََل ك ب ب ُِ ق شبل أن ي شراد إل شيب
ِ
ِ
ِ
َ ب
ُ شرف َب به عفریت اســتا درحالیکه اجنه این کار را انجام ندادند ،بلکه جمله اســتفهامیه
2
خطابز به قوم است نه اجنها چنانمه در بحث (م)) وذشت».
1

رد قول فخر رازی توس آلوسی
َّ
شَب ش َ ش
ِ
ِاَل ِ  را ســلیمان  میداند .دالیل ففر رازی در
ففر رازی منظور از الذی ِْنه ِْم ِمنال ِ
عیل بیان میشود:
 .1موصـول در لغت برای شـف م،ین وضـع شده استا پس آن شف م،لوم همان
سـلیمان اسـت و لف به وی انصراف دارد ،اور چه آص نیز در مضمون صله مشارکت داردا
ولی سلیمان اتم این صله است ،چون پیامبر است .او نسبت به امتز به کتاب اعلم است.
 .8احضــار عرش با آن ســرعت ی مقام واالیی میخواهد .اور این کار را ییرســلیمان
انجام دهد در این صورت بر سلیمان برتری مییابدا حال آنکه این امر جایز نیست.
 .7اور سلیمان در احضار تفت ،به امتز نیازمند باشد ،از چشم مردم میافتد.
 .4فاهر قول «هذا من فضـــل ربی» اقتضـــا میکند که این کار خارقال،اده به دعای
سلیمان انجام شود.
 .1صن،انی ،عبدالرزاق ،تفسعربالقرآن ،ج.28 ،7
 .2آلوسی ،محمودبن عبدالله ،ةوحبالمهین  ،ج،15
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َ
ايک ،1این قول را رد میکندا چون در ییر
آلوسی و دیگران وفته اند :خطاب در أََل ءك
این صورت ،مناسب بود قرآن میفرمود« :آتی به» وقتی آن را آورد ،نه اینکه بفرماید  ى
فلمَل
ركسا وقتی آن را دید .آلوســی در ادامه نیز میووید« :اقدام نکردن شــف ســلیمان بر
آوردن تفت ،دلیل بر ناتوانی وی نبود ،بلکه عادت پادشاهان این است که بنا به مصالحی،
کـاری را کـه خود قـدرت دارند به دیگری واوذار میکنند» .وی هممنین از قول محیالدین
عربی آورده اســت که« :این که یکی از یاران ســلیمان چنین کار خارقال،ادهای را انجام داد،
برای تببیـت مقام و منزلت ســـلیمان نزد حاضـــران ،بهتر بود از آن که خود به این کار اقدام
میکرد».
قیصری در این باره وفته است« :سلیمان ،قطب و خلیفه زمان خویز بود و بسیار کم
اســت که اقطاب به طور مســتقیم برای خودشــان در عالم ،خرق عادت و تصــرفی کنند و
خداوند همراهی عالمان امین و واالمقام را به آنان کرامت فرموده که کارها و امورشـــان را
2
به وسیله آنان انجام میدهند».
آلوسی میووید« :شاید سلیمان خواسته به وسیله یکی از یارانز این کار انجام وردد تا
نشان دهد که این کار را ی زیردست وی انجام داده نه خودش تا دلیل بر بزرویز باشد.
الزمه این سفن این نیست که سلیمان قدرتی بر انجام آن نداشته استا زیرا عادت ملوک
این بوده که زیردستان را به خاطر مصلحتی به کارهایی وادار میکردند که خودشان قادر بر
آن بودند .در فصــو الحکم آمده اســت که ب،ضــی از اصــحاب ســلیمان این کار را انجام
3
دادند تا سلیمان در نزد حاضرین با عظمت یاد شود».
ش َ ش
ِ
ِاَل ِ  و نفرمود« :علم الکتاب» ،شاید خواسته است تا
اینکه قرآن فرمودِْ  :م ِمن ال ِ
عظمت کسـی که علمالکتاب را دارد مشف شود و اال موضوعیتی نداشت که این کار را
ً
کسی انجام دهد که فقا جزلی از علم را داشته است و قط،ا خود سلیمان علم کتاب را
به صورت کامل و أتم داشته است.

 .1من آن را برای تو میآورم.
 . 2آلوسی ،محمود بن عبدالله ،ةوحبالمهین  ،ج.112 ،15
 .3آلوسی ،محمود بن عبدالله ،ةوحبالمهین  ،ج.112 ،15
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ممکن است که ییر پیامبر دارای کرامتی باشد که آن پیامبر در آن کرامت با وی شریك
نباشـد ،چنانکه مریم میوه و یذای بهشـتی میخوردا ولی زکریا از آن محروم بود و
1
این فضیلت مریم موجب برتری وی بر زکریا  نیست.
جایگاه این آیه در نزد علماء
این آیه در میان اهل ســنت ،بیشــتر در مســالل مربو به بحث کرامات اولیا مطر
وردیده اســـتا از جمله در کتاب کرامیألباولعیءباللکیی مطر شـــده اســـت 2.وی در این
کتـاب روایـات مربو به کرامت آصـــ را عکر مینماید .بیشـــتر روایات« ،عنده علم من
الکتاب» را ییر سـلیمان از بنیآدم میدانند و روایتی مبنی بر این که خود سلیمان این کار
را انجام داده باشد ،وجود ندارد.
در بحث کرامات اولیا و صالحان ،روایات و احادیث زیادی نقل شده استا چنانمه در
موط میلک ،مجمعبالزوائد ،کازبالهمیل ،سننانبداةم  ،مسننتدةكبحیکم و ییر اینها نقل
شده استا 3در حالیکه شحامة محمد صقر میووید« :تا آنجا که میدانیم قصه آص بن
برخیا در هیچ حدیث مرفوعی از پیامبر وارد نشـــده اســـت» 4.ابنتیمیه این آیه را در کتاب
دیعدةبف بالمهجزاألبوالکرامیأل عکر نموده و برای قدرت خارقال،اده ،قصه آص بن برخیا
را مبـال میزنـد 5.وی در کتـاب دیگر خود درباره فرق م،جزه با کرامت میووید« :کرامت
مانند طیاالرض برای ولی خدا و یا تسفیر اجنه است ،همانطور که در قصه تفت بلقیس
ش َ
َ َ َب
َ َ ش ِ
7 6
ريم ِم َن اَِّ ِّن أ َََل ِك َب ِب ُِ ق شب َل أ شن ُم َوم ِم شن َم َق َِلم َب.» ...
آمده است :قَلل ِْي
ِ

 .1همان ،ج ،15ص .112 -111
 .2طبری اللکالی ،هبة الله بن الحسن ،کرامیألبأولعیءبالت بعزوجل ،ص  38-31و .28-32
 .3برای مطـال،ـه بیشـــتر رک :موطن بمنیل  ،ج  ،8کتاب الجهاد ،باب 87 ،81ا مجمعبالزوائد ،ج14724 ،157 ،1ا
کازالهمیل ،ج132 ،17ا سانبالداةمي ،ج17 ،57 ،1ا مستدةكبال یکم ،ج 7481 ،874 ،4به ب،د.
 .4شحاتة ،محمد صقر ،کشفبشبهیألبالصوفع .43 ،
 .5ابنتیمیة حرانی ،احمد بن عبدالحلیم ،دیعدةبف بالمهجزاألبوبالکرامیأل.85 ،
 . 6نمل :آیات 71و.45
 .7ابنتیمیة حرانی ،احمد بن عبدالحلیم ،الجواابالص ن عحبلمنبادلبدینبالمسننعح ،ج 173 ،7و برای مطال،ه بیشــتر رک:
جیمعبالرسیئل ،ج 124 ،8و الغنیمان ،عبدالله بن محمد ،شرحبالهقعدةبالواساع  ،ج.111 ،1
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الغنیمـان نیز در شنننرحبالهقعندةبالواسننناع  ،باب انواع الکرامات میووید« :اما نیرو و
َّ
شَب ش َ ش
ِ
ِاَل ِ  فرموده اســـت ،هنگامی که
تأمیرات آن ،مانند آنمه قرآن درباره الذی ِْنه ِْم ِمنال ِ
ســلیمان در جلســه خود خطاب کرد :أيُك يأِتِن بعرشََهَل؟- ی،نیا عرش بلقیس -درحالیکه
َّ
شَب ش َ ش
 الذیْنهْ ِ
ِاَل ِ  که
ن
م
م
تفت در یمن بود و ســلیمان در فلســطین ...و آن شــف
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
1
تفت را آورد ،پیامبر نبود».
طـه الزینی نیز در مقـالـهای بـا عنوان «اولعنیءالتن » بتحت عنوان نماعج من الکرامات
میووید« :از جمله این کرامات ،کرامت آص بن برخیا بود که وقتی سلیمان از یارانز
خواست تفت بلقیس را احضار نمایند ،وی این عمل را انجام دادا درحالیکه جنیان مسفر
سلیمان بودند و اینها قادر بر کاری بودند که انسان بر آن قادر نبودا ولی آص توانست بر
اجنه پیروز شودا زیرا وقتی جن در جواب سلیمان وفت :من قبل از اینکه از مقام قضاوت
برخیزی ،آن را حاضـر مینمایم ،آصـ وفت :من آن تفت را قبل از ی چشم برهم زدن
2
حاضر میکنم».
هممنین نووی در کتاب استینالهیةفعن در بحث کرامات االولیا و مواهبهم میووید:
«ازجمله آیات دال بر کرامت اولیا قصه صاحب سلیمان است» .در ادامه میووید« :علما
وفتهاند وی پیامبر نبود  ...در جلسـه سلیمان مردی صال و از اولیای خدا به نام آص بن
َ َ َ َ ش َ َ َّ َ َ
ََ
برخیا حضــور داشــت ...وی در جواب درخواســت ســلیمان وفت :أََل ك ب ب ُِ ق شبل أن ي شراد إل شيب
ِ
ِ
ِ
َ ب
ُ شرفَ َبا درحـالیکـه این تفت با دیوارهای محکم و با نگهبانان محافظت میشـــدا ولی
آصـ آن تفت را در مقابل سـلیمان از یمن به بیتالمقدس با ی چشم برهم زدن انتقال
3
داد ...این کرامت برای آن مرد صال بود.»...

 .1الغنیمان ،عبدالله بن محمد ،شر ال،قیدا الواسطیة ،ج.17 ،75
 .2الزینی ،طه ،مقاله «اولعیءالت » ،مجلة الجام،ة اإلسالمیة بالمدینة المنورا ،ج ،7ش .845 ،17
 .3نووی ،یحیی بن شـرف ،استینبالهیةفعن ،ص  .817-115نگارنده این مقاله در خالل تحقیقات متوجه شد که در نرم افزار
مکتبة الشــامله مباحث مربو به کرامات اولیا در کتاب بســتان ال،ارفین حذف وردیده اســت و در اینترنت در دانلود این کتاب
این عنوان در آنها نیست.
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رشـــیـدرضـــا در مجله المایة ،در مقاله حججبمثبت بالکرامیأل میووید« :دلیل چهارم
ازجمله ادلهای که برای امبات کرامت اسـت و سبکی در کتابز عکر کرده ،قصه آص بن
برخیا است که تفت بلقیس را با ی چشم برهم زدن حاضر نمود .اکبر مفسرین نیز مراد از
َّ
شَب ش َ ش
الذیْنهْ ِ
ِاَل ِ  را آصــ میدانند .آنمه از صــحابه و صــالحین در مورد کرامات
ن
م
م
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
1
رسیده ،به حد تواتر و بیزازحد شمارش است» .هرچند وی در ادامه ،این حجت را به عنوان
کرامت قبول نمیکند و به عنوان م،جزه سلیمان برمیشماردا ولی قول سبکی در این مسأله
را رد نمیکند که قصــه آصــ و احضــار تفت بلقیس ،به حد تواتر اســتا بنابراین جا دارد،
درباره کرامت و جایگاه آن مفتصری بحث شود.
کرامت
کرامت عبارت از کارهای خارقال،اده ای اسـت که به منظور امبات فضیلت و منقبت آنان
توســـا اولیا الهی انجام می ویرد ،بدون این که با ادعای نبوت همراه باشـــد .کرامتی که از
اولیا الله صـادر میشـود با م،جزه انبیا الهی یك ما به االشترا و یك ما به االمتیاز دارد :ما
به االشــترا آن اســت که هر دو عبارتاند از انجام کارهای خارقال،اده که دیگران از انجام
آن عاجزند پس هر دو هم م،جزهاند و هم عامل کرامتا اما ما به التفاوت آن دو این اســـت
2
که م،جزه همراه با ادعای نبوت و به دنبال آن استا ولی کرامت همراه با این ادعا نیست.
حـال ســـؤال این اســـت که آیا کارهای خارقال،اده و یا م،جزه به م،نای لغوی آن ی،نی
عاجز کننده ،مفت به انبیا است و به دست انسانهای دیگر محال است که انجام بگیرد
یا اختصاصی نبوده ،بلکه توسا اولیا الهی هم تحت عنوان کرامت قابل تحقق است؟
در این زمینه دو نظریه وجود دارد:
 -1جمهور م،تزله برآنند که م،جزه و اف،ال خارقال،اده مفصـو به انبیا است و از
دیگران صادر نمیشود.
 .1رشیدرضا ،محمد ،مجت بالمایة ،ج.428 ،8
 .2محمدی ،علی ،شرحبکشفبالمراد.777 ،

11

 -8ب،ضـــی از م،تزله مبل ابوالحســـین بصـــری و جماعت اشـــاعره برآنند که م،جزه
اختصـا به انبیا ندارد ،بلکه از اولیا الهی هم قابل صـدور هستا ولی همراه با ادعای
نبوت نیســـت .علمـا امـامیه نیز همین را پذیرفته اند و برای امبات این مطلب شـــواهد و
نمونه های خارجی اراله نموده اند که در آنها م،جزه به دسـت ییر پیامبر فاهرشده استا
پس اختصاصی نیست و آن شواهد عبارتاند از:
 -1داستان حضرت مریم و مالده آسمانی:
قرآن در ســـوره آلعمران داســـتان حضـــرت مریم را وزارش میدهد و در آیه 73
ش
َ ب َ َّ َ
ب َّ َ َ َ َ َ ش َ َ َّ لم شح َ َ َ َ ش َ
َ ش ب َ ش ش َّ َّ
ش ً َ َ
ش
اه إن
ب هذا؟ قَللم هو من ْند
می فرماید:كلمَل دخل ْليهَل ز
َكيَل ا ِ را َجد ِْندهَل ِرزقَل قَلل يَل مرَي أّن ل ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
1
َّ َ
اه َي شر بز بق َم شن َي ب
شَلء ِب َغ ش ِْي ِحسَل .
2
 -8داستان آص برخیا و آوردن تفت ملکه سبا ی،نی بلقیس:
َ َه ش َ َ ب ش
4 9
قرآن داستان سلیمان و بلقیس را در سوره نمل میفرماید:قَلل يَلأ َُّيَلاملَل بؤاأ هي شُك َيأِِت ِِن ِب َع شر ِشهَل . ...
اســماعیل حقی در تفســیر این آیات میووید« :در کتاب (التأویالت النجمیة) آمده که
ســـلیمان  میدانســـت که در میان امتز کســـانی هســـتند که دارای کرامتاند .وی
خواســـت کرامتز را فاهر نماید تا دیگر امتها بدانند که کســـانی هســـتند که میتوانند
کرامت داشته باشند و هیچ مؤمنی کرامت اولیا را انکار نکندا ولی م،تزله انکار میکنند...
در این آیات به دو دلیل کرامت مابت استا اول این که جنی ادعا کرد که این کار را قبل از
بلند شـدن از مقام سـلیمان انجام دهد و سلیمان نه تنها انکار نکرد ،بلکه میخواست این
عمل سـریعتر از آن انجام ورددا چون میخواست مابت کند وقتی ی جن قادر بر این کار
 .1زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می شـــد ،نزد او ننوعی ا خوراکی می یافت .نمی اوفت« :ای مریم ،این از کجا برای تو آمده
است؟ ناو در پاسخ میاوفت« :این از جانب خداست ،که خدا به هر کس بفواهد ،بیشمار روزی میدهد .آلعمران،آیه .73
 .2محمدی ،علی ،شرحبکشفبالمراد.773 ،
 . 3نمل :آیات  72تا .45
 .4سـلیمان وفت :کدامی از شماها تفت او را پیز از آنکه به حالت تسلیم بر من وارد وردند ،نزد من میآورد؟ فردی از وروه
جن وفــت :من آن را برای تو میآورم پیز از آنکــه از جــای خود برخیزی (مجلس متفرق وردد) و من برای آن توانــا و امین
هسـتم ،نزد سـلیمان کسی بود که مقداری از کتاب آواه بود(آص بن برخیا) وفت :من تفت را پیز از آنکه چشم برهم بزنی
حاضر میکنم وقتی سلیمان آن را حاضر دید ،وفت :این کرم پروردوار من است.
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َّ

َ

ش

ش

ش ب ِ َ
ِاَل ِ ،
اســت ،چرا ی
انســان نتواند این کار را انجام دهد؟ دوم این که  الذی ِْنه ِْم ِمن ال ِ
همان آصـــ بن برخیا اســـت که وزیر ســـلیمان بود و پیامبر نبود و قرآن بر جواز کرامات
1
خارقال،اده برای اولیا دلیل محکمی است که قدریه آن را انکار میکنند».
در کتاب الموسوع بالفقهع آمده است« :الکرامة بمعنی ظهور أمر خارق للعاد علی ید
غیر نبيّ» کرامت ،ی،نی امری خارقال،اده که به دســت ییر پیامبری فاهر شــود .جمهور
اهل ســنت ،فاهر شــدن امر خارقال،اده توســا مؤمنی صــال که از طرف خداوند ورامی
باشد و این عمل را انجام دهد نامر خارقال،اده واقع شده باشدا ،جایز میدانند .دلیل جواز
این عمـل این اســـت که بر فرض وقوع آن ،ف،ل محالی الزم نمیآید .برای وقوع آن ،به
قرآن اسـتدالل میکنند که در آن به قصـه مریم و زکریا و قصه آص بن برخیا ،هممنین
کراماتی که به دسـت صـحابه صـورت ورفته ،چه در زمان حیاتشـان و چه ب،د مروشان،...
2
اشاره شده است.
در کتاب مختصراالجوا باالصولع  ،از عبدال،زیز السلمان ،در رابطه با مبالهایی که در
باب قدرت و تأمیرات آن برای ییر انبیا وارد شــده اســت ،ســؤال شــد .وی در جواب وفته
است« :مبل قصه أصحاب که و قصه مریم و آص بن برخیا و هممنین قصه عال بن
3
خضرمی که از صحابه بود».
نســـفی نیز در کتاب عقییدبخود میووید« :کرامت اولیا حق اســـت و با نقض عادت
توسـا ولی خدا فاهر میشـودا مانند رفتن مسیری طوالنی در مدت خیلی کم» .تفتازانی
در شر کتاب نسفی میووید« :مانند یار سلیمان که بنا بر قول مشهور آص بن برخیا
4
بود و تفت بلقیس را قبل از ی چشم برهم زدن از راه دور نزد سلیمان آورد».
نتیجـه اینکـه بـه طور قطع ،آصـــ بن برخیـا دارای کرامـت بوده و ســـلیمان از وی
درخواسـت کرده است .این عمل خارقال،اده از شفصی ییر نبی واقع شده استا بنابراین

 .1حقی برسوی الفلوتی ،اسماعیل بن مصطفی ،ةوحبالبعین ،ج.751 ،7
 .2وزارا األوقاف و الشؤون اإلسالمیةا الموسوعة الفقهیة الکویتیة ،ج،74
 .3سلمان ،عبدال،زیز ،مختصرباالجوا باالصولع  ،ج.154 ،1
 .4تفتازانی ،مس،ودبن عمر ،شرحبالهقیئدبالاسفع  ،ج.78 ،1
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درخواست و طلب از اولیا الهی که دارای کرامت باشند برای رفع نیاز جایز است و اشکالی
ندارد.
پاسخ به شبهات ال روسی نسبت به این آیه
به تصری قرآن ،وروهی از بندوان بروزیده خدا ،دارای قدرت بر انجام امور خارقال،اده
بودند ،در مواردی از این قدرت استفاده میکردند ،افرادی نیز به آنان مراج،ه کرده و از آنها
درخواســت میکردند تا از این قدرت اســتفاده کنند .اور وهابیت م،تقد اســت که هیچکس
جز خدا بر انجام این امور قادر نیست ،در این صورت این آیه برخالف آن وواهی میدهد.
أبوعبـدالرحمن جیالن بن خضـــر ال،روســـي ،مؤل کتـاب الدعیبومازلت بمنبالهقعدةب
االسننممع  ،یکی از وهابیان اهل عربســتان اســت که در کتاب خود به برخی از م،تقدات
اســالمی دیگر فرق ایراد ورفته اســت .وی به برخی از ایراداتی که به مذهبز وارد شــده
اســت ،جوابهایی داده اســت .جوابهای وی جز نوترین جوابهایی اســت که تا کنون
بـدان پرداختــه شـــده اســـت .وی در جلـد دوم کتـاب خود( ،کـه در واقع رســـالـه علمی
دانشـگاهیاش اسـت) ،باب چهارم در مبحث دعای ییر مشروع ،در بحث ششم از آیات،
َ َ َ َه َ َ َ بَه ب
1
این آیه را میآورد ومیووید« :خداوند در قصــه ســلیمان میفرماید :قَلل يَل أُّيَل املَل أي ش
ُك
ش
َ َ شب
َيأ ِِت ِِن ِب َع شر ِشَ َهَل ق شب َل أ شن َيأُت ِين بم شسَ ِل ِم َي 2.برخی بر جواز درخواســت ما ال یقدر علیه لال الله ت،الی از
مفلوقین 3به این آیه اســـتدالل مینمایند 4.وی در ادامه شـــز وجه برای رد اســـتدالل
میآورد .در اینجا اشکاالت وی را مطر کرده و پاسخ داده میشود:
اشالکال اول) نزد سـلیمان  کسـانی از جن و شیاطین بودند که مسفر سلیمان 
َ
بوده و بر درخواست وی قادر بودند .خداوند این قدرت را به اینها داده و میفرمایدِ ََ  :من
 .1ال،روسی ،جیالن بن خضر ،الدعیبومازلت بمنبالهقعدةباالسممع  ،ج ،8ص .318-315
 .2سـلیمان وفت« :کدامی از شـما قادر اسـت تفت بلقیس را قبل از این که او(بلقیس) مسـلمان شود و پیز من بیاید ،حاضر نماید؟»
نمل.72:
 .3ی،نی درخواست کاری از مفلوق که فقا خدا بر آن قادر است.
 .4ابنجرجیس ،الما بالوهبع .75 ،
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َ ب َ َ
َ
َ
َّ
َ
َ ش َب ب َ ب َ ب َ َ ً ب َ َ َ 1
َ َّ َ 2
َ
ون ل بُ َمَل َي َش َ بَلء م شن ح َح
َلُي
وص َون لُ ََي شع َملون ْ َمال دَن للبا ي شع َمل
َلُي من يغ
الَ َ َي
َلري ....و َالَ َي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ب
َ
ك َّل َ ََّبَلء ََغ َّواصا 3بنابراین سلیمان  آنمه را که در توانشان بود ،درخواست کرد (مایقدر)،

نه (ما الیقدر علیها االالله).
میووید:
پاسالالالخ) قرطبی ،در تفســـیر«الم)» در
بزروان قوم را میوویندا 6بنابراین خطاب فقا مفصــو اجنه
«المأل أشااراو القوم» م)
ق
نبوده است.
با توجه به اکبر تفاسـیراهل سنت ،این کار توسا آص در مدت اندک انجام شد و این
کار از توان عفریت خارج بود .به این دلیل ابنتیمیه در الابواأل میووید« :ولی وقتی آص
َ َ
َ
َ
َ ب
وفت :أ َََل ِك َب ِب ُِ ق شب َل أ شن َي شر َا َّد ِإل شي َب ُ شرف َب 7ال یقدر علیه العفریت 8،ی،نی آص کاری را انجام
داد که در توان جن نبود».
َّ
ش َ ب ِش
علی بن نای الشحود نیز میووید« :ببینید چگونه خدا اطالع میدهد از الذی ِْنه ِْم
َ ش
ِاَل ِ  ،مردی که دارای حکمت بوده و قدرت آوردن تفت بلقیس را داشته است ،بر
ال
ِمن ِ
9
جنی که قدرت و قوه علم او بیشتر بوده پیروز وردانیده است»
م) در آیات قبل این آیه ،توســا ملکه ســبأ برای ســران قوم خود ،مورد خطاب ورفته
است ،این را میتوان با توجه به م،نایی که برای (م)) وفته شد ،فهمید و هممنین از این
که مفاطب در آیه قوم بودند نه جنیان .اجنه قدرت این کار را نداشـتند که در این فرصت
کم و بـا این ســـرعـت تفـت را جـابجـا کنندا بنابراین خطابز مفت به اجنه نبود .ا ور
4

َ
َ
َ
َ َ ش ه َ شَ ب ش ب
5
آیه :قَللم َيَل أُّيَل املَل أفاوين ِف أ شمري
ِ
ِ ِ

 .1وروهی از شــیاطین برایز یواصــی میکردند و کارهایی ییر از این نیز برای او انجام میدادند و ما آنها را از ســرکشــی حف میکردیم.
أنبیا .28:
 .2آنها(اجنه) هر چه سلیمان می خواست برایز درست میکردندا مانند م،بدها ،تمبالها و ....سبأ.17:
 .3هر بنا و یواصی از شیاطین جنی را مسفر او (سلیمان) کردیم.73: .
 .4آنمه را که فقا خدا برآن قادر استا عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعیبومازلت بمنبالهقعدةباالسممع  ،ج.315 ،8
 .5نمل،آیه .78:بلقیس وفت :ای اشراف وای بزروان ،نظر خود را دراین امر مهم به من بازوو کنید.
 .6قرطبی ،محمد بن احمد شمس الدین ،الجیمعبالحکیمبالقرآن ،ج.114 ،17
 .7نمل ،آیه( . 45:آص بن برخیا در جواب سلیمان) وفت :من تفت را قبل از چشم بر هم زدنت ،میآورم.
 .8ابنتیمیه حرانی ،احمدبن عبدالحلیم ،الابواأل ،ج.254 ،8
 .9شحود ،علی بن نای  ،اإلعجیزبالتغويبوالبعینيبفيبالقرآنبالکریم ،ج.187 ،1
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سلیمان میدانست که کسی جز اجنه بر این کار قادر نیست ،چه لزومی داشت که این مسأله
را در میان سران قوم مطر نماید؟ بنابراین سلیمان میخواست این کار توسا یکی از یارانز
انجام وردد تا نفسـت مردم او را بشـناسندا هممنین نشان دهد که کسی چون آص که به
مقداری از کتاب علم دارد قدرتز این است ،چه رسد به کسی که تمام علم نزدش هست.
اشالکال دوم) این قصه از ادله توحید استا 1زیرا مردی که نزدش علم من الکتاب بود
به خدا توســل کرد و به وســیله توحیدش و در دعایز نام خدا را تکرار میکرد .روایت شــده
اسـت که وی اسـم اعظم میدانست ،این کار را از خدا میخواست و به خدا توسل جست.
ً
وی خدا را با این اسامی دعا میکرد« :یا ذا الجالل واإلکرام» یا «یا إلهنا وإله کل شيء إلها
ً
واحدا ال إله إال أنت ائتني بعرشها»ا هممنین وفته شده که وی وضو ورفت ،دو رک،ت نماز
خواند ،سپس دعا کرد و از سلیمان  و انبیا وذشته کم نفواست ،بلکه با دعا و نماز
2
رو به سوی خدا کرد و از خدا استمداد خواست.
پاسالالخ) مشــکل این نیســت که چگونه این کار را انجام داد ،بلکه در صــدد امبات این
هســـتیم که خدا به برخی از بندوان ،این قدرت را میدهد تا کاری که از توان مردم عادی خارج
اســت ،انجام دهند .همین مقدار که کســی (ییرخدا) میتواند کار شــاقی(خارقال،اده) را که از
توان بشـر عادی بیرون اســت انجام دهد ،واقع شــده اســت و این درخواســت از طرف ســلیمان،
ی،نی اسـت،انت جسـتن از کسـی برای کاری که از توان بشـر خارج اسـت ،صـورت ورفته است.
وقوع این عمل در امبات درخواسـت سلیمان کافی است .اور میوویید این درخواست (ماالیقدر
علیه اال الله)اسـت ،در توان بشـر نیسـت ،فقا خدا بر آن قادراست و اینوونه درخواستها جایز
نیست و شرک استا پس چرا سلیمان این درخواست و طلب را مطر کرده است؟
این وفتـه ،این نظر را تالید مینماید که این عمل خارقال،اده توســـا ی نفر ییرخدا
انجام شده استا بنابراین این درخواست از موارد ما الیقدر علیه اال الله نیست .برای همین
سلیمان این درخواست را مطر کرد و نه تنها شرک نیست ،بلکه جایز است.
 .1جواب دوم ،سوم و چهارم از ت ف بالایلب ،ص  48-71عکر شده است.
 .2عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعیبوبمازلت بمنبالهقعدةباالسممع  ،ج،8
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اشکال سوم) ال،روسی در اشکال سوم میووید« :طلب سلیمان درخواست نبود ،بلکه
سـلیمان امر کرد 1.دلیل آن این اسـت که سـلیمان  مانند دیگر پادشاهان رعیتز را به
2
چیزی که بر انجامز قادر باشند امر میکند.»...
پاسالخ) اول این که :این درخواســت به صــورت اســتفهام مطر شــده اســت (أیکم) نه
امری .بزروان تفسـیر اهل سنت در تفسیر این آیه کلمه طلب و استدعا را به کار بردهاندا از
جمله قرطبی که میووید« :واختلفوا في فائد اماتدعاء عرشاها» 3.ابنالجوزی در تفسیر
4
این آیه کلمه «طلب» را به کار میبرد.
دوم :جمله اسمیه بوده و با استفهام (أیکم) هست و جمله استفهامیه در م،نایز طلب
و درخواست هست.
ســوم این که :طلب عالی از دانی ،اور امر هم باشــد ،در این صــورت م،نای طلب و
5
درخواست در آن وجود دارد.
چهارم :اور سـفن سلیمان امری بود ،چرا (لی قت) جایگزین جمله سؤالی (أیکم) نشده
اسـت؟ این برداشت از آیات نه در سل وجود دارد و نه در خل  .اینها تأویالتی هستند که
هیچ سلفیای آن را قبول ندارد.
اشالالکال چهارم) این طلب و درخواســت از باب درخواســت از حی و حاضــر اســت ،به
خصو از کسی که م،روف به مستجابالدعوه باشدا پس مردی که دربارهاش وفته شده
اسم اعظم میدانست ،وقتی دعا کرد مستجاب شد .در طلب دعا شر نیست که مطلوب
منه از طالب افضـل باشـدا هممنان که پیامبر از عمرخواسـت در دعا شـری شود،
.12

 .1رک :به کتاب خودش
 .2همان ،ج.311 ،8
 .3قرطبی ،محمـد بن احمـد ،الجنیمعبالحکنیمبالقرآن ،ج .858 ،17ترجمـه عبارت وی« :این که ســـلیمان تفت بلقیس را
خواست ،نزدش بیاورند چه فایده ای داشت؟ علما اختالف نمودهاند».
ْ م م ْ
 .4ابنالجوزی ،ابوالفرج ،زادبالمسنعربفيبعتمبالتفسعر ،ج« .71 ،7وقال یا أ ُّیها الملؤا أ ُّیک ْم یأ قت قیني قبْ ،ر قشها وفي سبب طلبه له
خمسة أقوال».
 .5میرزای نالینی ،فوائدباالصننول ،ج 1و181 ،8ا زرکشــي ،بدرالدین محمد ،الب ربالم عطبفيبأصننولبالفق  ،ج24 ،8ا
سرخسی ،احمد بن ابوسهل ،اصولبالسرخس  ،ج.11 ،1
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عمر در طلب باران از عباس درخواســت کرد و پیامبر از عمر خواســت که برای اویس
قرنی اسـتغفار نمایدا بنابراین این نوع درخواسـت ،درخواسـت از یالب و میت نیست ،بلکه
1
طلب از حاضر وحی است.
پاسخ) ال،روسی به دنبال راهی برای فرار است .وی در ابتدا مبنا را قدرت و عدم قدرت
مطر میکندا ولی در این اشــکال ،مبنا را بر زنده و یا مرده بودن حمل میکند .در پاس ـخ
باید وفت :مرگ و حیات نمیتواند در عملی که مطابق با اصـل توحید است ،تفاوتی ایجاد
کند بهطوریکه یکی را شر و دیگری را عین توحید قلمداد کرد .وقتی م،یار شرک قدرت
وعدم قدرت ییر خدا باشــد ،دیگر به حیات و یا ممات مقید نمیشــود .از طرفی ،مالک و
م،یار اساسی در توحید و شرک ،اعتقاد است و این اعتقاد مطلق است و به حیات و ممات
مقیـد نمیشـــود .ابنتیمیـه فرقی میـان مرده وزنده نمیوذارد ،بلکه م،یار را قدرت وعدم
2
قدرت بر برآوردن حاجت قرار داده است.
عبدالفالق بن عبدالله سـنان جمی،ان در مقاله «کرامات االولیا » میووید« :از اصول
اهل سـنت و جماعت ،ایمان به کرامات اولیا و امبات و تصدیق به آن است ،اعتقاد به آن
حق اســت و اهل اســالم در آن اتفاق دارند .کرامت ی،نی امر خارقال،ادهای که خداوند به
دسـت بنده صــالحی فاهر کند ،خواه زنده باشـد و یا مرده .خداوند توســا آن بنده صــال ،
3
ضرری را دفع و یا نف،ی را میرساند و حق را توسا او یاری میدهد».
همانطور که در عبارات باال آمده اسـت ،کرامت اولیا مقید به حیات و یا ممات نشده
اســت .کســانی که در باب کرامات قلمفرســایی کرده وکتاب نوشــتهاند ،کرامات و خوارق

 .1ال،روسـی ،جیالن بن خضر ،الدعیبومازلت بمنبالهقعدةباالسممع  ،ج .311 ،8امین ،محسن ،کشفباالةتعیا.811 ،
محســن امین در کتاب خود از قول صــن،انی نقل میکند که وی بین زنده و مرده فرق قالل اســت و مســأله را بر مردوان حمل
میکند که درخواست از مردوان جایز نیست و شرک صری است.
 .2ابنتیمیه حرانی ،احمد بن عبدالحلیم ،زییةةبالقبوةبوباالستاجیدبایلمقبوة.157 ،
 .3سنان جمی،ان ،عبدالفالق بن عبد الله ،کرامیألباالولعیء ،موسوعة خطب المنبر ،ج.7111 ،1
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عادات را ب،د مرگ پیامبر از صحابه و تاب،ین نقل کردهاند 1.رشیدرضا در مجله المنار،
2
مقاالت الکرامیألبم ثوةه ،چهارده کرامت از صحابه به نقل از سبکی آورده است.
اشالکال پنجم) این کار ممکن اســت به خاطر وحی خدا باشــدا زیرا ســلیمان پیامبر
اســت و عمل به وحی میکند .از آنجا که خدا خواســته اســت تا فضــیلت و کرامت یاران
ســلیمان نزد خدا را بیان کند ،بنابراین ســلیمان  امر کرد تا حاضــران ،ازجمله جن،
شــیاطین و انســان در دعای به ســوی خدا مقدم شــوندا پس در قبول دعای یاران پیامبر،
کرامتی برای دیگران استا هممنان که از جهت م،جزه برای رسول ،کرامتی برای تاب،ین
آن رســول اســتا بنابراین این قصــه احتمال دارد به وســیله وحی باشــد و قیاس در اینجا
3
ممکن نیست.
پاسالالخ) اور این مس ـأله به وســیله وحی بود ،میبایســت قرآن اشــارهای به آن میکردا
برای مبال عکر میکرد که این کار به امر الهی انجام ورفته اســتا درحالیکه قرآن ،خود،
این مطلب را حکایت مینماید وهیچ اشارهای به ف،ل و درخواست سلیمان  و این که از
طرف خدا انجام داده اسـت ،نکرده اسـت .اور این درخواسـت شـرک بود ،خداوند حضرت
ســلیمان  را توبیخ میکرد .این حرف ی احتمال اســت و با احتماالت نمیشــود ی
مطلب اعتقادی را نتیجه ورفت .هیچی از مفسـران ،از سل و خل به این مطلب اشاره
نکردهاند .اور وحی نباشـد ،علم ربانی است که امکان انتقال دارد .بر فرض که وحی بوده
باشــد ،وحی خدا برای عمل ،عبرت و اعتقاد اســت و صــرف بیان قصــهای تاریفی برای
دیگران نیســت .در این آیه ،عظمت شــأن یاران ســلیمان  از جهت کرامت مشــف
میشود و بیانگر این مطلب است که درخواست از آنها ،مطلوب و به دور از شرک است.
اشالکال شالشم) این داستان در شری،تی ییر از شری،ت اسالم واقع شده است و واض
است آنمه در شری،تهای قبل واجب بوده است ،بر ما واجب نیست ،مگر آنمه با شری،ت
 .1رشـیدرضـا ،محمد ،مجت بالمایة ،ج428 ،8ا  ،--وزارا األوقاف و الشؤون اإلسالمیة ،الموسوع بالفقهع بالکویتع  ،ج،74
811ا سبکی ،تقیالدین ،طبقیألبالشیفهع بالکبری ،ج.777 ،8
 .2برای مطال،ه بیشتر رک :رشیدرضا ،محمد ،الکرامیألبمیثوةه  5و ، 7مجله المنار ،ج ،8ص  545و .752
 .3عروسی ،جیالن بن خضر ،الدعیبومازلت بمنبالهقعدةباالسممع  ،ج.318 ،8
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ً
اسـالم موافق باشـد .قط،ا در شـرع اسـالم ،طلب ما الیقدر علیه اال الله جایز نیست ،مگر
این که درخواست از خدا باشد.
پاسالخ) اور اینوونه درخواسـتها جایز نیسـت و طلب ماالیقدر علیه االالله است ،این
عبـارت (ماالیقدر علیه االالله) از چه زمانی بوده اســـت؟ در زمان پیامبر ،صـــحابه،
تاب،ین وحتی تابع تاب،ین این مطلب وجود نداشته و از بدعتهای جدید ب،د زمان ابنتیمیه
و محمد بن عبدالوهاب است .این که وفته شد این مطلب مربو به شرایع سابقه است ،در
این صورت هر آنمه در قرآن برای ما نقل شده است ،حجت نفواهد بود آیات بسیاری در
قرآن اســت که درباره شــرایع ســابقه بحث میکندا بنابراین مبنا ،بســیاری از آیات برای ما
حجیت نفواهد داشــت .دیگر چیزی از قرآن باقی نمیماند که به آن احتجاج شــود .تمام
انبیا برای اقامه توحید و نفی شـــرک آمدهاند و هیچی از انبیا درخواســـت شـــرکآلود
نکردهاند .با توجه به تبیین آیه از نگاه مفسـران ،این مورد ،از کراماتی است که واقع و بدان
احتجاج شده است و قولی بر عدم حجیت آن وجود ندارد.
نتیجه
طلب حاجات از ییرخدا شـر نیسـت .اور کم خواستن از دیگران در قضای حوالج
شرک بود ،انبیا این درخواست را در برخی موارد از مردم انجام نمیدادند و خداوند در قرآن
آنها را به شـرک متهم میکرد .وقتی در قرآن تدبر و تفکر شـود ،به حقیقت این مسأله پی
برده میشــود .خداوند در قصــه ســلیمان در ســوره نمل ،قصــه درخواســت ســلیمان از
یارانز را برای احضار تفت بلقیس و انجام این عمل توسا آص بن برخیا ،یکی از اولیا
الهی ،یـادآوری میکنـد تـا بفهمـانـد کـه ییرخـدا نیز کارهایی خارج از توان عادی بشـــر،
میتوانند به اعن او انجام دهند.
روشن است که آوردن تفت بلقیس از ی مکان دور در کمتر از ی چشم به هم زدن،
کار یك انســـان عادی و آســـان نبود و به یقین ی کار خارقال،اده بوده اســـت .حضـــرت
سلیمان با علم به اینکه این کار فقا با قدرت فوقال،اده ممکن است ،از خدا نفواست،
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بلکه از مفلوقان و زیردستانز کم خواست .طلب کردن و درخواست از مردم منافاتی با
توحید ندارد و شـــرک نیســـت .شـــرک ،ی امر قلبی اســـت حال آن که این درخواســـت
سـلیمان ، بدون اعتقاد به الوهیت یا ربوبیت دیگران ،شرک به خدا نیست و با اعتقاد به
اینکه وی نیز انسان است و مفلوق خداست و خدا به وی قدرتی داده است و او را به اعن
خود ،به رفع حوالج دیگران قادر ساخته استا در این صورت درخواست و طلب از او شرک
نفواهد بود.
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درآمدی بر جریان فکری لیبرالهای سعودی
*

چکیده
حضـور جریان لیبرال در عربستان ،میزان نفوع ،مراحل و پیامدهای آن بر آل س،ود ،از
جمله مسـالل پرمناقشه در سالهای اخیر بوده است .با آن که برخی منکر وجود چنین
جریانی در عربســـتاناند ،برخی بدان اقرار نموده و از وســـتره نفوع آن ســـفن وفتهاند.
فضـــای بحرانی دهـه 1115م ،تجـدیـدنظرطلبی برخی از وهابیان ،یربزدوی خانواده
پادشـاهی ،اکتشاف نفت و ورود نیروی کار به عربستان با فکرهای متنوع ،برخوردهای
تند و ســفتگیرانه مؤســســات وهابی با مردم ،وشــوده شــدن درهای اینترنت به روی
سـاکنان عربسـتان ،از جمله عوامل زمینهسـاز وسـترش جریان لیبرالیسم در عربستان
سـ،ودی اسـت .تنوع لیبرالهای سـ،ودی ،کیفیت روابا آنها با جامیان و صحویها از
دیگر مسالل مرتبا با این جریان است.
کلیدواژهها :لیبرالهای ســ،ودی ،عربســتان ســ،ودی ،جریانهای فکری عربســتان
س،ودی ،وهابیت.

* دانشجوی دکتری وهابیتشناسی دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی.

مقدمه
جام،ه عربســتان ســ،ودی در دهههای پایانی قرن بیســتم و آیاز قرن بیســت و یکم،
شاهد رویز جریانهای فکری جدیدی بودااز جمله جریانهای نوپدید در عربستان،جریان
لیبرالیسم است که طی سالهای اخیر با مباحث و حواشی پرمناقشهای همراه بوده است.
این جریان شاید از بدنه اجتماعی قوی برخوردار نباشدا اما در میان نویسندوان و مسووالن
به ویژه خانواده پادشـــاهی ،حامیان فراوانی داردا از این رو بررســـی و تحقیق در این باره و
سنجز آن در میان دیگر جریانهای فکری عربستان ضروری است.
جریان فکری لیبرال در عربستان س،ودی و کشورهای عربی ی مذهب نیست ،بلکه
ورایشــی ســیاســی ،اصــالحی و وفتمانی مطالبهور بر محور توســ،ه آزادیهای فردی و
شـهروندی ،سـکوالریسـم ،نسـبیت و دموکراسـی است 1.درباره وستره و میزان موفقیت و
نفوع جریان لیبرال در عربسـتان ،دیدواههای مفتلفی اراله شـده استا برخی منکر وجود
جریانی با نام جریان لیبرال در عربســتان شــدهاند 2.وروهی نیز این جریان را خرده وروهی
ضــ،ی  ،ییرمردمی و محدود به جماعت اندکی از نویســندوان مطبوعات دانســتهاندا 3در
مقابل برخی م،تقدند ورچه لیبرالهای عربســـتان فاقد تشـــکیالت و حزباندا اما بســـیار
 .1جم،ی از نویسندوان ،التعبرالع بف بالسهودی  432 ،و .431
 .2ی،قوب محمد اسحاق و محمود محمد بترجی ،مهیةکبالسهودیعنبالتاویریعنبلم وبالظمم ،ج 8814 ،4و .8815
 . 3عبدالله یذامی م،تقد است لیبرالیسم در عربستان ،اسمی بی مسماست .عبدالله محمد القصیبی بر این باور است که ورچه
برخی از وروههای سـیاسـی ملیورا ،چپ ،اخوانی در عربستان رشد یافتند لکن لیبرالیسم سیاسی از هیچ تشکل ،حزب و وروه
منظم علنی یا سـری در عربسـتان برخوردار نیسـتا لیبرالیسم در عربستان از مرج،یت فکری و رهبری برخوردار نیست ما تنها
از طریق روزنـامـهها میتوانیم آنها را ببینیم من نام این جریان را لیبرالهای روزنامهای وذاشـــتهام لیبرالیســـم چهار نوع اســـت
لیبرالیسم فلسفی ،سیاسی ،اقتصادی و مطبوعاتی .لیبرالیسم فلسفی هیمگاه محور سفن داعیهداران لیبرالیسم در عربستان
نبوده و از مرج،یت فلسفی و فکری برخوردار نبوده است .لیبرالیسم اقتصادی تنها نوع حاضر و ف،ال در عربستان است چرا که
اق تصـاد عربسـتان از ابتدای تشـکیل دولت سـ،ودی بر پایه اقتصاد لیبرالی شکل ورفت و نظریه اقتصاد اسالمی پس از استوار
شـدن پایههای اقتصــاد لیبرال در دولت ســ،ودی طر شــد .مضــاوی الرشــید جریان لیبرال عربســتان را ی خرده وروه درهم
برهم و سـیاسـی می داند که طی های مفتل شـی،ه ،سـنی ،وهابی ،سکوالر ،ناصری و دیگر اندیشهها را در خود جای داده
اســت .ر.ک :القصــیبی ،عبدالله محمد ،التعبرالع بالجدیدةبأسننةت بف بال ری بوبالتفیوضننع بالثقیفع  134 ،و135ا جم،ی از
نویســـندوان ،التعبرالع بف بالسنننهودی  851 ،و 815ا شـــحبی ،ابراهیم ،السنننتا بوبالهوی بمممحبمنبتشنننکمألبمجتمعب
السنهودی117 ،ا الکروا ،سـتیفان ،زمنبالصن وةبال رکیألبالمهیصرةباالسممع بف بالسهودی 777 ،ا مضاوی ،الرشید،
عراستینبسهودیبوبجریینهییباسمم بجدید.183 ،
http://www.alhejaz.org/seyasah/011207.htm
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توانمند ،امروذار ،مردمی و پرجم،یتاند و یکی از چند بازیگردان اصلی جام،ه عربستاناند.
شاکر النابلسی 2م،تقد است ورچه لیبرالیسم در عربستان ،از تشکیالت رسمی ،رهبر و پدر
روحی یا ســیاســی برخوردار نیســتا اما در هر مناســبتی حاضــر و حامی هر وونه تغییر و
نوســـازی اســـت .اور ماجرای روشـــنفکری در اروپا در میان قرنهای  13و  12میالدی
مطال،ه شود ،دریافته میشود که آنان هم در ابتدا وروههایی متنوع و بدون تشکیالت ،در
3
عین حال جریانی فکری و فرهنگی به شمار میآمدند.
نویســنده برای شــناخت این جریان ،به اختصــار ،مباحبی در خصــو تاریخ و مراحل
شـــکلویری لیبرالیســـم در عربســـتان ،تنوع فکری حامیان آن ،موانع و مفالفان رشـــد
لیبرالیسـم و دستاوردهای آن در عربستان را جمعآوری و بیان کرده است .در پایان مقدمه
تذکر این نکته الزم اســـت که ســـفن وفتن در باب جریان فکری لیبرالهای ســـ،ودی با
منع تأســیس و
دشــواریهایی همراه اســتا از جمله میتوان به مواردی چون وجود ق
قانون ق
ف،الیت احزاب در عربسـتان 4،اتهامزنی و طرد افراد با برچسب لیبرال 5،نبود ت،ری واحد،
6
صحی و جامع از جریان لیبرال در عربستان اشاره کرد.

1

درآمدی بر جریان فکری لیبرالهای س،ودی

 .1خانواده پادشـاهی آل سـ،ود ،وهابیت درباری (سـلفیه تقلیدی و سـنتی) ،اسالموریان اخوانی و لیبرالها بازیگردانان صحنه
فکری عربستان س،ودیاند.
 .2شاکر النابلسی ،اردنی تبار ،نویسنده و حامی لیبرالیسم در جهان عرب است وی بیز از  85سال در عربستان زندوی کرده است.
 .3اسحاق ،ی،قوب محمد و بترجی ،محمود محمد ،مهیةکبالسهودیعنبالتاویریعنبلم وبالظمم ،ج 8814 ،4و .8815
منع تاســـیس و ف،الیت احزاب در عربســـتان ،هر وونه ف،الیت حزبی در این کشـــور جرم اســـتا از این رو
 .4بر اســـاس ق
قانون ق
شـــهروندان محافظه کار ســـ،ودی نهایت مراقبت و تالش را برای تبرله خود از هروونه اتهام حزبی دارند و وروندان به احزاب،
ف،الیتهای فکری و حزبی خود را بسیار آرام و مففیانه دنبال میکنند.
 . 5وهابیت درباری هروونه مفالفت شهروندان س،ودی با تفکر وهابیت را ناشی از میل به جریان لیبرال دانسته و عنوان لیبرال
را به عنوان برچســب اتهامی علیه مفالفان به کار میبرد .عدنان ،احمد ،السننهودی بالبدیت بمممحبالدول بالرااه 81 ،ا ترکی،
الدخیل ،ستمینبالهودهبمنبالسجنبال بالتاویر.138 ،
 . 6هواداری وحضـور طیفهای متنوع مذهبی و فکری مانند سـلفی ،وهابی ،سـنی ،صوفی و شی،ی در جریان لیبرال س،ودی و
بیتوجهی نسـبت به این مسـأله موجب شـده اسـت تا ت،اری اراله شـده از صحت و جام،یت الزم به دور باشند .نبود امر و ت
نگاره ای به زبان فارســی درباره این جریان یکی دیگر از مشــکالت این پژوهز اســت .این اولین باری اســت که ت نگارهای ـ
ورچه مفتصر ـ درباره جریان لیبرالهای س،ودی به زبان فارسی نوشته میشود.
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تاریخ و مراحل لیبرالیسم در عربستان
اندیشه و جریان لیبرالیسم در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ،سه مرحله تاریفی
را طی کرده است:
 -1مرحله پیدایزا پیز از جنگ جهانی اول در قرن بیستم
 -8مرحله ف،الیتهای سری و مففیانه لیبرالهاا پس از جنگ جهانی دوم تا سال 1171م
 -7مرحله پس از شکست اعراب از اسرالیل در 1173م
با شـکست اعراب از اسرالیل در سال 1173م و زوال اندیشه قوم عرب ،افکار مفتلفی
در جهـان عرب رویید .در همین حین ،جریان فکری لیبرال ،کار خود را مففیانه و آرام در
عربســـتان آیاز کرد 1.به تدریج وقوع برخی حوادث ،زمینه ســـاز نشـــر و وســـترش جریان
لیبرالیسم در سومین مرحله خود شد .در ادامه برخی از این موارد اشاره میشود:
 -1عربسـتان در سـال 1115م ،فضایی بحرانی را تجربه کرد .حمله صدام به کویت و
اسـتقرار نظامیان ب،بی صـدام در آستانه مرزهای عربستان از ی سو و کاهز درآمدهای
نفتی ،فاش شــدن فســاد مالی و اخالقی شــاهزادوان ســ،ودی ،ســربرآوردن تنز میان
نیروهای لیبرال و وهابیان از سویی دیگر ،موجب شد فضایی بحرانی در عربستان به وجود
آید 2.این مسـأله به لیبرالها جرأت بفشـید تا خواسـتههای اصال طلبانه خود را در قالب
3
نگارش نامه سروشاده ،انتشار کتاب و مقاله مطر کنند.
ق
 -8مشـــارکت  15نفر ســـ،ودی تبار در حمله تروریســـتی به برجهای دوقلو در یازده
ســپتامبر 8551م و کشــته شــدن بیز از ســه هزار شــهروند امریکایی ،پیامدهای تلخ و
سنگینی را برای دولت و جام،ه عربستان در پی داشت .این حادمه روابا امریکا و عربستان
را متزلزل کرد 4.هجمـه دولتمردان و رســـانـههای یربی به دولت ســـ،ودی بدون در نظر
 .1جم،ی از نویسندوان ،التعبرالع بف بالسهودی .432 ،
 .2ر.ک :الصویغ ،عبدال،زیز حسین ،الزلزالبالهرا !بالسهودی ...بوبالختعج ،ص
 .3کامینز ،دیوید ،وهیاعتبوبعراستینبسهودی.834 ،
 .4الزبیدی ،عمر ابراهیم ،الفسننعفسننیء السننهودی بالفکربالفتسننف بوبالم هب بوبالسننعیسن بف بالممتک بالهراع بالسننهودی  ،ج،7
111ا عـدنـان ،احمـد ،السنننهودین بالبدیت بمممحبالدول بالرااه 84 ،ا مبروک ،محمد ابراهیم« ،ازمة اللیبرالیة فی ال،الم
ال،ربی االسالمی» مجله :االمة فی مواجهة مشاریع التفتیت.118 ،
 71و .35
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ورفتن تفاوتی میان القاعده و وهابیت ،آیاز شــد و عربســتان را برای تغییر و اصــالحات
تحت فشـار قرار داد 1.بسیاری بر این باور شدند که عامالن حادمه تروریستی یازده سپتامبر
از پیروان وهابیت بودند ،این رفتار تروریسـتی زاییده آیین و باورهای اصـلی وهابیت است و
میان این حادمه و وهابیتی که عربسـتان س،ودی از آن حمایت میکند پیوندی عاتی برقرار
اســـت 2.در داخل نیز ،چهرههای مطبوعاتی و دینی خواســـتار برنامههای جدی حکومت
برای ایجاد فضـــای م،تدل و باز و رعایت ضـــوابا فرهنگی و دینی در برخورد با منتقدان
شـــدنـد 3.لیبرالهـا از فضـــای بـه وجود آمـده ،بهره بردنـد .آنها پیز از این واق،ه ،آرا و
مناقشــات خود را به صــورت ییررســمی در روزنامه ،اینترنت و محافل مطر میکردندا اما
پس از  11سـپتامبر ،فضای عربستان را برای پیگیری مطالبات خود آماده دیدند و به نوشتن
بیانیه ،عریضـه و نامه سـروشـاده اقدام کردند 4.آنان با دسـتاویز ساختن این مسأله ،به تسویه
حساب با مفالفان صحوی و بازخوانی باورها و فرهنگ جام،ه عربستان س،ودی پرداختند.
 -7پس از حادمه یازده سپتامبر وروهی از وهابیان تندرو به تجدیدنظر و بازخوانی افکار
وهـابیـت دســـت زدنـد و از وـذشـــته خود دســـت برداشـــته و بدان انتقاد کردند اینان به
«متحولون» شـــهرت یـافتنـد .اعترافـات ،تجـارب و خـاطرات متحولون از هم طیفیهای
پیشـین خود ،آشـنایی آنان با زبان اسـالم و توانایی سفن وفتن با ادبیات دینی و همراستا
بودن ســـفنان آنان با مطالبات و خواســـتههای لیبرالها از ســـوی دیگر ،آنان را به مبابه
ونجی ورانبها در نظر لیبرالها قرار داد .منصـور النقیدان ،5مشــاری الذایدی و عبدالله بن

درآمدی بر جریان فکری لیبرالهای س،ودی

 .1عدنان ،احمد ،السهودی بالبدیت بمممحبالدول بالرااه .85 ،
 .2الزبیدی ،عمر ابراهیم ،الفســیفســا السننهودی بالفکربالفتسننف بوبالم هب بوبالسننعیسن بف بالممتک بالهراع بالسننهودی  ،ج،7
115ا مضـاوی ،الرشـید ،م زقباإلصنمحبف بالسهودی بف بالقرنبال یدیبوبالهشرین185 ،ا الصویغ ،عبدال،زیز حسین،
الزلزالبالهرا !بالسهودی ...بوبالختعج ،ص  887و .883
 .3الکروا ،استیفان ،زمنبالص وةبال رکیألبالمهیصرةباالسممع بف بالسهودی .771 ،
 .4زبیدی ،عمر ابراهیم ،الفسعفسیءبالسهودی بالفکربالفتسف بوبالم هب بوبالسعیس بف بالممتک بالهراع بالسهودی  ،ج.117 ،7
 .5منصور النقیدان ی شهروند س،ودی است که از چندین سال هم نشینی با رادیکالیسم وهابی و تکفیر مسلمانان عبور کرده
و به نوعی بازنگری در صــحوه و حتی وهابیت رســیده اســت .نقیدان م،تقد اســت که رادیکالیســم محصــولی محلی اســت و با
اندیشه های بیگانه نسبتی ندارد .وی مدعی شد جهادیون خشونتورا به محمد قطب ،ابواالعلی مودودی یا حسن البنا متوسل
نمیشـــوند ،بلکه به احمد بن حنبل ،ابنتیمیه ،و روحانیون نجدی ،ابنســـهمان و ابنعتیق متوســـل میشـــوند .وی در نتیجه وفت
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بجاد ال،تیبی و سلیمان الضحیان از این جملهاند 1.وقوع انفجارهای دوازدهم می 8557م
2
در عربستان بر ضرورت بازخوانی افکار دینی و خروج جماعتهای تکفیری از کشور افزود
و موجب شــد لیبرالها ،مناقشــات و مطالبات خود را از مجالس خا و وفتگو در پشــت
درهای بسته به سط جام،ه آورده و علنی و عمومی سازند.
 -4دروذشت یا حبس رقیبان یکی از عوامل پیشرفت لیبرالهای س،ودی بود .عالمان
صـــحوه و روحـانیون دربـاری و متنفـذ یکی از جـدیترین مفـالفان و رقیبان لیبرالهای
سـ،ودی بودند 3.حبس و زندانی شدن سفر الحوالی ،سلمان ال،وده ،عالض القرنی و دیگر
رهبران جریان صــحوه در عربســتان 4،و دروذشــت چهرههای شــاخ وهابیت هممون
بنبـاز و ابنعبیمین ،فضـــای امن و آرامی را برای طر افکـار و خواســـتهها لیبرالهای
سـ،ودی فراهم سـاخت 5.عبدال،زیز قاسم و عبدالله حامد از جمله لیبرالهایی بودند که از
این فرصـت بهره برده 6و خواستههای خود را مصرانه و رساتر از پیز بیان کردند و امیدوار
بودند جایگاه اجتماعی و شرعی عالمان صحوه را به ارث ببرند.
 -5در خانواده پادشــاهی افکار مفتلفی وجود دارد .در میان پادشــاهان و شــاهزادوان
سـ،ودی ،افرادی بودند که دل در ورو تفکر لیبرال داشـتندا اما بر حسـب مصالحی ،آن را
پنهان میکردند .شاهزادوان س،ودی برخالف پدران و نسلهای پیشین خود ،در رفاه تمام
و در مدارس یربی رشــد کردند و طبی،ی اســت که از وضــع موجود متأمر شــوند و به تفکر
اندیشـه رادیکال در واقع در عربسـتان سـ،ودی ریشـه دارد( .مضـاوی ،الرشـید ،عراسنتینبسنهودیبوبجریینهییباسمم ب
جدید ،ص  147و .)143
 .1الزبیدی ،عمر ابراهیم ،الفسعفسیءبالسهودی بالفکربالفتسف بوبالم هب بوبالسعیس بف بالممتک بالهراع بالسهودی  ،ج.824 ،8
 .2همان ،ج.117 ،7
 .3شحبی ،ابراهیم ،الستا بوبالهوی بمممحبمنبتشکمألبمجتمعبالسهودی.875 ،
 .4الکروا ،استیفان ،زمنبالص وةبال رکیألبالمهیصرةباالسممع بف بالسهودی .781 ،
 .5الزبیدی ،عمرابراهیم ،الفسننعفسننیءبالسننهودی بالفکربالفتسننف بوبالم هب بوبالسننعیس ن بف بالممتک بالهراع بالسننهودی  ،ج،7
112ا الکروا ،اســتیفان ،زمنبالص ن وةبال رکیألبالمهیصننرةباالسننممع بف بالسننهودی 781 ،ا المشــو  ،خالد ،التعیةاألب
الدیاع بفيبالسنهودی 183 ،ا جم،ی از نویسـندوان ،دضنیییباإلسممععنبف بالختعجبالتاویر-الدیمعقراطع -اإلعمم،ب«التاویرب
االسمم بف بالسهودی بسجیلبالسقوفبالماخفض ».17 ،
 .6الکروا ،استیفان ،زمنبالص وةبال رکیألبالمهیصرةباالسممع بف بالسهودی .781 ،
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لیبرال ورایز یـابنـد 1.از ســـوی دیگر تفکر ســـلفی در ماجرای اخوانالتوحید و در تجربه
جـدیـدش حـاکمیـت طـالبان بر افغانســـتان ،تندخویی ،بیگانهســـتیزی و ناتوانی خود در
دیپلماســی و وفتگو را نشــان داده بودا بنابراین پادشــاه ســ،ودی در وفتگوهای بینالمللی
نمیتوانست چندان بر وهابیت تکیه کند ،بلکه به دنبال رقیبی برای این جریان بود .بفشی
از خواسـتههای لیبرالها  -نه همه آنها ،-در مسـیر منافع شـاهان و شاهزادوان س،ودی
بودا زیرا مقبولیت بیشـتر حاکمیت آلسـ،ود را در پی داشـتا اما وجود روحانیون مت،صب
وهـابی مـان،ی بر ســـر راه اجرایی شـــدن آنهـا بود .برای همین ف،ـالیت جریان لیبرالی در
عربسـتان میتوانسـت پوشـشی برای دستیابی به خواسته های واق،ی آل س،ود باشد .بین
سالهای  1118و 1117م پادشاه س،ودی به دیدواههای لیبرال ورایز نشان داد و برخی
از خواسـتههای آنان را عملیاتی کرد .تأسـیس شـورای مشـورتی و صدور قانون اساسی ،از
جمله اقدامات مل فهد در مسیر خواستههای لیبرالهای س،ودی بود.
 -7اکتشـاف نفت و توس،ه صن،ت و اقتصاد نفتی تغییرات بزروی را در پی داشت .ورود
مهاجران به عربســتان تا جایی پیز رفت که جم،یت مهاجران بر ســاکنان اصــلی فزونی
یافت 2.تأسـیس شـرکتها و مؤسـسـات مفتلفی چون شـرکت آرامکو ،ورود متفصصان و
کارشــناســان فنی ییرســ،ودی را به این کشــور در پی داشــت .بســیاری از این کارمندان از
افکـار چـپ متـأمر بودنـدا 3در نتیجـه جمـاعتها ،وروههای مفتلفی که متأمر از اندیشـــه
ناصری ،مارکس و ناسیونالیسم عربی بودند ،در عربستان سربرآوردند 4.این دسته از افکار،
تنها در میان نفبگان تبادل میشــد و هنوز تبدیل به جریانی مردمی نشــده بودا اما از آنجا
که برخی از نفبگان به اقداماتی خارج از چارچوبهای قانونی عربسـتان دست میزدند یا
درآمدی بر جریان فکری لیبرالهای س،ودی

ً
 .1هنا اختالفات في صــفوف األســرا الحاکمة ال تظهر یالبا في ال،لن ،حیث نشــأت أجیال جدیدا في حیاا أکبر رفاهیة من
ً
حیاا البداوا التقلیدیة التي عاش في فلها األ کبر سـنا ،وهذه األجیال نشأت في فل تأمیرات االنفتا اإلعالمي والقیم الوافدا،
ً
وب،ضـهم تربی في مدارس یربیة ،ووجد ب،ض األمرا األصـغر سنا ممن یدعون للی األفکار نفسها التي یتبناها التیار اللیبرالي.
جم،ی از نویسندوان ،التعبرالع بف بالسهودی .135 ،
 .2الزیدی ،مفید ،التعیةاألبالفکری بف بالختعجبالهرا 8398-8391م.41 ،
 .3جم،ی از نویسندوان ،التعبرالع بف بالسهودی .182 ،
 .4همان.182 ،
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آن که اقداماتی در سـتیز با دولت س،ودی و مل فیصل داشتند ،خیلی زود این جریان به
عنوان مشکلی برای دولت س،ودی شناخته شد .دولت س،ودی با ف،الیتهای هدایت شده
از خارج برخورد کرد ،برای خنبیسازی تالشهای لیبرالهای داخلی ،آنان را در دولت به
کار ورفت .بســیاری از آنان افکار خود را فراموش کردند و از چهرههای بارز و شــاخ در
پیشــرفت پادشــاهی شــدندا بدین ترتیب بفشــی از لیبرالها تا پایان نیمههای دهه  35از
فضـای سـیاسـت دور بوده و ف،الیتی نداشتندا اما طیفی دیگر از لیبرالها با ش،ار نوسازی
ادبیات در محتوا و شــکل در میدان ادبیات قدم وذاشــتند .این دســته از لیبرالها در قالب
مطـالـب ادبی بـه برخی از بـافتها ،باورها و آموزههای دینی ،فرهنگی و عادات اجتماعی
مردم انتقــاد کرده و ســـ،ی کردنـد مردم را از این بـاورهـا آزاد کننـد .خیلی زود دیگر رمــان
نویسان ،شاعران و منتقدان ادبی به این حرکت و وفتمان پیوستند و جریان فرهنگی نوینی
به نام «الحدامة» را پدید آوردند 1.درآمدهای کالن حاصل از تولید نفت ،تغییرات شتابانی را
در عادتهای جام،ه ســ،ودی در پی داشــت ،کشــور را در جادهای با ســراشــیبیهای تند،
ناهموار و بیپایان قرار داده بود و دیگر عالمان وهابی نمیتوانســتند به این ســادوی تض ـاد
میان آرمانهای دینی و منافع دنیوی را مدیریت کرده و بر جدال سـنت با مدرنیته صن،تی
یلبه کنند 2.فضــای حاصــل از این شــرایا ،به طر آرا و افکار لیبرالها کم میکرد و
آنان از این فضا ،بهرههای فراوانی بردند.
 -3برخوردهای تند و ســفتویرانه مؤســســات دینی با اســتفاده از ابزار هیأت امر به
م،روف و نهی از منکر و نهادهای قضــایی وابســته به فکر وهابیت موجب شــده اســت تا
شهروندان س،ودی هنگام خروج از عربستان و با مقایسه فضای جام،ه دوم و وطن خویز
با سؤاالت مفتل و مطالب متناقضی مواجه شوند 3.مفالفت با حقوق طبی،ی شهروندان
عربســـتانی با احکام دینی مانند منع و حرمت رانندوی زنان ،کار کردن زنان ،نقض حقوق
 .1همان.181 ،
 .2کامینز ،دیوید ،وهیاعتبوبعراستینبسهودی ،ص  878و .877
 .3الفنیزی ،جهاد بن عبداالله ،جدالبالدینبوبالثقیف بوباالجتمیع،
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شهروندی ،عدالت اجتماعی و آزادی اندیشه همگی از جمله نتایج به دست آمده از مقایسه
بود و بستر را برای میل و ورایز شهروندان به تفکر لیبرالی فراهم میساخت.
 -2اواخرســـال 1115م ،درهای اینترنت به روی ســـاکنان عربســـتان وشـــوده شـــد.
ســـ،ودیهـا کـه ســـفنها و ســـوالهای ناوفته زیادی داشـــتند ،خیلی زود به تاالرها و
انجمنهای وفتگوهای اینترنتی پیوستند 1و تاالرهای اینترنتی به پارلمان مجازی س،ودی
تبدیل شـدندا 2منتدی الوسطیة ،منتدی طوی ،منتدی دارالندوا ،منتدی المحاور ،منتدی
الطومار ،ســـایت ایالف ،منتدی الشـــبکة اللیبرالیة الســـ،ودیه الحرا و منتدیات الشـــبکة
اللیبرالیة از جمله پایگاههای اینترنتی مت،لق به لیبرالهای ســ،ودی بودند که یکی پس از
دیگری ف،ال شدند 3.شبکههای ماهوارهای ال،ربیة ،الحرا ،روتانا الفلیجیة و قناا ابوفبی
نیز از جمله شـبکههای حامی و مرو ج لیبرال در جام،ه س،ودی بوده و هستند .بسیاری از
لیبرالهای س،ودی پس از طی مراحل سفت در عربستان س،ودی ،به امارات رفته و آنجا
را به عنوان پناهگاه خود بروزیدند .مرکز «المســـبار» در دبی امارات ،مت،لق به لیبرالهای
وریزان از ســ،ودی اســت که ترکی الدخیل در صــدر این مرکز قرار داردا هممنین روزنامه
«الوطن» مت،لق به لیبرالهای سـ،ودی ،در سـال 8555م در منطقه عسـیر شهر أبها کار
خود را آیاز کرد .قینان الغامدی ،جمال احمد الفاشقی و سلیمان ال،قیلی به ترتیب مدیران
تحریر یه این روزنامه بودند .بسیاری از نویسندوان مقاالت این روزنامه مانند حمزه المزینی،
نادین البدیر و علی ســ،د الموســی از فار التحصــیالن دانشــگاههای فرانســه ،انگلیس و
امریکـا بودند .انتشـــارات دارطوی نیز از جمله پایگاههای مت،لق به لیبرالهای ســـ،ودی
است.
درآمدی بر جریان فکری لیبرالهای س،ودی

 .1برخی از اقبال بیز از حد ســـ،ودیها به تاالر وفتگو با ت،بیر فاهرا المنتدیات به م،نای پدیده تاالرهای وفتگو یاد کردهاند.
ال کروا ،ستیفان ،زمنبالص وةبال رکیألبالمهیصرةباالسممع بف بالسهودی .787 ،
 .2الکروا ،ستیفان ،زمنبالص وةبال رکیألبالمهیصرةباالسممع بف بالسهودی .788 ،
 .3همان.775 ،
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انواع لیبرالهای س ودی
پدیده لیبرال در جام،ه عربسـتان مانند بسیاری از جریانهای فکری دیگر دستفوش
تغییر و تطور بوده و مراحل مفتلفی را طی کرده اســت .این جریان در عربســتان اصــیل و
ریشــهدار نیســت و حتی شــاخ ترین چهرههای لیبرال از فکر مابت و محکمی برخوردار
نیستند و در موق،یتها و شرایا زمانی مفتل تغییر یافته و رنگ میبازند .شاید به همین
علـت اســـت کـه عبـداللـه یـذامی م،تقد اســـت که لیبرالیســـم در عربســـتان ،اســـمی
بیمسماستا 1همانطور که سلفیان ،وهابیان ،اهل سنت و شی،ه دارای طی های فکری
مفتلفی در درون خود هســـتنـد ،جریان لیبرال عربســـتان نیز دارای طی های مفتلفی
اسـت .حضور فکرهای مفتل در میان این جریان ،زمینههای التقا  ،تأمیر و تأمر اعضا
از جریـانهـای مفتل را فراهم ســـاخته اســـت .بروز برخی چالزها ،کیفیت واکنز به
شــرایا زمان و مکان ،اختال فکری افراد از دیگر وروهها به جریان لیبرال ،موجب شــد
طی های مفتلفی در میان لیبرالهای سـ،ودی بروید .تحلیلوران ،لیبرالهای س،ودی
را به وروههای مفتلفی تقسیم کردهاند که بدان اشاره میشود:
مفید الزیدی م،تقد است که:
در درون جریـان لیبرال کشـــورهای عربی دو رویکرد متفاوت ســـربرآورده اســـت.
نفســت رویکرد اســالمی اصــالحی که م،تقدند باید میان دســتاوردهای نو ،علم و
دین ،حـاکم و رعیت جمع کرد و با اعتماد به قواعد دینی در مقابل ســـکوالریســـم
ایســتاد .جمال الدین اســدآبادی ،رشــید رضــا ،محمد عبده ،عبدالرحمن کواکبی از
پیروان این رویکرد به شـــمار میآیند .رویکرد دوم لیبرالهای ســـکوالر که م،تقدند
سـکوالریسـم جایگزین نظام خالفت و علم و عقالنیت جایگزین دین اسـت .رفاعه
طهطاوی ،یاسر یازجی و احمد فارس از جمله پیروان این رویکردند.

2

جهاد الفنیزی ،لیبرالهای سـ،ودی را سه دسته دموکراسی خواهان ،محافظهکاران،
اسالمورایان دانسته است 3.وی هممنین م،تقد است که فکر و جریان سلفی در عربستان
 .1جم،ی از نویسندوان ،التعبرالع بف بالسهودی  ،ص  851و .815
 .2الزیدی ،مفید ،التعیةاألبالسعیسع بوبالفکری بف بالختعجبالهرا  ،ص  73و .72
 .3الفنیزی ،جهاد بن عبداالله ،االصمحبوبالممینه بف بالمجتمعبالسهودی ،ص  81و .88
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چهار نوع اسـت :سلفیة تقلیدی ،سلفیة صحوی ،سلفیة جهادی و سلفیة فکری یا لیبرالی
1
که بیشتر متدینان فرهنگی بدان تمایل دارند.
مصطفی الحباب م،تقد است که:
در میــان لیبرالهــای ســـ،ودی دو طی وجود داردا طیفی کــه مفــاهیم یربی را
پذیرفته استا ولی با نگاه وطنی و اصال ورایانه آنها را دنبال میکند .طی دوم از
عربیت و اسالم تبری میجویند و به دنبال نهادینه کردن پایههای یربی در جام،ه
ســـ،ودیانـد .لیبرالهـا کســـانیانـد کـه به امریکا دلبســـتهاند و امیدوارند امریکا
2
خواستههای اصالحی آنها را در عربستان پیگیری کند.

نویســـنـده کتـاب التعبرالعن بف بالسنننهودی  ،لیبرالهای ســـ،ودی را در هشـــت وروه
دستهبندی کرده است:
 -1لیبرالهای م،اند با اسالم و علما دینی مانند ترکي الحمد ،محمدعلی المحمود و
وجیهة الحویدر که دین را عامل عقبماندوی جوامع و عالمان دینی را بازورداننده وذشته و
مانع تغییر و نوین شدن میدانند.
 -8لیبرالهای همپیمان با اسالم ورایان مانند محمدس،ید طیب که به دنبال برقراری
رابطه میان اســـالم و لیبرالیســـماند و در مقابل هجمههای یرب علیه پیامبر اکرم 
ایسـتادند .قرار ورفتن نام و امضـا محمدس،ید طیب در کنار نام و امضا افرادی هممون
ســـلمـان ال،ودا ،علی بـادحـد و دیگر علمـا اســـالمورا در عیـل نـامه «دولة الحقوق و
الموسسات» ،از جمله شواهد همپیمانی و همراهی میان این دو طی است.
 -7لیبرالهای ملیورا همانند خالد الدخیل که اهتمام ویژهای به وطن خویز دارند.
درآمدی بر جریان فکری لیبرالهای س،ودی

 .1همان.81 ،
 .2قـال مصـــطفی الحبـاب للجزیرا نت «یجب أن نفرق بین فریقین لیبرالیین بالســـ،ودیة ،األول ینطلق من المفاهیم الغربیة
برؤیة وطنیة لصــالحیة والباني یتبرأ من ال،روبة واإلســالم ،ویرید تمکین مقومات االنحالل الغربي بالمجتمع» .و أضــاف «کال
الطرفین یسـتغل الضـغو الفارجیة والتقاریر الدولیة ( )..وأنهم ی،تقدون أن ال،ملیة اإلصـالحیة في الس،ودیة یجب أن تمر عبر
البیـت األبیض» .وأوضـــ الحبـاب أن اللیبرالیین هم من شـــجع مراکز البحوث األمیرکیـة وأمدها بالم،لومات لتندد بهضـــم
الحقوق السیاسیة سوا بالنسبة للمرأا وییرها من مطالبات اإلصال األخری.
المرأا-محور-اإلصال -بالس،ودیةhttp://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/81/7/8515/
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 -4لیبرالهای مطبوعاتی و نویسنده که جماعت زیادی را تشکیل میدهند ،با استفاده
از خبروزاریهایی مانند روزنامه ،ماهواره و اینترنت ،در صدد ترویج افکار خویزاند .به وفته
منصــور النقیدان این طی بیشــتر مینویســند و در مقام عمل به آنمه نوشــتهاند ،پایبند
نیستند .در نوشتههایشان از ت همسری میوویند ،حال آن که در حقیقت چند همسر دارند.
 -5بازوشـتگان از افکار مارکسـیسم ،ب،ث ،ناصریسم و دیگر افکارا محمدس،ید طیب
پیرو فکر ناصریسم بود .ترکی الحمد یکی از مبلغان ملیورایی ب،بی بودا ولی این دو اکنون
از داعیهداران جریان لیبرال عربستاناند.
 -7نف،یون وصولیون یکی از طی های لیبرال در عربستان است .این عنوان از سوی
موســســه امریکایی «راند» انتفاب شــده اســت و مقصــود از آن طیفی اســت که فرفیت
کم رسانی و رساندن دارندا اما به هدف خود (دمکراسی) نمیرسند.
 -3لیبرالهـای عـاری از اخالقا مـاننـد عبـدالله بفیت کســـانیاند که اباحیوری و
شـــهوترانی در افکـار آنان نمایان اســـت .امیرا القحطانی و نادین البدیر در مقاالت خود
نسبت به وجود این طی اقرار کردهاند.
 -2مرتبطان به یربا کســانی که میل به یرب دارند و در مواردی با ســفارتخانههای
1
کشورهای یربی در ارتبا بودهاند.
خالد المشو م،تقد است که:
پس از آن که رهبران جنبز صـحوه توسـا حکومت بازداشت و به حبس محکوم
شـــدنـد ،هممنین چهرههــای شـــاخ وهــابیــت هممون بنبــاز و ابنعبیمین
دروذشتند .نسل جدیدی از عالمان س،ودی سر برآوردند که به دنبال بررسی عوامل
خشــونتهای مذهبی بودند .این وروه را میتوان در دو دســته قرار دادا دســته اول
آنان که دل در ورو اسـالم داشتند و به دنبال بررسی و نقد جنبز اسالمی به طور
عام و ســـلفیوری به طور خا بودند .ســـلیمان الضـــحیان ،عبدال،زیز قاســـم،
عبدال،زیز الفضر ،نواف القدیمی ،طارق المبارک و منصور الهجال از این دستهاند.
دسـته دوم کسانی بودند که برآمده از نقد فکر دینی بودند و از فکر اسالمی به فکر
 .1جم،ی از نویسندوان ،التعبرالع بف بالسهودی ،
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لیبرالی تغییر جهت داده بودند .عادل الطریفی ،منصور النقیدان ،مشاری الذایدی،
1
عبدالله بجاد و دیگران از این دستهاند.

اسـتفان الکروا نیز در کتاب خود ،مطلبی شبیه به همین تقسیم را وفته و م،تقد است
2
لیبرالهای س،ودی دو وونه بودند :اسالمورایان لیبرال و لیبرالهای مطلق.
عمر ابراهیم الزبیدی م،تقد است که:
لیبرالهای س،ودی دو وروهند :وروهی که در وذشته از تندروهای وهابی بودند و
اکنون متحول شــدند و به نقد آداب و رســوم اجتماعی و دینی (درمواردی منتقد به
وهابیت) میپردازند و به دنبال اصال در دو ب،د اجتماعی و سیاسی هستند ،اینان
به مروز زمان توانستند در روزنامههای محلی و واه خارجی مقاالت خویز را منتشر
کنند 3.وروه دیگر ،تنها به دنبال اصــالحات ســیاســیاندا عبدالله حامد ،عبدال،زیز
قاسم و علی الدمینی از این جملهاند .مطالبات این وروه با خواستههای چهرههای
دیگر مانند محمد س،ید الطیب و متروک الفال  ،مشترک استا هممنین شی،یانی
مانند محمد محفوظ ،ج،فر الشــایب و زکی میالد به دلیل اشــتراک در مطالبات به
این جریان پیوستند 4.عمر الزبیدی م،تقد است که شی،ه ،بفشی از پروژه اصالحی
لیبرالهای اسـالمی اسـتا از جمله شی،یان موجود در طی لیبرالهای اسالمی
5
که ف،الیت خود را در قطی آیاز کردند.

خالفان جریان لیبرال س ودی
موانع و م
ِ
به نظر میرسـد که لیبرالها به دنبال اصـال اندا اما موان،ی بر سر راه آنها وجود دارد.
وهابیت جامی ،عالمان صـحوی و پادشاهی سه مانع وسترش و نفوع لیبرالهای س،ودی
درآمدی بر جریان فکری لیبرالهای س،ودی

 .1المشو  ،خالد ،التعیةاألبالدیاع بفيبالسهودی .183 ،
 .2الکروا ،استیفان ،زمنبالص وةبال رکیألباالسممع بالمهیصرةبف بالسهودی .781 ،
 .3منصــور النقیدان به عنوان ی لیبرال اجتماعی ســیاســی توانســت مقالهاش را در نیویورک تایمز منتشــر کند :زبیدی ،عمر
ابراهیم ،الفسعفسیءبالسهودی بالفکربالفتسف بوبالم هب بوبالسعیس بف بالممتک بالهراع بالسهودی  ،ج.857 ،7
 . 4جریان لیبرال و وفتمان عدالت اجتماعی برخاسـته از آن برای شـی،یانی که شهروندان درجه دو یا سه عربستان بودند جاعبه
داشت و موجب ورویدن برخی از شی،یان به این جریان شد .محمد محفوظ ،ج،فر الشایب و زکی میالد از جمله شی،یان موجود
در طی لیبرالهای اســـالمیاند که ف،الیت خود در قطی آیاز کردند( .زبیدی ،عمر ابراهیم ،الفسنننعفسنننیءبالسنننهودی بالفکرب
الفتسف بوبالم هب بوبالسعیس بف بالممتک بالهراع بالسهودی  ،ج.)855 ،7
 .5همان ،ج ،7ص  111و  855و .851
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اسـتا 1در حالی که تفسـیر عالمان جامی از متون دین ،مضـیق ،بازدارنده و قشری است.
لیبرالها ،تفسـیر موسـع از نصـو مقدس را مجاز میدانندا به عنوان مبال آنها م،تقدند
که اسالم و دموکراسی مان،ةالجمع نیست و اسالم به طور کامل با دمکراسی سازوار است.
لیبرالهـا بر این بـاورنـد کـه خـداونـد در همـه مســـالل دنیوی و منافع اجتماعی ،آزادی و
اسـتقالل کامل را به ما عطا کرده اسـت 2.بر این اساس ،انتقاد از علما وهابیت ،ضرورت
اصـال و بازنگری در هیأت امر به م،روف و نهی از منکر ،اصـال نظام آموزشی و احقاق
حقوق زنان 3از جمله مطالبات لیبرالهای سـ،ودی بوده و هسـت که شـکاف و تیزترشدن
لبه اختالف میان لیبرالهای سـ،ودی و مفتیان وهابی را عمیقتر کرده استا 4به عنوان
مبال در حالی که لیبرالها ،بفشـــی از هم خود را صـــرف حقوق زنان میکنند 75 ،نفر از
علمـا وهـابیـت از جملـه عبدالرحمن البراک و عبدال،زیز الراجحی و ...در نامهای از وزیر
5
فرهنگ عربستان خواستند تا از استفاده زنان در اجرای برنامههای تلویزیونی پرهیز شود.
وهابیت جامی و سنتی بر این باور است که اعتراض بر حاکم مسلمان جایز نیست و هر
وونه شـکایت و اعتراض به حاکم باید به صورت آرام و ییرآشکار به حاکم منتقل شودا اما
لیبرالهای سـ،ودی در مواردی چون نگارش نامه سروشاده و رفتارهای نمادین اعتراضی
دســـت زدنـد و برخالف بـاورهـای ســـنتی جام،ه عربســـتان رفتار کردند .از طرفی دیگر،
لیبرالهـا بـا جـامیـان ،در تنفر از عالمان صـــحوی مشـــترکاند .آنان به خوبی از فرفیت
سـیاسـی تهدیدکننده عالمان صـحوه آواهاند .موسـی عبدال،زیز واع س،ودی در
انقالبی
ق
 .1برخی وفتهاند لیبرالهای عربســتان فاقد آن کیمیای حقیقی برای ایجاد ارتبا بین خودشــان و ملت هســتند در عوض عالمان وهابی
ارتباطی نزدی تر با مردم دارند ،-- :مشکلبلعبرالهییبعراستین ،روزنامه شرق ،شماره  - 8531شنبه  11اردیبهشت .1715
 .2تیموتی ،دی ،اسممبوبدم بوکراس .77 ،
 .3احقاق حقوق زنان یکی از شـــ،ارهای شـــاخ لیبرالهای ســـ،ودی بوده اســـت .ترکی الحمد ،ترکی الســـدیری ،عبدالله
ابوالسـم  ،محمد بن عبداللطی آل شـیخ ،عبدالرحمن الراشـد ،عبمان ال،میر ،حصـة آل الشـیخ ،بدریة البشر از جمله ف،االن
لیبرال س،ودی تباریاند که برای احقاق حقوق زنان در تالشند.
ً
ً
 .4أن هنا جزعا وخوفا من اللیبرالیة .وأن هذه اللیبرالیة – کما یقول ب،ض األصـــولیین والســـلفیین -شـــر مســـتطیر ،وکارمة
عظیمة ،یرید الغرب والمســتغربون أن یفرضــوها علی ب،ض بقاع ال،الم ال،ربي ،لهدم القیم األخالقیة القالمة ،واســتبدالها بقیم
الغرب االجتماعیة ،واألخالقیة.
ما-اللیبرالیة-ال،ربیة--اإلسالمیة؟ http://www.aljarida.com/news/index/2012624295/
 .5الفنیزی ،جهاد بن عبداالله ،االصمحبوبالممینه بف بالمجتمعبالسهودی.13 ،
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 .1مضاوی ،رشید ،عراستینبسهودیبوبجریینبهییباسمم بجدید.183 ،
 .2الکروا ،سـتیفان ،زمنبالصن وةبال رکیألبالمهیصننرةباالسنممع بف بالسننهودی 783 ،ا زبیدی ،عمر ابراهیم ،الفسنعفسننیءب
السهودی بالفکربالفتسف بوبالم هب بوبالسعیس بف بالممتک بالهراع بالسهودی  ،ج.185 ،7
اللیبرالیون-الس،ودیون-ب،د-الربیع-الع3. http://arb.majalla.com/18/8518/article55845141/

درآمدی بر جریان فکری لیبرالهای س،ودی

ســفنان خود این امر را این وونه بیان کرد« :لیبرالها نســبت به صــحویهای قطبی به
1
اسالم نزدی ترند ،آنها فطرت بهتری نسبت به اسالم دارند».
به طور کلی لیبرالهای ســ،ودی رابطه پر افت و خیزی را با صــحویهای عربســتان
داشــته و دارند و این ناشــی از اختالفاتی بود که لیبرالها بر ســر اولویتبندی برنامههای
اصالحیشان داشتندا وروهی اصال تندروی و تطرف دینی موجود در فرهنگ و جام،ه را
اولین اولویت و بایســته مورد اصــال دانســتند که به لیبرالهای اجتماعی شــهرت یافتند.
دیگر وروه بر این باور بودند که اولویت اول ،اصـــال اســـتبداد ســـیاســـی اســـت که به
لیبرالهای سیاسی شهرت یافتند .این دسته با اسالمورایان صحوی همراه شدندا چرا که
اصـال وضـع اسـتبداد موجود خواست مشترک هر دو طی بود .صدور و فهور مطالبات
اصـالحی و بیانیههای سیاسی مشترک از ناحیه صحویون و لیبرالهای سیاسی از ممرات
اشـــتراک نظر و همراهی این دو طی بود .پس از وقوع حادمه یازده ســـپتامبر 75 ،تن از
دانشـمندان و نویسـندوان امریکایی در نامه ای خطاب به بوش که با نام «علی أي أساس
نقاتل؟» شــهرت یافت ،از بوش خواســتند در جنگ با تروریســت اخالق را در نظر داشــته
باشد .هممنین 155تن از اندیشمندان س،ودی اعم از صحوی و لیبرالی در نامهای که به
«علی أي أسـاس نت،ایز؟» شـهرت یافت به نامه دانشمندان امریکایی پاسخ دادند .نام و
امضا عبدال،زیز قاسم ،چهره بارز لیبرال ،در کنار سلمان ال،وده و سفر الحوالی ،دو شیخ و
رهبر صــحوی ،در لیســت امضــا کنندوان دیده میشــد 2.نامهای با عنوان «رؤیة لحاضــر
الوطن و مســتقبله عام  »8557که در آن ،چهرههایی از لیبرالهای ســ،ودی همانند ترکی
الحمد ،علی الدمینی ،متروک الفال  ،نجیب الفنیزی ،خالد الدخیل و محمد ســ،ید طیب
با عالمان صــحوه مشــارکت داشــتند ،صــادر شــد 3.همراهی و اقدام مشــترک لیبرالهای
ســـیاســـی با صـــحویون ،از طرفی خشـــم و اعتراض لیبرالهای اجتماعی از لیبرالهای
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ســیاســی را در پی داشــت آنها میوفتند که لیبرالهای ســیاســی ،بازیمه اســالمورایان
صـحوی شدهاند .از طرف دیگر ،از حجم مفالفتها و انتقادهای اسالمورایان صحوی از
لیبرالها کاسـت ،البته همراهی لیبرالها و صـحویها هیمگاه پایدار نبوده است .جریان
صحوه که مردمیترین و ف،الترین جنبز در آن زمان بود ،در مواردی به مقابله با جریان
لیبرال برخــاســـت و بر شـــدت انزوای این جریـان افزود 1.صـــحویهــا پس از آن کــه از
تالشهای حدامیهای لیبرال برای قرار ورفتن در مصادر فرهنگی و اطالع رسانی اطالع
یـافتنـد ،حملـه وســـتردهای را به بزروان حدامه آیاز کردند .بدون تردید مفالفت و ت،ارض
صحویها ،خسارت فراوانی را برای لیبرالهای تازه سر برآورده به بار آورد .آنان با ش،ارهای
لیبرالها مبنی بر توســـ،ه آزادیهای فردی مفال بودند .در خالل جنگ کویت ،نزاع و
اختالف میان وهابیان درباری و لیبرالها باال ورفت .جماعتی از علما وهابی از همراهی
حاکمان ســ،ودی با لیبرالها برآشــفتند و در اجتماعات مذهبی و خطبههای نماز جم،ه،
نظـام حـاکم بر عربســـتـان را بـه دلیـل حمـایـت از لیبرالهـا نظامی ،یربزده ،فاســـد و
ییراســالمی خواندند و واه دســت به قلم شــدند .از جمله ردیههایی که بر شــاخ تر ین
چهرههای لیبرال هممون ترکی الحمد ،یازی القصیبی و عبدالله الغذامی صورت ورفت،
ردیه عوض القرنی در کتاب «ال داث بف بمعزانباالسمم» ،نوارهای کاست س،ید الغامدی
و سـلسـلسـه سـفنرانیهای شـیخ خراشی با عنوان «رجال و کتب فی المیزان» است .در
ســـال  1487هجری ،جمــاعتی از عــالمــان صـــحوی و وهــابی هممون نــاصـــرال،مر و
عبـدالرحمن محمود در مقـابـل دیوان ملکی تجمع و نســـبـت به ف،الیتهای جریانهای
لیبرال و یربزده برای یربی کردن زنان اعتراض کردند ،ورچه این اقدام به فاهر خوشایند
وهابیان جامی اســـتا ولی برخی از جامیان به مفالفت با آن برخاســـتندا چرا که جامیان
اعتراض آشکار به حاکم را خالفی بزرگ و مفسدهزا میدانند.

 .1هجمه صحویها به لیبرالها در حالی رخ می داد که اصطال لیبرال در میان س،ودیان یریبه بود ،شهروندان محافظه کار
س،ودی از تفکر لیبرال بیگانه بودند و میلی به آشنایی با آن نداشتند.
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عربســتان زمانی که صــدام را در آســتانه مرزهای خود دید از دولتهای یربی درخواســت
کم کرد .صــحویون با این اقدام پادشــاه مفالفت کردند .ســفر الحوالی 1امریکا و نه عراق را
بزرگترین تهدید پیز روی عربستان خواند .در مقابل لیبرالهای س،ودی در تأیید اقدام پادشاه
بیانیهای صادر کردند .این اقدام لیبرالها ،شکاف میان صحوه و صحویون را بیشتر کرد.
یکی از شــاخصــههای فکری شــیوخ صــحوه ،یرب ســتیزی بود .آنان نفوع یرب را
نمیپذیرفتند و از چیروی یرب بر ممال اسالمی ناخشنود بودند .از نگاه آنان بحران خلیج
فارس بفشــی از توطوه امریکا بر مســلمانان اســتا در حالی که لیبرالهای ســ،ودی به
دنبال بهره بردن از فرفیتهای خارجی به ویژه یرب و امریکا برای دستیابی به خواستهها
و اجرایی شــدن اصــالحات مورد نظر خود در جام،ه عربســتان بودندا بنابراین از نظر آنها،
ت،امل با امریکا بدون اشــکال بود .حمایت آلســ،ود از حســنی مبارک ،بنعلی ،قذافی و
مغضــوب مردم ،نمایانگر میل دولت ســ،ودی به جام،ه بســته با
دیگر حاکمان مســتبد و
ق
حداقل آزادیهای سیاسی بود .این در حالی است که لیبرالهای س،ودی به دنبال توس،ه
آزادی و احقاق حقوق از دســت رفته شــهرونداناند و این رفتار پادشــاه ســ،ودی نشــانگر
اختالفات جدی سیاست حاکمیت با لیبرالهاست.

 .1ســفر الحوالی م،تقد اســت حاکمان عربســتان در مواجهه با شــی،یان ،صــوفیان ،نوورایان و لیبرالهای عربســتان کوتاهی و
تسام داشتهاند :مالکی ،حسن فرحان ،ج وة داعش ،ص  857و .853
.المرأا-محور-اإلصال -بالس،ودیة2. www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/81/7/8515/

درآمدی بر جریان فکری لیبرالهای س،ودی

دستاوردهای لیبرالهای س ودی
تالشهـای لیبرالهـای ســـ،ودی بینتیجه نماندا چرا که پادشـــاه ،از فرفیت آنها بهره
میبرد و خواستههای قلبی خویز را در قالب پاسخ به مطالبات آنها به اجرا درمیآورد .س،ود
الفیصـــل این مطلـب را بـا این بیان تأیید کرده اســـت که« :المجتمع الســـ،ودي یتجه نحو
اللیبرالیـة ،والممکلة بدأت تتحرر من أیالل الماضـــي 2،و تســـیر في اتجاه مجتمع لیبراليا
جام،ه سـ،ودی به سوی لیبرالیسم رو کرده ،عربستان از بند زنجیرهای وذشته رها شده و در
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مســیر جام،ه لیبرالی در حال حرکت اســت» .بپس از وذشــت مدتی پادشــاه عبدالله ،اولین
1
دانشگاه مفتلا را افتتا کرد .برای اولین بار ی زن را به عنوان م،اون وزیر منصوب کرد.
میتوان وفـت لیبرالهـای ســـ،ودی یکی از اهرمهـای فشـــار بر وهـابیـت درباری و
پادشـاهی سـ،ودی هستند و شکستن تابوی وهابیت یکی از دستاوردهای آنها بوده است.
پادشاهی آل س،ود بر عربستان ،سالها بدون وجود قانون اساسی تداوم داشت 2.تا آن که
پس از ارسـال نامههای سروشاده مفتل توسا نفبگان لیبرال و دیگران ،پادشاه فهد در
فوریه 1118م قانون اســاســی مملکت ســ،ودی را در  27ماده نوشــت و دســتور تشــکیل
مجلس شـورا و برپایی اداره محلی را صادر کرد .بدین ترتیب پادشاهی آل س،ود ،به سمت
دستوری و قانونمندی تغییر مسیر داد .خروج و مفالفت عالمان صحوه با عالمان درباری،
م،روف به جامیه اولین اقدام م،ارض با وهابیت درباری و تقلیدی بود که از ابهت و شوکت
وهابیت تقلیدی کاسـت و دین را از احتکار وهابیت درباری خارج سـاخت 3.پیدایز سلفیه
جهادی و نشـر رسـالل و نوارهای کاست و بیانیههای مفتل در رد و اعتراض به وهابیت
دربـاری ،دومین ت،ارض جدی با وهابیت درباری در عربســـتان بود .بروز جریان لیبرال در
عربســتان و رویز وفتمان نوین آنان ،ت،ارضــی نو با وهابیت درباری اســت که همگی به
تنزل و کاهز جایگاه م،نوی و سیاسی وهابیت جامی و تقلیدی منجر شده است.
نتیجه
صـدور حکم درباره موضوعات ،فرعی بر تصور صحی و جامع موضوع استا تا زمانی
که موضوع به درستی درک نشود حکم صادره صحی نفواهد بود .آنمه در این مقاله بیان
شـد ،تنها م،رفی مقدماتی جریان لیبرالهای سـ،ودی و اشارهای وذرا به مسالل مرتبا با
آن بود به امید آن که آیازی بر پژوهزهای دقیق و عمیق پژوهشگران این عرصه باشد.
 .1جم،ی از نویسندوان ،التعبرالع بف بالسهودی .157 ،
 .2فیلدمان ،نو  ،سقوطبالدول باالسممع بوبنهوضهی.182 ،
 .3شحبی ،ابراهیم ،الستا بوبالهوی بمممحبمنبتشکمألبمجتمعبالسهودی،

11

.877

منابع

.1
.8
.7
.4
.5
.7

.3
.2
.1
.15
.11
.18
.17
.14
.15
.17
.13
.12

.21

درآمدی بر جریان فکری لیبرالهای س،ودی

.11
.85

الدخیل ،ترکی ،سلمان ال ودف؛ من السجن الی التنویر ،دبی :دار مدارک للنشر ،چاپ چهاردهم.8157 ،
تیموتی ،دی ،اسالم و دموکراسی ،ترجمه ش،بان،لی بهرامپور و حسن محدمی ،تهران :نشر نی.1731 ،
جم،ی از نویسـندوان ،اللیبرالیة فی السال ودیة؛ الفکرف -الممارسالات -الروی المستقبلیة ،وحدا الدراسات فی
مرکز صناعة الفکر ،موسسة االنتشار ال،ربی ،چاپ اول ،8517 ،نبیجاا.
جم،ی از نویســـندوان ،قضالالایا اإلسالالالمیین فی الخلیت التنویر -الدیمیقراطیة -اإلعالم ،دبی :مرکز المســـبار
للدراسات و البحوث ،چاپ دوم.8511 ،
الفنیزی ،جهاد بن عبداالله ،االصالح و الممان ه فی المجتمع الس ودی ،بیروت :بیسان.8518 ،
دکمجیان ،هرایر ،جنبشهای اسالالالمی م اصالالر در جهان عرو ،ترجمه حمید احمدی ،تهران :انتشــارات کیهان،
چاپ پنجم.1722 ،
زبیدی ،عمر ابراهیم ،الفسیفساء الس ودیة ،بیروت :الدار ال،ربیة للموسوعات.8511 ،
زیدی ،مفید ،التیارات الفکریة فی الخلیت ال ربی 8308-8391م ،بیروت :مرکز دراسات الوحدا ال،ربیة.8555 ،
شحبی ،ابراهیم ،السلطة و الهویة مالم من تشکالت مجتمع الس ودی ،لندن :طوی للنشر و التوزیع.8511 ،
صویغ ،عبدال،زیز حسین ،الزلزال ال ربی! الس ودیة ...و الخلیت ،دبی :دارمدارک للنشر.8511 ،
عدنان ،احمد ،الس ودیة البدیلة مالم الدولة الراب ة ،بیروت :التنویر للطباعة و النشر.8518 ،
عطوان ،عبدالباری ،سازمان سری القاعده ،تهران :مؤسسه مطال،ات اندیشهسازان نور.1711 ،
مالکی ،حسن فرحان ،جذور داعش ،بیروت :دارالمحجة البیضا .8517 ،
فیلدمان ،نو  ،سالالقوا الدولة االسالالالمیة و نهوضالالها ،ترجمه طاهر بوســاحیة ،بیروت :الشــبکة ال،ربیة لالبحاث و
النشر.8514 ،
قصـــیبی ،عبـدالله محمد ،اللیبرالیة الجدیدف لسالالالئلة فی الحریة و التفاوضالالالیة الاقافیة ،بیروت :مرکز البقافی
ال،ربی.8517 ،
کامینز ،دیوید ،وهابیت و عربسالتان سال ودی ،ترجمه مجتبی فاضـلی ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1717 ،
الکروا ،اسـتیفان ،زمن الصحوف الحرکات االسالمیة الم اصرف فی الس ودیة ،بیروت :الشبکة ال،ربیة لالبحاث
والنشر.8518 ،
مبروک ،محمدابراهیم « ،ازمة اللیبرالیة فی ال الم ال ربی االسالالمی» ،مجله االمة فی مواجهة مشــاریع التفتیت،
مجلة البیان ،چاپ هفتم ،1471 ،نبیجاا.
مشو  ،خالد عبدالله ،التیارات الدینیة فی الس ودیة ،ریاض :انتشارات ال،ربی ،چاپ دوم.8518 ،
مضــاوی ،رشــید ،عربسالالتان س ال ودی و جریانهای اسالالالمی جدید ،ترجمه رضــا نج زاده ،تهران :پژوهشــگاه
فرهنگ و هنر و ارتباطات.1717 ،
مضاوی ،رشید ،موزق اإلصالح فی الس ودیة فی القرن الحادی و ال شرین ،بیروت :دارالساقی ،چاپ دوم.8551 ،

11

پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سراج منیر سال ششمشماره  22تابستان5931
صفحات  71-32 :تاریخ دریافت 5931/12/57 :تراریخ تأیید5931/11/25 :

واکاوی نقش غرب در گسترش جریانهای تکفیری
*

چکیده
حمایت یرب از وروههای تکفیری در دو عرصه نرم افزار و سفت افزار صورت میویرد.
در عرصه نرم افزار واهی با کم

رسانهها به تغییر افکار عمومی دامن میزنند و واه با

البیوری در سازمانهای بینالمللی و یا حمایت اطالعاتی ،مستشاری و یا حتی اعمال
تحریم ضـــد مفـالفـان تکفیریها ،آنها را مورد حمایت خود قرار میدهند .در عرصـــه
سفت افزار نیز با کم

مستقیم تسلیحاتی یا با ایجاد تسهیالت در امر انتقال کم از

کشورهای دیگر به وروههای تکفیری و در نهایت با حمله نظامی به مفالفان تکفیریها
به رشـد و توسـ،ه هر چه بیشتر این جریانات دامن میزنند .در این تحقیق س،ی شده با
رویکرد توصـــیفی-تحلیلی بـه امبـات وونـههـای متفـاوت حمـایـت دولتهای یربی از
جریانهای تکفیری پرداخته شود.
کلیدواژهها :یرب ،سلفی ،تکفیری ،حمایت.

* دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه قم.

مقدمه
است،مار ملتهای مستض ، ،به خصو ملتهای کشورهای مروتمند از لحاظ منابع و
عخـایر ،از دیرباز به وونههای مت،ددی رخ نموده اســـت .یکی از این موارد ،ایجاد یا تشـــدید
جنـگهـای داخلی و یـارت مروتهـا و منـابع یـ کشـــور در عوض فروش تســـلیحات به
طرفهای درویر اســـت که یارت مروت ،تفریب زیرســـاختها و عقبمانده نگه داشـــتن آن
کشــور و ملت ،بهانهای برای حضــور فیزیکی در آن کشــور اســت .این که مســـبب تمامی
جنگهای داخلی در کشـورهای جهان سـوم ،یرب دانسته شود ،کمی ایراقآمیز مینماید.
خود زمینههای قومی ،نژادی و حتی مذهبی موجود
حقیقت این اسـت که در بسیاری موارد ،ق
در این کشــورها ،درویری و تشــویز را به دنبال داردا اما کشــورهای یربی ســ،ی میکنند به
بهترین شــکل از این موق،یت اســتفاده کنند و با تشــدید این درویریها به منافع خود دســت
1
یابندا مانند حمایت از طالبان در کشور افغانستان و وروههای تکفیری در عراق و سوریه.
از آنجـا کـه تحقیق درخوری در زمینه رصـــد ف،الیتهای یرب در خصـــو نحوه و
چگونگی حمایت از وروه های تکفیری ،صـورت نگرفته است و یالب مطالب اراله شده ،یا
به وزارش صـرف بسـنده نموده و یا تحلیل و دسته بندی خاصی اراله نکردندا بنابراین خ)
تحقیق درخور ،در این زمینه که واووی دسـتکم ،بفشـی از توطوههای است،مار نوین در
این خصو باشد ،احساس میوردد و از آنجا که مطالب درج شده در این تحقیق ،جدید
اســت و کتاب خاصــی در این خصــو تدوین نشــده ،ســ،ی مؤل بر آن اســت که در این
پژوهز مطالبی که اراله میوردد ،حتیالمقدور از ســایتها و منابع خبری م،تبر و دســت
اول دنیـا وزینز شـــود ،تـا هم بر اتقان و اســـتحکام مطالب بیفزاید و هم حاوی نکات و
دقایق به روز در این زمینه باشد.
نقطـه تمرکز این مقاله ،حمایتهای یرب از تکفیریها در منطقهی خاورمیانه خصـــوصـــا
عراق و سـوریه اسـت ،هر چند حمایت از وروههای تکفیری توسا یرب به مناطق مت،ددی در
 .1سایت  87 ،journal-neoاکتبر:America’s Ironic “Two-Faced” War on Terror ،8517 ،
http://journal-neo.org/2016/10/23/americas-ironic-two-faced-war-on-terror/
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جهان آسیب رسانده استا بنابراین پیز از ورود به بحث ،اشاره کوتاه به اهداف یرب از حمایت
این وروهها میتواند در درک بهتر نحوه کنز دول یربی در قبال این وروهها مؤمر واقع شود.
اهداف غرو از حمایت تکفیریها
برای حمایت کشورهای یربی از وروههای سلفی تکفیری ،اهداف ووناوونی را میتوان
برشـمردا اما شـاید بتوان به شـاخ ترین آنها بدین ترتیب اشـاره داشتا از جمله مقابله با
نفوع و وسـترش موج شـی،ه در کشورهای منطقه به خصو خاورمیانه ،مقابله با ایران از
طریق ایجـاد وروههـای تکفیری و درویر کردن آنهـا با این کشـــور و تغییر مرزها و کوچ
کردن کشـــورهـای قدرتمندی چون عراق ،ایران و ســـوریه که با ایجاد چنین وروههایی و
دامن زدن بـه اختالفــات داخلی ،یرب قـادر خواهـد بود بــه مؤمرترین شـــکـل ممکن ،در
1
راستای این هدف وام بردارد.
واهی هدف سـیاستمداران یربی به طور مستقیم ،به منافع خاصی در ی منطقه مربو
نیســت و تنها به زد و بندهای پشــت پرده این دولتها با حامیان اولیه تروریســم در این منطقه
خا خالصـه میشودا به عنوان مبال از آنجا که عربستان س،ودی از حامیان اصلی هیالری
کلینتون در انتفابات اخیر ریاسـت جمهوری آمریکا بود ،از مؤسـسات عربستانی که مروج تفکر

واکاوی نقز یرب در وسترش جریانهای تکفیری

 .1سایت  17 ،globalresearchآووست ،8514
عنوان:The Illusory Islamic State: Washington’s Caliphate Project “Made in America :
http://www.globalresearch.ca/the-illusory-islamic-state-washingtons-caliphate-projectmade-in-america/5396163.
کتابها و مقاالت زیادی نیز از سـوی کارشناسان یرب برای توجیه دیدواه تقسیم خاورمیانه اراله شده که هر کدام با نگاهی متفاوت
راجع به این مســـأله بحث میکنند .وویی اصـــل این جریان امری ییر قابل خدشـــه بوده و باقی موارد در مورد نحوه اجرا و ممرات یا
مضــرات احتمالی که قرار اســت از این طریق متوجه کشــورهای یربی شــود ،بحث میوردد .کتابی مانندThe New Middle :
 East: The World After the Arab Springنوشـته  Paul Danaharاز این نمونه اسـتا هممنین یادداشتهای مت،ددی
در روزنـامـههای یربی مانند نیویورک تایمز تحت عنوان  ،Could Different Borders Have Saved the Middle Eastبه
بحث تقسیم قومیتی کشورهای خاورمیان اشاره داشته و چندین نقشه در این خصو اراله میکند:
https://www.nytimes.com/interactive/2016/05/13/opinion/sunday/15danforth-web.html.
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تکفیری در سـایر کشـورها هسـتند ،حمایت کرده و اععان میدارد که این مؤسسات در راستای
1
اهداف یرب وام برمیدارند.
حمایت یرب از وروههای تکفیری ،تحت دو عنوان کلی نرم افزار و ســفت افزار قابل
ارزیابی است .نفست حمایت نرم افزاری مورد بررسی قرار میویرد.
ال  -حمایت در عرصه نرم افزار
حمـایـت نرم افزاری بـا چنـد هـدف صـــورت میویردا هـدایت و تغییر نگرش تودهها،
البیوری جهت همراه کردن ســـایر کشـــورها در تصـــمیمات جم،ی ،حمایت اطالعاتی و
مســتشــاری از وروههای تکفیری و در نهایت اعمال تحریم ضــد کشــورهایی که در حال
مبارزه با جریانات تکفیری هستند.
ال  -8-ب د فرهنگی – اجتماعی
این جنبه بیشتر شامل حمایتهای یرب در عرصه رسانه و تبلیغات است.
حمایت رسانهای
یکی از موارد مهم برای یرب در حمایت از جریانهای تکفیری ،بفز رســانه اســت.
موارد بـارز این وونـه حمـایـتها ،در جریان جنگ داخلی ســـوریه قابل مشـــاهده اســـت.
کشــورهای یربی هماره ســ،ی دارند جریان جنگ ســوریه را به وونهای به جهانیان نش ـان
دهند که مهاجمان و جنایتکاران اصلی این جنگ -وروههای تکفیری ،-به عنوان افرادی
م،تدل و عدالتخواه ،جلوه کنند و جانیان در نقز قربانی فاهر شوند 2.جدیدترین موردی
که میتوان در این خصـو برشـمرد ،عضـویت وروههایی مبل نورالدین الزنکی است که
 .1سایت  87 ،globalresearchآووست ،8517
عنوان:Hillary Clinton Is Spreading Islamist Extremism, Hillary’s Saudi Sponsors Support Terrorism :
http://www.globalresearch.ca/hillary-clinton-is-spreading-islamist-extremism-hillaryssaudi-sponsors-support-terrorism/5542522.
 .2روییترز 84 :ژانویه :Jihadists battle moderate rebels in northern Syria ،8513
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-idUSKBN158103.
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آمریکا و سـازمان سـیا ب ه شـدت بر اعتدال آن تأکید داشتند( .وروه جنایتکاری که یکی از
اقدامات آن بریدن سر نوجوان فلسطینی و انتشار فیلم آن در فضای مجازی بود) 1اکنون
این وروه در کنار جبهه فت الشــام (جبهةالنصــرا) نماینده اصــلی القاعده در ســـوریه ،به
جماعتی با عنوان «هیوت التحریر الشام» پیوسته است 2.ممکن است برخی ادعا کنند که
این وروه در ابتـدا جز وروههـای اعتــدالی بوده و ســـپس ورایز افراطی در پیز ورفتــه
اسـتا اما حقیقت این اسـت که این وونه سر بریدن ی نوجوان ،فیلم ورفتن از این واق،ه و
انتشـار آن ،با مشـی و مرام وروههای افراطی مانند داعز و القاعده ،بسیار همفوانی دارد و
حـاکی از مبـانی افراطی این وروه و افراد حـاضـــر در آن اســـتا بنـابراین آنمه که به عنوان
پیوستن رسمی این وروه به القاعده مشاهده میشود ،نه ی تغییر نگرش ،بلکه علنی کردن
ماهیت افراطی این وروه بوده که یرب مدتهاست س،ی در پنهان نمودن آن داشته است.
اعتراف برخی از مقـامـات رســـمی آمریکـا مبـل جو بـایدن هم تایید مضـــاعفی بر این
ادعاسـت .او میووید« :هیچ وروه م،تدلی در سـوریه وجود ندارد» 3.سـه سال ب،د ،همین
اعتراف از زبان یکی از اعضــای کنگره آمریکا به نام تولســی وابارد ،در مالقاتی که با بشــار
اسـد و برخی از مردم سـوریه داشـته اسـت ،بروز میکند که میووید« :هر که را در سوریه
4
دیدم ،به چیزی به نام وروه م،تدل در این کشور اعتقاد نداشت».

واکاوی نقز یرب در وسترش جریانهای تکفیری

 .1سایت  88 ،theduranآووست :Boy in Aleppo” photographer is exposed as an ISIS sympathizer ،8517
http://theduran.com/boy-in-aleppo-photographer-exposed-as-an-isis-sympathizer /
 .2رسانه اینترنتی آمریکایی به نام  1 ،alternetفوریه ،8513
U.S.-Armed 'Moderate' Syrian Rebels Join Al-Qaeda's 'Bin Laden Front' in New Coalition:
http://www.alternet.org/grayzone-project/tahrir-al-sham-qaeda-syria-rebels-us-armed-zinki
 .3روزنامه واشنگتن پست 7 ،اکتبر ،8514
عنوان ،Behind Biden’s gaffe lie real concerns about allies’ role in rise of the Islamic State :لین :
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/10/06/behind-bidens-gaffesome-legitimate-concerns-about-americas-middle-east-allies/?utm_term=.21ffbfba5aac
 .4سایت خبری  theblazeبه نقل از سی ان ان 85 ،ژانویهی ،8513
عنوان:Democrat says Syrians told her the truth about ‘moderate rebels’ in secret meeting with Assad :
http://www.theblaze.com/news/2017/01/25/democrat-says-syrians-told-her-the-truthabout-moderate-rebels-in-secret-meeting-with-assad /
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برآیند این اعترافات و اعمال وروهی چون نورالدین زنکی مانند پازلی اســـت که با کنار
هم قرار دادن آن ،تنهـا بـه یـ تحلیـل میتوان رســـیـد و آن برنـامهای مدون از ســـوی
کشورهای یربی برای سرپوش نهادن بر حمایت این کشورها از وروههای تروریستی است.
شــاهد دیگر در وروهی موســوم به کاله ســفیدها تبلور مییابد .این وروه به فاهر قرار
اســت در ســوریه کامال بیطرف باشــد و نقشــی مانند صــلیب ســرخ در امداد و نجات ایفا
نماید .حال آنکه مشـــاهدات ،حاکی از این اســـت که این وروه تنها در خدمت جریانهای
تکفیری است و هروز به مردم عادی که حامی بشار اسد هستند ،خدماتی اراله نمیدهد .با
این وجود ،یرب با تمام قدرت سـ،ی دارد این وروه را وروهی با اهداف انسانی م،رفی کند،
عملی که از ی سو وجهه موجهی برای این وروه میسازد و از سوی دیگر ،پوششی برای
1
حمایتهای پزشکی و امدادی یرب از وروههای تکفیری است.
وروه دیگر ،وروهی موسوم به ارتز آزاد سوریه است .یربیها از ابتدای جنگ داخلی سوریه،
تحت عنوان وروه م،تدل ،کم های هنگفتی از لحاظ مالی و تســـلیحاتی به این وروه داشـــته و
دارندا اما این عنوان هم تنها سـرپوشی بر اقدامات حمایتی یرب از وروههای تروریستی استا چرا
که اسـناد حاکی از همکاری نزدی این وروه با وروههایی مبل جبهه النصره و داعز است .یکی
از این اســناد ،فیلمی حاوی مصــاحبه یکی از افســران ارتز آزاد ســوریه به نام کلنکل عبدالجبار
ال،کیدی 2اســـت ،که طی آن هم بر حســـن روابطز با داعز و جبهه النصـــره تأکید نموده و از
حقـانیـت آنها دفاع میکند و هم در بردارنده عملیات مشـــترکی اســـت که بین این وروه و داعز
صـورت ورفته اسـت .در همین فیلم ابتدا تصویر کلنل عبدالجبار ال،کیدی در کنار سفیر آمریکا در
4
سوریه ،آقای روبرت فورد 3و در آخر فیلم تصویر کلنل در کنار مبارزان داعز نشان داده میشود.
 .1سایت  81 stcenturywire81ژانویه  ،8517عنوان:)Who Are Syria’s White Helmets terrorist linked) :
http://21stcenturywire.com/2016/06/21/who-are-the-syria-white-helmets./
2. Col.Abdel Jabbar al-Okaidi.
3 .Robert Ford.
 .4این فیلم به زبان عربی و با زیرنویس انگلیسی است:
https://levantreport.com/2014/09/13/isis-as-u-s-creation-the-clearest-authenticated-videoevidence-to-date ./
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آنمه بر مواضـــع دووانه ارتز آزاد ســـوریه دو چندان تأکید می کند ،التالف اخیر این
وروه با جبهه فت الشــام (جبهه النصــره ســابق) و چندین وروه تروریســتی دیگر در قالب
وروهی به نام «هیوت التحریر الشـــام» اســـت 1.این التالف به طور علنی خا بطالنی بر
تبلیغات وسترده یرب در م،تدل جلوه دادن این وروه است.
هممنین زمانی که نیروهای التالف مبارزه با تروریســـم ،به جای حمله به وروهی
مبل داعز و جبههالنصــره به ســربا زان ســوری حمله می کنند که عالوه بر خســارات
جانی و مالی به ارتز سوریه ،در وروه های افراطی درویر در منطقه ،روحیه مضاعفی
ایجاد می کنند .بالفاصـله همین التالف ،کاروانی از کم های بشر دوستانه س ازمان
ملل را که به قصد کم به مردم حلب ارسال شده بود ،مورد حمله هوایی قرار می دهد
و نقز رسـانه های یرب در اینجا آیاز می شـود .به این صــورت که با پوشز وسترده
خبری از این واق،ه ،عالوه بر منتقل کردن اعهان عمومی از حمله به ارتز ســـوریه،
سـ،ی می کنند این حمله را به روسیه و سوریه نسبت دهند ،تا استفاده ای دوچندان از
2
این واق،ه داشته باشند.
اقدام دیگر یرب سـو اسـتفاده از عواط عمومی در راستای مقابله با کسانی است
که ضد وروه های تکفیری مقابله می کنند .در این اقدام وروه های نمایشی ،سرتاسر یرب
و آمریکای شـمالی و جنوبی را طی می کنند و با نمایز های خیابانی (با موضوع حقوق
بشــر) واق،یت ســوریه را کا مال برعکس آن چیزی که در این کشــور در جریان اســت ،به

واکاوی نقز یرب در وسترش جریانهای تکفیری

 .1موسسه تحقیقاتی  chathamhouseدر انگلیس 88 ،فوریه ،8513
عنوان مطلب:Syrian Rebels Are Pushing Back Against Their Patrons :
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/syrian-rebels-are-pushing-back-against-their-patrons
 .2سایت ،8517/1/85 sputniknews
عنوان:UN Convoy Attack in Aleppo Shifts Attention From Coalition Strike on Syrian Army :
https://sputniknews.com/politics/201609251045685838-un-convoy-attack-aleppo./
Read more: https://sputniknews.com/politics/201609251045685838-un-convoy-attack-aleppo/
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مردم نشان میدهند .رسانه های یربی نیز با تهیه تصاویر و فیلم از این نمایز و انتشار
1
وسترده آن ،از این کمپین نامیمون حمایت میکنند.
شاید بتوان وفت ،جدای از تبلیغات وروههای تکفیری در رسانههای اجتماعی ،یکی از
مواردی کـه بـه جـذب جوانـان یربی به وروههای تکفیری کم میکند ،اراله مداوم این
وونه تصاویر و تحری عواط مردم ضد دولت بشار اسد و متحدان او باشد.
ال  -2-ب د سیاسی
در ب،د سیاسی موارد مت،ددی را میتوان برشمرد که همگی از مؤلفههای حمایت یرب
در عرصه نرم ،به شمار میرود .در این جا به یکی از شاخ ترین آنها اشاره می شود:
البیگری در سالالازمان ملل) یکی از اســاســیترین مواردی که آمریکا و ســایر متحدان
یربی او از همان روزهای آیازین شــروع درویری و ناآرامی در ســوریه ،در دســتور کار خود
قرار دادند ،البیوری شـدید در میان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل بود .این
کشـورها از سال  8511میالدی تا کنون بارها س،ی داشتهاند ،لوایحی را در شورای امنیت
به تصـویب برسانند که بر اساس آن ،دولت سوریه ،دولت ییرقانونی اعالم شده و به جای
آن وروههای مفال بشار اسد را به عنوان نماینده قانونی دولت در تب،ید سوریه به حساب
آورند 2.وروهی که تنها عنوان فریبندهای مانند «شــورای ملی ســوریه» داشــته اســتا در
حالی که اعضـای آن یا خود در وروه های تروریسـتی هستند و یا این که در شمار متحدان
این وروهها به حســاب میآیند و با آنها عملیات مشــترک صــورت میدهندا اما هر بار این
اقدامات با وتو کردن چین و روسـیه ناکام مانده اسـت .در مجموع هشت بار در تاریخهای
 .1سایت  7 ،landdestroyerاکتبر ،8517
عنوان:"White Helmet" "Save Aleppo" Protest Proves How Easy it is to Dress Up Actors as "War Victims" :
http://landdestroyer.blogspot.co.uk/2016/10/white-helmet-save-aleppo-protest-proves.html.
 .2سایت  ،counterpunchتاریخ  ،81ژانویه ،8517
عنوان:The Rise of ISIS and Other Extremist Groups: the role of the West and Regional Powers :
http://www.counterpunch.org/2016/01/29/the-rise-of-isis-and-other-extremist-groupsthe-role-of-the-west-and-regional-powers./
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اکتبر  ،8511فوریه  ،8518جوالی  ،8518ماه می ،8514اکتبر  ،8517دسامبر  ،8517فوریه
1
 8513و آوریل  8513این تالش بیفرجام از سوی یرب و متحدانز صورت ورفته است.
ال  -9-ب د نظامی
حمایت دول یربی از جریانهای تکفیری در بفز نرم و در عرصــه نظامی به حمایت
اطالعاتی و مستشاری از این وروهها مربو میشود.
وـاهی کمـ ها در ب،د نرم افزار ،به این صـــورت اعطا میوردد ،که ســـازمانها و
اروان های اطالعاتی و جاســـوســـی یرب مانند ســـازمان ســـیا و  MI6نقز هدایت و
خادهی به وروه های تکفیری را ایفا می کنندا مانند آنمه در موجهای اولیه ناآرامی در
شـهرهای مفتل سـوریه مشـهود بود .به وونه ای که کارشناسانی که با شگردهای این
وونه سازمان ها آشنایی دارند ،نحوه عملیاتهای ایذایی و ترورهای کور اولیه این وروهها
را کامال م نطبق با شـگردهای سـیا ،موسـاد و  MI6میدانندا 2بنابراین در شکایتهایی
که برخی از شـهروندان سـوریه در آوریل سال  8511و پیز از تشدید درویری ها در این
کشــور داشــتند ،چنین اععان می کردند که وویی ت تیراندازانی در برخی مناطق شــهر
مســتقر شــدند و بدون در نظر داشــتن فرد خاصــی  ،تنها با هدف ایجاد ناامنی در شــهر،
اقدام به تیراندازی به افراد میکنند 3،حتی وبســـتر ترپلی 4،روزنامه نگار مطر آمریکایی
نیز در ســایت اختصــاصــی خودش به این مهم اشــاره و تأیید می کند که این ســب ترور
5
شگرد عادی و روزمره سیا برای بی مبات کردن امنیت ی منطقه است.
واکاوی نقز یرب در وسترش جریانهای تکفیری

 . 1سی ان ان 17 ،آوریل ،8513
عنوان ،times Russia blocked a UN Security Council resolution on Syria :لین :
http://www.cnn.com/2017/04/13/middleeast/russia-unsc-syria-resolutions /
 .2سایت راشاتودی 81 ،نوامبر  ،8511عنوان:CIA, MI6 and Mossad: Together against Syria :
https://www.rt.com/news/syria-terrorism-cia-destabilization-863 /
 .3سایت خبری  81 ،voltairenetنوامبر ،8511
عنوان:’Webster Tarpley from Damascus: ‘CIA, MI6 and Mossad, together against Syria :
http://www.voltairenet.org/Webster-Tarpley-from-Damascus-CIA
4 .Webster Tarpley.
 .5سایت  7 Tarpley.netدسامبر ،8511
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وـاهی مشـــاوران زبده و خبره نظامی آمریکا ،وارد عمل می شـــوند و به هدایت این
جریان ها جهت ساماندهی هر چه بیشتر و هدایت آنها به سمت اهداف مورد نظر یرب،
می پردازنـدا مـانند اتحاد نیروهای داعز در عراق و ســـوریه که با کم نیروهای ویژه
یربی و مشـاوران نظامی آنها صورت ورفت 1یا زمانی که نیروهای عراقی حمله وسترده
به موصل را آیاز نمودند ،آمریکا و عربستان که تقریبا موصل را از دست رفته می دیدند،
به دنبال راه حلی برای پیشـــبرد اهداف خود در منطقه بودند .راهی که آنها بروزیدند این
بود که مسـیری را برای انتقال دستکم  1555نفر از نیروهای داعز ورفتار در موصل
به سـمت سوریه باز کرده و آنها را به این سمت هدایت کنند .علت این اقدام هم چیزی
جز به کارویری مجدد این نیروها ضـــد بشـــار اســـد در ســـوریه و دامن زدن به تشـــدید
2
درویری ها در این کشور نیست.
نتیجه این اقدام درســت دوماه ب،د مشــف میوردد ،ی،نی در اوایل ســال  8513همین
نیروها که از موصـل به دیر الزور در سوریه منتقل شده بودند ،عرصه را بر نیروهای سوری تنگ
3
کرده و نزدی به  185هزار نفر از ساکنان منطقهی دیرالزور را به محاصره کامل درآوردند.

عنوان:What Happens in Syria is Blind Terrorism, Typical of the CIA with Arab Finance :
http://tarpley.net/american-journalist-what-happens-in-syria-is-blind-terrorism-typical-ofthe-cia-with-arab-finance /
 .1سایت  2 ،globalresearchنوامبر  ،8517عنوان:The Battle For Just Peace In A World of War Lies :
http://www.globalresearch.ca/the-battle-for-just-peace-in-a-world-of-warlies/5555706?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
 .2سایت  17 southfrontاکتبر ،8517
عنوان:Syrian War Report – October 13, 2016: Militant Groups Considering to Leave Aleppo City :
https://southfront.org/syrian-war-report-october-13-2016-militant-groups-considering-toleave-aleppo-city /
 .3راشاتودی 13 ،ژانویه :ISIS cut off Deir ez-Zor airbase, threaten 120,000 civilians – RT reporter ،8513
https://www.rt.com/news/374011-deir-ezzor-offensive-airbase /
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 .1روزنامه واردین 17 ،اکتبر  ،8517عنوان:US and UK consider tougher sanctions against Syria and allies :
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/16/us-and-uk-consider-tougher-sanctionsagainst-syria-and-allies.
 .2سند اعمال تحریمها ضد سوریه به بهانه عدم رعایت حقوق بشر در این کشور که در سال  8518به روز شده است:
https://www.humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/pdf/Syria_Sanctions_Fact_Sheet.pdf.
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ال  -4-ب د اقتصادی
از حربههای خا و ناجوانمردانهای که یرب برای پیشبرد اهداف خود ،ضد مفالفان
در پیز میویرد ،اعمال تحریمهای فالمانه اسـت 1.این تحریمها هم شامل تحریمهایی
میشـود که کشورهایی مبل آمریکا و انگلیس خودسرانه آن را اعمال میکنند و هم شامل
تحریمهایی است که با تحری کشورهای یربی و صاحب نفوع در شورای امنیت سازمان
ملل ،ضــد ســوریه و دولت قانونی این کشــور اعمال میشــودا از جمله تحریمهای خا
آمریکا میتوان به فرمان اوباما برای ضــبا داراییهای افراد ســوری که از نظر دولتمردان
آمریکا متهم به حمایت از تروریســم هســتند ،اشــاره کرد .مصــادره تمامی اموال دولتمردان
سـوریه ،مقامات رسـمی و صـاحبان صـنایع این کشـور از دیگر این موارد است .ممان،ت از
هروونه سـرمایهوذاری آمریکایی ها در سوریه ،هروونه خدمات به این کشور یا هر ت،املی با
این کشـور در زمینه فراودههای نفتی و نیز ضـد هر فرد یا شرکتی که به نحوی خدماتی به
2
سوریه در زمینه نظامی اراله کند ،نیز از موارد دیگر است.
ســازمان ملل نیز از ســال  8555بحث اعمال تحریم ضــد ســوریه را کلید زد و به بهانه
ترور رفیق حریری شروع به اعمال تحریمهای اقتصادی ضد این کشور نمود .همین مسأله
میتوانســت مؤید مضــاعفی برای آمریکا باشــد تا رلیس جمهور این کشــور نیز به واســطه
قط،نامه  1515شـورای امنیت ،تحریمهایی ضـد شفصیتهای مطر سوریه وضع کند.
هممنین از زمانی که جنگ داخلی ســوریه آیاز شــد ،این ســازمان ملل بود که با هدایت
کشــورهای یربی صــاحب نفوع هر از چندی اقدام به امضــای قط،نامهای جدید برای تحریم
ســوریه مینمود .اقدامی که واهی با وتو کردن روســیه و چین به شــکســت میانجامید .وزارت
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خزانهداری آمریکا در ازای این شـکستها ،به طور یکسویه و بدون اتکا به سازمان ملل ،اقدام
1
به اعمال تحریمهای جدیدی شامل تجهیزات حمل و نقل ،مفابرات و ...نموده است.
این موارد ،تنها ووشــهای از کارشــکنیهای یرب برای به زانو در آوردن کشــوری مبل
سـوریه بوده اسـت که با تضـ،ی این کشـور بستری کامل برای رشد و وسترش وروههای
2
تکفیری و تروریستی فراهم آورند.
الزم به عکر اسـت که در واقع آسـیبدیدوان اصـلی این تحریمها ،مردم عادی هستند
که از ی سو قربانی تروریسم بوده و از سوی دیگر ناچارند تحریمهایی را متحمل شوند که
3
از سوی حامیان این تروریستها بر کشورشان وضع شده است.
و -حمایت در عرصه سخت افزار
مب،د شــاخ در عرصــه ســفت افزار ،در حمایت نظامی از تروریســت ها و ســرکوب
دشمنان آنان خودنمایی میکند.
و -8-حمایت نظامی
حمایت نظامی به شیوهها و طرق متفاوتی اراله میوردد که به برخی از آنها اشاره میشود.
و -8-8-آموزش نظامی تروریستها توس غرو
شـــروع وســـترده حمـایـت نظامی از جریانهای تکفیری به ســـال  1131و اشـــغال
افغانستان توسا شوروی سابق باز میوردد .یرب به بهانه مبارزه با وسترش تروریسم تمام
 .1همان.
 .2سایت  ،counterpunchتاریخ  ،81ژانویه ،8517
عنوان:The Rise of ISIS and Other Extremist Groups: the role of the West and Regional Powers :
http://www.counterpunch.org/2016/01/29/the-rise-of-isis-and-other-extremist-groupsthe-role-of-the-west-and-regional-powers. /
 .3سایت خبری  ،independentتاریخ نوامبر ،8517
عنوان:US and EU sanctions are ruining ordinary Syrians' lives, yet Bashar al-Assad hangs on to power :
http://www.independent.co.uk/voices/syria-syrian-war-us-eu-sanctions-bashar-al-assadpatrick-cockburn-a7350751.html.
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قـد بـه حمـایـت وروههای تکفیری پرداخت که جدای از حمایتهای تســـلیحاتی و مالی،
آموزش نظامی نیز یکی از راه کارهای تقویت مبارزان ضـــد شـــوروی بودا 1اما این روند در
افغانسـتان متوق نشد و حمایت یرب از این وروهها در سوریه -که به شدت حاف منافع
یرب هســتند ،-در کشــور اردن و مناطق مرزی این کشــور با ســوریه ،به صــورت آموزش
نظامی شـورشـیان سوری ،جلوهور میشود ،به طوری که تنها تا سال  8517شمار آموزش
دیدهها توسـا آمریکاییها به صـدها تن میرسـد 2.هر چند یرب س،ی دارد این حمایت را
تنهـا به عنوان کم به وروهای م،تدلی مانند ارتز آزاد ســـوریه ،جلوه دهدا اما حقیقت
این اســـت کـه نـه تنهـا این ادعا صـــحت ندارد و کم های یرب تقریبا تمام طی های
مفال بشــار اســد ،حتی کســانی که به داعز ملحق میشــوند را شــامل میشــود 3،بلکه
عنوان «ارتز آزاد ســـوریـه» نیز ،تنهـا یـ ســـرپوش برای توجیـه کمـ بـه وروههای
افراطیای اســت که در ارتکاب انواع جنایات ،دســت کمی از ســایر وروههای تروریســتی
ندارند 4.عالوه بر تمام این موارد ،به تصری نیویورک تایمز ،این کمپها که توسا نیروهای
ســـیـا اداره میشـــود ،ییر از کمـپهایی اســـت که ناتو برای آموزش نیرو جهت مقابله با
تروریسـم در نظر ورفته استا 5به عبارت دیگر همین تفکی کمپهای آموزشی ،بهترین
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 .1مجله  7 ،neoمی ،8517عنوان:Saudi Arabia Supported Al Qaeda Before and After But Not On 9/11 :
http://journal-neo.org/2016/05/06/saudi-arabia-supported-al-qaeda-before-and-after-butnot-on-9-11 /
 .2روییترز 15 ،مارس  ،8517عنوان:Americans are training Syria rebels in Jordan: Spiegel :
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-rebels-usa-idUSBRE9290FI20130310.
 .3روزنامه اینترنتی  13 ، wndژانویه :Blowback! U.S.trained Islamists who joined ISIS ،8514
http://www.wnd.com/2014/06/officials-u-s-trained-isis-at-secret-base-in-jordan /
 .4سایت  88 ،globalresearchنوامبر ،8517
عنوان:Empire Perpetrates Its Dirty War on Syria Beneath the Protected Cover of Big Lies :
http://www.globalresearch.ca/empire-perpetrates-its-dirty-war-on-syria-beneath-theprotected-cover-of-big-lies/5557199
 .5روزنامه نیویورک تایمز 84 ،ژانویهی ،8517
عنوان: U.S.Relies Heavily on Saudi Money to Support Syrian Rebels :
ttp://www.nytimes.com/2016/01/24/world/middleeast/us-relies-heavily-on-saudi-moneyto-support-syrian-rebels.html?_r=0
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وواه بر این مسأله است که هدف نیروهای سیا در آموزش نظامی شورشیان ،ییر از چیزی
است که ناتو دنبال میکند ،در ییر این صورت ،جداکردن این کمپها م،نا نداشت.
وذشته از تمام این مطالب هیچ تصریحی باالتر از کالم جو بایدن ،م،اون رلیس جمهور آمریکا
1
در دانشگاه هاروارد نیست ،زمانی که تصری میکند که هیچ وروه م،تدلی در سوریه وجود ندارد.
برآینـد این مؤلفـهها به این مهم ختم میوردد که هیچ کدام از توجیهاتی که واهی یربیها
در رســانههای خود مبنی بر م،تدل بودن این افراد ،اراله میدهند ،حتی برای خود ایشــان قابل
پذیرش نیست و در ب،ضی اوقات به ناواه از کالم خودشان ،ابطال این ادعاها به امبات میرسد.
جنبه دیگر حمایت نظامی ،حمایت تسلیحاتی از جریانهای افراطی است.
و -2-8-حمایت تسلیحاتی
حمایت تســلیحاتی یرب از وروههای تکفیری نیز یکی از شــاخصــههای مهم و تردید
ناپذیر در ایجاد و وســترش جریانهای تکفیری اســتا اما این نوع حمایت ،همواره به ی
شـکل نیسـت ،بلکه واهی به صـورت فروش سـال به کشـورهای واسطه انجام میشودا
مانند فروش تجهیزات نظامی به کشـــورهایی مانند عربســـتان و قطر .کشـــورهایی که به
اععان واردین از حامیان اصـــلی جر یانهای تکفیری در ســـوریه هســـتند 2.نتیجه آن نیز
تجهیز شـــدن وروهی مبـل جبهه النصـــره (نماینده القاعده در ســـوریه) به ســـال های
3
آمریکایی است.
 .1روزنامه واشنگتن پست 7 ،اکتبر ،8514
عنوان:Behind Biden’s gaffe lie real concerns about allies’ role in rise of the Islamic State :
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2014/10/06/behind-bidens-gaffesome-legitimate-concerns-about-americas-middle-east-allies/?utm_term=.21ffbfba5aac.
 .2روزنامه واردین ،پنجشنبه  2سپتامبر ،8517
عنوان:Obama administration offered $115bn in weapons to Saudi Arabia: report :
https://www.theguardian.com/us-news/2016/sep/08/obama-administration-offered-115billion-weapons-saudi-arabia-report.
 .3سایت اسپات نی  81 ،دسامبر ،8517
عنوان:Americans Are on Our Side': Al-Nusra Front Allegedly Receiving Weapons From US. :
https://sputniknews.com/middleeast/201609261045713159-us-nusra-tow-missiles /
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حمایت آمریکا از وروههای افراطی و تروریسـتی سـوریه به حدی روشن است که لبیب
النحاس ،رلیس بفز ســـیاســـت خارجی وروه ترویســـتی احرار الشـــام (که مورد حمایت
مسـتقیم عربسـتان س،ودی است) ،در روزنامه واشنگتن پست ،نامهای سروشاده به سران
کاخ ســفید مینویســد و از آنها میخواهد که کم های خود را از وروههای به اصــطال
م،تدل بردارد و به وروههایی مبل احرار الشــام کم کنند تا کار ســرنگونی حکومت بشــار
1
اسد به سرانجام برسد.
وـاهی نیز حمـایـت یرب و آمریکا از طریق ایجاد تســـهیالت جهت نقل و انتقال این
2
تجهیزات به مناطق مورد نظر صورت میویرد.
و -9-8-ایجاد تسهیالت جهت کمک تسلیحاتی سایر کشورها
کشـورهای واسـطه برای انتقال تجهیزات خریداری شـده از سال و مهمات ،نیازمند
کم و اجازه دول یربی هسـتند .مسألهای که به کاملترین شکل از سوی آمریکا و سایر
متحدان یربیز ،اعمال شـده و با چرا سبزی که به این دولتها نشان میدهند ،دست
دولتهای عرب حاشـیه خلیج فارس و ترکیه -که هم مرز با سـوریه است -را برای ارسال
هر وونه کم به این جریانها باز میوذارد 3.در برخی موارد هم عالوه بر اطالع دقیق از
کم و کی تســـلیحاتی که به ســـوریه ارســـال میشـــود ،هیچ وونه اقدامی در مقابله با آن
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 .1روزنامه واشنگتن پست ،تاریخ 15 :جوالی ،8515
عنوان:The deadly consequences of mislabeling Syria’s revolutionaries :
https://www.washingtonpost.com/opinions/the-deadly-consequences-of-mislabeling-syriasrevolutionaries/2015/07/10/6dec139e-266e-11e5-aae26c4f59b050aa_story.html?utm_term=.9281ce01e25a.
 .2نیویورک تایمز  85مارس  ،8517عنوان:Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A :
http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebelsexpands-with-cia-aid.html?_r=0.
 . 3نشریه  85 ،Foreign Policy Journalآووست ،8517
عنوان:How the West is Complicit in Nurturing Islamic Radicalism :
http://www.foreignpolicyjournal.com/2016/08/20/how-the-west-is-complicit-in-nurturingislamic-radicalism. /
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صورت نمیدادندا مانند اطالع کاخ سفید از انتقال مهمات و تجهیزات نظامی در سطحی
1
وسیع از کشور لیبی به سوریه در سال  8518که آن را مسکوت وذاشتند.
عالوه بر این ،یرب با حمایت اطالعاتی ،کم مؤمری در رساندن تجهیزات به وروهها
و طرفهـای درویر صـــورت میدهدا به عنوان نمونه ،تنها در ســـال  8517با کم های
سازمان سیا 2به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ترکیه ،به ی باره ارسال کم های
نظامی به جریانهای تکفیری حاضــر در ســوریه ،به شــدت ســرعت ورفت .نتیجه این که
همین کم ها باعث شد در اواخر  8517کفه قدرت در سوریه به نفع جریانهای تکفیری
3
سنگینتر وردد و مناطق زیادی از این کشور به دست این وروهها بیفتد.
جالب توجه اسـت که کاخ سـفید به فاهر ،خواهان ارسـال کم های بشـردوســتانه و
ییرنظامی اسـتا ولی به وونهای عمل میکند که باور کارشناسان یربی هم بر این مسأله
استوار میشود که اراده واق،ی آمریکا به افزایز کم های نظامی به جریانهای تکفیری
4
توسا کشورهای منطقه ت،لق ورفته است.
میشــل چادوفســکی در مقدمهای که بر کتاب «جاگبسننوةی بارایباشننریت» 1نوشــته
اســـت ،اععان میدارد که هر کســـی در ســـوریه به این مســـأله واق اســـت که آمریکا و
متحدانز در منطقه مبل عربسـتان و قطر در پشت تروریستهای این کشور هستند .این
متحدان به نمایندوی آمریکا هم در مســـأله آموزش نظامی و هم در مســـل ســـاختن این
وروهها به شدت ف،الند .ناتو نیز به این اتحاد نامیمون پیوسته است و در برنامهای مشترک
 .1سایت  ،judicialwatchتاریخ  ،12می:8515
http://www.judicialwatch.org/document-archive/pgs-1-3-2-3-from-jw-v-dod-and-state-14-812./
 .2یکی از نمونههای کم اطالعاتی سیا ،در جریان محمولههای اسلحهای است که سیا ترتیب خرید و انتقال آن از کرواسی
را توسـا کشورهای عربی حاشیهی خلیج فارس ،داده و این کشورها را هدایت میکند که کدام محموله به دست کدام وروه در
سوریه برسد(.نیویورک تایمز  85مارس .)8517
 .3نیویورک تایمز 85 ،مارس  ،8517عنوان:Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A :
http://www.nytimes.com/2013/03/25/world/middleeast/arms-airlift-to-syrian-rebelsexpands-with-cia-aid.html?_r=0
 .4همان.
5. Syria’s War For Humanity.
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با ترکیه ،از سـال  8511به ب،د ،مشـغول ایجاد تسـهیالت برای عضـوویری و اعزام سلفی
1
جهادیها به سوریه است.
و -2-حمله به دشمنان تکفیریها
از شگردهای خا نظامی که یرب و به خصو آمریکا ،در حمایت از وروه های
تکفیری آن را بـه کـار می بنـدد ،حمله به جنا مفال تکفیری ها ،با عنوان حمله به
تروریست ها است .حمله به کاروان کم های بشردوستانه و نیروهای سوری از سوی
یرب ،از نگاه کارشناسان دنیا یکی از جنبه های حمایتی یرب از تروریسم و وروه های
تکفیری محسوب می شودا 2چرا که نتیجه مستقیم حمالت هوایی که آمریکا در سوریه
به اسم حمله ضد تروریسم ،صورت داده است ،نه تنها به تض،ی وروهی مبل داعز
3
نینجامیده ،بلکه در مواردی به وسترش مناطق تحت تسلا آن هم منجر شده است.
تالش برای برقراری منطقــه پرواز ممنوع بر فراز منــاطقی کــه وروه هـای تکفیری
تحت حمایت یرب ،در آنها حاضـــرند نیز از دیگر موارد حمایت یرب از این وروه ها به
شمار می رود .کشورهای یربی ،مدت هاست در سوریه در پی ایجاد منطقه پرواز ممنوع
در مناطق تحت تصــرف مفالفان بشــار اســد هســتند (وروه هایی که شــامل القاعده و
وابستگان به آن هم می شود)  ،تا از ی سو ،حمایت خود از این وروه ها را افزایز دهد
و از حمالت هوایی روسـیه و سـوریه بر ضد آنها ممان،ت به عمل آورد و از سوی دیگر
راهی برای حمله به هواپیماهای روسیه و سوریه  -که مسیری خالف میل آمریکا طی
واکاوی نقز یرب در وسترش جریانهای تکفیری

 .1سایت  2 ،globalresearchنوامبر  ،8517عنوان:The Battle For Just Peace In A World of War Lies :
http://www.globalresearch.ca/the-battle-for-just-peace-in-a-world-of-warlies/5555706?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles.
 .2سایت  17 ،American Herald Tribuneجوالی  ،8517عنوان:Fake threats and engineered fears :
http://ahtribune.com/politics/1073-engineered-fears.html.
 .3روزنامه وال استریت ژورنال ،عنوان 14 :ژانویه ،8515
عنوان:Months of Airstrikes Fail to Slow Islamic State in Syria :
http://www.wsj.com/articles/u-s-led-airstrikes-fail-to-slow-islamic-state-in-syria-1421271618.
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می کننـد ،-بیـابد 1.تالش یرب برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای محافظت از القاعده
در حلـب را میتوان تازهترین اســـتراتژی یرب در مانعتراشـــی برای مقابله با تکفیریها و در
2
راستای حمایت از آنها دانست.
از این وذشــته ،پیتر کوک ،دبیر مطبوعاتی پنتاوون در مصــاحبهای اعالم میکند که
آمریکـا عالوه بر این که به دنبال ایجاد منطقه پرواز ممنوع اســـت ،اور الزم باشـــد ،حتی
3
حاضر است هواپیماهایی را برای محافظت از این افراد ،به سوریه اعزام کند.
و -9-به کارگیری نیروهای مزدور
ییر از دخالت دولت آمریکا در حمایت از تکفیریها ،شرکتهای نظامی خصوصی این
کشـورها مبل بل واتر که به خاطر اقدامات ددمنشانهاش ،شهره است 4،نیز در این میانه
دخیل اســتا مانند اعزام نیرو برای مقابله با حومیهای یمن 5که این اقدام در ابتدا ممکن
اسـت اقدامی در جهت حمایت از عربستان و امارات عنوان شودا اما یکی از نتایج ضروری
تض،ی حومیها در یمن ،تقویت وروهی مبل القاعده یمن و وروه وابسته به داعز در یمن
تحت عنوان «والیت صن،ا» است.

 .1سایت  87 ،theduranآووست  ،8517عنوان:
Pentagon decides to officially support Al-Qaeda in Syria.Sets up “exclusion zones” to shoot down
Syrian and Russian jets:
http://theduran.com/us-pentagon-throws-full-support-behind-al-qaeda-syria-exclusionzones-ready-shot-syrian-russian-planes. /
 .2سایت  81 ،theduranآووست ،8513 ،عنوان:Syrian army regains initiative in southwest Aleppo :
http://theduran.com/syrian-army-regains-initiative-southwest-aleppo. /
 .3سایت موسسه  88 ،ronpaulinstituteآووست ،8517
عنوان:Breaking: Did Washington Just Declare a 'No Fly' Zone in Syria? :
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2016/august/22/breakingdid-washington-just-declare-a-no-fly-zone-in-syria /
 .4سایت  almanarتاریخ ،نهم دسامبر  ،8515عنوان.More Mercenaries Hired by Blackwater Killed in Yemen :
 .5سایت  mintpressnewsتاریخ ،اول ژانویه  ،8517عنوان:
Blackwater/Academi Mercenaries Procured By United Arab Emirates Are Now Fighting In Yemen.
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نشانههای حمایت غرو از گروههای تکفیری
ممکن اســت برخی به این بیندیشــند که مســأله حمایت یرب از وروههای تکفیری ســاخته و
پرداخته مفالفان یرب اســـت و واق،یت خارجی نداردا بنابراین در اینجا به عکر نمونههایی پرداخته
میشود که میتوان از آن به عنوان شواهدی در حمایت همه جانبه یرب از این وروهها یاد کرد.
هدایت آنها به مواضع دلخواه
آمریکا که با کم حامیان منطقهای خود ،سرمایه وذاری هنگفتی در جنگ داخلی
ســـوریه انجام داده اســـت ،پس از این که می بیند با مذاکره ،توان کنار زدن روســـیه از
صـحنه سـوریه را ندارد ،دست به تهدید می زند .سفنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ،به
طور رسـمی روسـیه را این وونه تهدید می کند که اور به کار خود در سـرکوب شــورشیان
ســـوریـه ادامه دهد ،این وروه ها به زودی ســـر از شـــهر های روســـیه در خواهند آورد.
ســفنگوی وزارت ام ور خارجه روســیه در قبال این افهارات میووید« :تنها محملی که
می توان برای این سـفنان در نظر ورفت ،هدایت مسـتقیم این وروه ها توســا آمریکا به
روسـیه اسـت» .سـفنگوی وزارت دفاع روسـیه هم در قبال این سفنان م،تقد است که
این صری ترین اعتراف یرب در خصو کنترل تروریستها و اتحاد با آنهاست ،عالوه
بر این کـه این افهـارات حـاکی از اعمـال نفوع آمریکـا بر تروریســـتهای بینالمللی تا
1
آنجاست که قادر است آنها را تا روسیه نیز هدایت کند.

 .1سایت  75 anotherdayintheempireسپتامبر ،8517
عنوان:State Department Threatens to Send Islamic Terrorists into Russia :
http://anotherdayintheempire.com/state-department-threatens-send-islamic-terrorists-russia.

واکاوی نقز یرب در وسترش جریانهای تکفیری

ابراز نارضایتی از شکستهای تکفیریها
واکنز یرب در برابر شـکسـت تکفیریها ،یکی از این نمونههاســت .در تازهترین این موارد
میتوان به افهارات مت،دد دول یربی در مورد نبرد حلب ،اشاره داشت .این کشورها که تا پیز
از این دم از مبارزه با تروریســم میزدند ،به محض محاصــره حلب توســا ارتز ســوریه ،انواع
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حربههای سـیاسی ،تبلیغاتی و حتی تهدید ،را به کار میویرند تا روند سقو حلب و خارج شدن
م
1
آن از دست تکفیریها را در حد امکان کند نموده و از شمار تلفات تکفیریها بکاهند.
نمونه دیگر ،در جریان موصل عراق است .افهاراتی مانند این که فت موصل مشکلی
از عراق حل نمیکند و هر آن ،ممکن است مردم منطقه دوباره شورش کرده و موصل را از
عراق جدا کنند ،یا این که فت موصـل آیازور تقسـیم عراق به بفز ســنی و شــی،ه است
و ،....همگی حـاکی از نـاخوشـــایندی یرب نســـبت به بازپس ویری موصـــل از دســـت
2
تکفیریهای داعز است.
حمایت از گروههای واسطه
کم های فراوان به وروه کالهســفیدها نمونه این بفز اســت که در فاهر وروهی بیطرف
3
هستندا اما همانگونه که بیان شد ،به طور کامل در اختیار وروههای سلفی جهادی هستند.
پروفسور افریم اینبر 4،رلیس مرکز  ،Begin-Sadatمینویسد:
یرب بــه جــای از بین بردن داعز ،در پی حف آن اســــتا چرا کــه این جریــان
میتوانـد بـه عنوان ابزاری برای از بین بردن منـافع ایران ،ســـوریـه و حزب الله در
منطقه باشـدا به عبارت دیگر داعز و امبال آن به بهترین وجه ،ســیاســت تفرقه و
حکومت اسرالیل را به اجرا در میآورند1.
 .1سایت  81 ،cbsnewsسپتامبر  ،8517عنوان:"Russia: U.S.controlling an "international terrorist alliance :
http://www.cbsnews.com/news/russia-us-inviting-terror-attack-de-facto-support-forterrorism-syria. /
 .2سایت سازمان ملل 11 ،نوامبر  ،8517عنوان:
Mosul offensive against ISIL pushing Iraq’s civilians into warravaged Syria – UN rights wing:
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=55536#.WINsKH0QvWE
 .3سایت  87 ،bigstoryسپتامبر  ،8517عنوان:Germany ups financial support for Syria's White Helmets :
http://bigstory.ap.org/article/292cbe6535c649ec8c56a6de7fc90f38/germany-ups-financialsupport-syrias-white-helmets.
4. Professor Efriam Inbar.
5. http://www.globalresearch.ca/israel-and-islamist-militias-a-strange-and-recurringalliance/5586075?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles.
در این سایت  besacenter.orgنیز این عبارت را جستجو کنید ‘The Destruction of Islamic State is a Mistake’ :
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نتیجه
برآینـد منطقی مطالبی که در این مفتصـــر بیان وردید ،چیزی جز امبات حمایت همه
جانبه دول یربی از جریانهای تکفیری نیست ،چه در عرصه نرم افزار و در ب،د اجتماعی،
سـیاسی ،نظامی و اقتصادی و چه در عرصه سفت افزار که اب،ادی چون آموزش نظامی،
کم تســلیحاتی و ایجاد تســهیالت برای ســایر حامیان جریانهای تکفیری را دربردارد.
این حمایتها در هر مکانی از دنیا که تأمین منافع یرب را در پی داشـــته باشـــد ،صـــورت
می ویرد .هر زمان که منافع این کشورها به خطر بیفتد ،با تمام قوا و در تمامی عرصههای
ممکن ،آشـــکار میوردد .این تحقیق تنها ووشـــهای از این حمایتها را در نقطهای مانند
ســوریه و عراق رصــد کرده اســتا ولی کماکان میتوان ردپای دول یربی را در حمایت از
وروههای تروریسـت ی حاضـر در کشـورهای مت،ددی چون یمن ،افغانسـتان ،پاکستان و...
دنبال نمود و آن را به امبات رساند.
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بررسی دیدگاه وهابیت نسبت به آیه
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چکیده
یکي از آیاتی که وهابیت با تحلیل نادرست آن ،حکم به شرک دیگر مسلمانان میدهند،
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نوشــتار ســ،ی بر آن اســت تا با تحلیل م،انی مفتل «دعا » و نیز تبیین مفهوم «من

دون الله» و «عبادت» به شــبهات وهابیت پاســخ داده شــود .برخالف ادعای وهابیت،
صرف هر درخواستی که از سوی مسلمانان از پیامبران و صالحان  صورت میویرد،
مترادف م،نای عبادت نیسـتا بنابراین شرک عبادی محسوب نمیورددا پس وهابیت
در این خصو

مبنای صحیحی ندارد.

کلیدواژهها :استغامه ،دعا ،من دون الله ،عبادت.

* پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة أهل البیت.

مقدمه
فهم دقیق م،انی الفافی که در متون دینی از جمله قرآن کریم وارد شـــده اســـت ،از
انحرافات فکری و عقیدتی جلوویری میکند .برای رســیدن به مفاهیم مورد نظر شـارع در
قرآن کریم ،از مفهوم لغوی و هممنین از شــواهد و قرالنی که در آیات و روایات وارد شــده
است ،میتوان استفاده نمود.
یکی از عللی که منشـأ اشـتباه وهابیت و در نتیجه حکم آنها به شرک و کفر مسلمانان
ِ
ب
ى
َّ َّ َ َ ش ب َ
اه ِْ َبَلد
شـده ،اشتباه در فهم الفاظ آیات استا بنابراین در اینجا آیه إن ال ِذين ادْون ِمن د
َن ِ
ِ
ِ
َ ب
أ شم َثَلل بِ شم ،5ازحیث مفاهیم الفاظ ،مورد بررسـی قرار میویرد تا اشـتباه وهابیت مشف وردد.
در این ارتبا الزم است الفاظ دعا ،عبادت ومن دون الله بررسی شود.
در این مقاله ســـ،ی شـــده اســـت که با ادله قرآنی و منطقی به نقد افکار انحرافی این
جریـان پرداختـه شـــود و با فهم چنین آیات و تبیین آنها میتوان در تغییر دیدواه وهابیت
نسبت به مسلمانان مؤمر واقع وردد.
دیدگاه وهابیت در مورد آیه
که خطاب به بت پرستان
وهابیت ،آیاتی چون
صـدر اسـالم اسـت را به کسـانی که متوسل به پیامبر  و اهل بیت  شده و از آنها
طلب دعا میکنند ،تسری داده و م،تقدند که طلب دعا و توسل به پیامبر  ،مساوی با
عبادت ایشـان است .آنان م،تقدند که استغامه نوعی دعا ییرالله و برای جلب منف،ت و یا
َّ
دفع ضـرر اسـتا درحالی که قرآن دعا ییرالله را کفر و ضاللت میداند و میفرماید :إن
ِ
َ
َ َّ َ َ ش ب َ َ َّ َ ً
ِ َش َ ب ب
َّ ش َ
ب
ى
َّ َ َ ش ب َ
اه أ َحدا ،در تمام این آیات
اه ِْ َبَلد أمثَللِ شم و ََ أن امل َس
ال ِذين ادْون ِمن د
ه فال ادْو مع ِ
َلجد ِ ِ
َن ِ
ِ
ِ
دعا ییر الله ،کفر و ضـاللت است .آیات فراوانی در شرک و کفر بودن دعا ییر الله وجود
ِ َ َ ب ب
ب
ى
َّ َّ َ َ ش ب َ
اه ِْ َبَلد أ شمثَللِ شم
إن ال ِذين ادْون ِمن د
َن ِ
ِ
ِ
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داردا از این رو علما ســل هممون ابنعقیل حنبلی ،ابنتیمیه ،ابنقیم و مقریزی و از
متأخرین صن،انی ،شوکانی و ا کبر اهل حدیث قالل به آن هستند 1.آلبوطامی مینویسد:
هیچ ی از صحابه و نزدیکان پیامبر  و یا افرادی هممون ابوحنیفه ،مال ،
شــاف،ی ،احمد بن حنبل و ییر از این افراد ،به میتی از اموات اســتغامه نکردهاند تا
برای حل مشـــکالت و برآورده شـــدن حاجات او را صـــدا بزنندا در حالی که هیچ
ب
ى
َّ َّ َ َ ش ب َ
اه
مطلب صـحیحی از این افراد نقل نشده است ...آیه إن ال ِذين ادْون ِمن د
َن ِ
ِ
ِ
َ َ ب ب
ِْ َب َِلد أ شمثَللِ شم ، از مهمترین آیاتی است که برای رد کسانی که بر جواز استغامه به
2
ییرالله و دعا اموات احتجاج میکند.

همان طور که محمد ناصرالدین البانی در این باره میووید:
پیامبر  درحدیبی میفرمایند« :امتغاثوا بآدم» (ای :طلبوا منه ان یدعو لهم ،و
یشاف لهم عندالله) و احادیبی به این مضمون در صحیحین زیاد استا اما در این
احـادیـث ،جواز اســـتغـامه به اموات -که اهل بدعت به آن اععان میکنند ،-مابت
نمی شـود ،بلکه مراد از اسـتغامه ،استغامه به شف زنده قادر به انجام عمل است

بنابراین دیدواه وهابیت این است که با توجه به این آیه ،دعا ییرالله ،توسل و استغامه
مردود و این اعمال ،شـرک و کفر استا در حالی که این چنین نیست و باید مفهوم لغوی،
ب
ى
اه  بررسی وردد.
اصطالحی و قرآنی «دعا» و ِ من د
َن ِ
ِ
.74

 .1آل بوطامی بن،لی ،أحمد بن حجر ،الشعخبم مدبانبعبدبالوهیابالمجددبالمفتریبعتع ،
 .2همان ،ص .35 -37
 .3ألبانی ،محمد ناصرالدین ،ستست باعحیدی بالص ع بوشيءبمنبفقههیبوفوائدهی ،ج.518 ،5
 .4البانی ،محمد ناصرالدین ،موسوع باعلبینيبفيبالهقعدة ،ج.25 ،8
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واسـتغامه زنده به میت عاجز جایز نیست و شرک است .این همان شرک اکبر است
که اهل توحید به مســتغیبین به اموات من دون الله نســبت دادهاند و قول خداوند
َ َ ب ب
ب
ى
َّ َّ َ َ ش ب َ
3
اه ِْ َب َِلد أ شمثَللِ شم را دلیل قرار دادهاند.
إن ال ِذين ادْون ِمن د
َن ِ
ِ
ِ
افرادی که به رسول خدا  استغامه میکنند و میوویند« :یا رمول الله اغثنی»
این نوع از اســتغامه دعا ییرالله و شــرک به توحید عبودی اســتا چون کســی که
ییرالله را در سفتیها و مشکالت منادی قرارمیدهد ،در اصل ،او را عبادت کرده
ب
ى
َّ َّ َ َ ش ب َ
اه
است .دلیل این مطلب در قرآن و سنت قول خداوند إن ال ِذين ادْون ِمن د
َن ِ
ِ
ِ
َ َ ب ب
4
ِْ َب َِلد أ شمثَللِ شم استا
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بررسی نظر وهابیت
برای بررســی نظر وهابیت ،الزم اســت ابتدا به مفهوم واق،ی برخی الفاظ از نظر قرآن و
لغت توجه کرد و سپس آن را با نظر وهابیت مقایسه نمود.
 -8دعا
 -8-8مفهوم دعا در لغت
وهابیت دعا را در تمامی کاربردهایز ،به م،نی عبادت دانسته است که اور برای خدا
باشــد توحید و اور دعای ییر الله باشــد شــرک خواهد بودا درحالی که دعا از حیث لغت و
قرآن ییر از آن چیزی اســـت کـه وهابیت به آن قاللاند ،در ادامه ،دعا را از حیث لغت و
قرآن بررسی کرده و خلا نظر وهابیت در آن را نیز بیان می کنیم.
شـــکی نیســـت که لف دعا در لغت عرب به م،نای ندا و خواندن و واژه «عبادت» به
م،نای پرســـتز اســـت .هممنین هروز نمیتوان این دو لف را با هم مترادف و هم م،نا
شمرد ،ی،نی نمیتوان هر ندا و درخواستی را عبادت دانست.
ابنفارس مینویســد« :دعا به م،نای کســی را با صــوت و کالمی به ســوی خود میل
1
دادن است».
رایب نیز در ت،ری دعا مینویســد«:دعا ی،نی کســی را بانگ زدن و خواندن ،جز این
که ندا را در بانگ زدن بدون اضـافه کردن اسـم آن شف به کار میبرند ،مبل «أیا» ولی
دعا ،بانگ زدن و خواندنی اسـت که پیوســته با اســم طرف همراه اســت ،مبل «یا فالن» و
2
واهی این دو واژه به جای یکدیگر به کار میروند».
صـاحب مصنبیحبالماعر نیز میووید« :خدا را دعا کردم ،ی،نی با درخواسـت به سوی او
ً
تضرع کردم و به خیری که نزد اوست ،رایب شدم« .و دعوت زیدا» ،ی،نی او را ندا کردم و
 .1جوهری ،اســماعیل بن حماد ،الصــحا (تاج اللغة و صــحا ال،ربیة) ،عیل واژه دعا ،ج8773 ،7ا ابنفارس ،احمد بن
زکریـا ،مهجمبمقنییع بالتغن  ،عیل واژه دعو ،ج831 ،8ا فیروزآبادی ،مجدالدین محمد بن ی،قوب ،القیموسبالم عط ،عیل
واژه دعا ،ج781 ،4ا رایب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفرداألبف بغریببالقرآن.135 ،
 .2رایب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفرداألبف بغریببالقرآن.715 ،
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اقبالز را خواســتم» 1.ابنمنظور دعا را این وونه ت،ری میکند« :شــف را خواســتن،
ی،نی او را ندا کردن ،صدا زدن و دعوت کردن است» 2و صاحب الت قعقبف بکتمیألبدرآنب
الکریم در اصــل م،نای دعا وفتهاســت« :اصــل م،نای دعا طلب چیزی اســت که متوجه
طالب شـود یا میل یا سیر به سوی او کند که به حسب مورد فرق میکند ...و مفهوم ندا در
دعا فقا به خاطر خطاب اســـت که قبل از دعا (طلب) اســـت»ا 3بنابراین میتوان نتیجه
ورفت که م،نای لغوی دعا ،طلب توجه مدعو اسـت که ممکن اسـت با ندا همراه باشد ،یا
نباشد .پس به طور کلی مترادف با عبادت نیست.

 .1فیومی ،احمد بن محمد ،المصبیحبالماعر ،ج.114 ،1
 .2ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسینبالهرا ،عیل واژه دعا ،ج 853 ،14
 .3مصطفوی ،حسن ،الت قعقبف بکتمیألبالقرآنبالکریم ،ج.813 ،7
 .4ابنعبدالوهاب ،محمد ،الدةةبالساع بف باعجوا بالاجدی  ،ج.848 ،1
 .5مدخلی ،ربیع بن هادی ،دحربافتراءاألبأهلبالزیغبواالةتعیابعنبدعوةباإلمیمبم مدبانبعبدبالوهیا،

.858
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 -2-8نظر وهابیت در مورد دعا
با بررسی کتابها و فتاوای وهابیت میتوان به این نکته پی برد که آنها دعا را به م،نای
طلـب و درخواســـت و نوعی عبـادت تلقی کرده و هر نوع طلب و خطاب با یا را از میت و
یالب ،شـــرک میدانندا از جمله محمد بن عبدالوهاب که دعا را به م،نای طلب همراه با
یا ندا (یا فالن) ،هم م،نای اســـتغامه و یکی از انواع عبادت میداند و مینویســـد« :فمن
أنواع العباد  ،الدعاء و و الطلب بیاء النداء ،ألنه ینادی به القریب والبعید و قدیستعمل فی
االماااتغااثة ،أو بأحد أخواتها من حروو النداء» .در کنار این بیان ،آیاتی که در آنها دعا به
م،نای عبادت آمده اســت و روایاتی مانند «الدعاء مخ العباد » را عکر میکند 4،دعا در آنها
را نیز بر همین م،نای «طلب با یا ندا» حمل میکند و دعای ییرخدا را شــرک میداندا از
جمله دالیلی که در عبادت بودن دعا عکر میکند ،قول خداوند ت،الی اسـت که میفرماید:
َّ َّ
َ َ َ ش
َ شسَ َبَََّ ش َ ب
َ َ َ َه ب ش ب
َ
َ َ ش ب ب َ
َ َ ش
ون َج َه َّ َ َدا ِخ ِر َين  و روایــت
 .لََِ شم إن الَ ِذيَن ي شنَاِ ب َن ْن ِْ َبََلدُ سَيَدخل
ُك ادَْوين أ
َ قََلل ربَ ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
پیامبراکرم که میفرماید« :إن الدعاء و العباد [وفي روایة :مخ العباد ]»ا 5هممنین
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در جـای دیگر ،خطـاب بـه ییرخـدا به همراه یا ندا را اور همراه با ریبت یا خوف باشـــد،
1
عبادت و موجب شرک دانسته است.
برخی نیز هممون ابنتیمیه ،ابنعبیمین ،صــال الفوزان و ...دعا را بر دو نوع تقســیم
کردهاند :دعای عبادت و دعای مســألت 2.اور برای جلب نفع و دفع ضــرر بفواند ،دعای
مســـولت و اور با خوف و رجا بفواند ،دعای عبادت اســـت 3.دیگران هم به تبع ابنتیمیه
م،تقدند که «هر دعایی که در قرآن آمده است ،خارج از این تقسیم نیست و این دو متالزم
با هم و عبادت هستند» 4.ابنعبیمین مينویسد« :دعا عبادت استا مانند نماز و روزه ...و
این قسم به طور تام ،شرک استا اما دعای مسألت اور از میت و شف یایب که مقدور
بر انجام آن نیســتند درخواســت شــود ،شــرک اســت» 5.البته برخیها ،دعای مسـألت را از
6
میت ،و یایب شرک میدانندا ولی از حاضری که قادر بر انجام آن است شرک نمیدانند.
شــوکانی ،عبادت را به مطلوب و ییرمطلوب تقســیم کرده و دعا را عبادت مطلوب در
نظر ورفتـه اســـت .او دعا را در اکبر کاربردهای قرآنی ،عبادت دانســـته و آیاتی در امبات
مطلب خود آورده است 7.صن،انی از طرفداران افکار محمد بن عبدالوهاب در کتاب «تازی ب
االعتقید» مینویسد:
َّ َّ
َ شس َ َبَّ ش َ ب
ش ب
َ
 .لِ شم إن ال ِذين
خـداونـد ،دعا را عبادت نامیده و فرموده اســـت :ادْوين أ
ِ
ِ
ِ
َ َ ش
َ ش ب ب َ َ َّ َ َ
َ
َ
َ َ ش
ينا 8بنابراین کســـی که پیامبر یا
اخر
ي شن َاِ ب َن ْن ِْ َبََلدُ س َ َيدخلون َجه د
ِ
ِ
ِ
ِ

صـــالحی (از صـــالحـان) را برای انجام چیزی بفواند یا بگوید برای من نزد خدا،

 .1ابنعبدالوهاب ،محمد ،الدةةبالساع بف باعجوا بالاجدی  ،ج.541 ،1
 .2ابنتیمیة ،مجموعبالفتیوی ،ج15 ،15ا قحطانی ،ســ،ید ابن علی بن وه  ،شننرحبالدعیء15 ،ا ابن عبیمین ،محمد
بن صــال  ،القولبالمفعدبعت بکتیابالتوحعد ،ج185 ،1ا فوزان ،صــال بن فوزان بن عبدالله ،إعین بالمسننتفعدباشننرحبکتیاب
التوحعد ،ج.873 ،1
 .3قحطانی ،س،ید بن علی بن وه  ،شرحبالدعیء.11 ،
 .4همان.15 ،
 .5ابنعبیمین ،محمد بن صال  ،القولبالمفعدبعت بکتیابالتوحعد ،ج.185 ،1
بکشفبالش ابهیأل21 ،ا ابنعبیمین ،محمد بن صال ،
 .6هبدان ،محمد بن عبدالله بن صـال  ،التوضنع یألبالکیشنفیألبعت
ا
القولبالمفعدبعت بکتیابالتوحعد ،ج.873 ،1
 .7شوکانی ،محمد بن علی ،الفتحبالراینيبمنبفتیویباإلمیمبالشوکیني ،ج.131 ،1
 .8یافر ،آیه .75
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جهـت برآمـدن حاجتم شـــفاعت کن یا به وســـیله تو نزد خدا برای برآمدن حاجتم
شـــفاعت میطلبم ،یا بگوید قدین مرا ادا کن یا بیمار مرا شـــفا ده ،پیامبر یا آن فرد
صـــال را خوانـده (فراخوانده) و ناینا خواندن ،عبادت ،بلکه مغز عبادت اســـت،
چنین کسـی ییرخدا را عبادت کرده و مشـر شـده استا زیرا «توحید» جز به این
که خدا را یگانه در الوهیت و خالق و رازق بودن بدانند ،کامل نمی شود و دیگری را
خالق و رازق نداند و عبادت ییر او نکندا حتی ب،ضـــی از عبادات را برای ییر بجا
1
نیاورد.

وهابیت پس از تقسیم دعا به عبادت و مسألت ،برای هر ی مبالهایی را عکر میکند
مطلق خطاب با یا ندا بدون دخالت
که در عیل این مبالها مشــف میشــود که دعا را
ق
امر دیگری مبل اعتقاد به الوهیت و عبودیت در نظر میویرد و قصــرف همین دعا و صــدا
زدن ،موجبات شرک اکبر میداند ،چنانکه نوشتهاند:
صـور دعای مسـألت که باعث شـرک اکبر میشود این است -1 :استغامه «یا
رمول الله یا ولی الله -المیت -اکشف کربی»...ا  -2شفاعت در دنیا «یا ولی الله-
میـت یـا یـایـب -برای من دعـا کن بـه جهت توفیق یا رزق یا اســـتغفار کن»ا -3
2
شفاعت در آخرت «یا ولی الله -میت -مرا در قیامت شفاعت کن.

پس هر نوع دعا از دیدواه وهابیت ،مســاوی با عبادت اســت ،چه مفاطب قرار دادن
میت یا یالب با یا ندا باشد و چه دعا عبادت و مسألت.

کاربرد آن عبادت است.

 .1صـن،انی ،محمد بن اسـماعیل ،تازی باالعتقید ،به نقل از کش االرتیاب( .834 ،ومن هت باسم نبي أو صال بشي أو
قال اشـفع لي للی الله في حاجتي أو اسـتشـفع بك للی الله في حاجتي أو نحو علك أو قال :اقض دیني أو اش مریضي أو نحو
ً
علك فقد دعا علك النبي و الصـال و الدعا عبادا بل مفها فیکون قد عبد ییر الله و صـار مشرکا لع ال یتم التوحید لال بتوحیده
ت،الی في اإللهیة باعتقاد أن ال خالق و ال رازق ییره ،وفي ال،بادا ب،دم عبادا ییره ولو بب،ض ال،بادات).
 .2ابنخضیر ،علی ،الوسعطبف بشرحبأولبةسیل بف بمجنموع بالتوحعد.12 ،
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دعا در قرآن به چهار م،نی به کار رفته که تنها ی
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 -1دعا به م نای عبادت :این م،نا از دو وروه از آیات فهمیده میشـــود ،واهی در ی
َّ َّ
َ شس َ َبَّ ش َ ب
ش ب
َ
 .لِ شم إن ال ِذين
آیه خواندن خداوند عبادت او به شـــمار آمده اســـتا مانند آیه ادْوين أ
ِ
ِ
ِ
َ َ ش
َ 1
َ
ََ ش ب ب َ
َ َ ش
ون َج َه َّ َ َد ِاخ ِرين.
ي شناِ ب َن ْن ِْ َبَلدُ سيدخل
ِ
ِ
از این قرالن دریافت میشــود که مقصــود از دعا در این آیات ،مطلق خواندن نیســت،
بلکه دعوت خاصـی است که با لف «پرستز» مالزم است و جز م ِقوم عبادت ،اعتقاد به
الوهیت یا ربوبیت است ،نه این که به م،نای درخواست از ییرخدا باشد.
 -2درخواست حاجت ،طلب و استغاثه (دعاء المسولة) :واهی از خداوند مت،ال دعا به
ب ً
َ َّ ب َ
ش َبش
َ َ
ب
قَلل َر ِّ َه ش
ِ .ل ِمن لدَک ل ِّرية
این م،نـا انجـام میشـــود که در آیاتی مانند هنَللک دَْل زَكيَل ربُ
ِ
ِ
ِ
َ َ ب
َ َّ
َ
َ ش َ
َ َ ً َّ
ش
َ ب ه
َ ش َ ش ب
2
َ َّ ِّ َ
يل ال ِذ َين ا شيعل بمون 3و
َْلء و آیه قَلل قد أجيبم دْ َواِمَل فَلس َا ِقو ََ ا َتبعَلن س َب
ِيع الد ِ
ُيبَة ِإََک ِ
ِ
ِ
ِ
ش َ ه
الَ َه ب
داء ِإلا مَل بد بْوا 4و
میشـودا مانند ََ  :ا يأ
واهی از ییرخدا درخواسـت حاجت و کم
َ
َ
َ
ش
ش
ش
َ
ش
َ ش َ ش َ َ َ
ب
َ ش بشبش ب
َاحَد فَ شَلد بَ لنََل َر َّبَک َْ ِر شا لنََل ِ َََّْل ِبَ بم اْل شر بض ِم شن َبم ِلهَل 5،..و آیه
آیـه ِ َإل قلُت يََل مو لن ص ِ ی ُعََلم ِ
َ َ َّ
َّ
َ
َ
ف شَلس َ َا َغَله بُ الذی ِم شن شَ ََيع ِا ُِ ی الذی ِم شن َْ بد َِّ ِس ف َوك َ بس بمو  6.در این آیات ،داعی و مدعو هیچکدام
مشـــرک نشـــدندا چون درخواســـت و طلب ،اور از ییرخدا ،با اعتقاد به ربوبیت و الوهیت
باشـد ،داخل در دعای به م،نای عبادت میشـود و شرک استا ولی اور بدون این اعتقاد
باشد ،طلب م،اونت در امور عادی است و اشکالی ندارد.
َ
 -3دعا در کاربرد تبلیغ :مانند آنمه در مورد نو پیامبر آمده اســـت که میووید :قََلل
َ
َّ
ً 7
َ
َ ِّ ِّ َ َ ش ب َ ش َ ً َ َ ً َ َ ش ش ب ش ب
شس َبَّ ب َّ
ب
ش
ََْلمم ِملََل
ه ََ ِر َّرس َول إلا د
وا
يب
ََْلی إا ِفرارا و آیــه ا
م ي دم د
ر إّن دْوِ قو ِِم ليال َ َنََلرا ف
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش 8
شَحييِم.
 .1یافر ،آیه .75
 .2آلعمران ،آیه .72
 .3یونس ،آیه .21
 .4بقره ،آیه .828
 .5بقره ،آیه .71
 .6قص  ،آیه .15
 .7نو  ،آیات .7-5
 .8انفال ،آیه .84
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 -4صالدا زدن :به این م،نا که کسی را با صدا و فریاد آواه کنند که به این طرف توجه
َّ
ب ش ب شَ
بش ب
کند یا بیاید .از همین قبیل است سفن خدای ت،الی که فرمود :إَک ا تنَمع امل شو ََ ا تنمع
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ب
َّ ب ش
ه َّ ه
َ 1
َّ َ
َْلمم َد شْ َو ًة م َن اْل شرض إلا أ شَ بُتش
ش
الد َ
َْلء إلا ََل شوا مدبرين و این آیه که فرموده اســـتُ :ث إلا د
الص َم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َ
شتْ ب ب َ 2
رجون.
با بررســـیهای انجام شـــده مشـــف میوردد که لف دعا در لغت و قرآن در م،انی
مفتلفی به کار رفته که برخی از آنها مصادیق عبادت بوده استا اما وهابیت ،مطلق دعا را
عبادت دانسـته و برای اسـتنبا از آیه مورد بحث ،از مقدمات نادرست استفاده کرده است
که با بررسی قرآن کریم ،خالف آن مابت شد.

 .1نمل ،آیه.25
 .2روم ،آیه .85
 .3عنکبوت ،آیه.41
 .4مالده ،آیه.55
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 -2من دون الله
 -8-2من دون الله در قرآن
در قرآن ،خواندن من دَن اه همواره در مذمت مشـرکان به کار رفته استا اما روشن
شــد که هر خواندن ،عبادت نیســت و هر ییرخدایی مصـــداق این آیات قرار نمیویرد .به
ت،بیر قرآن هر کس من دَن اه را ســـرپرســـت خود بگیرد مــاننـد عنکبوتی اســـت کــه
َ َ ب َّ َ َّ َ ب
َّ َ ش َ َ َ َ ش َ ش َ
ش ب
ِب
سـسـتترین خانهها را بنا کرده است :مثل الذين اتْ
وِ 3و
ب
ل
ث
م
ك
يَلء
ل
َ
أ
اه
َن
د
ن
م
ا
َ
ذ
ن
ع
ال
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
از ســویی دیگر ،قرآن ییرالله را ســرپرســت بر حق و الزم م،رفی میکند :إََّّنَل ََ ه ب بم َّ ب
اه ََ
ليِ
ِ
ِ
ب َّ
ب ب ب َّ
َ َ ب ش ب َ َّ َ َ ب ش ب َ
َ َ
َ
َ ب ب َ َّ
َ
ون 4.در این موارد مراد خداوند هر
راكع
رس َولُ َ الذين كمنوا الذين قميمون الص َالة َ يؤُتن ال وة َ م ِ
امری است که در عرض خدا قرار ورفته و خواندن او با خواندن خدای مت،ال منافات داردا
اما کسانی که تمس به آنها ،در طول و در مسیر تمس به خدای مت،ال قرار ورفته است
و دلیل منطقی برای تمسـ به آنها وجود دارد ،من دَن اه شـمرده نمیشوند .در جایی
کـه دلیل الهی وجود دارد ،ییرخدا میتواند در کنار نام خدا قرار ویرد و هیچ باطلی نیز رخ
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ندهدا چنانمه در قرآن به تکرار ،نام حضرت رسول  در کنار نام خدا قرار ورفته است:
َ ب
َ
َ
ش َ
َ ه َ َّ
َّ ب
َ َ
ُيعوا َّ َ
اه ََ أ ب
كم بنوا أ ب
ول ََ أ َِِل اْل شم ِر منِم 1.این کار هیچ اشکالی نداردا چرا
الرسَ
ُيعوا
يَل أُّيَل الذين
َّ ب َ َ َ ش
َ ش ب
الرسول فقد
که حضرت رسول  ،جدای از خدا ومن دَن اه شمرده نمیشود :من ي ِطع
ِ
َ
َ َّ َ 2
أَُلَ اه.
میتوان نتیجـه ورفت که خواندن ییرخدا با خواندن مندَناه تفاوت دارد و مندَناه،
جایی اسـت که مسـیری ییرالهی پیموده میشـودا اما آنجا که مسـیر ،مسـیر الهی است ،ییرالله،
شــرک نیســت .همانگونه که طواف به دور ک،به ،شــرک نیســت و همانگونه که در بوســیدن حجر
االسود ،مقصود ییرخدا نیست .در اسالم همه اینها ،جزلی از پرستز الله است.
 -2-2دیدگاه وهابیت
وهابیت با برداشت نادرست از قید من دَن اه در آیه 114سوره اعراف ،درصدد تسری
دادن احکام مشـرکان بر مسـلمین هسـتندا از جمله این اشـفا ابنتیمیه ،مرجع اصلی
وهابیت اســت که در اینباره مینویســد« :در این آیه لف «عبد» بر تمام مفلوقات اطالق
میشود ،مراد از من دَن اه ،ماللکه و انبیا است و از این که آنها را ولی در نظر بگیریم
3
نهی شده استا پس به طریق اولی از دیگران هم نهی شده است».
محمد بن عبدالوهاب نیز من دَن اه را به م،نای من ییرالله تفسیر میکند و این آیه
4
را عام دانسته استا به طوری که تمام م،تقدات شیطانی را در بربگیرد.
آلبانی نیز در تفســـیر آیه وفته که «مراد از این آیه اســـت،انت به ییرالله اســـت و در رد
افرادی که به اموات اسـتغامه جسـته و از آنها طلب دعا و شفاعت میکنند ،است که این

 .1نسا  ،آیه.51
 .2نسا  ،آیه.25
 .3قیسی ،ابراهیم ،تفسعربشعخباالسممباانتعمع  ،ج.872 ،7
 .4مدخلی ،ربیع بن هادی ،دحربافتراءاألبأهلبالزیغبواالةتعیابعنبدعوةباإلمیمبم مدبانبعبدالوهیا،
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امر موجب شـرک میشـود» 1.صـن،انی در مورد این آیه این طور میووید« :این آیه ،در شأن
2
افرادی وارد شده است که ازجمادات و مردوان درخواست میکنند و در رد قبوریون است».
 -9-2نقد دیدگاه وهابیت
ازجمله آیاتی که وهابیت برای اثبات شرررش شرری ه در دعاء غیرالله میآورد ،آیه
َى

َ

ب ب

َ

ش
ب َ َ

َ

َ ب

ب ب

ش ش ب ش
َ
َ َ ش ب َ ش ب
َى
َى
ِ ش
ش ش ش ش
وم فلي شسبَّ ب
قي است.
صَلد
اه ِْبَلد أمثَللِم فَلدْ
إن الذين ادْون ِمن د
َن ِ
يبوا لِم ِإن كنُت ِ
ِ
ِ

3

همه مفســران این آیه را درباره مشــرکان و بتپرســتانی میدانند که بتها را در خلق و
اداره امور جهـان ،شـــریـ خداوند میپنداشـــتند و آنها را مورد پرســـتز قرار میدادند.
مفسران این آیه را مربو به کسانی که پیامبران را هروز شری خدا در خلق و اداره جهان
ندانسته و آنان را نمیپرستند ،حتی روزی چند نوبت شهادت میدهند که پیامبر اکرم 
بنده و فرسـتاده اوست ،نمیدانند ،بلکه چون پیامبر رحمت  مس تجاب الدعوا است،
از ایشان خواسته میشود که برای دیگران دعا و شفاعت کند.
هممنین در پاسخ باید وفت اول این که مقام پیامبران و المه با انسانهای عادی فرق
ب
ََ ش َ َ ب
َى
َ ب
ِش
اه أ شس َ َو ِة َح َس َ َنة 4.در آیهای دیگر
ول
َ
س
ر
ِف
م
دارد .خـداونـد در قرآن میفرمـایـد :لقَد ون ل
ِ ِ
َ
ى
ب ش ِ َ َ ِ
َ ش َ ش َ ب
َ
َ
ذين َم َع بُ 5.طبق این دو آیه در مقام بین
راهمي ََ الَ
میفرمـایـد :قَد وََم لِ شم أس َ َوة ح َس َنَة ِف إ شب
ِ
انسانها و پیامبران قط،ا فرقی وجود دارد وورنه قرآن ،آنان را به عنوان الگو م،رفی نمیکرد.
دوم این که به داللل زیر منظور از این آیه ،طبق تفاسیر شی،یان و اهل سنت ،پرستز
بتها است.
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 .1ألبانی ،محمد ناصرالدین،بموسوع باعلبینيبفيبالهقعدة ،ج38 ،8ا همان ،ج،8
 .2صن،انی ،محمد بن اسماعیل ،تاهعرباالعتقیدبعنبأدةانباإلل ید.69 ،
 .3اعراف ،آیه .114
 .4احزاب ،آیه .81
 .5ممتحنه ،آیه .4

25ا همان ،ج،7

.121
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َ
َ
َ
َ
ََ َ
َ َ
ب َ َ ش َب ش ب ِ
ب
ِ َشب َ َ ش َب ش
دلیل اول) ادامه آیه میفرماید :أَل شم أ شر بجل َيَون ِبَل أم َل شم أيد َ شُي ِطَون ِبَل أم َل شم أْي ب شُي ِص برَن ِبَل
ِ
ِ
ِ
َ
َ َب
ش َ ب ش َ ِ َ ش َ ب َ َ ب ش ب ش ب َ َ ب ش ب َّ ب
َن  1.مشف است که با توجه به آیه
نظ بر
ءُك ُث ِكيدَن فال ا
أم َلم كلان ينمعون ِبَل قل ادْوا شرو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ب،د این اوصاف مربو به بتها است.
دلیل دوم) در تفسـیر این آیه ،اکبر قریب به اتفاق مفسران اهل سنت قاللند به این که
شــأن نزول این آیه در مورد مشــرکان بتپرســت اســت و آن را به اف،ال مســلمانان نســبت
ندادهاندا بنابراین استفادههایی که وهابیت از این آیه میکنند قابل دفاع و امبات نیست .به
برخی از مفسران اهل سنت که شأن نزول آیه را در مورد مشرکان میدانند ،اشاره میشود:
 -1ابنجوزی و بغوی ،از مفســران اهل ســنت درباره این آیه میوویند که قول خداوند
َى َى َ َ ش ب َ ش ب
َى
اه ،ی،ني األصــنام 2.کســانی که ییرخدا را میخوانند،
مت،ال که إن ال ِذين ادْون ِمن د
َن ِ
ِ
ِ
ی،نی کسانی که بت را پرستز میکنند.
َ
ى
َ َ ش ب َ ش ب
َى
َى
اه مشرکان هستند،
 -8طبری در این باره مینویسد« :مراد از إن ال ِذين ادْون ِمن د
َن ِ
ِ
ِ
از این جهـت که من دَن اه( بتها) را عبادت میکردند و شـــأن نزول این آیه در مورد
3
مشرکان بتپرست است».
َى َى
َ
 -3شـنقیطی از دیگر مفسـران اهل سنت در این باره م،تقد است« :مراد از آیه إن ال ِذين
ِ
َ ش ب َ ش ب
َى
اه ،بتهاییاند که مشــرکان آنها را مندَناه میپرســتیدند و اطالق لف
ادْون ِمن د
َن ِ
ِ
4
عباد بر بتها از این جهت است که کفار بتها را به صفات خداوندی تشبیه میکردند».
َى َى َ َ ش ب َ ش ب
َى
اه ،ذا إنکار من الله
 -4ابنکبیر نیز در این باره مینویســد :إن ال ِذين ادْون ِمن د
َن ِ
ِ
ِ
5
علی المشرکین الذین عبدوا م الله غیره من األنداد و األصنام و األوثان .این آیه انکاری از
خداوند بر مشرکانی است که به همراه خدا بتها را پرستز میکردند.
 .1اعراف ،آیه .115
 .2ابنجوزی ،جمال الدین أبوالفرج عبدالرحمن ،زادبالمسنعربفيبعتمبالتفسعر ،ج ،8
التازیلب(تفسعربالبغوی ،ج.771 ،8
 .3طبری ،محمد بن جریر ،جیمعبالبعینبف بتفسعربالقرآن ،ج.781 ،17
 .4شنقیطی ،محمدامین ،اله ابالامعربمنبمجیل بالشاقعايبفيبالتفسعر ،ج .485 ،4
 .5ابنکبیر ،محمد ،تفسعربالقرآنبالهظعم ،ج.432 ،7

131ا بغوی ،حسین بن مس،ود ،مهیلمب
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 -5هممنین مفس ـرانی هممون ســ،دی 1،قرطبی 2،ففر رازی 3و زمفشــری 4درباره این
َى َى َ َ ش ب َ ش ب
َى
اه مشــرکان بت پرســت هســتند که خداوند در
آیه میوویند که مراد از إنال ِذينادْون ِمند
َن ِ
ِ
ِ
صدد تحدی و محاجه با آنها بوده است.
با بررسیهای انجام شده م،لوم میشود که نظر ابنتیمیه برخالف بقیه مفسران اهل سنت
است و این روش وی (تسری احکام مشرکان بر مسلمین) ،توسا وهابیت تب،یت شده است.
 -9عبادت
 -8-9م نای لغوی عبادت
این کلمه از ماده «ع ب د» ورفته شــده اســت و به م،نای خضــوع ،فروتنی و اطاعت
است .رایب اصفهانی درباره عبودیت و عبادت مینویسد« :العبودیة إظهار التذلل و العباد
ّ
ابلغ منهااّ ،
ألنهاا غاایة التذللا 5عبودیت به م،نای افهار تذلل اســـت و م،نای عبادت از
عبودیت رساتر استا زیرا به م،نای نهایت تذلل است» که جز خداوند هیچ کس سزاوار آن
ُّ
َّ أ
نیسـت .در تیجالهروس و لسنینالهرا نیز وارد شده است که« :العباد ِفی الل َغة :الط َاعة َم
أ
الخ أضاااوع» 6.برخی از لغویون هر دو نظر را آوردهاندا برای مبال جوهری ،صـــاحب کتاب
ّ
«الص یح» میووید« :اصل العبودیة :الخضوع والذل ،والعباد  :الطاعةا 7عبودیت در اصل
عبارت است از خضوع و علت ،و عبادت همان اطاعت و فرمانبری است».
ابنتیمیه نیز در م،نای لغوی عبادت مینویسد« :والعباد اصل معنا ا الذل یقال طریق
معبد اذا کان مذلال قد وطئته االقداما 8عبادت در لغت به م،نای عل و خضوع استا همان
 .1س،دی ،عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله ،تعسعربالکریمبالرحمن،
 .2قرطبی ،محمد بن احمد ،الجیمعبعحکیمبالقرآن ،ج.748 ،3
 .3رازی ،محمد بن عمر ،مفیتعحبالغعببأوبالتفسعربالکبعر ،ج.475 ،15
 .4زمفشری ،محمود بن عمر ،الکشیفبعنبحقیئقبغوامضبالتازیل ،ج.121 ،8
 .5رایب اصفهانی ،حسین بن محمد ،المفرداأل ،ج ،548 ،1واژه «عبد».
 .6زبیدی ،محمد مرتضی ،تیجبالهروس ،ج24 ،5ا ابنمنظور ،محمد بن مکرم بن علی ،لسینبالهرا ،ج،7
 .7جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الص یح ،ج.752 ،1
 .8ابنتیمیه ،احمد ،الهبودی .42 ،

.837
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طوری که طریق م،بد ،به راه هموار شده وفته میشودا بنابراین عبادت در لغت را میتوان
رام شدن و تسلیم بودن م،نا کرد».
 -2-9نظر وهابیت نسبت به عبادت
وهابیت به تبع ابنتیمیه ،در عبادت فقا دو چیز را م،تبر میشــمارند .1 :نهایت حبا
 .2نهایت عل .به همین دلیل هر نوع خضوع را که همراه با حب باشد ،عبادت میدانندا از
جمله خضوع در برابر اولیای الهی که همراه با حب آنهاست .واهی عبادت را به هر چیزی
که مورد حب و رضایت خدا باشد ،اطالق میکنند.
ابنتیمیه در مجموعبالفتیوی مینویســد« :عبادت اســمی اســت که در بردارنده یایت
محبت و یایت خضـوع است» 1و شاورد او ابنقیم مینویسد« :عبودیت بر دو اصل یایت
محبت و یایت خضوع استوار است» 2.صال بن فوزان نیز همان راه را میرود و مینویسد:
«عبادت ی،نی یایت محبت وخضـوع» 3.سلیمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب نیز
4
ت،ری دوم ابنتیمیه را بروزیده است.
 -3-3اشکاالت وارد بر ت ری وهابیت
اور ت،ری عکر شـــده (نهایت حب و عل) برای عبادت پذیرفته شـــود و آن مالک قرار
ویرد ،تالیهای فاسدی دارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
 -1ا ور عبادت ،به نهایت حب و عل ت،ری شود ،در این صورت عبادت اکبر مسلمانان
5
داخل در م،نای عبادت نمیشودا چون عبادت آنها دارای یایت عل نیست.

 .1ابنتیمیه ،احمد ،مجموعبالفتیوی ،ج.7 ،85
 .2جوزی ،ابنقیم ،الجواابالکیف بلمنبس لبعنبالدواءبالشیف بأوبالداءبوالدواء ،ج،1
 .3ابنفوزان ،صال  ،إعین بالمستفعدباشرحبکتیابالتوحعد ،ج.77 ،8
 .4ابنعبدالوهاب ،سـلیمان بن عبدالله بن محمد ،التوضعحبعنبتوحعدبالخمقبف بجواابأهلبالهراقبوت کرةبأول باعلبیابف ب
طریق بالشعخبم مدبانبعبدالوهیا ،ج.71 ،8
 .5قطیفی ،نزار آل سنبل ،توحعدبالهبیده.75 ،
.177
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 -2وهابیت بر متاب،ت از سل صال و لزوم این پیروی در تمام امور تأکید دارند 1،حال
این سـوال پیز میآید که آیا ت،ری وهابیت ،به خصـو ابنتیمیه از ســل صــادر شده
است؟ آیا سل عبادت را این وونه ت،ری کردهاند؟ به روشنی دریافت میشود که ابنتیمیه
افکار خود را بر قول سل مقدم کرده است.
 -7ت،ری وهابیت برخالف قول علمای لغت اســـت که م،نای عبادت را یایت خضـــوع
بیـان کردهانـد (و نـه یـایـت حـب)ا 2بنـابراین وهـابیت باید دلیلی برای قرار دادن این قید در
ت،ری اقامه کنندا هممنین این مسـأله برخالف منهج فاهرورایی وهابیت است ،عالوه این
که مسلمانان با شنیدن لف عبادت ،مفهوم پرستز خداوند در عهنشان متبادر میشود.
 -4ت،ری وهابیت از عبادت مغایر با ت،ری مورد پذیرش علمای اهل ســنت اســتا از
جمله علمای اهل سنت میتوان به قاضی عبدالجبار ،ابومنصور ماتریدی و ماوردی 3اشاره
کرد که نهایت خضوع را برای م،نای عبادت بیان کردهاند.
اشکاالت دیگری نیز بر این ت،ری وارد است که در اینجا به همین مقدار اکتفا میشود.
حال که م،لوم شـــد ،م،نای لغوی و ت،ری وهابیت از عبادت ،نمیتواند همان م،نای
مدنظر قرآن باشد ،باید به آیات قرآن مراج،ه کرد و حقیقت عبادت از منظر قرآن را یافت.

 . 1ابنتیمیه ،احمد ،فتویال موی  ،ج.125 ،1
 . 2رایب ،حسـین بن محمد ،مفرداألبالفیظبدرآن77 ،ا ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسینبالهرا ،ج835 ،7ا جوهری،
اسماعیل بن حماد ،ص یحبالتغ  ،ج.557 ،8
 . 3قاضی عبدالجبار ،المغا بف بااواابالتوحعدبوالهدل ،ج24 ،1ا ماتریدی ،ابومنصور ،تفسعربالمیتریدی ،ج.83 ،3
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 -4-9مفهوم قرآنی عبادت
لف «عبادت» در قرآن با مشــتقاتز در موارد مت،ددی به کار رفته اســتا ولی چنانکه
وذشـت ،عبادت وارد شده در آیات قرآن با م،نای لغوی آن (مطلق افهار خضوع یا نهایت
خضـــوع یـا اطاعت) مترادف نیســـت و با دقت در آیات قرآن ،حقیقت عبادت مشـــف
میشود .در اینجا برای روشن شدن مطلب ،نکاتی عکر میشود:
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 در آیات قرآن ،دو نوع اعتقاد و نیت به عنوان جز م ِقوم عبادت م،رفی شــدهاند.1 :اعتقاد به الوهیت (م،بودیت 1یا شـــایســـتگی برای عبادت)2ا  .2اعتقاد به ربوبیت (مال
مـدبر) 3کـه هر عملی بـه نیت تقرب به خدا یا اطاعت امر او با این اعتقاد صـــورت بگیرد،
عبادت محسـوب میشـود ،اورچه در فاهر خضوعی نباشد ،چنانکه ابنفوزان هم عبادت
بودن امور عادی با نیت عبادت را عبادت میداند و اور هیچ ی از این اعتقادات نباشــد،
عبادت تحقق نمییابد ،اور چه در فاهر خضوع هم باشد.
البته با دقت نظر در یافته میشود که هر دوی این مالکها به ی مالک باز میوردد،
و آن اعتقـاد بـه ربوبیت اســـتا چون اعتقاد به الوهیت ،الزمه ربوبیت اســـت ،و هر ربی
(مال و مدبر حقیقی و مسـتقل) شـایسته عبادت است( .البته رب حقیقی فقا حقت،الی
است و بقیه اربابی که مشرکان ومان میکردند ،همه مربوباند).
ال  -اعتقاد به الوهیت م بود

یکی از چیزهـایی کـه قرآن آن را در عبـادت بودن یـ عمل م،تبر میداند ،اعتقاد به
الوهیت کسـی است که در مقابل او خضوع انجام میویرد .در بین مسلمانان کسی نیست
که در این مسـأله اختالف داشـته باشد که خضوع با اعتقاد به الوهیت مفضوع له عبادت
است .دو وروه از آیات بر لزوم اعتقاد به الوهیت در عبادت داللت میکنند.
َ
َ
ش
َ ش َ ب ً
 -1آیاتی که در آنها قید الوهیت در مقابل عبادت آمده اســتا مانند :لقد أ شرسَلنَل ححَل إِل
ِ
ى َ
ىَ َ
ب َ َ
َ َ َ
َ
ش ب
ش ش
َ بب
يِم َْذا َ
ش
ِم ِمن إلُ غ
ْيس إّن أخَلف ْل
ق شو ِم ُِ فقَلل يَل ق شوم اْ ببدَا اه مَل ل
ِ
ِ
ِ
ً شب َ
َّ َ َ
ََ
َ
ب
ش ب
ب
5
ش
ش
ِم ِم شن ِإلُ غ بْي بس أ فال َا َّاقون.
َرسوا ِمهْن أن اْ ببدَا اه مَل ل
ِ

شویم َْظمي 4و آیه

ََ
ش
فأ شر َسَلنَل ش
فْ
ِ

 .1نیشابوری ،نظام الدین حسن بن محمد ،غرائببالقرآنبوبةغیئببالفردین ،ج37 ،1ا شوکانی ،محمد بن علی ،فتحبالقدیر،
ج( .81 ،1در خصــو م،نای اله ،نظرات مفتل اســت ،ولی به هر م،نایی که ورفته شــود برای این بحث فرق نمیکندا
چون درخواست از انبیا و اولیا بدون اعتقاد به الوهیت آنها (با هر م،نایی که باشد) انجام میویرد).
 .2این م،نا را برخی از مفسران وفتهاندا از جمله ابوعبدالله محمد بن عمر رازی در کتاب مفاتی الغیب ج.145 ،1
 .3طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المعزان ،ج.81 ،1
 .4اعراف ،آیه .51
 .5مؤمنون ،آیه .78
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در این آیات و امبال آن ،الوهیت حقت،الی ،دلیل بر لزوم عبادت اوســت و حقت،الی با
امبـات الوهیـت خود و نفی الوهیـت ییر ،عبـادت خود را واجـب میکندا بنابراین فهمیده
میشود که در عبادت ،اعتقاد بر الوهیت الزم است.
 -2آیـاتی که مشـــرکان را نکوهز میکندا چون با اعتقاد به الوهیت بتها در مقابل
آنها خضـــوع میکنند و قرآن آنها را از عبادت بتها نهی کرده و عمل آنها با این اعتقاد را
َّ
َ
شــرک دانســته اســت .اعتقاد به الوهیت بتها در آیاتی من،کس شــده اســتا مانند الذين
َ َ
ً َ َ
َ َ ب َ َّ
ً َ
ب ش َ
َّ ب
 َ َ 1ش ش ب َ َ َّ
شََّ َ ب َ َ َ َّ
اه إَلَل كخ َر ا ب شُبهَلن لُ ب ُِ فإَّنَل ِحسَ بََلبُ ِْند َر ِّب ُِ إَُ ا
اه إَلَل كخ َر ف َس َ شوف شيعل بمون َ ،من يدَ مع
علون مع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
ش
ش
َّ
ش ش
ً َ َ
ب َ 2
َ َ َ َ َ َّ
كخ َر فَأل ِق بيَلس ِل ال َعذا ِ َّالَ َديد 3،همه این آیات و آیاتی
اه إَلََل
ع
م
ل
عَ
ج
ذی
الَ

و

َن
ر
ََِلف
قفل بح
ال
ِ
ِ
ِِ
ییر از اینهـا ،داللـت دارند بر این که مشـــرکان زمان جاهلی به الوهیت اصـــنام در ردی
الوهیـت خداوند مت،ال (من دون الله -م الله) قالل بودند و این اعتقاد باعث میشـــد که
اعمال و خضوع آنها در مقابل بتها همه عبادت و شرک محسوب شود.
از این آیات به وضو فهمیده میشود که عبادت ،خضوع و اطاعتی است که با اعتقاد
به الوهیت مفضـوع له باشـد و مطلق خضوع و اطاعت نیستا هممنین شرک در عبادت
در جایی است که خاضع اعتقاد به الوهیت مفضوع له داشته باشد.
و -اعتقاد به ربوبیت م بود

 .1حجر ،آیه .17
 .2مؤمنون ،آیه .113
 .3ق ،آیه .87
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اعتقاد به ربوبیت ی،نی این که شــف م،تقد باشــد به این که مفضــوع له ،مال و
مدبر حقیقی و اســـتقاللی همه یا جزلی از امور و شـــوون حیات و ممات اوســـت ،و با این
اعتقاد در مقابل او خضــوع کند .این نوع خضــوع عبادت و شــرک اســت .دو وروه از آیات
قرآن بر این مطلب داللت دارند:
 -1در برخی از آیات قرآن ،وجوب عبادت به دلیل ربوبیت حقت،الی عکر شده است ،و
َ َّ ب
ِم َّ ب
ب
اه َر هبُكش ا إلُ إا ه َو
حقت،ـالی بـا عکر ربوبیت خود ،امر به عبادت میکندا مانند آیات لل
ِ
ِ ِ
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َ
َّ
َّ
ِّ َ
ب ِّ َ
َ ش ب ب ب َ
َ ََ
َ َّ ب ش ب
ِ 1
َ ش
َّ
ش
ِم ََ الذين ِمن
خََللُ كَل ء فََلْ ببَدَس ََ ه َو ی كَل ء ََكيَل و يََل أُّيََل النَ
َلس اْ ببدَا َربُكب الذی خلق
ِ
َ َّ
َ
ش َ َّ ب َ 2
َ
ش
ق شب ِلِم لعلِم ااقون.

 -2در برخی آیات ،اعتقاد مشـرکان به ربوبیت بتها را بیان میکند که مشرکان م،تقد
بـه تدبیر و تصـــرف اســـتقاللی بتها و آلهه خود بودند و با این باور که تدبیر برخی از امور
حیاتشان در دست آنهاست ،در مقابل آنها خضوع میکردند .در این اعتقاد ،مشرکان بر دو
وروه بودنـد :وروهی بـه ربوبیـت محدود بتها ،ی،نی ربوبیت در برخی امور قالل بودندا به
طور مبال م،تقد بودند که شــفاعت در دســت عدهای از آنهاســت که حقت،الی در رد آنها
ش َ
ب َ
ًَ ش
ب ش َّ َّ
َ
يََلَْ بة ًََيَعََل لَ بُ بملَک َّ
ض َُّث ِإل ِيَُ با شر َج بعون 3و وروهی دیگر از
اِ ََ اْل شر
مََلَ
َ
الس
ه الَ َ
فـرمود :قَل ِ ِ
ِ
ِ
مشـرکان ،بتها را در کل هسـتی صاحب نفوع و تدبیر میدیدند و در ربوبیت با خالق عالم
ش
َ َّ ش َّ َ َ
ب
َله إن كنَل لیف ضَالل مبي إل
یکسـان میدانسـتندا چنانکه قرآن از زبان مشرکان ،میفرماید :ا
ِ
ِِ
ب
ش َ
4
ن َن ِّويُكش ِب َر ِّ العَلملي.
طبق این آیات ،هر وونه اعتقاد به مالکیت و تدبیر و تصـــرف اســـتقاللی ،به صـــورت
محدود یا نامحدود ،برای ییرخدا شــرک اســت .از جمعبندی بین آیات دو وروه به دســت
میآید که خضــوع با این اعتقاد ،عبادت و شــرک در عبادت خواهد بود 5و باید به این نکته
توجه داشت که اعتقاد به تصرف یا تدبیر شفصی با اعن خداوند مت،ال ،شرک نیست.
 -5-9نقد و بررسی نظر وهابیت در م نای عبادت
برخی از مفسـران اهل سنت تصری دارند که اعتقاد به ربوبیت و الوهیت مفضوع له (م،بود)
در م،نـا و حقیقـت عبادت ،داخل اســـت ،اور چه این اعتقاد ،باطل و موهوم باشـــدا مانند اعتقاد
 .1ان،ام ،آیه .158
 .2بقره ،آیه .81
 .3زمر ،آیه .44
 .4ش،را  ،آیه .12-13
 .5هر خضـوعی ،حتی سجده ،بدون اعتقاد به الوهیت یا ربوبیت مفضوع له ،عبادت و شرک محسوب نمیشود ،اور چه دلیل
خـاصـــی بر حرمـت ســـجـده به ییر وجود دارد( .چنانکه ،بزروانی مبل عالمه طباطبایی در المعزان ،ج ،187 ،1و آیتالله
جوادی آملی در سننعرهبپعیمبرانبدةبد برآن ،ج123 ،7ا و از اهل ســنت در مناب،ی هممون تفسننعربمقیتلبانبسننتعمین ،ج،8
 751و تفسعربسمردادی ،ج 555 ،1به این مطلب اشاره کردهاندا ی،نی عبادت بودن هیچ عملی عاتی نیست).
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 .1ابنعاشور ،محمد بن طاهر ،الت ریربوالتاویر ،ج.87 ،83
 .2طبری ،محمد بن جریر ،جیمعبالبعینبف بتفسعربالقرآن ،ج.185 ،1
 .3قرطبی ،محمد بن احمد ،الجیمعبالحکیمبالقرآن ،ج.885 ،1
 .4مرایی ،احمد ،تفسعربالمراغ  ،ج.78 ،1
 .5سقاف ،حسن بن علی ،التادیدبامنبعددبالتوحعد.75 ،
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مشــرکان بر الوهیت و ربوبیت بتها یا اعتقاد قوم فرعون بر ربوبیت او .اما بدون این قید (اعتقاد به
الوهیت و ربوبیت) ،بر هیچ عملی عبادت صدق نمیکند .در اینجا نظر برخی از آنها عکر میشود:
ابنعاشـور ،از مفسران اهل سنت ،مینویسد« :عبادت ،افهار خضوع برای م،بود با این
ً
ً
1
اعتقاد است که او عاتا و مستمرا ،مال نفع و ضرر عابد استا پس م،بود اله عابد است».
طبری ،عبادت را این وونه ت،ری میکند« :م،نای عبادت همان تذلل و خضوع برای
پرودوار اســت که با طاعت محقق میشــود» 2.وی در مفهوم عبادت ،عالوه بر خضــوع و
تذلل عنصــر دیگری را شــر دانســته و م،تقد اســت باید ییری که برایز خضــوع و تذلل
صـورت میویرد پرودوار باشـدا به عبارت دیگر ،شـف باید عالوه بر خشوع و خضوع در
مقابل ییر اعتقاد به ربوبیت او داشته باشد.
قرطبی درباره مفهوم عبادت مینویسد« :عبادت ،عبارت است از یگانهپرستی و التزام
به قوانین الهی» 3.در عبارت قرطبی ،عالوه بر خضــوع و تذلل که در التزام و عمل محقق
میشـود ،قید «الهی» نیز مطر اسـت ،ی،نی خضـوع و تذللی عبادت شـمرده میشود که
همراه با اعتقاد به الوهیت صورت بگیرد و به تنهایی کافی نیست.
مرایی مینویســـد« :عبادت ،خضـــوعی اســـت که قلب با درک عظمت م،بود انجام
میدهـد با این اعتقاد که م،بود ســـلطهای دارد که عقل حقیقت آن را درک نمیکندا پس
4
هر کس در مقابل پادشاهی تواضع کند عبادت نیست».
حســن بن علی ســقاف شــاف،ی مینویســد« :عبادت در شــرع عبارت اســت از یایت و
نهایت خضـوع و تذلل نسبت به کسی که در برابر او خضوع شده استا در حالی که م،تقد
به اوصـــاف ربوبیت در او باشـــد و عبادت در لغت به م،نای اطاعت ،و عبودیت به م،نای
5
خضوع و علت استا پس عبادت در شرع با عبادت در لغت تفاوت دارد.

221

نتیجه
وهـابیـت با اســـتفاده از آیه 114ســـوره اعراف ،با ت،اری نادرســـت از دعا و عبادت،
مسـلمانان را مشرک میدانند و آیات مشرکان را بر آنها حمل میکنندا در حالی که با توجه
به آیات قرآن ،بین دعا و عبادت رابطه تساوی برقرار نیست و در همه جا نمیتوان لف دعا
را بر عبادت اطالق کردا همان طور که فهم ســـل و مفســـران نیز بر همین مبنا اســـتا
بنابراین دعای ییرخدا ،توسل و درخواست از ییرخدا همیشه عبادت و شرک نیست ،بلکه
فقا با اعتقاد به ربوبیت و الوهیت ،عبادت و شرک تحقق مییابد .استفاده وهابیت از این
آیه بر اساس فهم نادرست از مفاهیم قرآنی است که منجر به تکفیر مسلمین شده است.
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بررسی و نقد دیدگاه شوکانی در مسئله ساخت گنبد و بارگاه
*

چکیده
ســلفیه وهابیت و در رأس آنها ابنتیمیه و پیروانز ،بناها و بارواههای ســاخته شــده بر
روی قبور را از نشـانههای کفر و شرک میدانندا بدین ترتیب قبور انبیا و صالحان را به
بت های مشــرکان تشــبیه و حضــور مســلمانان در چنین مشــاهدی را عبادت آنان بر
میشــمارند .شــوکانی نیز با تأمیرپذیری از وهابیت ،ســاخت ونبد و بارواه بر روی قبور را
حرام و بدعت میداند .وی ساخت ونبد و بارواه را فتنهای بزرگ برای ومراه کردن امت
اسالمی و نیرنگ خطرناک از سوی شیطان برای منحرف کردن مسلمانان میداند .وی
برای امبات مدعای خود به ادلهای مانند اتفاق امت ،روایات و وقوع در شـــرک اســـتناد
میکند .این نوشـــتار به بررســـی و نقد ادله شـــوکانی در مســـأله ســـاخت ونبد و بارواه
میپردازد.
کلیدواژهها :ساخت ونبد و بارواه ،شوکانی ،وهابیت ،شرک.

* پژوهشگر مرکز تفصصی ألمه اطهار .
.s.h_h77@yahoo.com

مقدمه
محمد بن علی شـوکانی از مهمترین شفصیتهای برجسته قرن سیزدهم است که با
تأمیر پذیری از ابنتیمیه و پیروانز ،به تبیین ،وسترش و ترویج اندیشههای سلفی پرداخت.
وی در سال  1137هجری در هجره شوکان در جنوب شرقی صن،ا چشم به جهان وشود.
شــوکانی با حمایتهای ویژه پدر خود در نزد بزروانی از شــیوخ و علمای زیدیه صــن،ا در
علوم مفتل مانند فقه ،اصــول ،تفســیر ،حدیث ،رجال و ...تحصــیل کرد .وی ســپس از
زیدیه به اهل ســنت و مذهب ســلفی متمایل شــد و از روش ســل در فهم قرآن و روایات
پیروی کرد .او تصـری میکند که سزاوار است عالم از راه و روش سل ق صال ق از صحابه و
تاب،ین پیروی کند 1.وی در سـن  77سالگی به منصب قضاوت رسید .زمانی که محمد بن
عبدالوهاب با حمایت آل ســ،ود ،دعوت باطل خود به توحید را به طور رســمی اعالم کرد،
وی بـا تمجیـد از محمـد بن عبـدالوهـاب ،او را از برپاکنندوان دین در مناطق فت شـــده
دانســـت 2.شـــوکـانی تألیفات فراوانی از جمله نعلباعوطیة ،فتحبالقدیر ،الدةبالاضنننعدبف ب
اخمصبکتم بالتوحعد ،شرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبوة و ییره دارد .وی سرانجام در سال
 1855هـجری از دنیا رفت.
از جمله مسالل اختالفی بین مسلمانان ،سلفیه و وهابیت ،ساخت بنا ،ونبد و بارواه بر
رویي قبور اسـت .ساخت ونبد و بارواه از دیرباز در میان مسلمانان حتی در زمان صحابه و
پس از آن رواج داشــته اســت و وجود ونبد و بارواه بر روی قبور انبیا و اولیا  ،حتی بر قبور
بزروان اهل سنت ،وواهی بر این مدعا استا ولی برخی از وهابیان و سلفیها با استناد به
برخی ادله ،سـاخت ونبد و بارواه بر روی قبور را حرام و بدعت میدانندا از جمله این افراد،
شوکانی است که رساله مستقلی در این زمینه به نام شرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبوة نوشته
اســـت .وی ســـاخـت ونبـد و بـاروـاه را فتنهای بزرگ برای ومراه کردن امت اســـالمی و
دسـیسهای خطرناک از سوی شیطان برای منحرف کردن مسلمانان میداند 3.وی مدعی
 .1شوکانی ،محمد بن علی ،البدةبالایلعبام یسنبمنباهدبالقرنبالسیاع ،ج،8
 .2نومسوک ،عبدالله ،ماهجباإلمیمبالشوکین بف بالهقعدة ،ج.84 ،1
 .3شوکانی ،محمد بن علی ،شرحبالصدوة.14 ،

211

.184

َ َ ب ِ
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ااذرن َدا َاسواَْل َ ايغوث َ يعوق َ راا نو وفت :ای پروردوار من آنان از من نافرمانی

کردند ،از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان جز خسارت و زیانی بر آنان نیافزود
و نیرنگ بزرگ به کار ورفتند و وفتند :دســـت از م،بودانتان برندارید و هروز ود و ســـواع،
یغوث ،ی،وق و نسر را رها نکنید.
شوکانی م،تقد است که اینها افراد صال و نیکوکاری بودند که دوستداران و پیروانی
داشـتند و وقتی از دنیا رفتند ،پیروانشـان وفتند« :اور مجسـمه آنان را بسازیم با دیدن آن
بیشــتر به عبادت تشــویق میشــویم» ،تا این که اینان مردند و نســلهای ب،دی که آمدند،
شـیطان آنان را فریب داد و وفت :این بزرووارانی که پدران شـما به آنان احترام وذاشتند و
مجســـمـه آنـان را ســـاختنـد مورد پرســـتز آنـان بودند .اور باران میخواســـتند اینان را
میپرسـتیدند و عرب هم به پیروی از آنان ،بتها را میپرستیدند 2.وی با استناد به ادلهای
مانند روایات ،حکم به حرمت ســـاخت ونبد و بارواه میدهد و آن را بدعت می شـــمارد .تا
کنون نیز آرا سلفی شوکانی مورد نقد قرار نگرفته است ،این مقاله بر آن است تا به نقد آرا
سـلفی او در مسـأله ساخت ونبد و بارواه بر روی قبور بپردازد .شوکانی برای حرمت ساخت
باروا ه بر روی قبور ،دالیلی را عکر نموده که در این قسمت به بررسی آنها می پردازیم:

 .1نو  ،آیات  88 ،81و .87
 . 2شوکانی ،محمد بن علی ،شرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبوة،
 . 3همان.2 ،
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دلیل اول :اتفاق امت
شـــوکـانی در توجیه ادعای خود میووید« :تمام امت اســـالمی اعم از وذشـــتگان و
م،اصـران از زمان صحابه تا عصر حاضر ،همه اتفاق نظر دارند که مرتفع کردن و ساخت و
3
بنا بر روی قبور از بدعتهایی است که نهی از آن مابت شده است».
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نقد دلیل اول) اتفاق امت بر بدعت بودن ســـاخت ونبد و بارواه ،ادعایی بیز نیســـت،
بلکه سیره عملی مسلمانان ،برخالف ادعای شوکانی استا زیرا در طول تاریخ بر روی قبور
انبیا و اولیا و بزروان مســلمانان از تمام مذاهب اســالمی ،ونبد و بارواهی وجود داشــته
است ،و این سیره وویای وجود اجماع عملی مسلمانان بر جواز ساخت ونبد و بارواه است.
محمد بن اسماعیل صن،انی به وجود این سیره اعتراف میکند و مینویسد:
ســاخت ونبد و بارواه در تمام کشــورهای اســالمی وجود دارد .شــرق و یرب عالم
اســـالمی را فرا ورفتـه و هیچ شـــهری خـالی از ونبد و بارواه نیســـت .هیچ عقلی
نمی پـذیرد که ســـاخت ونبد و بارواه بر روی قبور حرام باشـــدا اما علما در برابر آن
سکوت کنند و مردم را از چنین کاری منع نکنند،

1

البته صن،انی نیز در ادامه و در دفاع از وهابیان ،تمامی مسلمانان را به تقلید کورکورانه
متهم میکنـد و ســـکوت علمـا ،قضـــات و امرا را جایز نمیداند و آنان را پیرو عموم مردم
م،رفی میکند.
حال این سـوال مطر است که آیا با وجود چنین اجماع قوی ا ی از سیره مسلمانان و
عدم منع علما ،میتوان ســـاخت ونبد و بارواه را بدعت در دین شـــمرد؟ چگونه وجود این
همه ونبد و بارواه ،بدعت باشـــدا اما علما و بزروان که دین و ایمان مردم در دســـت آنان
اسـت ،در برابر آن موضـعویری نکنند و دسـتور ویران کردن آنها را ندهند؟ آیا شوکانی قبر
حضـرت ابراهیم ،دانیال نبی در شوش ،پیامبراکرم  ،شیفین و دیگر قبرها که از دیر
باز حتی در قرون اولیه اســالم دارای ونبد و بارواه بوده را ندیده و نشــنیده اســت؟ چگونه
شوکانی منکر جواز ،آن هم به اتفاق تمام علما و امت اسالم میشود.
در ادامه با عنوان «شـوکانی و سـیره مسـلمانان» به نمونههایی از ونبد و بارواه ساخته
شده بر روی قبور اشاره خواهد شد.

 . 1صن،انی ،محمد بن اسماعیل ،تاهعرباإلعتقیدب(ضمعم بشرحبالصدوة)،
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دلیل دوم :احادیث
م
شــوکانی برای امبات حرمت ســاخت ونبد و بارواه ،به نه حدیث 1اســتناد میکند که
روایات این باب با توجه به مفادشان به سه دسته میتوان تقسیم کرد:

 .1شوکانی ،محمد بن علی ،شرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبوة ،ص .12-13-17
 .2نیشــابوری ،مســلم بن حجاج ،ص ن عحبمسننتم ،کتاب المســاجد و مواضــع الصــالا ،باب( 57النهي عن بنا المســاجد علي
القبور).875 ،1122 ،
 .3بفاری ،محمد بن اســماعیل ،ص ن عحبالبخیةي ،باب158 ،475 ،55ا نیشــابوری ،مســلم بن حجاج ،صن عحبمسننتم،
کتاب المساجد و مواضع الصالا ،باب( 57باب النهي عن بنا المساجد علي القبور).875 ،1123 ،
 . 4نیشــابوری ،مســلم بن حجاج ،ص ن عحبمسننتم ،کتاب المســاجد و مواضــع الصــالا ،باب( 57النهي عن بنا المســاجد علي
القبور)1125 ،ا بفاری ،محمد بن اسماعیل،بص عحبالبخیةي ،کتاب الصالا ،باب.158 ،473 ،55
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ال  -روایات نهی از مسجد قرار دادن قبور
 -1صـــحی مســـلم از جندب از پیامبر  نقل میکند که« :پنج روز قبل از وفات
حضرت شنیدم که فرمود :آواه باشید ،کسانی که قبل از شما بودند ،قبرهای پیامبرشان را
مســجد قرار میدادند .شــما قبرها را مســجد قرار ندهید و من شــما را از چنین کاری نهی
2
میکنم».
 -8در صحی بفاری و مسلم از عالشه روایت شده که وفته است« :وقتی پیامبر 
در بیمـاری منجر بـه فوت بودند و بیماریشـــان شـــدت یافت ،صـــورتشـــان را با چادری
میپوشـاندند و هرواه دلتنگ میشـدند ،صورتشان را باز میکردند .در این حالت فرمودند:
ل،نت خدا بر یهود و نصـاری که قبرهای پیامبرانشان را مسجد قرار دادند وویا امتشان را از
3
اعمال یهود بر حذر میداشتند».
 -7در صحی بفاری و مسلم از ابوهریره نقل شده است که« :خدا یهود را هالک کند
4
که قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند».
 -4از عالشه نقل شده است که :پیامبر  در بیماری که منجر به وفات ایشان شد،
فرمود :خدا یهود و نصـاری را ل،نت کند که قبور پیامبرانشـان را مسجد قرار دادند .عایشه
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وفت« :اور این خطر وجود نداشت که قبر ایشان مسجد قرار داده شود ،حتما بلند ساخته
1
میشد».
نقد و بررسی دسته اول روایات)  -1مفاد این دسته از روایات آن است که مسلمانان از
مسجد قرار دادن قبور اجتناب کنند ،نه از ساختن ونبد و بنا که نوعی ت،ظیم ش،الر الهی و
بزروداشت مقام انبیا و اولیا است .کسی که ونبد و بارواه قبر اولیای دین خود را میبیند،
به آنان و ت،الیمشــان یقین حاصــل میکند ،مگر نه این اســت که مســیحیت در برههای از
زمان به جهت نداشـتن آمار مسـی  ،در وجود آن حضـرت ش کردند .ویل دورانت ،مورخ
آمریکایی در کتاب تیةیخبتمدن ،تاریفمه دویست سال تشکی در حضرت مسی را آورده
اســتا اما مســلمانان در طول تاریخ از این جهت ســربلند و دارای افتفارند .آنها بزروانی را
دارند که ب،د از وذشت قرنها ،قبورشان م،لوم است ،هرازواهی بر سر قبرشان میروند و با
آنان تجدید عهد و پیمان میکنند.
 -8این روایات به اعمال و رفتار یهودیان و نصــارا اشــاره دارد و مســلمانان را از انجام
کارهایی که شــبیه اعمال یهود و نصــارا اســت نهی میکندا پس ربطی به ســاخت مســجد
ندارد .با مراج،ه به روایات دریافت میشـود که یهود و نصـارا ،قبور اولیای خود را مسجد و
قبله قرار میدادند و به طرف آن قبور سجده میکردند .در حقیقت آنان را عبادت میکردندا
2
بنابراین پیامبر  با این عمل به شدت مقابله کرده و از آن نهی فرموده است.
حال اور در کنار قبور اولیای الهی جهت تبرک ،مسجد ساخته شود ،تا انسان به برکت
آن ولی خدا ،توجه و حضـور قلبز بیشتر باشد و از طرفی نیز هیچ قصد ت،ظیم و تکریمی
نسـبت به آن ولی در حال نماز نداشـته باشد ،بیش از مورد روایات ،خارج استا چنانکه
در روایت امحبیبه و امسـلمه به این مقصـود یهود و نصارا اشاره شده است .بیضاوی نیز در
شر این احادیث میووید:
 .1بفاري ،محمد بن اســماعیل ،ص ن عحبالبخیةي ،کتاب الجنالز ،باب( 71مایکره من لتفاع المســاجد علي القبور)،1775 ،
871ا نیشـایوري ،مسلم بن حجاج ،ص عحبمستم ،کتاب المساجد و مواضع الصالا ،باب ( 57باب النهي عن بنا المساجد
علي القبور).851 ،1124 ،
 . 2عینی حنفی ،عمدةبالقیةيبشرحبص عحبالبخیةي ،ج ،2باب ما یکره من لتفاع المساجد علي القبور ،شر حدیث.177 ،25
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از آنجا که یهود و نصــارا بر قبور انبیا به خاطر ت،ظیم شــأن آنان ،ســجده کرده ،آن
قبور را در نمـاز و دعـا ،قبلـه خود قرار میدادنـد و آنهـا را بـت خود کرده بودنـد .بــه
همین جهت مسـلمانان از این نوع عمل باز داشـته شـدندا ولی اور مسجدی را در
جوار قبر صــالحی به قصــد تبرک و نزدیکی به خدا و نه به خاطر ت،ظیم به صــاحب
21

قبر و نه برای قبله قرار دادن بسازند ،مشمول نهی روایات نمیشود .

 . 1قســطالنی ،شــهابالدین احمد ،اةشننیدبالسننیةيبلشننرحبص ن عحبالبخیةي ،ج ،7کتاب الجنالز ،باب( 31بنا المســجد علي
القبر).431 ،1741 ،
 . 2امین ،سیدمحسن ،کشفباإلةتعیابفيباتبیعبم مدبانبعبدالوهیا723 ،ا سبحاني ،ج،فر ،التوحعدبوبالشرکبفيبالقرآنب
الکریم -858 ،با اندکی تلفی .
 . 3بفاری محمد بن اسماعیل ،ص عحباخیةي ،کتاب الجنالز ،باب( 71ما یکره من اتفاع المساجد علي القبور).872 ،
 . 4ابنحجر قســـطالنی ،احمد بن علی ،فتحبالبیةيباشنننرحبصننن عحبالبخیةي ،ج ،7کتاب الجنالز ،باب( 71ما یکره من اتفاع
المسـاجد علي القبور) ،شر حدیث872 ،1775ا عینی حنفی ،محمود بن احمد ،عمدةبالقیةيبفيبشرحبص عحبالبخیةي،
ج ،2باب ما یکره من اتفاع المساجد علي القبور.174 ،

بررسی و نقد دیدگاه شوکانی در مسئله ساخت گنبد و بارگاه

 -7عالوه بر این که استدالل به نهی در این روایات برای تحریم روشن نیست ،میتوان
وفت از این که مسـلمانان در صـدر اسـالم بر روی قبور صحابه و بزروان ،خیمه و سایبان
درسـت میکردند ،حتی سالها در همان خیمه میماندند و زیر آن نماز میخواندند و مورد
اعتراض قرار نمیورفتند ،نشان میدهد که این امری جایز و رایج بوده است .بفاری نیز به
بر پا کردن خیمه بر روی قبر و توق در آن اشـاره میکند و مینویسد« :هنگامی که حسن
بن حســن بن علی بن ابیطالب (در ســال 13ه.ق) از دنیا رفت ،همســرش (فاطمه بنت
الحســـین که دختر عموی او هم بود) بر روی قبر او خیمه بر پا کرد و ی ســـال در همان
خیمه ماند» 3.به نظر میرسـد کسی که ی سال در خیمهای که روی قبر بر پا کرده است
و اقامت میکند ،نمازهایز را در همان خیمه میخواند ،همان طور که ابنحجر عسقالنی
و عینی حنفی از شـارحان صـحی بفاری در بیان مناسبت نقل این ماجرا توسا بفاری با
باب «ما یکره من اتفاع المســاجد علی القبور» به این نکته اشــاره کردهاند 4.با توجه به این
کـه بفـاری این روایـت را در عیـل عنوان «ما یکره من اتفاع المســـاجد علی القبور» آورده
اســت ،نهی در روایت را بر نهی تنزیهی و کراهتی حمل میکند .ابنحجر عســقالنی نیز با
توجه به همین مطلب م،تقد اســـت که بفاری ،مطلق مســـجد قرار دادن قبور انبیا و نماز
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خواندن در این مکانها را حرام نمیداند ،بلکه او م،تقد اســت در صــورتی که مســجد قرار
1
دادن قبور انبیا دارای مفسده باشد ،حرام است و اور مفسده نداشته باشد اشکالی ندارد».
و -روایت ابوالهیاج
شوکانی این حدیث را مهم ترین دلیل برای هموار و همسط نمودن قبرها میداند و
مشرف بودن قبر را نیز ،بزرگ بودن حجم یا ساختن ونبد و بارواه بر روی قبرها
منظور از ق
میداند 2.متن کامل حدیث که مسـلم در صحی خود نقل می کند بدین مضمون است:
ابوالهیـاج اســـدی نقـل می کنـد کـه علی بن ابیطـالـب  فرمود« :تو را به مأموریتی
می فرستم که رسول اکرم  مرا به آن فرستاد ،این که هر تمبالی را یافتی آن را محو
و از بین ببری و هر قبری را که به صـــورت مشـــرف دیدی ،آن را همســـط و مســـاوی
3
میسازی».
نقد و بررسی روایت ابوالهیاج اسدی) همان طور که وذشت مهمترین دلیل شوکانی
بر حرمت ســاخت ونبد و بارواه ،همین حدیث اســت .از طرفی ،حدیبی برای اســتنبا
حکم شـرعی ،قابل اسـتناد اسـت که از نظر سـند ،صحی باشد ،ی،نی راویان آن در هر
طبقه ای ،افرادی قابل اعتماد باشـــند ،به اضـــافه این که داللت حدیث بر مقصـــود نیز
روشـن باشـد ،به طوری که اور آن حدیث را به فردی آشنا به زبان و آواه از خصوصیات
آن بدهی ،همان م،نا را از آن بفهمدا در حالی که این حدیث از هر دو جهت مفدوش و
دارای اشکاالتی است.

 . 1ابنحجر قســـطالنی ،احمد بن علی ،فتحبالبیةيباشنننرحبصننن عحبالبخیةي ،ج ،7کتاب الجنالز ،باب( 71ما یکره من اتفاع
المساجد علي القبور) ،شر حدیث.872 ،1775
 .2شوکانی ،محمد بن علی ،شرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبوة.13 ،
 . 3یحیی بن یحیی و ابوبکر بن أبی شیبة و زهیر بن حرب قال یحیی :أخبرنا و قال اآلخران :حدمنا وکیع عن سفیان عن حبیب
بن ابی مابت عن ابی والل عن ابیالهیاج األســدی قال :قال لی علی بن ابی طالب  :أال أب،ب علی ما ب،بنی علیه رســول
الله  أن ال تدع تمباال لال طمسـته و ال قبرا مشرفا لال سویته :نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحی مسلم ،کتاب الجنالز،
باب األمر بتسویة القبر.477 ،8845 ،
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 -1اشکاالت سندی حدیث

در سند این حدیث افرادی مانند وکیع ،سفیان موری ،حبیب بن ابیمابت و والل اسدی
هســتند که از ســوی علمای جر و ت،دیل مورد جر و تضــ،ی قرار ورفتهاند ،همین امر
باعث ض ،روایت میشود و استدالل به احادیث آنان را ،با مشکل مواجه میکند.
 -8-8وکیع بن جراح بن ملی رؤاسی نیشابوری

در حق او تضــ،یفات زیادی رســیده اســت .ابنمدینی میووید« :وکیع به زبان عربی
تسلا نداشت و اشتباه میکرد و اور اشتباهاتز را نقل کنم ،ت،جب خواهی کرد» 1.محمد
بن نصـر مروزی میووید« :وکیع به زبان عرب تسـلا نداشت و در اواخر عمر احادیث را از
حف و بدون مراج،ه به کتاب نقل میکرد و همین امر باعث تغییر در الفاظ احادیث میشد
وویـا احـادیـث را نقـل بـه م،نی میکرد» 2.هممنین عبدالله بن احمد بن حنبل میووید:
«پدرم م،تقد بود تصــحیفات عبدالرحمن بن مهدی از تصــحیفات وکیع بیشــتر اســت ،و
خطـاهـای وکیع از اشـــتبـاهات عبدالرحمن بن مهدی بیشـــتر اســـت» 3.احمد بن حنبل
میووید« :وکیع در  555حدیث اشـتباه کرده اسـت» 4.عهبی نیز میووید« :وکیع همیشه
نبیـذ کوفـه را کـه مقدار زیاد آن مســـت کننده اســـت ،میخورد و به توجیه و تأویل کارش
5
میپرداخت».
 -2-8سفیان بن س ید ثوری

114ا عهبی ،محمد بن احمد،

 .1ابنحجر عســقالنی ،احمد بن علی ،ته یببالته یب ،شــر حال وکیع ،ش ،811ج،11
سعرباعممبالابمء ،شر حال وکیع ،ش ،42ج  ،1ص  154ـ .155
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،ته یببالته یب ،شر حال وکیع ،ش ،811ج.114 ،11
 .3مزی ،محمد بن علی ،ته یببالکمیلبفيباسنننمیءبالرجیل ،شـــر حال وکیع ،ش ،3821ج717 ،11ا عهبی ،محمد بن
احمد ،سنعرباعممبنبمء ،شـر حال وکیع ،ش ،42ج154 ،1ا ابنحجر عسـقالنی ،احمد بن علی ،ته یببالته یب ،شر
حال وکیع ،ش ،811ج.115 ،11
 .4ابن حجر عســقالنی ،احمد بن علی ،ته یببالته یب ،شــر حال وکیع ،ش ،811ج115 ،11ا عهبی ،محمد بن احمد،
سعرباعممبنبمء ،شر حال وکیع ،ش ،42ج .154 ،1
 .5عهبی ،محمد بن احمد ،سعرباعممبنبمء ،شر حال وکیع ،ش ،42ج.147 ،1
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یکی دیگر از کسانی که در سند روایت ابوالهیاج قرار دارد ،سفیان بن س،ید موری است.
وی نیز به سبب نقل روایات ض،ی  ،تدلیس و ...از سوی علمای جر و ت،دیل مورد جر
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قرار ورفته است .ابوحاتم رازی درباره او مینویسد« :او تدلیس میکرده است» 1.عهبی نیز
به مدلس بودن سفیان اشاره میکند و مینویسد:
وی تدلیس میکرد و روایتی را که راویان آن ض،ی بودند ،از افراد مقه نقل میکرد.
برخی هم وفتنـد او تــدلیس میکرد و از درویگویــان روایــت مینوشـــت .عهبی در
ادامه شر حال سفیان موری مینویسد« :وی همانند همشهریهایز(کوفیان)،
2
نبیذ را حالل میدانست.
 -9-8حبیب بن ابیثابت

وی نیز از کسانی است که در سند حدیث ابوالهیاج قرار دارد و مورد جر علمای رجالی
قرار ورفته اسـت .به او نسبت تدلیس دادهاند .ابنحبان و ابنخزیمه او را مدلس خواندند و
وفتنـد« :در روایـت تـدلیس میکرد» .قطان و عقیلی میوویند« :روایات زیادی حبیب بن
3
ابیمابت از عطا دارد که مورد عمل و متاب،ت قرار نمیورفت».
 -2اشکاالت داللی حدیث
 -1-2واژه مشرفا و تسویه

ً
روایت ابوالهیاج از جهت داللت هم مفدوش و دارای اشـکاالتی اسـت .واژه «مشرفا»
که در روایت به کار رفته اســت به م،نای علو و بلندی اســت و به کوهان شــتر نیز شــرف
اطالق میشود .در قاموس آمده است« :الشرو ا محرکة ا  :العلو و من البعیر منامه» 4.و
واژه «تسویه» هم به م،نای راست و مساوی کردن چیز کج به کار میرود .صاحب قاموس
5
مینویسدّ « :
مواه تسویة و أمواه جعله مویا و امتوت به األرض».
با توجه به مطلق بودن واژه مشرفا که هر نوع بلندی (بلندی خود قبر و بناهای ساخته
شـده بر روی قبور) را شـامل میشودا اما به قرینه واژه سویته این روایت مربو به تسطی
 .1رازی ،عبدالرحمان بن ابيحاتم ،الجرحبوبالتهدیل ،ج.885 ،4
 .2عهبی ،محمد بن احمد ،معزانباإلعتدالبفيبنقدبالرجیل ،ج،8
حال موری ،ش ،28ج ،3ص 841 ،848و .851
 .3ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،ته یببالته یب ،شر حال حبیب بن ابی مابت ،ش ،787ج،8
 .4فیروزآبادی ،محمد بن ی،قوب ،القیموسبالم عط ،ج.178 ،7
 .5همان ،ج.743 ،4

171ا عهبی ،محمد بن احمد ،سننعرباعممبنبمء ،شــر
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.153

(هموار بودن) یا تسنیم (قوس دار بودن مانند کوهان شتر) خود قبر است و هیچ ربطی به
ساختن ونبد و بنا بر روی قبور ندارد.
به بیان دیگر در مفاد روایت سه احتمال وجود دارد:
1ـ بناها و بارواههای ساخته شده بر روی قبور تفریب شوند،
8ـ همسط قرار دادن قبور با زمین،
7ـ قبوری که مانند کوهان شتر قوس دار و خمیده هستند ،تسطی و صاف شوند.
عمل صــحابه و ســیره تمامی مســلمانان در طول تاریخ اســالم بر خالف احتمال اول
اسـت و نمیتوان آن را پذیرفت .بر اساس سنت که مرتفع بودن و بلندی قبور از زمین را به
اندازه ی وجب ،اجازه داده است .احتمال دوم هم باطل استا بنابراین تنها احتمال سوم
باقی میماند و مفاد روایت نیز این اســت که مســلمانان از مســنم و قوس دار ســاختن قبور
خودداری کنند و قبور را مسط ساخته و ناهمواریها و بلندیها را صاف و هموار کنند.
بسـیاری از علمای اهل سـنت نیز روایت ابوالهیاج را نافر به تسنیم و تسطی خود قبر
دانسته و همین مفاد را از روایت فهمیدهاند و طبق آن فتوی دادهاند .نووی شاف،ی یکی از
شارحان صحی مسلم در شر و توضی روایت ابوالهیاج مینویسد:

هممنین مالکیها و حنبلی ها ،تسـویه قبر را به م،نای تسطی و نه خراب کردن قبر
میدانند .در کتاب الفق بعت بالم اهبباعةاه آمده اســت« :مســتحب اســت ارتفاع خاک
قبر به اندازه ی وجب باشـد .شاف،یها هم قرار دادن خاک را به صورت مسط و منظم،
2
افضل از تسنیم و قرار دادنز مانند کوهان شتر میدانند».
 .1نووی شــاف،ی ،یحیی بن شــرف ،الماهیجبفيبشننرحبص ن عحبمسننتمبانبال جیج ،کتاب الجنالز ،باب تســویة القبر 172 ،ـ
 .171ج.78 ،3
 .2جزیری ،عبدالرحمن ،کتیابالفق بعت بالم اهبباعةاه  ،ج.575 ،1
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از این روایـت اســـتفـاده میشـــود کـه قبور را نباید زیاد از ســـط زمین باال آورد و
هممنین نباید قبور را مانند کوهان شتر قوس دار و مسنم قرار داد ،بلکه سنت این
است که قبور را نباید بیز از ی وجب از سط زمین باال آورد .قبور باید مسط و
1
هموار باشند.

212

قسـطالنی یکی از شـارحان صحی بفاری نیز روایت ابوالهیاج را نافر به تسطی خود
قبر دانسته و مینویسد:
ســنت این اســت که قبور باید مســط و هموار باشــد .این ســنت را به دلیل این که
شـــ،ـار روافض شـــده اســـت ،نمیتوان ترک کرد .حدیث ابوالهیاج درصـــدد بیان
همسـط کردن قبر با زمین نیسـت ،بلکه از جمع بین روایات اسـتفاده میشود که
1
روی قبر را صاف و هموار کنید.

جالب این که بیهقی در سننانبالکبری این روایت را تحت عنوان «باب تســویة القبور و
2
تسطیحها» آورده است نه تحت عنوان «األمر بتفریب القبور و هدمها».
در نهایت این که اور بر فرض مراد از تسـویه ،تفریب قبر و ونبد و بارواه باشد ،منظور
3
تفریب قبرهای مشرکین است که توسا بت پرستان و مشرکین مقدس شمرده میشد.
 -2-2تسطی یا تسنیم قبرها

شــواهد و وزارشهای تاریفی نشــانگر این اســت که ســنت پیامبر اکرم  و عمل
صحابه بر تسطی و هموار کردن قبرها بوده است که به برخی از آنها اشاره میشود:
4
 -1پیامبر اکرم  ،قبر فرزندش ابراهیم را مسط و هموار قرار داده است.
 -8قاســم بن محمد بن ابیبکر میووید« :به عایشــه وفتم قبر پیامبر  ،ابوبکر و
5
عمر را به من نشان دهد و قبر آنان را مسط و هموار دیدم».
 -7ابوالبدا میووید« :به همراه مصـــ،ب بن زبیر وارد خانه ای که قبور پیامبر ،
6
ابوبکر و عمر در آن قرار داشت شدیم و قبور آنان را مسط و هموار مشاهده کردیم».

،1715

 .1قسـطالنی ،احمد ،اةشیدبالسیةيبلشرحبص عحبالبخیةي ،کتاب الجنالز ،باب17ما جا في قبر النبی  ،شر
ج.575 ،7
 .2بیهقی ،احمد بن حسین ،السانبالکبری ،کتاب الجنالز ،باب تسویة القبور و تسطیحها ،7252 ،ج.815 ،5
 .3سبحانی ،ج،فر ،آئعنبوهیاعت ،ص .73-77
 .4نووی ،محییالدین شرف ،المجموعبشرحبالمه ا ،کتاب الجنالز ،ج815 ،5ا شاف،ی ،محمد بن ادریس ،اعم ،ج.751 ،1
 .5ابوداود سجستانی ،سلیمان بن اش،ث ،سانباايبداود ،کتاب الجنالز ،باب في تسویة القبور ،7885 ،ج.815 ،7
 .6بیهقی ،احمد بن حسین ،السانبالکبري ،کتاب الجنالز ،باب تسویة القبور و تسطیحها ،7252 ،ج.815 ،5
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 -4مطلب بن عبدالله بن حنطب در توصــی قبر ابوبکر میووید« :قبر ابوبکر را مانند
1
قبر پیامبر اکرم  هموار و مسط کردند».
 -5عبمان هم دســـتور تســـویه و تســـطی قبور را میداد ،او هنگامی که از کنار قبر
2
دخترش ام عمرو وذشت دستور داد قبر او را تسویه و هموار کنند.
ج -روایت جابر بن عبدالله
3
شوکانی این حدیث را از چند طریق نقل میکند.
طریق اول مسلم بن حجاج نیشابوری :ابوبکر ابن ابیشیبة حدمنا حف بن ییاث عن
ابنجریج عن ابیالزبیر عن جابر قال« :نهی رماول الله  أن یجصص القبر و أن یقعد
علیه و أن یبنی علیها 4رسول خدا  از وچ کاری کردن قبر و نشستن بر روی آن و بنای
بر قبرها نهی کردند».
طریق دوم مســـلم بن حجاج نیشـــابوری :حدثنی ارون بن عبدالله حدثنا حجاج بن
محمد و حدثنی محمد بن راف حدثنا عبدالرزاق جمیعا عن ابن جریج قال :أخبرنی أبوالزبیر
أنه مام جابر بن عبدالله یقول« :مامعت رمول الله بمثلها 5رسول خدا از وچ کاری کردن
قبر و نشستن بر روی آن و بنای بر قبرها نهی کردند».
نقالد و بررسالالالی روایالت جالابر) روایـت جـابر هم از نظر ســـنـد و هم از جهـت داللت با
اشکاالتی مواجه است.
در سند روایت جابر افرادی قرار دارند که از سوی علمای رجال مورد جر قرار ورفتند.

 . 1ابنس،د واقدی ،محمد بن س،د بن منیع بصری ،الابقیألبالکبري ،شر حال ابي بکر ،ج.851 ،7
 . 2صن،انی ،عبدالرزاق بن همام ،المصاف ،کتاب الجنالز ،باب الجدث و البنیان ،7421 ،ج.554 ،7
 . 3شوکانی ،محمد بن علی ،شرحبالصدوةبات ریمبةفعبالقبوة.12 ،
 . 4مسلم بن حجاج ،ص عحبمستم ،کتاب الجنالز ،باب النهی عن تجصی القبر و البنا علیه.477 ،8848 ،
 . 5همان474 ،8847 ،ا صن،انی ،عبدالرزاق بن همام ،المصاف،بکتاب الجنالز ،باب الحدث و البنیان ،8847 ،ج،7

.474
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 -8-8عبدالملک بن عبدال زیز بن جریت

مال بن انس ،ابنجریج را به کسی که در شب به جمع آوری هیزم میپردازد ،تشبیه
میکند .کنایه از این که او نمیتواند احادیث صحی و ییرصحی را از هم تشفی دهد و
1
هر حدیبی را نقل میکند.
 -8-2ابوالزبیر محمد بن مسلم بن تدرس اسدی

عبـداللـه بن احمد بن حنبل به نقل از پدرش میووید :ایوب ســـفتیانی هنگامی که
حـدیبی از ابوالزبیر نقـل میکرد دوبـار میوفـت ابوالزبیر ابوالزبیر .عبدالله میووید از پدرم
2
پرسیدم با این کار او را تض،ی میکرد؟ پدرم وفت :بله».
ن،یم بن حماد میووید« :ابنعیینه ،ابوالزبیر را تض،ی میکرد» 3.سوید بن عبدال،زیز
نیز میووید« :شــ،به مرا به خاطر نقل روایات از ابوالزبیر مؤاخذه کرد و وفت :از کســی که
نماز خواندن بلد نیست ،روایت نقل میکنی؟»ا 4هممنین عبدالرحمن بن ابی حاتم در این
باره میووید« :از پدرم درباره ابوالزبیر سوال کردم .پدرم جواب داد :احادیث ابوالزبیر نوشته
5
میشودا اما به آن احتجاج نمیشود».
در روایت جابر افرادی مانند حف بن ییاث 6،محمد بن ربی،ه رؤاســـی 7و عبدالوارث
بن سـ،ید تنوری 8قرار دارند که همه اینها توسـا علمای رجال مورد جر و تض،ی قرار
 . 1همان.
 .2همان ،ج.711 ،1
 .3مزی ،یوس  ،ته یببالکمیلبفيبأسمیءبالرجیل ،ج.817 ،13
 .4همان814 ،ا ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،ته یببالته یب ،ج.711 ،1
 .5همین.
 .6مزی ،یوسـ  ،ته یببالکمیلبف بأسمیءبالرجیل ،شر حال حف بن ییاث ،ش ،1713ج77 ،5ا ابنحجر عسقالنی،
احمـد بن علی ،تهن ینببالتهن یب ،شـــر حال حف بن ییاث ،ش ،385ج752 ،8ا عهبی ،محمد بن احمد بن عبمان،
معزانباإلعتدالبف بنقدبالرجیل ،شر حال حف بن ییاث ،ش ،8175ج.573 ،1
 .7ابنحجر عســـقالنی ،احمد بن علی ،ته یببالته یب ،شـــر حال محمد بن ربی،ه ،ش ،873ج147 ،1ا عهبی ،محمد
بن احمد بن عبمان ،میزان اإلعتدال فی نقد الرجال :ج ،545 ،7شر حال محمد بن ربی،ه ،ش3515ا
 .8ابنحجر عســـقالنی ،احمـد بن علی ،تهن یببالته یب ،شـــر حال عبدالوارث بن ســـ،ید ،ش ،287ج781 ،7ا مزی،
یوسـ  ،ته یببالکمیلبف بأسمیءبالرجیل ،شر حال عبدالوارث بن س،ید ،ش ،4133ج175 ،18ا عهبی ،محمد بن احمد
بن عبمان ،معزانباإلعتدالبف بنقدبالرجیل ،شر حال عبدالوارث بن س،ید ،ش ،5753ج.733 ،8
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 .1امین ،سیدمحسن ،کشفباإلةتعیابفيبأتبیعبم مدبانبعبدبالوهیا.775 ،
 .2شوکانی ،محمد بن علی ،إةشیدبالف ولبإليبت قعقبال ّقبمنبعتمباعصول ،ص  175ـ .177
 .3بفاری ،محمد بن اسماعیل ،ص عحباخیةي ،کتاب الجنالز ،باب( 21الجریدا علی القبر).835 ،
 .4حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدةکبعت بالص ع عن ،کتاب الجنالز ،1735 ،ج.585 ،1
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ورفتهاند .برای آشنایی در مورد تض،یفات آنان میتوان به کتابهای ته یببالکمیل مزی،
ته یببالته یب عسقالنی و معزانباإلعتدالبعهبی که در پاورقی عکر شدهاند مراج،ه کرد.
نقد و بررسی داللت) روایت جابر دارای اشکاالت داللی نیز است.
اشکال اول -نهی از چیزی دلیل بر حرمت آن نیستا زیرا نهی اعم از کراهت و تحریم
اسـت .هر چند نهی فهور در تحریم داردا اما کبرت است،مال نهی در کراهت ،و هممنین
1
فهمیدن کراهت از این نهی توسا علما  ،سبب تض،ی این فهور میشود.
شـــوکانی درباره داللت داشـــتن نهی بر اعم از حرمت و کراهت مینویســـد« :علما در
م،نـای نهی حقیقی اختالف دارندا جمهور از علما م،تقدند که نهی داللت بر تحریم دارد،
برخی نیز قـاللنـد کـه نهی حقیقـت در کراهـت اســـت و برخی دیگر نیز م،تقـدنـد که نهی
مشـــترک بین حرمت و کراهت اســـت» 2.بنابراین نهی در روایت جابر با چشـــم پوشـــی از
اشــکاالت ســندی و داللی ،داللت بر حرمت و صــراحت در آن نداردا زیرا در روایت جابر،
فقراتی هممون نهی از نشـسـتن بر روی قبور و نهی از کتابت و نوشتن بر روی قبور وجود
دارد و این فقرات قرینه اسـت بر این که نهی موجود در روایت جابر ،دال بر حرمت نیست،
بلکه دال بر کراهت اسـتا زیرا بر اساس عمل صحابه و فتوای فقها ،نشستن و نوشتن بر
روی قبور حرام نیست .بر اساس نقل بفاری ،عبدالله بن عمر نشستن بر روی قبور را حرام
3
نمیدانست و خود بر روی قبور مینشست.
حاکم نیشابوری پس از نقل روایت جابر که در یکی از فقرات آن از نوشتن بر روی قبور
نهی شـده است مینویسد« :علما و مسلمانان به این روایت اعتنا نکرده و مطابق آن عمل
نکرده اندا زیرا بر روی قبور علما و المه مسلمانان در شرق و یرب کشورهای اسالمی و در
4
طول تاریخ از قرنهای وذشته نام و تاریخ وفات آنان نوشته شده است».
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نووی یکی از شارحان صحی مسلم ،نهی از وچکاری و نهی از بنای بر قبور در روایت
1
جابر را حمل بر کراهت و تنها نهی از نشـــســـتن بر قبور را حمل بر حرمت کرده اســـت.
ترمذی نیز روایت جابر را عیل عنوان « ما جا فی کراهیة تجصی القبور و الکتابة علیها»
2
آورده است.
نتیجه آن که حدیث جابر ،عالوه بر وجود افراد ضـ،ی در سـند آن ،اشکال داللی نیز
دارد و نهی در آن داللتی بر تحریم نداردا چرا که نهی ،اعم از حرمت و کراهت داللت دارد.
هممنین کبرت اســت،مال در کراهت و اســتفاده کراهت از این نهی توســا علما  ،ســبب
تض،ی فهور نهی در تحریم میشود.
اشالکال دوم -بر اسـاس آیه قرآن ،ت،ظیم ش،الر یکی از نشانههای تقوای قلوب است.
ش ب
َّ َ
َش
َ َ ش ب َ ِّ ش َ َ َ
اه فَ ِإ َّ ََنَل ِم شن ُم َوی ال بقلو ا 3پس هر کس شـــ،الر الهی را بزرگ دارد ،این کار
َمن يعظم ش َعَ َِلیر ِ
نشـانه تقوای دل اوسـت .ت،ظیم و بزروداشـت هر چیزی نسبت به چیزهای دیگر متفاوت
اســتا برای مبال پوشــاندن ک،به با پردههای وران قیمت ت،ظیم ک،به اســت ،نگهداری،
سوار نشدن و عل دادن شترهایی 4که در مناس حج برای قربانی آورده میشوند ،ت،ظیم
آنهاست و بزروداشت و ت،ظیم انبیا و اولیا در زمان حیات به نحوی و ب،د از وفات آنها ،به
نحو دیگر است که یکی از آنها ساختن ونبد و بارواه است.
بـا توجـه بـه این مطـالـب و با فرض پذیرش داللت روایت جابر بر حرمت بنای بر قبور،
میتوان ادعا کرد که این روایت نافر به مواردی اسـت که ساختن ونبد و بارواه از مصادیق
شـــ،الر الهی نباشـــدا در حالی که ســـاختن ونبد و بارواه بر روی قبور انبیا الهی و المه ،از
بارزترین مصــادیق ت،ظیم شــ،الر الهی اســت و نشــانه تقوای قلوب اســت ،حتی میتوان با
توجه به آیه مذکور ،ســـاخت ونبد و بارواه را داخل در امور مســـتحب نمود .بنابراین اعتقاد
 .1نووی ،یحیی بن شرف ،الماهیجبفيبشرحبص عحبمستمبانبال جیج ،کتاب الجنالز ،ابواب  71و  ،78شر  ،135ج،78 ،7
 .2ترمـذی ،محمد بن عیســـی ،سنننانبترم ي ،کتاب الجنالز ،باب( 52ما جا في کراهیة تجصـــی القبور و الکتابة علیها)،
 ،1558ج.772 ،7
 .3حج ،آیه .78
 .4حج ،آیه .77
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شـوکانی که سـاخت ونبد و بارواه بر روی قبور و سـاختن مسـجد در کنار آن حرام است 1و
2
ل،ن و نفرین پیامبر  شامل کسانی میشود که اقدام به ساخت ونبد و بارواه میکنند
درست نیست.

 .1در حالی که االن مسـجد النبی کنار قبر پیامبر  اسـت و مسـجد اموی کنار قبر حضـرت یحیی است ،البته آنان فتوای
وجوب تفریب ونبد را صادر کردهاندا ولی جرأت بر این اقدام ندارند.
 . 2شوکانی ،محمد بن علی ،شرحبالصدوة.11 ،
 . 3همان ،ص .88-11
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دلیل سوم :وقوع در شرک
شــوکانی هممنین در ادامه اتهامات خود ،مدعی اســت که ســاخت ونبد و بارواه ،کار
شیطانی است و شیطان با این کار مردم را فریب داده است ،به طوری که آنها با دیدن ونبد
و بارواه و تزیینات آن ،قلوبشـان سـرشار از محبت صاحبان قبر شده ،ترسی نسبت به آنان
در دلشـان رخنه میکند ،به تدریج شـروع به راز و نیاز با آنان کرده ،خواستههای خود را که
جز در حیطه قدرت خدا نیست ،از صاحبان قبر طلب میکنند و با این کار در ص مشرکان
قرار میویرند .وی مدعی اســـت ،قبرپرســـتان عبادت خداوندی که خالق ،رازق ،محیی و
ممیت است را رها کرده ،به پرستز بندوانی میپردازند که زیر خروارها خاک پنهان هستند
3
و قدرت و توانایی جلب منف،ت و دفع ضرر را از خود ندارند.
نقد و بررسالالالی دلیل سالالالوم) مالک عبادت و پرســـتز ،خضـــوع و کرنز با اعتقاد به
الوهیـت م،بود یـا اعتقـاد بـه رب بودن او اســـتا بنابراین اور کســـی بدون این اعتقاد به
پرستز خداوند بپردازد ،او را پرستز نکرده استا هممنین کسانی که بر سر قبرها حاضر
میشوند ،هروز نگاه الوهی و ربوبی به صاحبان قبر ندارند و آنان را مستقل و در عرض خدا
نمیبینند .آنان طلب خود را با واسـطه از خداوند درخواست میکنند ،به عالوه هیچ ی از
افرادی که بر ســر قبور حاضــر میشــوند صــاحبان قبر را عبادت نمیکنند ،بلکه آنها را به
جهت داشــتن مقام و منزلت در درواه الهی ،ت،ظیم کرده و واســطه قرار میدهند و این کار
هروز بـه م،نای عبادت آنان نفواهد بودا همان طور که ناصـــرالدین بیضـــاوی به همین
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مطلب اشـــاره میکند و میووید« :آنمه که در قبور و مشـــاهد متبرکه صـــورت میویرد،
1
احترام به صاحب قبر است نه عبادت و پرستز».
شوکانی و فتوای علما
شـوکانی با نقل کالم ابنقیم که وفته است« :اصحاب احمد ،مال و شاف،ی تصری
به حرمت ساخت ونبد و بارواه کردند و ور چه پیروان مذهب چهارم آن را مکروه دانستهاند،
اما با حســن فن به آنان ،کراهت حمل بر مکروه تحریمی میشــود» ،م،تقد اســت که این
کالم بر وجود اجماع بین علمای امت اسالمی  -با تمام اختالف نظری که دارند ،-داللت
2
میکند.
نقد) چگونه شوکانی به پیروی از ابنقیم جوزیه ادعای اجماع بر حرمت بنای بر قبور را
میکند و آن را به ألمه سهوانه نسبت میدهدا در حالی که عدهای از فقهای مذاهب حکم
به کراهت کردهاند که به چند نمونه آن اشاره میشود:
 -1نووی یکی از شـارحان صـحی مسـلم میووید« :اور بنا بر قبر در مل بانی باشد
کراهت دارد» 3.وی هممنین میووید« :بنا بر قبور مکروه اســـت و مال  ،احمد ،داود و
جماهیری از علما به آن فتوی دادند .ابوحنیفه نیز قالل اســت که آن مکروه نیســت» 4.در
این جا ،قول مال و احمد برخالف آن چیزی اسـت که ابنقیم به آن نسـبت داده است و
این نظر شــاف،ی نیز اســتا چنانکه به نقل از کتاب اعم خواهد آمدا بنابراین نســبت دادن
حرمت به این سه امام صحی نیست.
5
8ـ جزیری میووید« :ساختن بنا و قبه بر روی قبر ،کراهت دارد».

.431

 . 1قسطالنی ،احمد ،إةشیدبالسیةيبلشرحبص عحبالبخیةي ،ج،7
 .2شوکانی ،محمد بن علی ،شرحبالصدوة.81 ،
 .3نووی ،یحیی بن شرف ،الماهیجبفيبشرحبص عحبمستمبانبال جیج :کتاب الجنالز ،باب 71و  ،78شر
 .4نووی ،یحیی بن شرف ،المجموع ،ج.812 ،5
 .5جزیری ،عبدالرحمن ،بالفق بعت بالم اهبباعةاه  ،ج.577 ،1
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 ،135ج،7

.78

7ـ مال بن انس (رلیس مذهب مالکی) میووید« :کراهت دارم که قبوروچکاری و بر
1
آن بنا ساخته شود».
 -4شــاف،ی (رلیس مذهب شــاف،ی) میووید« :دوســت دارم بر روی قبر بنایی ســاخته
2
نشود و وچکاری نگرددا زیرا این کار ،زینت است و قبر جای این کارها نیست».
 -5ابنحزم اندلسی نیز مینویسد« :اور بر روی قبر بنا یا ستونی ساخته شود ،کراهت
3
ندارد».
با وجود چنین فتاوایی چگونه اجماع ادعایی شوکانی من،قد میشود؟
شوکانی و سیره مسلمانان
شـــوکـانی در رد کالم کســـانی که برای جواز ســـاخت ونبد و بارواه بر قبور فضـــال و
پادشــاهان به ســیره مســلمانان اســتدالل کردند و کســی منکر ســیره آنان نشــده اس ـت،
میووید:
این اســتدالل ممنوع اســتا زیرا تمام علمای اســالم در هر عصــر و زمانی روایات
پیـامبر  مبنی بر مل،ون بودن مرتکبـان این کـار را روایت کردهاند ...و علمای
حدیث این وونه روایات را در کتابهای مشـــهورشـــان آوردهاند .پس چگونه وفته
4
میشود مسلمانان این عمل را رد نکرده اند؟

 .1امام مال  ،المدون بالکبری ،ج.135 ،1
 .2شاف،ی ،محمد بن ادریس ،االم ،ج.755 ،1
 .3ابنحزم ،علی بن احمد ،الم تي ،ج.177 ،5
 .4شوکانی ،محمد بن علی ،شرحبالصدوة.82 ،

بررسی و نقد دیدگاه شوکانی در مسئله ساخت گنبد و بارگاه

نقد این ادعا) با مراج،ه به تاریخ مسلمانان از زمان صحابه تا کنون دریافته میشود که
ســیره عملی آنان در طول تاریخ ،ســاخت ونبد و بارواه بوده اســت ،بر روی قبور صــحابه،
تاب،ین ،المه و بزروان دین ،قبه و بارواه می سـاختند و مورد اعتراض هیچ ی از صحابه و
تاب،ین تا این زمان واقع نشــده اســت ،تا جایی که حاکم نیشــابوری پس از نقل روایت جابر
مینویسد« :علما و مسلمانان به این روایت عمل نکردند و بر قبور بزروان و علما از شرق تا
یرب کشـورهای اسـالمی نوشتههایی وجود دارد و مسلمانان نسل به نسل این وونه عمل
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کردند» 1.عالوه بر این ،علما با آن که این روایات را در کتابهای مشـــهورشـــان آوردهاند،
حرمت را از آن نفهمیدهاند تا مانع از بنای بر قبور شوند .در ادامه برای آواهی از این سیره
به نمونههایی از ونبد و بارواههای ساخته شده بر قبور اشاره میشود:
8ال مزار حمزه
ابنشبه نمیری (137ـ  )878مینویسد« :قول صحی این است که مص،ب بن عمیر و
عبدالله بن جحز پایین مسـجدی که بر روی قبر حضـرت حمزه ساخته شده است ،دفن
شــدهاند و حضــرت حمزه به تنهایی در ی قبر مدفون اســت» 2.این ســند تاریفی نشــان
میدهد در قرن سوم بر روی قبر حضرت حمزه بنایی قرار داشت.
سـمهودی هم میووید « :بر مزار حمزه قبه و بارواه عالی ،زیبا و مستحکم قرار دارد و
همـه درهـای آن آهنی اســـت کـه در ایـام خالفت الناصـــر لدین الله ابوال،باس احمد بن
3
مستضیئ (سال 535ـ  )788ساخته شده است».
2ال گنبد مزار عباس عموی پیامبر و ائمه بقیع
ابنخلکان در شـر حال امام سـجاد مینویسـد« :امام سجاد در سال 14در مدینه از دنیا
4
رفت و در بقیع کنار قبر عمویز امام حسن و در زیر ونبد عباس عموی پیامبر دفن شد».
9ال گنبد مزار امحبیبه
عقیل بن ابیطالب در خانه خود مشغول کندن چاه بود ،ناوهان به سنگی رسید که بر
روی آن نوشته بود« :این قبر أمحبیبه دختر صفر بن حرب است» .عقیل پس از آن چاه را
5
پر کرد و بر روی قبر امحبیبه ساختمانی بنا کرد.
 .1حاکم نیشابوری ،المستدةکبعت بالص ع عن،بکتاب الجنالز ،عیل حدیث ،155/17715ج،1
 .2نمیری ،عمر بن شبه ،تیةیخبالمدیا بالماوةة ،ج.187 ،1
 .3سمهودی ،علی بن احمد ،وفیءبالوفیبا خبیةبداةبالمصافي ،ج.154 ،7
 .4ابنخلکان ،احمد بن محمد ،وفعیألباعععینبوبأنبیءبأاایءبالزمین ،ج.871 ،7
 .5نمیری ،عمر بن شبه ،تیةیخبالمدیا بالماوةة ،ج.185 ،1
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 -4بارگاه سلمان فارسی
خطیب بغدادی میووید« :قبر سلمان فارسی در این زمان نزدی ایوان کسری فاهر
و م،روف اســـت و بر روی قبر ســـاختمانی اســـت ،هممنین برای حف بارواه خادمی آنجا
1
مشغول است .من آن بارواه را دیده و چندین بار زیارت کردم».
5ال بارگاه امام رضا 

حسن بن جهم میووید« :امام رضا  به من فرمود:
ای حسـن بن جهم مأمون مرا با زهر به قتل میرساند و به من فلم خواهد کرد .تو
نیز این ماجرا و این ســفنان را نشــنیده بگیر و تا زندهام به کســی نگو» .حس ـن بن
جهم میووید« :من نیز ماجرا را پیز احدی نقل نکردم تا این که امام رضا  به
وســیله زهر به شــهادت رســید و در منزل حمید بن قحطبه طالی زیر ونبد و بارواه
2
هارون الرشید و در کنار او به خاک سپرده شد.

6ال بارگاه ابوحنیفه
ابنکبیر در حوادث ســال 451مینویســد« :در این ســال ابوســ،ید مســتوفی ملقب به
3
شرفالمل  ،در بغداد ونبد و بارواهی بر روی قبر ابوحنیفه ساخت».
اینهـا نمونـههـایی از ســـاخـت ونبد و بارواه بوده که مســـلمانان در وذر تاریخ آنها را
ساختند .بسی جای ت،جب است که شوکانی میووید:

این وونه روایات را در کتابهای مشهورشان آوردهاند.
177ا ابنعسـاکر ،علی بن الحسـین ،تیةیخبدمشقب

 .1خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تیةیخبالبغدادبأوبمدیا بالسنمم ،ج،1
الکبعر ،ج .871 ،87
 .2شـیخ صدوق ،ععونبأخبیةبالرضی ،باب( 47ما جا عن الرضا في وجه داللل األلمة و الرد علی الغالا و المفوضة ل،نهم الله)،
 ،1ج.858 ،8
 .3ابنکبیر دمشقی ،اسماعیل بن عمر ،البدای بوبالاهیی  ،ج.151 ،18

بررسی و نقد دیدگاه شوکانی در مسئله ساخت گنبد و بارگاه

این اســـتدالل (جواز ســـاخت ونبد و بارواه بر قبور فضـــال و پادشـــاهان به ســـیره
مسـلمین) ممنوع استا زیرا تمام علمای اسالم در هر عصر و زمانی روایات پیامبر
 مبنی بر مل،ون بودن مرتکبـان این کار را روایت کردهاند ...و علمای حدیث،
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پس چگونه وفته میشود مسلمانان این عمل را رد نکردهاند؟
نتیجه
از آنمه وفته شـد روشـن میشود روایاتی که شوکانی برای حرمت ساخت ونبد و بارواه
به آن استناد کرده است ،داللتی بر حرمت نداردا چرا که نهی از چیزی دلیل بر حرمت آن
نیست ،بلکه نهی ،اعم از کراهت و تحریم استا هممنین سیره مسلمانان در وذر تاریخ از
زمان صـحابه تا کنون ،بر جواز ســاخت ونبد و بارواه بر روی قبور انبیا و اولیا دین داللت
دارد .این سـیره ،ادعای شوکانی در اتفاق امت بر بدعت بودن ساخت ونبد و بارواه و وقوع
در شرک را کامال ابطال مینماید.
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 .85شاف،ی ،محمد بن ادریس ،األم ،بیروت :دار الفکر للطباعة و النشر.1488 ،
ّ
 .87شوکانی ،محمد بن علی ،إرشاد الفحول إلی تحقیل الحل من علم األصول ،بیروت :دارالکتب ال،لمیة ،نبیتاا.
 .83شــوکانی ،محمد بن علی ،شالالرح الصالالدور ،مکه :المملکة ال،ربیة الســ،ودیة الرلاســة ال،امة لشــؤون المســجد الحرام و
المسجد النبوی ،نبیتاا.
 .82صن،انی ،عبدالرزاق بن همام ،المصن  ،محقق حبیب الرحمن اعظمی ،مجلس ال،لمی نبیجا ،بیتاا.
 .81عینی ،محمود بن احمد ،عمدف القاری شرح صحی البخاری ،بیروت :دارلحیا التراث ال،ربی ،نبیتاا.
 .75فیروزآبادی ،محمد بن ی،قوب ،القاموس المحی  ،بیروت :دارالجیل ،نبیتاا.
 .71قسطالنی ،شهابالدین احمد ،إرشاد الساری لشرح صحی البخاری ،بیروت :دارالفکر.1415 ،
 .78مزی دمشقی ،یوس بن عبدالرحمن ،تهذیب الکمال فی لسماء الرجال ،بیروت :دارالفکر.1414 ،
 .77نسالی ،احمد بن ش،یب ،سنن نسائی ،محقق حسن محمد المس،ودی ،بیروت :دارلحیا التراث ال،ربی ،نبیتاا.
 .74نمیری ،عمر بن شبه ،تاریخ المدینة المنورف ،محقق فهیم محمد شلتوت ،بیروت :دارالفکر.1415 ،
 .75نووی ،یحیی بن شرف ،المجموع ،بیروت :دارالفکر ،نبیتاا.
 .77نووی ،یحیی بن شرف ،المنهاج فی شرح صحی مسلم بن حجاج ،بیروت :المکتبة ال،صریة.1482 ،
 .37نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحی مسلم ،محقق خلیل مأمون شیحا ،بیروت :دارالم،رفة ،چاپ دوم.1482 ،
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پژوهرشنامه نقد وهرابیت؛ سراج منیررر سال ششرمشماره  22تابستان5931
صفحات  551-575 :تاریخ دریافت 5935/12/19 :تراریخ تأیید5931/19/51 :

جنگهای ایدئولوژیک القاعده شبه جزیره عربستان در
داخل و خارج از کشور
*

چکیده
بررسـی افکار و ف،الیتهای شـاخههای القاعده در کشورهای اسالمی یکی از نیازهای
اســـاســـی منطقه اســـت .رابین ســـیمکاکس در مقاله ( AQAP’s Ideological

 )Battles at Home and Abroadبا اععان به اینکه القاعده عربستان ،وروهی
نیرومند اســت ،به بررســی عملیاتهای این وروه پرداخته و به نفوع این وروه در یمن به
همراه دیگر بازیگران سـیاسـیاش ،هممون اخوان المسـلمین و حومیها اشاره کرده و
بـه شـــکـاف میان ایمنالظواهری و ابوبکر بغدادی تأکید میکند .او با عکر شـــواهدی
نزدیکی میان القاعده عربســـتان به داعز را مطر نمودها اما در پایان ،این نظریه که
القاعده عربسـتان به داعز پیوسـته اسـت را نمیپذیرد .سپس با اشاره به نفوع القاعده
عربســتان در یمن و متأمر شــدن این وروه از داعز ،به جنبز حومیها پرداخته اســت.
وی جنبز حومیها را ،بازخورد طبی،ی فقر و مشکالت سیاسی کشور یمن میداند.
کلیدواژهها :القاعده ،عربستان ،ف،الیتها ،داعز ،یمن ،حومیها.

* کارشناسی ارشد رشته مبانی نظری اسالم دانشگاه م،ارف.

مقدمه
رابین سـیمکاکس 1یکی از محققان انجمن هنری جکسون است 2.او در وذشته عضو
اتاق فکر پژوهشــکده «انســجام اجتماعی» در انگلســتان بوده اســت که آن مؤســســه به
مطال،ه تروریسـم و خشـونتورایی میپردازد .وی سـابقه نویســندوی در وزارت امور خارجه،
وال استریت ژورنال ،لس آنجلس تامیز ،نیو ریپابلی  ،آتالنتی و واشنگتن تایمز را داشته
و هممنین حضــور در شــبکههای مفتل تلویزیونی هممون بی بی ســی ،ســی ان ان و
اسـکای نیوز و ...را تجربه کرده اسـت .رابین سیمکاکس فار التحصیل مؤسسه سیاست
خارجه مطال،ات آمریکا است و متفص در تروریسم و امنیت ملی ،به خصو القاعده و
3
وابستگان آن است.
میتوان وفت مقاله حاضر ،از جهاتی دارای اهمیت است:
 -1شناخت وسترش دامنه ف،الیت وروه القاعده در سراسر عالم اسالمی و ییراسالمی
و پیـامـدهـای آن بر پیروان مـذاهـب امری الزم اســـت .این مقاله با پیگیری ف،الیتهای
القاعده عربســـتان و ارتبا داعز با آن درصـــدد شـــناخت ف،الیتهای این وروه در یمن
است ،عالوه بر این به جنبز حومی -که مورد توجه کشور ایران است -پرداخته است.
 -8ترجمه اینوونه مقاالت نه تنها جنبه تفریبی ندارد ،بلکه یکی از شیوههای صحی
در اتفاع روشی کارآمد در برخورد با آمریکا و متحدانز استا چرا که این مقاله نوشته یکی
از فار التحصیالن مؤسسه سیاست خارجه مطال،ات آمریکاست.
 -7این مقاله در جلد  12مجله «روند ف،لی در ایدلولوژی اســـالمی» 4به چاپ رســـیده
است .از طرفی دیگر مؤسسه هادسون که منتشر کننده این مجله است ،از جایگاه ویژهای
برخوردار است .مؤسسه هادسون 5ی سازمان تحقیقاتی است که از نظر سیاسی به حزبی
1. Robin Simcox
2 .Henry Jackson Society
3 .http://henryjacksonsociety.org/people/professional-staff/research-staff-and-associates/robinsimcox/
4 .Current Trends In Islamist Ideology.
5 .Hudson Institute.
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وابسـته نیسـت .این مؤسـسـه در سـال  1171میالدی توسـا هرمان کان 1تأســیس شده
اسـت .پژوهزهای مؤسـسـه به تحقیقات نوآورانه و تجزیه و تحلیل آنها اختصا داده
شده است .یکی از بفزهای مؤسسه ،به اسالم و آینده جهان اسالم اختصا دارد .این
قســمت ،برنامه وســتردهای از طریق تحقیقات ،تجزیه و تحلیل در کشــورهای مســلمان
انجام میدهد .تمرکز اصلی این بفز ،بر ایدلولوژی پویا در اسالم و چگونگی تأمیر مباحث
سیاسی و مذهبی بر جریان تندروی اسالمی است .هدف این بفز این است که از سویی
بـه م،رفی جریـان م،تدل و دموکرات اســـالمی بپردازد و آن را به عنوان جانشـــینی برای
اسـالمورایان خشـونتورا م،رفی کند و از سـوی دیگر با توس،ه وزینههای سیاسی مؤمر و
2
راهبردی با پدیده شوم افرا ورایی مبارزه کند.
در پـایان عکر این نکته الزم اســـت که ترجمه این نگاشـــته از روی اصـــل آن به زبان
انگلیسی ی،نی ) ،3 )AQAP's Ideological Battles at Home and Abroadصورت
ورفته اســـت .از آنجا که برخی از جمالت از ایالق و پیمیدوی خاصـــی برخوردار بود ،در
جملهبندیها تغییراتی داده شده است تا درک خواننده از آن راحتتر شود.
جنگهای ایدئولوژیک القاعده شبه جزیره عربستان در خانه و خارج از کشور
القاعده شبهجزیره عربستان ،ی تهدید بزرگ برای یمن و یرب به شمار میرودا برای
مبال هفتم ژانویه ســال  8515میالدی حادمهای یمبار برای دانشــجویان ریم خورد و در
این عملیات که از سـوی القاعده عربسـتان شکل ورفت ،دهها تن از دانشجویان دانشکده
جنگهای ایدئولوژ یک القاعده شبه جز یره عربستان

 .Herman Kahn .1هرمان کان در  15فوریه سـال  1188در نیوجرسی امریکا متولد شد .پدر و مادر وی از مهاجران یهودی
شـــرق اروپـا بودنـد که به امریکا مهاجرت کردند .هرمان کان تحصـــیالت آکادمی خود را در رشـــته فیزی و در دانشـــگاه
کـالیفرنیـای لس آنجلس آیاز کرد و پس از پایان جنگ جهانی دوم توانســـت مدرکز را از این دانشـــگاه دریافت کند .در دهه
پایانی عمر هرمان کان و همزمان با فروکز کردن تنزها و بحرانهای دوران جنگ ســرد ،وی به آیندهپژوهی عالقمند شــد.
کان در موسـسـه هادسـون که در سال  1171توسا خود او و با کم دو تن دیگر تاسیس یافته بود ،به مقابله با بدبینی درباره
چشــم انداز توســ،ه پیوســته اقتصــاد جهان پرداخت و در این راســتا کتاب « 855ســال آینده» را با همکاری ویلیام بروان و لوون
مارتل در سال  1137و در سه جلد به نگارش درآورد.http://www.iran-futures.org .
2 .http://www.hudson.org/about.
3 .Al-Qaeda In The Arabian Peninsula(Aqap).
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افسـری در صـن،ا کشـته شدند .یرب نیز ط،م تلخ ایدلولوژی القاعده عربستان را چشید.
برای درک بهتر این مطلب باید به حمله س،ید و شری کواشی( 1آنها به یمن سفر کرده و
تحت آموزش و پشتوانه مالی القاعده عربستان بودند) در پاریس اشاره کرد .س،ید و شر ی
در سال  8511میالدی ،دوازده نفر از کارمندان دفتر پاریس «چارلی ابدو» را کشتند(چارلی
ابدو همان مجله طنزی اســـت که کاریکاتور پیامبر  را منتشـــر کرده بود) 2.القاعده
مسوولیت این عملیات را به عهده ورفت 3.در حقیقت ،در سال  ، 8517سردبیر چارلی ابدو
در مجله تبلیغاتی القاعده ی،نی اینسپایر ،4به عنوان ی هدف برای ترور شناسایی شده بود.
القاعده عربسـتان در سالهای اخیر ،افزون بر این حمله ،به ت،دادی حمالت برجسته
در حمل و نقل هوایی کشورهای یربی مبادرت کرده است .هممنین صدها نفر از اعضای
نظامی و امنیتی یمن را به قتل رسـانده و در سفارتهای خارجی واقع در صن،ا بمبوذاری
مت،ددی کرده است .در واقع آنها وروه بسیار نیرومندی هستند.
ناووارتر اینکه القاعده عربسـتان توانست پناهگاههای مطمون مت،ددی در یمن بسازد
که هرج و مرج به وجود آمده به وســیله بهار عربی در ژانویه  8511میالدی ،به آن کم
کرد .در این قیام که با عنوان بهار عربی از آن یاد میشود ،ممکن است بیز از  8555نفر
کشــته شــده باشــند .قیامی که منجر به اســت،فا رلیس جمهور ،ی،نی علی عبدالله صــال
وشت .وی بیز از سه دهه بر یمن حکومت کرد.
بـا این حـال ،القـاعده عربســـتان تنها وروهی نیســـت که به دنبال اســـتفاده از تغییر
مناســـبات قدرت در بهار عربی باشـــد .دیگر بازیگران کلیدی ،هممون اخوانالمســـلمین
 .1ســ،ید کواشــی  74ســاله و شــری کواشــی  78ســاله ،دو برادر الجزایری تبار هســتند که در پاریس به دنیا آمدهاند .اســناد و
مدارک به دست آمده نشان میدهد که آنان به یمن سفر کرده بودند و ارتبا نزدیکی با داعز داشتهاند و تابستان سال 1717
شمسی ،از سوریه به فرانسه بازوشته بودندhttp://iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/47712 .
 .2رویترز 18 ،ژانویه ،8515
http://in.reuters.com/article/2015/01/11/france-shootingyemen-idINKBN0KK0GY20150111.
 .3اخبار 14 ،CBSژانویه ،8515
 http://www.cbsnews.com/news/aqap-al-qaeda-in-yemen-claims-responsibility-for-charliehebdoattack-in-paris
4 .Inspire.
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مرتبا با حزب االصـال و ژنرال علی محسن االحمر (فرمانده نظامی بسیار قدرتمند) نیز
بـه دنبـال آن بودند .در این میان ،چشـــمویرترین وروه ،وروهی اســـت که به عنوان ی
جنبز شی،ی با عنوان حومی شناخته میشود .این جنبز قیامی به راه انداخت ،تا کنترل
خود را بر مناطق کلیدی همچون بفزهایی از صــن،ا وســترش دهد .وضــ،یت امروزی
یمن آشــفته اســت و چنانمه دولت باقی بماند ،در عمل از شــکل دادن به رویدادها ناتوان
است.
از سویی دیگر ،القاعده مغرب نیز پا به عرصه رقابت در یمن وذاشت .این رقابت ،برای
نفود در جنبز جهانی جه اد است .فهور داعز ،این ستیز را دوچندان کرد .امیر داعز،
ابوبکر بغدادی ،پس از به دست ورفتن مقدار قابل توجهی از سرزمین عراق در ژولن 8514
میالدی اعالم خالفت کردا اما اعضـــای القاعده در پاســـخ به پیشـــرفت داعز ،نظرات
ووناوونی داشــتند که همین امر ،منجر به تقســیم القاعده وشــت ،از ســوی دیگر القاعده
عربستان ،بین پیروی از القاعده یا داعز سر در وم است.
این مقاله به بررسی موارد عیل میپردازد:
 -1بهبود ارتبا القاعده عربستان و داعز در زمینه رشد داعز
 -8رویکرد القاعده عربستان به حل و فصل اختالفات به وجود آمده
 -7بررسی نفوع القاعده عربستان در چارچوب کلی شکاف سیاسی و ایدلولوژی جاری یمن

جنگهای ایدئولوژ یک القاعده شبه جز یره عربستان

شکاف در میان القاعده عربستان و داعش
به منظور فهم اهمیت ارتبا القاعده عربســتان با داعز در زمینه جنبز جهاد ،الزم
اســـت که دالیل پشـــت پرده شـــکاف داعز و القاعده روشـــن وردد ،حتی پیز از جدایی
القاعده با داعز ،روابا بین القاعده و وروه وابسته به آن در عراق ،از مدتها قبل ،تیره و
تار شده بود .رهبر ارشد القاعده از عدم تمایل وروه عراقی به اجرای اوامر افهار تأس کرد.
هممنین ،او از زیان قتلهای بیرویه وروه عراقی -که ســـبب شـــهرت القاعده در جهان
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اسـالم شد ،-افسوس خورد 1.با این حال ،این قیام سوریه در سال  8511میالدی بود که
به جدایی بین داعز و القاعده سرعت بفشید .بغدادی در حین آشفتگی سوریه ،فرصتی
برای اعمال نفوعش احســـاس کرد .او از عراق ،جنگجویان را در قالب جبهه النصـــره 2به
سـوریه اعزام کرد که آنان را به عنوان م،ارضـین کارکشته در برابر رژیم بشار اسد وسترش
دهد .در آوریل  8517میالدی ،بغدادی ،جبهه النصـــره را به عنوان ی ســـازمان داخلی
خود با نام دولت اســالمی عراق و شــام ونجاند و تســلا خود را بر ســرتاســر ف،الیتها در
ســوریه بروز دادا  3اما امیر جبهه النصــره« ،ابومحمد الجوالنی» با بغدادی مفالفت کرد و
ایمنالظواهری برای حـل اختالف میان او و بغدادی وارد صـــحنه وردید .ایمنالظواهری
ضــمن حمایت از جوالنی ،در تابســتان ســال  8517میالدی ،از ســویی فرمان به مســتقل
بودن ف،الیت وروه جبههالنصــره را صــادر کرد و از ســوی دیگر خواهان تمرکز بغدادی بر
عراق شـــدا 4امـا بغـدادی بـا عـدم اطاعت از این دســـتور ،منجر به راه اندازی جنگ بین
جبههالنصـــره و داعز در بفزهایی از ســـوریه شـــد 5.بغدادی در پایان ســـال ،8517
مکاتبات خصـوصـی به دیگر نمایندوان صـاحب امتیاز القاعده میفرستاد و بر تغییر بی،ت
ایشـان از فواهری اصرار میکرد 6.در فوریه  8514میالدی ،با سرسفتی آشکار بغدادی،
روابا القـاعــده بــا داعز توســـا ایمنالظواهری قطع شـــد 7.در مـاههــای ب،ـد ،برخی از

 .1مجله جنگ طوالنی 18 ،اکتبر 8555
http://www.longwarjournal.org/archives/2005/10/dear_zarqawi_a.php
2 .anf.
 .3موسسه تحقیقات رسانه خاورمیانه 2 ،آوریل 8517
http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/7119.htm
 .4الجزیره 1 ،ژولن 8517
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/06/2013699425657882.html
 .5الجزیره 2 ،فوریه 8514
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/02/08/Activists-say-ISIS-topcommander-killed-in-Syria-.html
 .6تروریسم 5 ،ب،د مشاوران 4 ،دسامبر .8517
 .7واشنگتن پست 7،فوریه ،8514
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تحلیگران بر این باور بودند که القاعده ،ضمن حف کردن وروههای جهادی ،توانایی نابود
1
کردن وروههای وفادار به داعز را دارد.
آشتی ممکن
رهبر ارشـــد القاعده عربســـتان ،هممنان به الظواهری وفادار مانده اســـت و با وجود
اســتداللهای مفال  ،هیچ مدرکی که نشــاندهنده پیوســتن این وروه به داعز باشــد،
وجود ندارد 2.در پیامی که القاعده عربستان منتشر کرد ،حمایت از الظواهری موج میزند.
در حقیقت ،القاعده عربستان بر تقویت وحدت در میان اهلسنت متمرکز شده و در پیامی
خواسـتار وحدت در مقابل دشمنان مشترک هممون ایاالت متحده و ایران شد .هممنین
رویکرد وحدتورایانه القاعده عربســتان ،در صــدور پیامی که در مارس  8514میالدی به
صـورت آنالین پفز شد ،قابل مشاهده است .در این پیام آمده است« :ما نسبت به همه
وروههایی که به خاطر خداوند جهاد میکنند ،ی موضع داریم .ما از ابتدا دقت داشتهایم
که ی موضـع برادرانه نسبت به همه مجاهدان داشته باشیم» 3.این پیام از این جهت که
پس از کشـته شـدن نماینده اصلی القاعده در سوریه« ،ابوخالد السوری» به دست مبارزان
داعز بود ،قابل توجه است.
از دالیل دیگر پایبند بودن القاعده عربســـتان به ایمنالظواهری (رهبر القاعده) ،ادای
احترام امیر القاعده عربسـتان «نصـیر الوحیشی» به الظواهری در جوالی  8514میالدی
اســت .در همین حال نظریهپردازان کلیدی القاعده عربســتان ،به صــورت مســتقل ی
جنگهای ایدئولوژ یک القاعده شبه جز یره عربستان

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/al-qaedadisavows-any-ties-withradical-islamist-isis-group-in-syria-iraq/2014/02/03/2c9afc3a-8cef-11e3-98abfe5228217bd1_story.html
 .1تایمز 1 ،ژوالی ،8514
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/iraq/article4134801.ec
 .2مجله جنگ طوالنی 11 ،آوست ،8514
http://townhall.com/tipsheet/danieldoherty/2014/08/1/1scary-al-qaeda-and-isisjoiningforces-n1880591
 .3القاعده مغرب اسالمی خواستار صل بین وروههای جهادی شد .مجله جنگ طوالنی 8 ،جوالی ،8514
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/07/al_qaeda_in_the_isla.php#ixzz3hmvymxmu
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ویـدلوی بـه فـاهر حمـایـتکننده از امیر القاعده منتشـــر کردند 1 .اینپیامها نیز به لحاظ
ق
زمـانی ،پیـامهای راهبردی بودندا چرا که این پیامها تنها پس از چند روز از اعالم خالفت
بغدادی صادر شدند.
در  18آووسـت  8514میالدی ،القاعده شـبهجزیره عربستان ،فیلم دیگری مربو به
داعز را از طریق بنیـاد رســـانـه المالحم 2منتشـــر کرد .در این فیلم ،نظریهپرداز کلیدی
القاعده عربستان «ابراهیم الربیز» پیروزیهای اهلسنت را که در میدان جنگ عراق به
دســت آمده اســت ،ســتایز کرد 3،اور چه ابراهیم الربیز با صــراحت از داعز نام نبرده
استا ولی بیان میکند که:
من به همه مجاهدین ،در همه جبههها و همه مســلمین به خاطر پیروزیهایی که
برادران مـا در عراق در مقابل دســـتنشـــانده ایرانیان به دســـت آوردهاند ،تبری
میوویم ...چه کسی در پیروزی مسلمانان اهلسنت و در شکست نیروهای مالکی
(نفست وزیر سابق عراق) خوشحالی نمیکند؟4

دو روز ب،د ،القاعده عربســـتان بیانیه «اراله مشـــاوره امنیتی به برادرانمان در عراق» را
منتشر کرد ،که در آن «همبستگی با برادران مسلمان ما در عراق» را افهار داشت« :ما در
کنـار برادران مســـلمـان خود در عراق ،در برابر توطوه آمریکا و ایران و عوامل آنها از میان
حاکمان مرتد خلیج ،ایستادهایم» 5.ی حساب تولیتر که به انصار الشری،ه (شاخه شورشی
6
القاعده عربستان) وابسته است ،نیز ی پیام مشابه فرستاد.
 .1القاعده عربستان از ایمنالظواهری ت،ری میکند .دانشمندان جهادورا در برابر تهمتها ایستادهاند .مجله جنگ طوالنی 2 ،جوالی ،8514
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/07/aqap_praises_zawahir.php
 .2نهاد "المالحم" شاخه تبلیغاتی القاعده استhttp://www.jomhornews.com/doc/news/fa/55333 .
 .3مجله جنگ طوالنی 17 ،آووست ،8514
http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2014/08/aqap_ideologue_praises_jihadi.php
 .4رویترز 17 ،آووست ،8514
http://www.reuters.com/article/2014/08/13/usiraqsecurityqaedayemenidUSKBN0GD19Z3
 .5یمن تایمز 11 ،آووست ،8514
http://www.yementimes.com/en/1808/news/4216/AQAP-announces-support-for-ISIL.htm
 .6رویترز 14،آووست ،8514
http://www.reuters.com/article/2014/08/14/usiraqsecurityyemenidUSKBN0GE2DC20144

211

 .1سیاست خارجی 11 ،آووست ،8514
http://southasia.foreignpolicy.com/posts/2014/08/19/aqap_sides_with_isis_karzai_calls_for
_end_to_impasse_police_arrest_150_in_islamabad
 .2مجله جنگ طوالنی 17 ،سپتابر 8514
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/09/al_qaeda_branches_ur.php
 .3مجله جنگ طوالنی 1 ،اکتبر 8514
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/10/aqap_leader_calls_on.php.

جنگهای ایدئولوژ یک القاعده شبه جز یره عربستان

برخی افراد از این پیامها ،برداشت اشتباهی داشتهاند و آنها را در راستای امکان جدا
شـدن القاعده عربسـتان از القاعده و بی،ت کردن با البغدادی تفسیر کردهاند 1.در واقع این
پیامها ،اعالمیههایی اسـت که در حمایت از اهلسـنت و پیروزیهایی است که ضد دولت
شـی،ی در عراق به دسـت آوردند .برداشـت صـحی از این پیامها ،نفرت شدید جنگجویان
القاعده عربستان از شی،یان است.
بیانیههای مت،دد القاعده عربستان در ماههای اخیر ،حمایتی بودن این نامهها را تأیید
میکند .در ســپتامبر  ،8514ی بیانیه مشــترک از طرف القاعده عربســتان و ی عضــو
وابسـته به القاعده (القاعده در مغرب اسالمی) منتشر شد که در آن جهادیون در سوریه به
جهاد ضد دشمن مشت رکشان (ایاالت متحده و کمپین صلیبیونز) ،تشویق شدند .در این
بیانیه ،اســـتدالل میشـــود که اختالف ،تنها موجب ضـــ ،جنبز جهادی و بهره بردن
2
دشمنان (مسیحیان ،یهودیان ،شی،یان و علویان) میشود.
در همـان ماه ،القاعده عربســـتان نیز ی ویدلوی مربو به داعز را ،از طریق بنیاد
رسانه ای المالحم منتشر کرد .این ویدلو موجب برجسته شدن شیخ ناصر بن علی االنسی
(سـرباز کهنهکار جهادی القاعده که با اسـامه بنالدن رابطه داشـت) شد .در این ویدلو بر
تشـــکیل التالفی برای ضـــربه زدن به رأس بیاعتمادی و ناباوری ،یکی کردن تالشها،
فراموشـی تفاوتها و یگانگی صـفوف در برابر دشـمن صـلیبی توسـا القاعده ،تأکید شده
است .انسی ،به صورت قابل توجه ،ضربه زدن به آمریکا و مناف،ز به عنوان دشمن اصلی
را تشــویق کرد 3.انســی بر اهمیت ایران به عنوان ی دشــمن تأکید کرده و دســتاوردهای
زمینی حومیها را در یمن به طر ایران نسبت میدهد .وی هممنین جنگ بر ضد داعز
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در عراق و سـوریه را طراحی ایران میداند .انسـی نه تنها القاعده عربستان و داعز ،بلکه
همه اهلســنت را برای ی نبرد حماســی در برابر دشــمنان مشــترکشــان مرتبا کرد .به
همین منظور وی در جایی دیگری میووید« :پیام این است که باید مجاهدان ،جنگهای
داخلی را بـه منظور تمرکز بر روی جنگهای راهبردی بزرگتر ،به پایان رســـانند» .با این
حال انســی ،از انتقاد به داعز ترســی نداردا به عنوان مبال او فیلمبرداری از بریدن ســر
1
مردم توسا داعز و انتشار آن را ییرقابل قبول و وحشیانه توصی میکند.
القاعده عربســتان بار دیگر در ماه اکتبر ،در تولیتر به دشــمنان مشــترک اشــاره کرد.
القاعده عربستان در این تولیت ،ضمن اشاره به جنگ ضد برادرانمان در دولت اسالمی در
جســتجوی راهکاری مناســب در برابر کمپین جنگهای صــلیبی جهانی اســت .القاعده
عربستان در پیامی دیگر نیز از مجاهدان درخواست کنار وذاشتن اختالفات و جلوویری از
جنگهای داخلی را داشـــت .این وروه از مجاهدان خواســـت که تالش خود را در بیرون
2
راندن کمپین جنگهای صلیبی که همه را هدف ورفته است ،صرف کنند.
با توجه به این پیامها ،باید وفت که رهبر القاعده عربســـتان ،خواهان وحدت بیشـــتر
است .این در حالی است که داعز در فکر آشتی با القاعده نیست .این پیامهای رسیده از
سـوی القاعده عربسـتان را میتوان یکی از وستردهترین وامهایی دانست که الظواهری به
عنوان رهبر اصـــلی القـاعـده ،برای بهبود روابا بـا داعز از زمان اخراج داعز در فوریه
 ،8514برداشـته است 3.تالشهای القاعده در بهبود روابا میان این وروه و داعز با این
واق،یت که تا کنون هیچ ی از شـــفصـــیتهای کلیدی القاعده به داعز ملحق نشـــده
است ،تایید میشودا به عنوان مبال نصیر الوحیشی (امیر القاعده عربستان) را میتوان به
 .1ال،ربیه 2 ،دسامبر 8514
http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/12/08/Yemen-s-alQaedadenounces-barbaric-beheadings-.html
 .2مجله جنگ طوالنی 13 ،اکتبر ،8514
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/10/al_qaeda_portrays_us.php.
 .3مجله جنگ طوالنی 8 ،می ،8514
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/05/zawahiri_makes_anoth.php.
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عنوان داور حـل اختالفـات داخلی القـاعـده در نظر ورفت (شـــاخ ترین پناهندهای که
توانســـت موضـــع طرفها را تغییر دهد) و ممکن اســـت قبل از جدایی داعز از القاعده،
میانجیوری کرده باشـــد1 .احتمال دارد که این میانجیوری ،تالشـــی برای بهبود روابا
میان وروه ها باشد و در نظر ورفتن این مطلب ،به عنوان فراری شدن او از القاعده ،اشتباه
استا چرا که وحیشی ،پس از اعالن خالفت بغدادی ،الظواهری را ستود و به عنوان مدیر
کل القاعده در تابســتان ســال  8517ارتقا یافت 2.این نفســتین باری بود که القاعده اجازه
داد ،رهبر پاکســـتانیاش از ســـط ی رهبر منطقهای به چنین مقام باالیی دســـت یابد.
امروزه ،وحیشی به عنوان ی مدعی اصلی به جای الظواهری فهور کرده است.
شف ب،دی که باید او را نیز پایبند به الظواهری دانست ،ابراهیم ال،سیری (بمبساز
کلیدی القاعده) اسـت 3.عسـیری برای جهاد کردن در عراق ،پس از حمله آمریکا در سال
 8557میالدی ،مشــتاق بود و همین امر باعث وشــت که وی در کشــورش (عربســتان)
زندانی شـود .در بند بودن عسیری ،او را به تغییر نگرش نسبت به حکومت کشورش سوق
داد و بیان داشـت« :تا آن نقطه (زمانی که زندانی شدم) نمیدانستم که دولت س،ودی در
4
خدمت صلیبیون (ی،نی آمریکا) است».
برنـامـه های ب،دی عســـیری ،مبتنی بر بینز جدید وی بودا برای مبال در آووســـت
 8551میالدی ،عســـیری بـه همراه برادرش بـه دنبال ترور محمد بن نای (وزیر کشـــور
عربســتان) با بمب دســتســاز خود بود .وی همچنین عمر فاروق را به بمب مجهز کرد و
هدف از این کار ،انفجار هواپیما در سفر هوایی از هلند به آمریکا در روز کریسمس بود .این
جنگهای ایدئولوژ یک القاعده شبه جز یره عربستان

 .1فاینانشایل تایمز 13 ،سپتامبر ،8514
http://www.ft.com/cms/s/0/d964dcb6-3e82-11e4-adef-00144feabdc0.html#axzz3hl9sjqkj.
 .2مجله جنگ طوالنی 7 ،آووست 8517
http://www.longwarjournal.org/archives/2013/08/aqap_emir_also_serve.php.
 .3واشنگتن تایمز 1 ،جوالی ،8514
http://www.washingtontimes.com/news/2014/jul/1/isis-nabs-underwear-bomb-creatoribrahimhassan-al./
 .4سی تی سی سنتینال 84 ،جوالی ،8518
https://www.ctc.usma.edu/posts/a-profile-of-aqaps-upper-echelon
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نکته قابل توجه اسـت که تمرکز عسـیری بر روی آمریکا و عربستان با اولویتهای القاعده
عربسـتان تطبیق پیدا میکند .هممنین هیچ مدرکی که نشـان دهد عسیری از ایدلولوژی
القاعده عربسـتان دور شده باشد ،در دست نیست ،اورچه رهبر القاعده عربستان بیباکانه
بر وفاداری خود به الظواهری و القاعده باقی مانده اســتا اما اعضــای عادی دارای مبات
کمتری هسـتند .مقامات رسمی آمریکا ،شاهد پناهنده شدن اعضای القاعده عربستان به
داعز بودند .این جریان پس از وسـترش ارضـی داعز در تابستان سال  8517میالدی
بود 1،حتی یکی از تحلیـلوران توانـا مدعی شـــد که داعز ،جنگجویان مرتبا با القاعده
عربسـتان را در یمن آموزش میداد و اعضـای القاعده عربستان به خاطر پیوستن به وروه
2
داعز ،به عراق و سوریه رفتند.
از جمله کسـانی که به داعز پیوسته الهتاری استا چرا که وی در حمایت از داعز،
بیانیه عمومی صــادر کرد و مأمون حاتم نیز از بارزترین اشــفاصــی اســت که پیوســتن به
داعز را تجربه کرد .مأمون ی رهبر قبیلگی و ایدلولوگ القاعده عربســـتان به حســـاب
میآید ،اورچه این نقز از ســوی القاعده عربســتان مورد تایید نیســت .شــهرت حاتم این
شـــای،ـه را ترویج داد که او هدف حمله ی پهباد آمریکایی در مارس  8514میالدی قرار ورفته
اســـت 3.حـاتم مجموعـهای از پیـامهای حمایتی در تولیتر در تأیید خالفت بغدادی چه قبل از
خالفـت و چـه ب،ـد از آن ارســـال کرد 4.بـا این حـال ،حـاتم نتوانســـت (همان طور که توماس
جـاســـکلین در مجلـه جنـگ طوالنی اشـــاره کرده بود) از ف،ـالیـتهای مجاهدان یمنی که با
بغدادی بی،ت کرده بودند ،حمایت و پشـتیبانی کند .در واقع ،حاتم با اسـتفاده از تولیتر ،از سویی
 .1واشنگتن پست 1 ،آووست ،8517
http://www.washingtonpost.com/world/nationalsecurity/fighersabadoningalqaedaafaestjoinisl
amicstateusofficialssay/2014/08/09/c5321d101f0811e4ae540cfe1f974f8a_story.html.
 .2یمن تایمز 11 ،آووست .8514
 .3مجله جنگ طوالنی 7 ،مارس 8514
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/03/us_targets_aqap_comm.php.
 .4الشرفا  88 ،آپریل ،8514
http://al-shorfa.com/en_GB/articles/meii/features/2014/04/22/feature-01
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خواسـته اسـت القاعده عربستان را به بی،ت با بغدادی متقاعد کند و از سویی دیگر میخواهد از
1
داعز برای تض،ی القاعده عربستان و تقسیم جنبز جهاد یمنی حمایت کند.
شــف دیگری که متهم به پیوســتن به داعز اســت ،جالل بالدی اســت .وی ی
فرمانده میدانی القاعده عربسـتان در اسـتانهای ابین ،شبوه ،حضرموت ،البیضا و لحج
در جنوب یمن اســت 2.با این حال هیچ نشــانهای نیســت که او قصــد کرده باشــد به خاطر
مسأله داعز ،به طور رسمی از القاعده عربستان جدا شود.
در ســپتامبر  ،8514وروه جدیدی در یمن که با عنوان حمایتکنندوان دولت اســالمی
م
در یمن شناخته میشدند ،ی ویدلو از نه نفر از مجاهدین که با بغدادی بی،ت میکردند را
منتشـــر کرد 3.در مـاه ب،ـد روزنامهنگارها در یمن ی ایمیل از وروهی که از خود با عنوان
4
حمایتکنندوان دولت اسالمی در شبه جزیره عربستان یاد کردند ،دریافت کردند.
بغدادی در اواســا نوامبر ،بی،ت وروه «مجاهدین یمن» را پذیرفت و بیان کرد که همه
ف،ـالیـتهـای وروههای مجاهد دیگر در یمن ،نام،تبر اســـت 5.از این وروههای مفتل ،
شـناخت کمی در دسـت اسـتا از جمله این که آیا آنها سه نهاد مجزا هستند؟ شاید بتوان

 4 .3سپتامبر ،8514
http://www.criticalthreats.org/gulf-aden-security-review/gulf-aden-security-reviewseptember-4-2014#_edn1.
 .4یمن تایمز 14 ،اکتبر ،8514
http://www.yementimes.com/en/1824/news/4435/Email-declares-pro-Islamic-Stategroupin-Yemen.htm.
 .4سایت اینتل وروه 15 ،نوامبر ،8514
http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/entry/308-is-releases-five-statements-ofallegiance-to-abu-bakr-al-baghdadi-in-24-hours.
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 .1دیلی بیست 17 ،نوامبر،8514
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/11/16/kassig-video-a-recruitment-toolforisis.html
 .2دیلی بیست 17 ،نوامبر،8514
http://www.thedailybeast.com/articles/2014/11/16/kassig-video-a-recruitment-toolforisis.html
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وفت که آنها شـــامل جنگجویان ناراضـــی القاعده عربســـتان به همراه طردشـــدوان وروه
داعز هستند ،هر چند این نظر را زیاد نمیتوان تأیید کرد.
این اختالفات میان وروههای جهادی« ،حارث بن یازی النظاری» مقام ارشد القاعده
را به سرزنز کردن این وروهها بر سر مسأله داعز وادار کردا اما حارث به خاطر زیر سوال
بردن مشروعیت خالفت داعز و مورد قبول مرج،یت اسالمی نبودن ،به بغدادی پاسفگو
بود .حارث مدعی شـد که دشـمنان میان صفوف مجاهدین ،شکاف ایجاد کردند و وروه او
به دنبال برجسته کردن اختالفات میان آنها و داعز به خاطر تقویت دشمنان ،نیست .او
به صراحت ،حمایت القاعده عربستان از برادرانز را تأکید کرد .عالوه بر این وفت« :هنوز
مـا آن موق،یـت (حمـایت) را نگه داشـــتیم و م،تقدیم که حمایت از برادران مجاهدمان از
جمله وروهها و نهادها ،صــرف نظر از تمایالت و انحرافاتشــان ،الزم و ضــروری اســت».
النضاری از شادی القاعده عربستان از کاهز درویریها میان مجاهدین سوریه خبر داد.
هممنین بر شـــادی بیحد القاعده عربســـتان از وزارشهایی که حاکی از امکان کاهز
1
مبارزه مجاهدین در سوریه بود ،تأکید کرد.
با این حال پس از حملههای تروریســـتی به شـــارلی ابدو ،بحث درباره رابطه داعز و
القـاعـده عربســـتـان پیچ و تاب دیگری ورفت .در  2ژانویه« ،آمدی کولیبالی» 2احتماال با
شلی تیر ،ی افسر پلیس را در پاریس به قتل رساند و روز ب،د از این ماجرا ،پلیس فرانسه
شاهد کشته شدن  4ورووان در نانوایی تحت تصرف «آمدی» بود .آمدی در حالی که دست
بی،ت به بغدادی داده بود ،مدعی شـــد که این حمالت ،با عملیات شـــارلی ابدو هماهنگ
شـــده اســـت 3.با توجه به اختالف بین القاعده عربســـتان و داعز ،حدس و ومان قابل
 .1مجله جنگ طوالنی 81 ،نوامبر 8514
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/11/al_qaeda_in_the_arab_1.php.
 .2در ویـد لویی کـه در شـــبکه های اجتماعی هواداران وروه تروریســـتی داعز منتشـــر شـــده اســـت ،امدی کولیبالی عامل
ورووانگیری فروشـگاهی در پاریس که طی دو روز  5نفر را کشت ،قبل از ارتکاب این حمله تروریستی با ابو بکر البغدادی بی،ت
کرده بودhttp://fa.alalam.ir/news/1665577 .
 .3نیویورک تایمز 1 ،ژانویه 8515
http://www.nytimes.com/aponline/2015/01/08/world/europe/ap-eufrance-attack-suspects.html
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توجهی راجع به اینکه آیا حمالت پاریس توســـا این دو وروه هماهنگ شـــده بود ،وجود
دارد 1.به بیان سـاده این ب،ید اسـتا چنانمه مؤسـسـه شـناخت سیاست خاورمیانه« ،آرن
زلین» ،در واشـنگتن اشاره کرده است که هر نوع هماهنگی میان برادران کوشی (م،رفی)
2
و کولیبالی ،به احتمال قوی وجود نداشـته و این تنها از روابا شـفصیشان نشأت میویردا
بنـابراین ،این دیـدوـاه کـه جنبز القاعده عربســـتان ،به علت همســـویی با داعز در حال
فرسـایز است ،بسیار ب،ید استا اما اعالن خالفت داعز و درخواست این وروه از یمنیها
از ســویی و از ســوی دیگر عدم پیشــرفت قابل توجه از جانب القاعده ،القاعده عربســتان را دچار
مشــکل کرده اســت .با این همه ،القاعده عربســتان ،فرماندهی خود را تنها در ابین و شــبوه،
جنوب یمن در بهار و تابسـتان سـال  8511میالدی کنترل کرد و این تسلا در سال ب،د از بین
رفت .به نظر میرســد جنبز داعز دوام بیشــتری دارد و توانایی حف قلمرویز را نیز نشــان
داده اســـت .بـا توجه به این مطلب ،باید وفت که درخواســـت وجود وروه القاعده به عنوان ی
دولت نیمه متمرکز برای مدت طوالنیتر از سوی داعز ،افزایز مییابدا اما صرف نظر از این
جنگ قدرت و نفوع در داخل جام،ه یمن
اختالفـات بـایـد وفـت که القاعده عربســـتان در ی
ق
ورفتار شـده اسـت .در بفز ب،د ،این مبارزه با ی تمرکز خا بر روی وروه القاعده عربستان
دنبال میشود و این وروه بیشترین ترس را از جنگجویان زیدی حومی دارند.

 .1ایندیپنتد 17 ،ژانویه ،8555
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/were-paris-attacks-the-first-case-of-alqaedaand-isis-working-together-six-questionsraised-in-aftermath-of-france-shootings-9975349.html
 . 2سی بی اس نیوز 14 ،ژانویه .8555
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ورود حوثیها
زیدیسـم ی شکل از شی،ه است که از جانب حاکمان نفبه یمنی دنبال شد .این روند
تا زمانی که کشـور در سال  1178میالدی به صورت جمهوری درآمد ،دنبال میشد .رهبر
جـدیـد یمن کـه مورد حمایت عربســـتان بود ،تالش کرد تا نفوع زیدیها را که بیشـــتر در
قسـمتهای شـمالی یمن حضور داشتند را به حداقل برساند .ب،د از دهه  1135میالدی،
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وهابیســم و ســلفیســم به عنوان جایگزین زیدیســم ترویج وشــت 1،ســپس مجموعهای از
مؤسـسـات حمایتکننده این تفکر (وهابیسـم) تأسیس شد .این مؤسسات از محبوبیت در
طبقه ض،ی حومی بهرهمند شدند.
اتحـاد قدرت میان ســـلفیها و وهابیون با پیدایز حزباالصـــال پس از می 1115
مـیالدی و ادیــام یمن شـــمــالی و جنوبی ،نگرانیهــای زیــدیهــا را دوچنــدان کرد.
حزباالصـــال به وســـیله عبدالله االحمر (وی ی رهبر قبیلهای بود و با اســـالمورایان
ارتبـا نزدیکی داشـــت) و عبدالمجید الزندانی (مردی که در حال حاضـــر به عنوان ی
تروریسـت از جانب آمریکا م،ین شـده اسـت) تأسیس شد 2.حزباالصال دربرویرنده ی
التالف وســترده از اخوان المســلمین ســنی ،ســلفیان وهابی ،و قبایل زیدی که به دنبال
3
حمایت هستند ،بودند.
زیدیها ،دو واکنز به رشـد سـلفیها نشان دادند .اولین واکنز از مرکز «الحق» بود
که توســا نفبگان زیدی رهبری میشــد و شــامل رهبران آینده حومی بود .مرکز «الحق»
قصد ایجاد ی ارتبا نزدی تر با صال و کسانی که در دولت هستند را در سر میپروراند
تا از این طریق دسـترسی بیشتری برای حمایت به دست بیاورد .با این حال الحق در مهار
مردم یا به دســت آوردن حمایت جوانان شــکســت خورد؛ 4اما واکنز دوم از ســوی مراکز
آموزشـی ،کمپهای تابسـتانی ،باشـگاههای ورزشـی و مدارس شـبانهروزی شمال بود که
ایشان موفقیت بیشتری کسب کردند .در آموزشهای اعتقادی جوانان دو عنصر مذهب و
ایـدلولوژی بودن بـا رونـد رو بـه افزایز ،در نظر بود .این آموزشها با تمرکز خا بر روی
مسالل اجتماعی تأکید میکرد .مؤسسان این حرکت چند تن از خانواده حومی بودند .هویت
 .1مؤسسه رند(،34 ،)8515
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/20s10/RAND_MG962.pdf
 .2وزارت خزانهداری ایالت متحده آمریکا 84 ،فوریه ،8514
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/js1190.aspx.
 .3مؤسسه رند.34 ،
 .4همان15 ،
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خروج صال
صال با توجه به قرارداد میانجیورایانه شورای همکاری خلیج فارس ،به کنارهویری از
قدرت در اوایل آوریل  8511میالدی رضـایت داد .قدرت به طور رســمی به م،اون ریاست
 .1همان.12 ،
 .2ورووری ،جانسون ،آخرین پناه :یمن ،القاعده و نبرد برای عربستان،

.143-145

جنگهای ایدئولوژ یک القاعده شبه جز یره عربستان

اجتمـاعی -مـذهبی کـه در این وروه توســـ،ـه یـافت ،حومیها را به آینده یمن ،خوشبین
1
میکرد.
پس از ی سـری تظاهرات در سـال  8558میالدی در صـ،ده (واقع در شمال یمن)،
قیام زیدی به رهبری حسین الحومی فهور کرد .حسین الحومی در سفنرانیهای مذهبی
خود از دولت به خاطر فســادش انتقاد کردا هممنین به خاطر بیکاری زیاد و قیمت باالی
مواد یذالی افهار تاسـ کرد .وی در سـراسر شهرهای کوهستانی در شمال یمن شهرت
یافت و در ژولن سال  8554میالدی  ،اقدام به قیام مسلحانه در برابر دولت کرد 2و ص،ده
به عنوان سنگر شورشیان در نظر ورفته شد.
در سـپتامبر  8554میالدی ،ب،د از این که نیروهای دولتی ،حسین الحومی را کشتند،
برادر جوانتر وی به نام عبدالمل الحومی ،رهبری وروه را بر عهده ورفت و شـــورشـــیان
حومی تحـت رهبری او  ،پنج جنـگ بر ضـــد دولـت به راه انداختند که این جنگها تنها با
آتزبس بیمبات به طور پی در پی قطع میشــد .پس از آخرین آتز بس در ســال 8515
میالدی ،حومیها از طریق ازدواج با خانوادههای کلیدی ،حضور خود را در قبایل وسترش
دادند .ی سال ب،د ،جنا سیاسی جنبز وسترش یافت.
با توجه به این ســابقه تاریفی ،خشــونتی که بین حومیها و دولت یمن در ســال 8514
میالدی اتفـاق افتاد ،قابل پیزبینی بود .با این حال ،پیزبینی این که اعتراضـــات آیاز
شــده حومیها در آووســت  8514میالدی با توجه به مدت آن (بیز از ی ماه) منجر به
ی قیام سـیاسـی و سـقو صـن،ا شـود ،سفت بود .برای درک اینکه چگونه این اتفاق
افتاد .شناخت شرایا ب،د از خروج طوالنی علی عبد الله صال الزامی است.
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جمهوری صـال  ،ی،نی «عبد ربه منصور هادی» در فوریه  8518تحویل داده شد ،اور چه
صال از قدرت کناره ورفتا اما نفوع خود را در دولت جدید حف کرد .صال در راس حزب
«کنگره عمومی خلق» باقی ماند و در دولت جدید دارای مناسب چشمگیری شد .از سوی
دیگر ،اعضــای خانواده صــال  ،شــغلهایشــان را در دســتگاههای نظامی و امنیتی حف
کردند .این توافق (کنارهویری صال و تفویض قدرت به منصور) ادامه نفوع و کنترل صال
را بر بفزهای ارتز به کم متحد وی تضــمین کرد .این قرارداد هممنین روابا میان
حزباالصال و صال را ت،دیل کرد .نکته مهم این است که صال از پیگرد قانونی به علت
مرگ و میرهایی که در طول سال قیام رخ داده بود ،مصون باقی ماند.
این طبقـه بنـدی که به عنوان بفشـــی از قرارداد شـــورای همکاری خلیج فارس بود،
مشــکل جدی برای حومیهایی که هیچ پســت وزارتی دریافت نکرده بودند ،ایجاد کرد .نه
تنها هیچ ی از متحدان طبی،ی ایشـان تقویت نشـدند ،بلکه ارتباطشـان با حزباالصال
نیز رو به وخامت میرفت 1.مســأله دیگر که موجبات نارضــایتی حومیها را فراهم میکرد،
چگونگی شــکل یمن فدرالی جدید بود .ریشــه این شــکل و فرم برورفته از کنفرانس وفتگوی
ملی اســت که این کنفرانس به عنوان بفشــی از توافق شــورای همکاری خلیج فارس ایجاد
شــد .کنفرانس وفتگوی ملی متشــکل از  575نماینده از احزاب مفتل ســیاســی اســت که
تقریبا ی سـال به دنبال آشـتی سـیاسی و دیگر مسالل کلیدی هممون آینده یمن بود .این
کنفرانس وذشته از اینکه از چهرههای پابرجای دولت ،تشکیل شده بود ،نمایندوان مفتل
سیاسی از جمله جوانان ،تجزیه طلبهای جنوب ،حومیها و بانوان را نیز در برمیورفت.
نمایندوان در کنفرانس وفتگوی ملی با تغییر یمن به صـورت سیستم فدرال که شامل
شـــز ایالت میشـــد ،موافقت کردند 2.پس از اینکه حومیها اوایل عقبنشـــینی کردند و
 .1الجزیره 1 ،اکتبر ،8514

http://america.aljazeera.com/opinions/2014/10/yemen-shiahouthirebelspoliticaltransitionpeaceagreement.html

 .2نیویورک تایمز 84 ،دسامبر ،8517
http://www.nytimes.com/2013/12/25/world/middleeast/yemenpartiesagreetofeeraism.html?_r=0.
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اصول را پذیرفتندا اما بر نارضایتی خود به نحوه ترسیم مرزها ،به خصو محروم بودنشان
از منابع و بنادر مشف  ،تأکید کردند 1.آنها خواستار ایجاد ی ایالت در شمال یمن شدند
و افزون بر این نیز باید دســترســی بیشــتری به نهادهای دولت فدرال برای کســب منف،ت
بیشـتر ،داشـته باشـند 2.این وفتگوها صحنه را برای ت،ارضی که در سال  8514میالدی،
بین حومیها ،ارتز ،و وروههای قبایل (دوســـتان دولت و حزب االصـــال ) اتفاق افتاد،
آماده میکردا در حالی که حومیها به عقبنشــینی در اواخر ماه ژولیه توافق کرده بودند .با
این وجود در اواخر جوالی مـابـت کردنـد کـه در درویری مـابـت قـدماند .آنها ی پیروزی
بزرگ ،با به دست ورفتن کنترل شهر عمران در شمال صن،ا  ،به دست آوردند.
عالوه بر این ،در مــاه می ســــال  8514میالدی ،وزیر دارایی یمن اعالم کرد کــه
یارانههای سـوخت به خاطر بفشی از مذاکره وام  555میلیونی با صندوق بین المللی پول
قطع خواهد شد 3.هنگامی که در ماه آووست ،یارانهها قطع شد و قیمت سوخت  15درصد
افزایز یـافــت ،حومیهـا خواســـتـار بروردانــدن فوری یـارانـه شـــدنـد 4.دههـا هزار نفر از
حمایت کنندوان ایشـان در حومه صـن،ا جمع شـدند .آنها با بلدزرهایشــان ،ساختمانها را
برای ســـاختن یـ راه برای کمـپهـای موقـت اعتراض ،خراب کردند 5.این ی حرکت
تاکتیکی و فرصــتطلبانه بود که حومیها با ی ســیاســت دوســتنداشــتنی ،به منظور
مشـــروعیـت بفشـــیدن به ربودن قدرت ،ســـرمایهوذاری میکردند .پس از درویریهای
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 85 ،AEI Critical Threats .1دسامبر ،8514
http://www.criticalthreats.org/yemen/knutsen-sanaa-undersiege-yemens-uncertain-futureseptember-25-2014.
 85 ،AFP .2آووست ،8514
http://www.afp.com/en/news/thousands-armed-rebels-flood-yemen-capital.
 .3یمن تایمز 85 ،می ،8514
http://www.yementimes.com/en/1782/news/3862/Yemen-to-reduce-fuel-subsidies-to-getIMF-loan.htm.
 85 ،AEI Critical Threats .4دسامبر .8514
 .5ریترز 84 ،آووست ،8514
http://uk.reuters.com/article/2014/08/24/uk-yemen-protestsidukkbn0gn06m20140824;“sana’a
under siege: yemen’s uncertain future,” aei critical threats, september 2.2014.
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خشونتآمیز اولیه ،دولت کنار آمد و به برورداندن یارانههای سوخت و تشکیل کابینه جدید
راضـی شـد 1.با این حال ،حومیها به سـبب پیروزیهایشـان جسـور شده و به پیشرفتشان
ادامه دادند .آنها در مدت کوتاهی دانشگاه با نفوع االیمان را (عبدالمجید الزندانی مدیر آن
بود) به کنترل خود درآوردند و نیروهای امنیتی دولتی را که از تلویزیون دولتی دفاع میکردند،
2
شکست دادند .آنها هممنین کنترل ی استادیوم نزدی به آنجا را به دست ورفتند.
کانون مبارزات در ی پایگاه نظامی شـمال یرب صن،ا بود ،آنجا که حومیها ،نیروهای
وفادار به جنرال علی محسن االحمر را شکست دادند .این مسأله از اهمیت ویژهای برخوردار
بودا چرا کـه علی محســـن (دشـــمن حومیهـا کـه منجر به ایجاد جنگهای دولتی در برابر
حومیها شـده بود) دارای نفوع زیادی در دولت بود 3.نکته مهم این است که نیروهای هادی
(رلیس جمهور) ،به کم علی محســن نیامدند .چه بســا ،رلیس جمهور به تماشــای مبارزه
میان دو رقیبز نشـــســـته بود .نکته دیگر این اســـت که زمانی که نیروهای هادی ت،امل با
4
حومیها را کاهز دادند ،نیروهای متحداالصال نیز همین کار را انجام دادند.
هنگـامی کـه حومیها در تســـلا بر شـــهر صـــن،ا پیشـــرفت کردند ،نیروهای نظامی
پســتهای خود را ترک کردند و وزیر کشــور «عبد التراب» خواســتار همکاری با نیروهای
پیشــرفتکننده شــد5.حومیها ،بان مرکزی و دیگر بان ها ،ســاختمان دولت و ایســتگاه
تلویزیون را به تصــاحب درآوردند .از ســوی دیگر حومیها ،پایگاههای ایســت و بازرســی در
 .1مجله وال استریت 14 ،سپتامبر ،8514
http://online.wsj.com/articles/al-qaeda-militants-flowitoyemescatal1410737916
 85 ،AEI Critical Threats .2ســپتامبر ( .8514مترجم AEI :خالصــه  American Enterprise Instituteاســت که
به م،نای موسـسه اینترپرایز آمریکا است .مؤل در بفزهایی از مقاله خود هممون اینجا به این سایت ،استناد کرده است که
خالی از اشـکال نیسـت .این سـایت توسـا یکی از مؤسسات آمریکا پشتیبانی میشود و وفیفه تامین امنیت ملی ایالت متحده
آمریکا را به عهده دارد).
 .3مکان ف،لی علی محسن ناشناخته است .هر چند ممکن است که او به جده عقبنشینی کرده باشد.
 82 ،Vice News .4اکتبر ،8514
https://news.vice.com/article/the-houthis-are-battling-al-qaedaamid-a-slow-burning-coupin-yemen.
 81 ،Star Daily .5سپتامبر ،8514
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2014/Sep-21/271411-
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ســراســر صــن،ا راهاندازی کردند .توجه به این مســأله واجب اســت که این پیشــرفتهای
حومیها ،در حالی اسـت که رهبر آنها برای مذاکره شـرایا کنونی به کاخ ریاستجمهوری
1
رفت .حتی حومیها هم ممکن است که از سقو آسان صن،ا ت،جب کرده باشند.
در  81سپتامبر  8514میالدی توافقی با دو شر امضا وشتا این دو شر عبارت بودند از:
 .1انتصاب ی نفست وزیر جدید در عرض سه روز
 .8تشــکیل دولت تکنوکرات (تفصــ ورا یا به عبارت دیگر فنورا) در عرض ی
ماه پس از انتصاب نفستوزیر
پیز شـــر این توافق ،بروردانـدن یـارانههای ســـوخت بود 2،عالوه بر این ،حومیها
مشــاوری برای رلیس جمهور (که اعضــای شــورا به دســت وی صــورت میویرد) انتفاب
کردنـد کـه وفیفـه او عالوه بر ســـایر وفالفز(مرتبا با نتیجه کنفرانس ملی) ،نظارت بر
انتفـابـات بود 3.در نهایت شـــبه نظامیان حومی با نیروهای نظامی و امنیتی یمن یکپارچه
شــدند و حومیها نیز کمپهای اعتراض و ایســتگاههای بازرســی خود را جمعآوری کردند.
حومی هـا واوـذاری کنترل خـاک یمن را نپـذیرفتنـدا ولی موافق بـا خلع ســـال و رعـایت
4
آتزبس ،در مناطق درویری بودند.
بـا این شـــرایا ،در تحقق این توافق ،تردید بودا چرا که ریاســـت جمهوری (هادی) با
امضـای این توافق ،از سـویی ،قدرت خود را زیر سؤال برده و از سوی دیگر بر پیروزیهای
حومیهـا مهر تـأیید میزد .این توافق به وجود آمده توســـا ســـازمان ملل که به صـــورت
5
طرفدارانه تنظیم شده بود ،به اختالل داخلی و بینالمللی در یمن دامن میزد.
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 .1مترجم :این جمله بدون آدرس بیان شده است و خالی از اعتبار علمی است.
 87 ،Atlantic Council .2سپتامبر ،8514
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/yemen-president-hadi-s-gamble-with-thehouthis.
 81 ،Al-Monitor .3سپتامبر ،8514
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/09/yemen-coup-agreement-politicalshifthouthi-saleh-end-wars.html.#
 87 ،Council Atlantic .4سپتامبر .8514
 .5ریترز3 ،اکتبر ،8514
http://www.reuters.com/article/2014/10/07/usyemenpoliticspmidUSKCN0HW19220141007.
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پیروزیهای حومیها بر نفوع سیاسی آنها داللت داردا به عنوان مبال در هفتم اکتبر،
خواســتار نصــب نفســت وزیر جدید شــدند .نماینده مورد نظر ریاســت جمهوری ،آواد بن
مبـارک ،از ســـوی حومیها رد شـــد و آنها به دنبال بروزاری تظاهرت شـــدند .پس از آن
بنمبارک از مقام خود کنار وذاشته شد .هممنین برای برجسته نمودن نفوع حومیها اشاره
به انتصـــاب «خالد البها» در ســـازمان ملل ،مفید اســـت .وی بیشـــتر تمایل را به حومیها
2
داشت 1،و یکی از اولین اقدامات او ،دادن کنترل وزارتخانه نفت ،به حومیها بود.
حومیها همزمان با سـیاسـتهای خود ،دست به تسلا مناطق دیگر زدند .آنها قبل از
پیروزی در صـن،ا و پیز از تسفیر حدیده (ی شهر بندری در یرب یمن) ،دمار (جنوب
پایتفت) را تصرف کردند .حومیها با تسفیر شهر حدیده ،دسترسی به بابالمندب را میسر
کردند .بابالمندب ی ورودی جنوبی به دریای ســرخ اســت که با خلیج عدن و اقیانوس
هند مرتبا میشود و شرق آفریقا را از شبه جزیره عربستان جدا میکند .تقریبا چهار درصد
از فرآوردههـای نفتی جهـان از میان این آبراه عبور میکند 3.میتوان وفت این ی حرکت
استراتژی از جانب حومیها بود.
صال و حوثیها
حومیها ،بدون جنگ ،دمار و حدیده را تسـفیر کردند .آنها بر سـراســر صــن،ا تسلا
یافتند و این امر با وض،یت آشفته ارتز یمن ،طبی،ی مینمود .شاید بتوان وفت که صال ،
از حومی ها در تفریب روند سـیاسـی یمن و شکست دشمنانز (هممون االصال و علی
محسن االحمر) استفاده کرده است.
http://www.aawsat.net/2014/10/article55337483

 17 ،Asharq al-Awsat .1اکتبر ،8514
 83 ،UPI .2اکتبر ،8514
http://www.upi.com/Business_News/Energy-Resources/2014/10/27/Yemen-rebelmovement -Bin-charge-of-oil-ministry/4241414406147/?spt=sU.
 87 ،Financial Times .3اکتبر ،8514
http://www.ft.com/cms/s/0/444765c059dc11e4978700144feab7de.html?siteedition=uk#ax
zz3hl9sjqkj.
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صــال  ،ارتز را قبل از تصــرف صــن،ا به دســت حومیها ،آماده کرده بودا اما شــای،ه
آتزبس میان او و حومیها زمزمه میشـد .به نظر می رسد شهر دمار نیز توسا قبایلی که
همپیمان با صال بودند و در کنار حومیها جنگیده بودند ،به تسفیر درآمد 1،عالوه بر این،
صــال هنگامی که علی محســن شــکســت خورده بود ،حامیانز را برای کم در کنترل
خیابانهای صن،ا هدایت کرد .یکی از ساکنان صن،ا وفته است« :کسانی که در ایست و
بازرسـیها هسـتند ،حومی نیسـتندا ولی نمیتوانند به حومیها ،بیتوجه باشند» 2.عالوه بر
این شــواهد ،پســر رلیس جمهور ســابق «احمد علی عبدالله صــال » یکی از همدســتان
محتمل با حومیهاست که تا ماه اوت  ،8518رهبر وارد ویژه ریاست جمهوری بوده است.
حومیهـا با توجه به اتحاد با صـــال  ،دارای قدرت کوتاه مدتی هســـتندا اما این اتحاد ،مانع
حمایت بیشـتر مردم از حومیها میشـود .تصـاحب صـن،ا به دست حومیها ،مبارزه آنان را ضد
فسـاد بارز کرد و این امر ،اقبال عمومی را در پی داشت ،اورچه از سوی دیگر ،هزینههایی برای
ایشان داشت .این وروه به سبب اتحاد با صال منفور ،دچار بحران طوالنی مدت شد.

 .1همان.
 82 ،Vice News .2اکتبر .8514
 .3واشنگتن پست 87 ،سپتامبر ،8514
http://www.washingtonpost.com/world/after-overrunningyemens-capital-rebel-leadervows-to-fight-al-qaeda/2014/09/23/6c71ab66-435a-11e4-b437-1a7368204804_story.html.

جنگهای ایدئولوژ یک القاعده شبه جز یره عربستان

القاعده شبهجزیره عربستان و حوثیها
مدت کوتاهی ب،د از توافق  81ســپتامبر ،عبدالمل الحومی در ســفنرانی خود افهار
داشـت« :خطرناکترین موانع در مواجهه با یمن (به نظر میرسد به علی محسن االحمر و
همکاران اهلســنت و قبیلهای هممون االصــال اشــاره دارد) ،حذف شــدهاند .تنها مانع
3
باقیمانده ،القاعده شبه جزیره عربستان است».
القاعده عربســـتان از ناآرامی موجود ،برای وارد کردن نیروی ف،ال به صـــن،ا ،به علت
پیوسـتن به جاسوسهای موجود بهره برده است .رهبر القاعده عربستان« ،جالل بالدی»
قبل از ورود حومیها به صـــن،ا  ،در ی ویدلو هشـــدار داد که نیروهای ما به صـــن،ا وارد
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شدهاند و ما برای این مبارزه آماده هستیم و جنگجویان ما در برابر حومیها و دولت خواهند
ایسـتاد 1.این ی تهدید صـرف نبود .چنانمه القاعده عربستان در اواخر سپتامبر ،خانهای
(مت،لق به ی حومی برجســته) را در صــ،ده و بیمارســتانی را در مارب (در شــرق یمن) که
توسا حومیها کنترل میشد ،هدف قرار دادا 2هممنین ب،د از عدم پذیرش نفستوزیری
توســا مبارک ،دو حمله انتحاری کردا اولی در صــن،ا رخ داد که مکان تجمع حومیها در
میدان التحریر را هدف میورفت که بیز از چهل نفر کشته شدند و دیگری در حضرموت
(جنوب شـــرقی یمن) بود ،کــه در آن ارتز مورد هــدف قرار ورفــت و حــداقــل  85نفر از
سـربازان ،جان خود را از دسـت دادند 3.در روزهای  17تا 85ماه اکتبر ،القاعده عربستان،
4
مسوولیت  17حمله جداوانه که تا حد زیادی در مرکز یمن بود را به عهده ورفت.
اختالف القاعده عربسـتان با حومیها در آینده رو به افزایز است .به خاطر این که هر دو وروه
در فکر تشدید حضور خود در سراسر یمن هستند و از سویی دیگر ،تاخت و تاز در قلمروی جدید را در
دسـتور کار خود قرار دادندا برای مبال القاعده عربستان در ماه اکتبر ،کنترل شهر عدن در جنوب
یربی یمن را به دست ورفت .این ی حرکت تالفیجویانه در مقابل به دست ورفتن کنترل حاشیه
5
«اب» توسا حومیها بود« .اب» منطقه شناخته شده تحت کنترل القاعده عربستان است.
حومیها در تالش برای وسترش قلمروی خود در رداع ،واقع در استان البیضا هستند.
6
این کار ،آنها را به مجادله و تضـــاد با القاعده عربســـتان و جنگجویان قبایل میکشـــاند.
 .1مجله وال استریت 14 ،سپتامبر .8514
 .2یمن تایمز 75 ،سپتامبر ،8514
http://www.yementimes.com/en/1820/news/4397/SuicidebomberinMaritargesHouthis.htm.
 .3مجله جنگ طوالنی 1 ،ا کتبر ،8514
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/10/aqap_suicide_attacks.php.
 .4مجله جنگ طوالنی 85 ،اکتبر ،8514
http://www.longwarjournal.org/archives/2014/10/aqap_claims_credit_f.php .
 17 ،AFP .5اکتبر .
http://www.afp.com/en/node/2950016/2014.
 .6از قضـــا بـا وجود شـــ،ـارهـای عمومی من جملـه خا مرگ بر آمریکـا ،آنهـا از طریق آمریکا کم شـــدهاند .آمریکا اخیرا
هواپیماهای بدون سرنشین مت،دد را در البیضا در برابر القاعده عربستان راهاندازی کرد.
http://www.voanews.com/content/reu-yemen-tribal-al-qaida-kills-shiiterebels/2492558.html.
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اکنون تشــدید خشــونت میان حومیها و القاعده عربســتان ،واضـ اســت .فرمانده نظامی
القاعده عربسـتان« ،قاسـم الریمی» ،پس از این که حومیها در شهر رداع به دنبال تسلا
بودند ،هشـــدار داد که ف،الیتهای آنها تحت رصـــد اســـت و بهای ســـنگینی را خواهند
پرداخت 1.این تهدید با عمل همراه شد و در روزهای ب،د ،القاعده عربستان و متحدان آنها
از جنگجویان قبایل ،شــز حمله در برابر حومیها به راه انداختند 2.در  7دســامبر ،القاعده
ی ماشــین بمبوذاری شــده را طراحی کرد که خانه ســفیر ایران را مورد هدف قرار داده
بود .چند روز ب،د نیز عملیاتی هماهنگ و شبیه به عملیات  7دسامبر به وقوع پیوست .این
3
حمله منجر به کشته شدن  85نفر شد که  15نفر آنان کودکان بودند.
در واقع قبایل رداع ،حامی ایدلولوژی القاعده عربســتان نیســتندا اما حومیها را بیگانه
میپندارند و از تالشهای آنها برای به دســـت آوردن قلمروی بیشـــتر و یصـــب قدرت،
نگران هســتندا بنابراین وســترش بیشــتر حومیها ،توانایی القاعده عربســتان را در جذب
نوآموز بیشتر میکندا چنانمه «ندوه الدساری» به ی وض،یت مشابه رخ داده در تابستان
 8514میالدی اشــاره کرده اســت (جذب نوآموز توســا القاعده عربســتان) ،آن زمانی که
4
االصال و قبایل با حومیها در مارب و جوف جنگیدند.
احتمال میرود که درویریهای حومی و القاعده عربسـتان ،به فرقهورایی منجر شــودا
در حالی که فرقهورایی به طور کلی ی عامل حرکت در جنگهای مفتل در ســـراســـر
یمن نبوده است .القاعده عربستان به حومیها مانند ی مرتد نگاه میکنند و تالش خواهد
جنگهای ایدئولوژ یک القاعده شبه جز یره عربستان

 .1رویترز 81 ،نوامبر 8514
http://www.reuters.com/article/2014/11/21/usyemenqaedawarningidUSKCN0J518B201411
21?feedType=RSS&feedName=worldNews.
 .2یمن تایمز 84 ،نوامبر 8514
http://www.yementimes.com/en/1835/news/4611./
 .3نیویورک تامیز 7 ،دسامبر 8514
http://www.nytimes.com/2014/12/04/world/middleeast/bombing-in-yemen-targets;iranianenvoys-home.html
 13 ،Council Atlantic .4سپتامبر 8514
http//:www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/sectarian-war-going-unnoticed-in-easme
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کرد که این تضــاد را به شــکل فرقهورایی درآورد .این ی نگرانی نهفته در اهلســنت در
مورد سرعت و مقیاس وسترش اخیر حومیها را به وجود میآورد.
القاعده عربستان و آینده یمن
یمن در ســـالهـای اخیر ،عـاری از یـ حکومـت ایدهال بوده اســـت که بتواند از وروهی
هممون حومیهـا حمـایت کند .با این حال ف،الیتهای اخیر حومیها مقداری از این حمایت را
تضـــ،ی کرد ،هرچنـد توانـایی حومیهـا در نگهـداری قلمرویشـــان در برابر مقـاومـت القـاعده
عربسـتان ،حمالت هوایی به رهبری عربسـتان و مقاومت بالقوه بازیگرانی هممون االصال و
علی محسـن االحمر 1،هممنان بارز اسـت .در کشـوری که به وسـیله خشونت ،چند دستگی و
فقر احاطه شده ،این سؤال مطر میشود که چه کسی قادر به خروج از این بحران است؟
القاعده عربســـتان همواره به دنبال اســـتفاده از این نوع بیمباتی در یمن بوده اســـتا
خوشــبفتانه ،ســب جهادی القاعده عربســتان ،عدم توانایی خود را برای جذب حمایت
مردمی مابت کرده اســـت ،عالوه بر این ،این وروه از نگهداری قلمرویز در برابر مفالفان
نظامی(از ارتز ،شبه نظامیان حمایتشده از طرف دولت و قبایل) ناتوان بوده است .با این
حـال در تـأمیری که داعز بر جنبز جهادی یمن داشـــته اســـت ،نباید ایراق کرد .تأمیر
داعز بر القاعده عر بسـتان ممکن اسـت از برخی پیامهای دلسوازانه ،و فرار عده کمی از
القاعده عربسـتان به دسـت آمده باشدا اما رهبر ارشد القاعده عربستان در وفاداریاش به
ایمن الظواهری ،بـاقی مـانده اســـت و تالش برای تحکیم وحدت در میان اهلســـنت را
پیگیری میکند ،عالوه بر این با فرار رلیسجمهور «هادی» به عربســتان ســ،ودی ،هیچ
 .1علی محسـن االحمر متولد ژولن  1145میالدی در شهرستان «سنحان» واقع در استان صن،ا است .وی در سال  1171به
ارتز پیوسـت و در سـال  1172از درجه سـربازی به سـتوان یکمی رسـید و در سـال 1131وارد دانشگاه جنگ یمن شد .از این
دانشـگاه با مدرک کارشـناسـی در سـال  1134فار التحصیل شد و به درجه سروانی رسید .وی یکی از قویترین مردان دستگاه
نظامی یمن به شـمار میرود که تجربه جنگهای شزوانه با حومیها در ص،ده و خدمت به «علی عبدالله صال » رلیسجمهور
وقت یمن را در کارنامه خود دارد .وی پس از جم،ه «کرامت» که به کشته شدن بیز از  55جوان انقالبی یمن در  11فوریه در
میدان «تغییر» صـن،ا در سـال  8511شـد ،از علی عبدالله صال جدا شد .این مسوله ی ضربه برای رلیسجمهور وقت یمن
به شمار میرفتhttp://www.farsnews.com/13941204001127 .

212

دولت مشـروع مرکزی در یمن نیست .القاعده عربستان میخواهد از این ض ، ،در جهت
وسـترش قلمروی جدید در سـراسـر کشور بهرهبرداری کندا هممنین القاعده عربستان به
فکر متقاعد کردن (به این م،نا که القاعده عربســتان مجهز شــده اســت) مجاهدین مردد
خود در مقابل دستاوردهای داعز است.
بـا توجـه بـه اینکـه القاعده عربســـتان ،تالش میکند تا قلمروی خود را نگهدارد ،ابا
حومیهای به شـدت توسـ،هطلب ،وارد مجادله روزافزون خواهد شد .هر کسی که در صدر
قرار بگیرد آینده یمن در دست اوستا متأسفانه وزینهای که فراهمکننده خوشبینی باشد،
وجود ندارد .خشونت در یمن فرقهورایی را به وجود میآورد و آن را افزایز میدهد و مسلم
است که القاعده عربستان در فرقهورایی چه در تشکیل و چه در افزایز دخیل خواهد بود.
در بقـای القـاعده عربســـتان ،تحوالت یمن در ماههای پیزرو مهم نیســـتا چرا که
القاعده عربستان نه تنها مربو به این کشور نیست ،بلکه به عنوان ی جنبز کلی جهاد
مطر اســـت .القاعده عربســـتان ی ســـازمان به شـــدت ان،طافپذیر اســـت که رهبران
کلیدیاش در حمله هواپیماهای بدون سـرنشـین کشته شدهاند و قدرت و قلمروی خود را
نیز از دسـت دادهاندا در حالی که جلوه جذابیت ترور یسـم فراملی القاعده عربستان ،باعث
ایجاد خشم برای دولتهای یربی شده است .با این حال ،آن وونه که حوادث اخیر پاریس
مابت کرده اســت ،این وروه به پیشــرفت و مدیریت وحدت نســبی با داعز ادامه میدهد.
جای هیچ ت،جبی نیسـت که شـکسـت دادن وروه القاعده عربستان به عنوان ی اولویت
برای دولتها در سراسر دنیا باقی بماند.
جنگهای ایدئولوژ یک القاعده شبه جز یره عربستان
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پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سراج منیر سال ششمشماره  22تابستان5931
صفحات571-522 :

عالمان منتقد وهابیت

حضرت آیتاللهالعظمی جعفر سبحانی

یکی از فقیهانی که همواره به تدریس و تبلیغ م،ارف دینی ،تربیت شاوردان ،تحقیق و
تألی و ترجمه کتابهای ارزنده علمی و اراله خدمات جاودانه مشـــغول بوده و هســـتند،
ـوف مورخ،
اندیشــمند ســترگ م،اصــر ،فقیه اصــولی ،مفسـ قـر رجالی،
متکلم ادیب ،و فیلسـ ق
ق
حضرت آیتاللهال،ظمی ج،فر سبحانی است.
حضرت آیتاللهال،ظمی ج،فر سبحانی 82 شوال 1743ق (مصادف با 85فروردین
1752ش) در شـهر تبریز ،در خانوادهای با علم و تقوا و فضـیلت چشـم به جهان وشودند.
ایشــان پس از ســپریکردن تحص ـیالت ابتدایی خویز در مکتبخانه ،در  14ســالگی به
مدرسه علمیه طالبیه تبریز رهسپار وردیدند و به آموختن دروس مقدماتی مشغول شدند .در
مهرماه 1775ق به شــهر قم پای نهادند و به تکمیل ســطو حوزوی ،همت وماشــتند.
آیتاللهال،ظمی ســبحانی پس از تکمیل ســطو عالی در 1771ق ،به دروس خارج

فقـهواصـــول راه یافتند و به خوشـــهچینی از محضـــر بزروانی همچون آیتاللهال،ظمی
بروجردی ،آیـتاللهال،ظمی حاج ســـیدمحمد حجت کوهکمری ،آیتاللهال،ظمی
ملکوتی و آیتاللهال،ظمی امام خمینی پرداختند.
حضــرت آیتاللهال،ظمی ســـبحانی عالوه بر فراویری دروس فقه و اصـــول ،به
آموختن فلسـفه ،کالم و تفسیر نیز میپرداختند و سالها از محضر حضرت آیتالله عالمه
سـیدمحمدحسـین طباطبالی بهره میبردند .ایشـان از همان آیاز تحصیل ،به تدریس
اهتمام داشـته و هماکنون درس خارج فقهواصول ایشان ،یکی از شاخ تر ین حلقههای
درس قی حوزهعلمیه بهشمار میرود.
حضـرت آیتاللهال،ظمی سـبحانی تألیفات بسیاری را در زمینههای مفتل دینی
همچون تفسیر ،حدیث ،فقه ،اصول ،کالم ،تاریخ ،فلسفه ،ملل و نحل ،رجال ،درایه ،علوم
ادبی ،دفاع از ساحت تشیع ،نقد وهابیت و ...نگاشتهاند .ایشان در سالیان اخیر به مبارزهای
جـدی با عقاید خرافی وهابیت پرداخته و با تألی کتابهای مفتل  ،خرافات و انحرافات
این فرقه بیمنطق را روشـن سـاخته و افراد بسیاری را از خطر ومراهی حف کردهاند .این
آمار کامل و جامع بوده و تمام موضوعات الزم را در زمنیه نقد وهابیت شامل میشود .برخی
آمار ایشان در این زمینه عبارتاند از:
 .1سنتف گریبدةبآیا ٔ بتیةیخ :حضـرت آیتاللهال،ظمی سبحانی در این کتاب مباحبی
همچون ســلفیوری دیرینه و نوین ،آیات دســتاویز ســلفیان ،میزان جایگاه ص ـحابه و
فرمانبرداری آنان از پیامبر ،رفتار رهبران سـل در آینه تاریخ ،واکاوی اصطال
خیرالقرون ،سلفیوری در فرآیند تکامل و چگونگی فهور واژه سلفی در برخی کشورها
مانند مصر وردآوری کردهاند.
ً
ً
بوماهجی :ایشان در این کتاب به نقد و بررسی افکار و آرا ابنتیمیه بر
ب
 .8اانتعمع ؛بفکرا
اساس قرآنکریم ،احادیث و عقل پرداختهاند .ایشان عقاید ابنتیمیه را در زمینه صفات
الهی همچون تشبیه ،تجسیم ،تکلم ،جهتدار بودن و مکاندار بودن بررسی کردهاند و
پس از بیان نظرات ابنتیمیه درباره حقوق رسول خدا ،به تفکرات باطل وی در
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زمینه زیارت ،شد قرحال ،دعا نزد قبور ،تبرک ،توسل و ...پاسخ دادهاند .م،ظمله در ادامه،
به طر دیدواههای شاع ابنتیمیه درباره حضرت علی و اهلبیت پرداخته و
درنهایت روش ابنتیمیه در وفتگو با دیگران بهویژه عالمه حلی را بررسی کرده
است.
 .7آئعن بوهیاعت (به اردو نیز ترجمه شده است( :ایشان در این امر که دربردارنده بیست
فصل است ،به زندوی محمد بن عبدالوهاب -پایهوذار وهابیت -و نقد و بررسی شبهات
وهابیت میپردازند .این کتاب به دلیل جامعبودن در زمنیه شبهات ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است .ترجمه عربی این امر با عنوان الوهیاع بف بالمعزان منتشر شده است.
 .4آشایی بایبعقییدبوهیاعین :این کتاب شامل تاریفمۀ پیدایز وهابیت و سلسله مباحث
تجزیه و تحلیل کامل عقاید آنان میباشد که در هجده محور ،اعتقادات وهابیان را نقد
و بررسی کرده است .حضرت آیتاللهال،ظمی سبحانی در بفشی از مقدمه این
مفهوم توحید و شرک موجب خروج ابنتیمیه از چارچوب
کتاب آوردهاند :تحری ق
ق
اعتقادی علمای اسالم شده است .اندیشۀ تشبیه و تجسیم ،عقیده به حرکتکردن
خداوند در پایان هر شب ،نشستن خداوند بر تفت فرمانروایی در آسمانها ،کاستن از
دانستن توسل به آنان و طلب شفاعت از آنان،
مقامات انبیا و اولیای الهی از طریق حرام
ق
تکفیر مسلمین بهخاطر طلب شفاعت از اولیای الهی و توسل به آنان و ...برخی از
اعتقادی وی -وذشته از انحراف در امر توحید -میباشد.
انحراف
پیامدهای این
ق
ق
 .5دةسنیم ٔب بنقدبوهیاعت :این کتاب ،تقریرات دروس تفصصی حضرت آیتاللهال،ظمی
سبحانی برای دانزپژوهان مؤسسه داراإلعالم لمدرسة أهلالبیت1میباشد
که برای استفاده بهینه مراکز آموزشی ،بهصورت درسنامه به چاپ رسیده است.
محورهای اصلی این کتاب .1 :توحید و شرکا  .8ارتبا با برزخا  .7سنت و بدعت
میباشد که پس از تبیین هر ی از این محورها ،مسالل مرتبا با آن عکر شده است.
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وهیاعت؛ مبین بفک بری بوبکیةنیم ٔببعمت  :حضرت آیتاللهال،ظمی سبحانی در این
کتاب به بیان مساللی همچون تاریفمه پیدایز وهابیت ،جنایات وهابیان ،مرزهای
توحید و شرک در عبادت ،بدعت در دین و بررسی شبهات مطر شده ،پرداختهاند.
ا بالیمینبوبالکفر :کتابی کالمی و به زبان عربی است که به بررسی موضوع ایمان و کفر
از دیدواه قرآن و سنت میپردازد .در این کتاب حقیقت ایمان و کفر و حدود هر ی
بهطور کامل بیان شده و تفاوت میان اسالم و ایمان بررسی شده است .پس از آشنایی
با آنمه انسان را از ایمان خارج میکند و در کفر وارد میسازد ،روشن میشود که تا
زمانیکه فرقهای از فرقههای مسلمان ،به شهادتین اقرار دارند و هیچی از ضروریات
اسالم را انکار نمیکنند ،تکفیر آنان ،کاری اشتباه است.مؤل برای امبات این امر به
کالم برخی علمای اهلسنت استناد کرده و شواهد فراوانی از سنت نبوی بر این ادعا
اقامه میکند.
التوحعد بو بالشرک بف بالقرآنالکربیم :انگیزۀ مؤل از نگارش این کتاب ،نقد دیدواه
وهابیان در موضوع توحید در عبادت است که بر اساس آن ،بسیاری از مسلمانان را
مشرک خوانده و از دایره اسالم خارج میدانند .ایشان این کتاب را در پاسخ به شبهاتی
مسالل توحید ،توسل ،شفاعت و زیارت قبور مطر میکنند.
نگاشتهاند که وهابیان در
ق
این کتاب دربردارندۀ چهار فصل است :فصل اول که حاوی ده مقدمۀ ضروری است
که باید در مبحث توحید دانسته شوند .فصل دوم که دربردارندۀ ت،ری عبادت و اعمالی
است که وهابیت منکر آنها هستندا همانند توسل ،طلب شفاعت و است،انت .فصل
سوم که نویسنده به بیان مالکهای توحید و شرک پرداخته است .درنهایت فصل چهارم
که نویسنده در این فصل م،تقد است که وهابیان در مساللی همچون توسل ،طلب
شفاعت ،است،انت ،تبرک ،ت،ظیم اولیا ،زیارت قبور ،بنا بر قبور و قسم به ییر الله دچار
خطا و اشتباه شدهاند.
مرزهییبتوحعدبوبش برک بدةبدرآن :این کتاب ترجمۀ کتاب ا وثبدرآنع نوشتۀ حضرت
آیتاللهال،ظمی سبحانی است و در آن ،مباحث فشردهای دربارۀ توحید و شرک در
قرآنکریم اراله شده است .نویسنده بر این نکته تأکید کرده است که اسالم بر دو کلمۀ
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شهادت بر
اساسی مبتنی است« :کلمۀ توحید» و «توحی قد کلمه» .یکی به م،نای
ق
وحدانیت و ربوبیت خداوند و دیگری به م،نای اعتصام به حبل المتین الهی و دعوت به
وحدت است .سپس در این کتاب با اشاره به آیات قرآنکریم و سیرۀ پیامبر اکرم ،به
حف وحدت امت اسالمی دعوت شده است .مؤل در پاسخ به شبهات وهابیت و ت،ری
عبادت میووید :ماهیت و حقیقت عبادت از دو عنصر تشکیل شده است .1 :عنصری
بدن انسان مربو است و نشانور ت،ظیم و خشوع اوست.
که به جوار و اعضای ق
انسان خاضع در برابر م،بود ،مربو است و او را بهوونهای،
 .8عنصری که به عقیدۀ
ق
نبود یکی از این دو عنصر،
خالق ،رب یا زمامدار سرنوشت انسان میداند .در صورت ق
پرستز محقق نمیشود.
ّ
بمفهومهی،بحدهیبوبآثیةهیبوبمواةدهی :بسیاری از مواردی که وهابیان از مسلمانان
ب
 .15البدع
لشکال میویرند ،در زمینۀ بحث بدعت میباشد و مسلمانان را به بدعتوذاری متهم
درصدد بیان ت،ری بدعت و بیان
میکنند .لذا حضرت آیتاللهال،ظمی سبحانی
ق
شرایا و حدود و مغور آن بودهاند و کتاب حاضر را در همین زمینه نگاشتهاند .ایشان
اشکال را در مصداقشناس قی بدعت دانستهاند و میفرمایند« :اختالفی در حرمت بدعت
نمیباشد بلکه آنمه در اینجا مهم است شناخت دقیق مفهوم بدعت و ت،یین حد و حدود
آن میباشد تا در مواقع ش در مصداق ،به ی قاعده کلی مراج،ه نماییم».
ّ
 .11الهبیدةبحدهیبو بمفهومهی :هرچند در نگاه اول ،مفهوم عبادت ،مفهومی بسیا و ساده
امر متداول بین مسلمانان ،با دسیسه وروهی بیخرد و ناآشنا با
به نظر میآید اما همین ق
مبانی اسالم به نقطهای تفرقهانگیز بین مسلمانان تبدیل شده است .نویسندۀ این کتاب
مفهوم عبادت و بررسی مصادیق آن ،راه را بر م،اندی قن
روشن
ق
درصدد آن است تا با بیان ق
شبههافکن ببندد .ایشان ت،ری های مفتلفی را که از «عبادت» شده است ،نقد و
بررسی کرده و درنهایت دو ت،ری اراله دادهاند که جامع همه انواع عبادات است :یکی
خضوع در برابر کسی که او را اله میداند و دیگری خضوع در برابر کسی که او را رب
میداند .با ت،ریفی که نویسنده اراله کرده است ،حتی نهایت خضوعی که همراه با اعتقاد
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به الهبودن یا رببودن نیست ،عبادت محسوب نمیشود .نویسنده درنهایت به شبهات
مطر شده در این زمینه نیز پاسخ داده است.
 .18توسلبییباستمدادبازباولعیءبخدا :این کتاب تحقیقی دربارۀ مسوله توسل و مبانی شرعی
آن است .نویسنده در این امر با طر انواع توسل به بیان دیدواه قرآن دربارۀ توسل و
مفالفان توسل مطر
رابطۀ آن با توحید پرداخته است .در این کتاب ،دالیل ووناوون
ق
بودن توسل ،دفاع شده است .نویسنده برای بررسی اشکاالت ،از روایات
شده و از مشروع ق
دن
مقبول اهلسنت استفاده نموده است و در ادامه نیز دیدواه شرع دربارۀ سووندخور ق
ق
به ییر خدا و سووند دادن خدا به حق اولیا و صالحان بررسی کرده است .این امر به
عربی نیز ترجمه شده است.
 .17تبرک،بتوسل،بادعت :این کتاب دارای سه بفز اصلی شامل تبرک ،توسل و بدعت
است که آیتاللهال،ظمی سبحانی در بفز اول آن با استناد به قرآنکریم و سنت
نبوی ،به امبات تبرک و بیان انواع آن پرداخته و در پایان این بفز ،دالیل مفالفان را
به همراه پاسخ آن ،نقل کرده است .ایشان در بفز دوم این کتاب با استناد به ن
قرآنکریم و روایات ،به امبات توسل و م،رفی انواع آن پرداخته و این بفز را با عکر
ارکان
دالیل مفالفان و جواب مستدل به آنها به پایان میبرد .بفز سوم این کتاب را ق
بدعت حقیقی و نسبی ،نمونههای بدعت ،عوامل پیدایز بدعت و روشهای
بدعت،
ق
بنیادین برای پیزویری از بدعت تشکیل میدهند.
شفاعت مسلمانان مفالفت
 .14الشفیع بف بالکتیابوبالسا  :ابنتیمیه در قرن هفتم با طلب
ق
کرد و درخواستکنندۀ شفاعت را مشرک نامید .نویسنده با نگارش این کتاب درصدد
است تا این نظریۀ ابنتیمیه را بررسی و تحلیل نمایند .ایشان ابتدا آرا اندیشمندان همه
مذاهب اسالمی را عکر میکنند و سپس شفاعت را از دیدواه قرآنکریم -شفاعت مقبولة
علت ج،ل آن،
قت شفاعت ،ق
و شفاعت مردودا -مورد بررسی قرار میدهند .سپس حقی ق
مأعونین به شفاعت و آمار شفاعت را عکر کرده و شبهات مطر شده در این زمینه را عکر
کرده و پاسخ میدهند .درنهایت روایات شفاعت را ( 55روایت از اهلسنت و  78روایت
از اهلتشیع) عکر نمودهاند.
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 .15پیسداةیبازبمرددبپعیمبران بوبامیمین :این کتاب در پاسخ به کتاب المزاةبعادب
اعئم باعطهیة نوشتۀ دکتر عبدالهادی الحسینی -که ترجمۀ فارسی این کتاب با ن قام
زییةألبازبدیدگیهبائم  ،چاپ و در شهرهای مکه و مدینه توزیع شده -نوشته شده است.
حضرت آیتاللهال،ظمی سبحانی میفرمایند« :وهابیان ی مسولۀ فقهی را
مندان مرقدهای انبیا و اولیا ،از صفوف موحدان
آنچنان مطر میکنند که وویا عالقه ق
بیرون رفته و به خیل مشرکان پیوستهاند» .نویسنده در این کتاب به مساللی همچون
آمار سازنده زیارت از دیدواه قرآن و سنت ،حفافت از قبور اولیای الهی ،مسجدسازی در
کنار مشاهد مشرفه ،سووواری در فراق عزیزان و اعمالی که در جوار مزار المه انجام
میشود ،پرداخته است .وی در پایان نیز مباحث توسل ،نذر برای اولیا ،شفاعت،
قسمخوردن به ییر خدا ،طواف بر قبر و اختال زن و مرد را بررسی کرده و به دفع
شبهات مطر شده در این زمینهها پرداخته است.
.17الزبییةةبفيبالکتیابوبالسا  :حضرت آیتاللهال،ظمی سبحانی این کتاب را در پاسخ
به شبهات مطر شده در مسولۀ زیارت قبور ،نگاشتهاند .ایشان در این امر به مساللی
همچون آمار تربیتی و اجتماعی زیارت ،زیارت قبور در کتاب و سنت ،زیارت پیامبر
رفتن بزروان دین ،شد قرحال و شبهات پیرامون آنها پرداختهاند.
در کتاب و سنت ،زیارت ق
 .13ال عیةبالبرزخ  :بسیاری از مشکالت اعتقادی که وهابیان در دنیای اسالم بهوجود
آوردهاند ،در چگونگی دیدواه آنان در مسالل عالم پس از مرگ و ماورا دنیا ،ریشه دارد.
حضرت آیتاللهال،ظمی سبحانی در این کتاب به تبیین حقیقت انسان و رو او،
م
استمرار حیات و بقا رو ب،د از مرگ ،وجود ارتبا بین زندوی دنیوی و اخروی ،انتفاع
اهلبرزخ از اهلدنیا و شبهات آنها پرداختهاند.
ّ
بوبالرا بوبالهبیده :با توجه به اینکه بسیاری از عقاید انحرافی
 .12اعسمیءبالثمث ؛ باإلل
کلمات کلید قی اله ،رب و عبادت میباشد ،حضرت
وهابیت در توحید و شرک ،پیرامون
ق
آیتاللهال،ظمی سبحانی به نگارش این رسالۀ مفتصر اقدام نمودند و در آن به بیان
ت،ر ی  ،حدود و ضوابا این اصطالحات پرداختهاند.

282

حضرت آیتاللهال،ظمی سبحانی م،تقدند عقاید و وفتههای باطل وهابیان موجب
شده است تا افرادی که اسالم را از دیدواه وهابیان مطال،ه کردهاند ،اسالم را دین خش و
جامدی بپندارند که برای همۀ زمانها کارآمد نیست ،بدینجهت نقد افکار وهابیان الزم و
1
ضروری است.

 .1سبحانی ،ج،فر ،آیین وهابیت
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.81

پژوهشنامه نقد وهابیت؛ سراج منیر سال ششمشماره  22تابستان5931
صفحات529-535 :

سلسله گزارشهایی از آثار اهل سنت در نقد افکار وهابیت ()71

گزارشی از کتاب «حسن المقصد فی عمل المولد»
نوشته عبدالرحمن جاللالدین سیوطی
*

م رفی کتاو
کتاب «حسنننبالمقصنندبف بعملبالمولد» در جواز بروزاری مراســم جشــن روز والدت
رسـول خدا  نوشته شده و ادله جواز آن را از سنت نبوی  مطر کرده است .این
کتاب در اصــل پاســفی به رســاله «الموةدبف بالکممبعت بعملبالمولد» تألی تاج الدین
اللفمی اسـت که در حرمت مراسـم جشن والدت نوشته شده است .با توجه به آن که این
نوشته حجم کمی دارد ،بنابراین شایسته است به عنوان «رساله» از آن یاد شود ،هر چند با
تحقیق و ت،لیق به صورت کتاب مستقل چاپ شده است.
یکی از امتیازات کتاب «حسننننبالمقصننندبف بعملبالمولد» این اســـت که نویســـنده،
کتابهای مت،ددی در رابطه با جواز مراســـم جشـــن میالد نبوی  را م،رفی میکند.
ادلهای که در این کتاب مورد نقد قرار ورفتهاند ،همان ادلهای هســـتند که وهابیها برای
بدعت دانســتن مراســم احتفال به آنها اســتدالل میکنندا بنابراین این کتاب از این جهت
برای نقد وهابیت نیز اهمیت دارد.

* سط چهار حوزه علمیه ،استاد حوزه علمیه امیرالمومنین تبریز.

وض یت چاپ
این کتاب در ضـــمن کتاب «ال یویبلتفتیوی» (کتاب الصـــداق ،باب الولیمه) ،بارها
تجدید چاپ شــده اســت .با این حال به صــورت جدا نیز به چاپ رســیده و تحقیق و ت،لیق
توســا علما بر آن نوشــته شــده اســتا از جمله این تحقیقها ،تحقیق «محمد ســ،ید
الطریحی» اســت که از ســوی «مؤســســه البال بیروت» در ســال  1453هجری با قطع
پالتویی ،به چاپ رســیده اســت .تحقیق دیگر را «مصــطفی عبد القادر عطا» بر این کتاب
انجام داده که به صــورت مســتقل در ســال 1125میالدی در دارالکتب ال،لمیه بیروت به
چاپ رسیده است .هممنین کتاب «حسنبالمقصدبف بعملبالمولد» با تحقیق «عبدالقادر
عطا» در سـال 1717ش ،در ضـمن کتاب «الوهیاع بالمتارف :بموسوع بنقدی » و در جلد
اول آن ،توسا کنگره جهانی خطر جریانهای تکفیری ،در قم به چاپ رسیده است.
عبدالقادر عطا ،در تحقیق خود در ابتدای کتاب ،مقدمه مفصلی در جواز جشن ورفتن
نوشــته اســـت که نقدی بر کتاب «االنصنننیفبفعمیبدعلبف بالمولدبمنبالغتوبوباالج یف»،
تألی ابوبکر جزالری اسـت .وی در این مقدمه ب،د از استدالل به آیات قرآن کریم ،روایات
نبوی  و عکر اقوال علمای بزروی هممون ابنحجر عسقالنی ،سفاوی ،قسطالنی و
ابنعباد ،نتیجه میویرد که اصـل جشـن ورفتن مشروع است و آنمه که ممنوع است برخی
از کارهایی اســت که نادانان در این مجالس انجام میدهند .وی به پنج دلیل جواز احتفال -
1
که ابوبکر جزایری رد کرده -پرداخته و نادرست بودن نظریات جزایری را بیان کرده است.
م رفی مؤل
عبدالرحمن جالل الدین سیوطی (م  111ق) ،یکی از علمای بزرگ اهل سنت شاف،ی
اسـت که در علوم مفتل دینی ،از جمله تفسیر و علوم قرآنی ،حدیث و علوم حدیبی ،فقه
و اصـــول فقه ،ادبیات عرب ،تاریخ ،کالم و ...دارای تألیفات مت،دد اســـت .وی نزدی به
 .1در این وزارش به رسـاله «حسـن المقصـد» که در ضمن «الحاوی للفتاوی» ،ج1
چاپ شده ،آدرس داده شده است.
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 ،871-881دارالفکر بیروت1484 ،ق

 755جلد کتاب نوشته است 1و بزروانی هممون ابنعماد حنبلی و شوکانی ،احاطه بر علوم
2
مفتل و دقت نظر وی را ستودهاند.
مهمترین مباحث کتاو حسن المقصد
سـیوطی ،این کتاب را در پاسـخ به سه سؤالی که برای برخی با خواندن کتاب «الموةدب
فيبالکممبعت بعملبالمولد» تألی تاجالدین عمر بن علي اللفمي الســکندری -مشــهور
به فاکهاني -پیز آمده ،نوشته است .سه سؤالی که برای سیوطی مطر کردهاند ،عبارتند
از:
 .1حکم جشن والدت از نظر شرع چیست؟
 .8آیا این کار پسندیده یا مذموم است؟
 .7آیا انجام دهنده این کار مواب میبرد یا خیر؟ (ج)881 ،1
میتوان وفت مهمترین مساللی که در کتاب «حسنبالمقصدبف بعملبالمولد» ،در نقد
کتاب مذکور و پاسخ به این سؤاالت آمده است ،به شر عیل است:

 .1زرکلي ،خیر الدین بن محمود ،اععمم ،ج.751 ،7
 .2جم،ی از نویســندوان ،الوهیاع بالمتارف بموسننوع بالاقدی  ،ج ،1
ف بعملبالمولد».

 ،854مقدمه عبدالقادر عطا بر کتاب «حسنننبالمقصنندب

گزارشی از کتاب «حسن المقصد فی عمل المولد»

ت ری عمل المولد (احتفال)
با توجه به این که یکی از ادله منکران جواز احتفال مولدالنبی  ،انجام عصــیان و
اعمـال منافی شـــرع در این مجالس اســـت ،بنابراین ســـیوطی در ابتدا به ت،ری «عمل
مولدالنبی  »پرداخته و مینویسد« :اصل عمل مولدالنبی  ،اجتماع مردم در ی
مجلس ،خوانـدن قرآن ،روایات و اخبار وارد شـــده در مورد والدت پیامبر خدا  و عکر
م،جزاتی که هنگام والدت آن حضــرت رخ داده ،میباشــد که در ادامه آن مردم اطـــــ،ام
میشوند و از مجلس پراکنده میوردند» .این عمل چون بزروـــداشت پیامبر  و افهار
شادی به خاطر والدت آن حضرت است ،از بدعتهای نیکو است( .ج)881 1
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تاریخچه احتفال میالد نبوی

مؤل م،تقد اســـت اولین کســـی که جشـــن مولدالنبی  را ترویج داد« ،مل ابو
ســ،ید کوکبری بن زینالدین علی بن بکتکین» ،پادشــاه اربل بود .این پادشــاه به جشــن
میالد نبوی اهمیت ویژهای قالل بود تا جایی که ســبا بن الجوزی نقل کرده اســت« :وی
برای اط،ـام در میالد نبوی  ،پنج هزار رأس ووســـفند و ده هزار مر و ســـی هزار
بشقاب حلوا آماده میکرد».
طبق وفته ابنخلکان ،حاف ابوالفطاب بن دحیه وقتی اهمیت دادن این پادشـــاه به
جشن میالد نبوی  را مشاهده نمود ،برای او کتاب «التاویربف بمولدبالبشعربالا یر» را
نوشت( .ج)888 ،1
ادله شیخ تاج الدین لخمی در حرمت احتفال
نویســنده در ادامه ،به حکم شـــیخ تاجالدین لفمی و رســـاله او که در حرمت مراســـم
والدت نوشـته اسـت ،اشـاره و متن رساله او را جهت پاسخ دادن نقل میکند .خالصه ادله
تاج الدین در حرمت جشن والدت به قرار عیل است:
ال ) برای این عمل ،اصلی در کتاب خدا و سنت نبوی و سیره علما نیافتم.
ب) اور بفواهیم برای این عمل یکی از احکام پنجوانه را حکم کنیم ،طبق اجماع امت،
این عمل واجب نیسـت .مستحب هم نیستا چون شرع آن را از ما نفواسته است و صحابه
و تـاب،ین آن را انجام ندادهاند .مبا هم نیســـتا چون نوعی بدعت در دین اســـتا بنابراین
مکروه یا حرام اسـت .اور کسی با اختیار خود از اموال خود برای اهل و دوستانز اط،ام کند
و وناهی در این اط،ام انجام نگیرد ،این عمل ،بدعت مکروه استا ولی اور به این کار عنایت
ویژه داشته باشد و مردم با به زحمت انداختن خود اط،ام کنند یا در این مجالس لهو و ل،ب و
وناه انجام شود یا زنان جمع شوند و بفوانند ،این بدعت حرام است( .ج)887 ،1
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دو اصل بر جواز عمل مولدالنبی

نویســنده در پاســخ به کالم تاجالدین مبنی بر این که هیچ اصــلی از کتاب و ســنت بر جواز
احتفال پیدا نکرده اســـت ،مینویســـد« :نیافتن وی مســـتلزم نبودن اصـــل در کتاب و ســـنت
نیسـت» .وی در ادامه به دو اصل از سنت نبوی در جواز مراسم مولدالنبی  که یکی توسا
ابنحجر عسقالنی و دیگری توسا خود مؤل تبیین شده است ،اشاره میکند)884 ( .
 -8اصل ابنحجر عسقالنی بر جواز مولدالنبی

ابنحجر در پاسـخ به سؤالی در رابطه با عمل مولدالنبی  ،این عمل را جز بدعتهای
حسـنه دانسته است و انجام اصل احتفال در والدت پیامبر  را بدون دخالت اعمال خالف
شــرع و وناه ،جز اعمال حســنه میداند و بر این حکم به روایتی که در صــحیحین آمده اســت
اســتدالل میکند« :وقتی پیامبر خدا  وارد مدینه شــدند ،دیدند یهود در روز عاشــورا روزه
میویرند .از آنها علت این کار را پرســیدند ،وفتند این روزی اســت که خدا فرعون را یرق کرد و
1
موسی  را نجات داد و ما برای شکرانه این ن،مت روزه میویریم».
ابنحجر از این اصل که در سنت نبوی  آمده است نتیجه میویرد که انجام شکر
برای هر ن،متی در روزهای م،ین مشـــروع اســـت و از بزرگترین ن،متهای الهی ،وجود
مقدس پیامبر خدا  اســت که برای شــکرانه آن در روز والدتز ،روزه ،صــدقه ،اط،ام،
قرالت قرآن و ...مشروع است)885 ( .
 -2اصل سیوطی برای مشروع بودن عمل مولدالنبی

 .1البته روزه روز عاشـــورا ب،دها توســـا بنیامیه برای شـــکرانه قتل فرزند پیامبر ،امام حســـین  انجام ورفتا بنابراین برای
مفالفت با قاتالن فرزند پیامبر خدا  ،روزه ورفتن در این روز از نظر شی،ه مکروه است.

گزارشی از کتاب «حسن المقصد فی عمل المولد»

خود نویسنده نیز برای امبات مشروعیت احتفال در والدت نبوی  ،از روایتی که در
صـحی مسـلم وارد شده ،استفاده نموده است .در این روایت شفصی از پیامبر خدا 
در مورد فضـیلت روزه در روز دوشنبه سؤال میکند ،آن حضرت جواب میدهد« :ذلک یوم
ولادت فیها این روزی اســـت که من در آن روز متولد شـــدهام» .مؤل با تأکید بر این که
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زمانها و مکانها به خودی خود دارای شــرافت خاصــی نیســتند ،بلکه م،انی که در آنها
هسـت ،آنها را افضل از دیگر مکانها و زمانها میکند ،مینویسد« :از روزه روز دوشنبه و
فضــیلت آن به خاطر والدت آن حضـــرت ،میتوان اســـتفاده نمود که ماه و روز والدت آن
حضـرت در بین ایام سـال دارای شـرافت و فضیلت است و اعمال عبادی هممون روزه و
اط،ام در آن فضیلت دارد»( .ج)883 ،1
بدعت بودن عمل مولدالنبی

ســـیوطی در نقد کالم تاجالدین -که جشـــن والدت را جز بدعتهای مکروه و حرام
دانســـته بود ،-نفســـت کالم بزروانی هممون نووی ،عزالدین بن عبدالســـالم ،بیهقی و
شاف،ی را در مورد این که بدعت به حسنه و قبیحه یا به احکام خمسه تقسیم میشود ،نقل
میکنـدا ســـپس نمونـههایی از بدعتهای حســـنه (مانند :احداث مدارس ،نماز تراوی ،
محافل منافره دینی و هر احسانی که در زمان صحابه نبود) را میشمارد و نتیجه میویرد
که هر بدعت و امر جدیدی که مفال با کتاب یا سنت باشد بدعت قبیحه و هر امر حادمی
که مفال کتاب و سنت نباشد ،بدعت حسنه استا بنابراین امر احتفال ،مفال کتاب و
سنت نیست و بدعت نیکو است( .ج ،1ص )887-885
کارهای خالف شرع در مراسم مولدالنبی 
نویســنده هممنین در ادامه به این نکته اشــاره دارد که اصــل احتفال در مولدالنبی 

مشـروع اسـتا ولی کارهایی که خالف شرع و وناه است نباید در آن باشد .از طرفی یادآور
میشـود که وجود این کارها باعث نمیشود که ما اصل ی موضوع را ییرمشروع بدانیما
چنـانکـه واهی برخی وناهان در نماز جم،ه و اجتماع نماز تراوی دیده میشـــودا ولی این
م،اصی باعث نمیشود که اصل نماز جم،ه و تراوی ییرمشروع باشد( .ج)883 ،1
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بایدها و نبایدهای جشن والدت
سـیوطی در ادامه به محتوای مراسم والدت پیامبر  اشاره میکند و اعمالی مانند
تالوت قرآن ،اط،ام ،صـدقه ،مد پیامبر  ،عکر زهد و زندوی پیامبر  را شـایسته
این مراسم میداند .در مقابل وناهانی مانند ووش دادن به لهو و ل،ب ،رق و امبال آن را
شایسته این مجلس نمیداند( .ج)882 ،1
اصلی دیگر از سنت نبوی بر جواز جشن میالد
نویســـنده در پی ادله جواز احتفال ،به اصـــلی دیگر از ســـنت نبوی در رابطه با جواز احتفال
اشــاره میکند .روایتی از انس بن مال که بیهقی نقل کرده اســت که «ان النبی  عق عن
نفسااه بعد النبو »ا ی،نی پیامبر خدا  ب،د از رســیدن به نبوت ،برای خود عقیقه عب کردند.
این در حالی اسـت که در اخبار وارد شده که عبدالمطلب هنگام والدت آن حضرت عقیقه کرده
بودا بنابراین تکرار عقیقه توسـا آن حضـرت به خاطر افهار شـکر بر خلقتز است و این عمل
ایشـان ،الگو برای امت اسـت .از این جهت بر ما الزم اسـت در روز والدت آن حضرت با اط،ام،
اجتماع ،قربانی کردن و امبال این کارها ،افهار شادی و شکر کنیم( .ج)875 ،1
اقوال علما در مورد جواز عمل مولدالنبی

گزارشی از کتاب «حسن المقصد فی عمل المولد»

ســـیوطی ،کتـاب را بـا م،رفی عـدهای از علمـا که در رابطه با مولدالنبی  کتاب
نوشتهاند ،به پایان میرساندا از جمله:
 -1حاف شـمسالدین الجرزی الشــاف،ی ،در کتاب عرفبالتهریفبایلمولدبالشننریف به
این موضــوع پرداخته و روایت تففی عذاب ابولهب در شــبهای دوشــنبه ،به خاطر آزاد
کردن کنیز خود هنگام بشـارت به والدت آن حضـرت ،را دلیل بر جواز و استحباب مراسم
مولدالنبی  میداند.
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 -8حاف شمسالدین بن ناصرالدین دمشقی در کتاب موةدبالصیدیبامولدبالهیدی ،به
این موضـــوع پرداختـه اســـت .وی نیز خبر تففی عذاب از ابولهب را آورده و در مورد آن
اش،اری نیز سروده است.
 -7کمالالدین ج،فر بن م،لب األدفوی الشــاف،ی ،که در کتاب الایلعبالسننهعد در مورد
جواز عمل میالد پیامبر  افهار نظر کرده است( .ج ،1ص )871-875
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ملخص المقاالت
دراسة آلراء الوهابیة حول اآلیة
َ
َ َ ب ش
َ ه َ ب ه َ
َ
ش
قَلل يَل أُّيَل امللؤا أيُكش يأ ِِتِن بعر ِشهَل:...
ِ ِ

رأي العروسي نموذجا

أحـد األدلـة التي یطرحهـا مشـــایخ الوهـابیـة لتحریم طلب الحاجات من أولیا الله في
األمور الفارجة عن قدرا البشــر ،هو قولهم أنها مما ال یقدر علیها لال الله ،ألنه ال یجوز
ً
طلب الحاجات من األولیا و ی،دون علك شـرکا .ال،روسي من مشایخ الوهابیة و قد أورد
هذه اآلیة الشریفة في کتابه ،و قام بتفسیرها و تأویلها بفالف ما عهب للیه مفسرو أهل
الســـنـة ،في حین أن هـذه اآلیـة تنقض أقوال الوهابیین .لع لن النبي ســـلیمان (علیه
الســـالم) یطلب من اآلخرین أن یأتونه ب،رش بلقیس ،بینما هذا األمر هو خارج قدرات
اإلنســـان ال،ـادي .في هـذا المقـال نشـــر هـذه اآلیـة و نبین موق،ها من وجهة نظر
الوهابیین ،و نرد علی الشـــبهات التي یبیرها ال،روســـي .و نببت أن ما یزعمه الوهابیون
بشأن هذه اآلیة ال أساس له من الصحة و یفتقر للی الدلیل القاطع.
الکلمات المفتاحیة :الوهابیة ،الطلب من األولیا  ،سلیمان ،عرش بلقیس ،ال،روسی.

مدخل إلی التیار الفکري اللیبرالي السعودي
ً
ً
من األمور التي أمـارت لغطا و جدال في ال،ربیة الســـ،ودیة في الســـنوات األخیرا فهور
التیار اللیبرالي الســـ،ودي و حجم النفوع الذي یتمتع به و مراحله و ان،کاســـاته علی آل
ً
سـ،ود .علی الریم من لنکار الب،ض لوجود هذا التیار أصـال في الس،ودیة ،لال أن هنا
من ی،ترف بوجوده و یتحدث عن اتســـاع نفوعه .من بین ال،وامل التي مهدت النتشـــار
التیار اللیبرالي في ال،ربیة السـ،ودیة المناخ المتأزم الذي ساد عقد التس،ینات من القرن
الماضـي ،و دعوات ب،ض الوهابیین للقیام بمراج،ة فکریة ،و حالة التغریب التي ت،یشها
األسـرا السـ،ودیة المالکة ،و اکتشاف النفا و دخول الید ال،املة األجنبیة للی الس،ودیة
بأفکارها المتنوعة ،و السـیاسـات الصـارمة و المتشددا التي تتب،ها المؤسسات الوهابیة
مع الناس ،و فت أبواب اإلنترنیت علی مصـراعیها أمام الشـ،ب السـ،ودي .من القضایا
األخری عات الصـلة بهذا التیار ،ت،دد مشارب اللیبرالیین الس،ودیین ،و طبی،ة عالقاتهم
مع الجامیین و الصحویین.
الکلمالات المفتالاحیالة :اللیبرالیون الســـ،ودیون ،ال،ربیـة الســـ،ودیـة ،التیـارات الفکریــة
الس،ودیة ،الوهابیة.
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التفتیش عن دور الغرب في نشر التیارات التکفیریة
یتمبـل دعم الغرب للجمـاعـات التکفیریـة علی صـــ،یدین البرمجیات ( )softwareو
المکونـات الصـــلبة ( .)hardwareفي مجال البرمجیات ،ی،مل الغرب تارا علی دعم
وســـالـل اإلعالم من أجـل تغییر وجهـة الرأي ال،ـام ،و تـارا أخری من خالل جماعات
الضـغا (اللوبي) في المنظمات الدولیة ،أو تقدیم الدعم االسـتفباراتي و االستشاري أو
قد یصــل األمر للی فرض عقوبات ضــد من ی،ادي للتکفیریین .أما الدعم علی صــ،ید
المکونات الصــلبة ،فیتم عبر الدعم التســلیحي المباشــر أو تقدیم تســهیالت في مجال
ً
نقل المسـاعدات اللوجســتیة من البلدان األخری للی الجماعات التکفیریة و أخیرا ،عبر
القیام بحمالت عسـکریة ضـد مناولي التکفیریین ،للمساعدا في انتشار هذه التیارات و
تمددها .یحاول هذا البحث عبر مقاربة وصفیة تحلیلیة لمبات وجود أنواع مت،ددا للدعم
الذي تقدمه الدول الغربیة للتیارات التکفیریة.
الکلمات المفتاحیة :الغرب ،السلفیون ،التکفیریون ،الدعم.
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بحث في رأي الوهابیة حول اآلیة  791من سورة األعراف
ً
لحـدی اآلیـات التي یتفـذهـا الوهابیون دلیال علی تشـــریك بقیة المســـلمین بســـبب
تفســـیرهم الفـاطئ لها آیة «والذین تدعون من دون الله عباد امبالکم» .یســـ،ی هذا
المقـال للی تحلیـل الم،اني المت،ددا لکلمة «دعا » و کذا توضـــی مفهوم عبارا «من
دون اللـه» و کلمة «عبادا» من أجل الرد علی الشـــبهات المبارا حول هذه اآلیة .علی
النقیض مما ت،تقده الوهابیة ،لن أي طلب محض للمســلمین من األ نبیا و الصـالحین
ً
ً
ال یرادف م،نی ال،باداا و بالنتیجة ال ی،د شرکا عبادیا ،ما ی،ني أن القاعدا التي استندت
للیها الوهابیة في تفسیرها لآلیة ییر صحیحة.
الکلمات المفتاحیة :االستغامة ،الدعا  ،من دون الله ،ال،بادا.
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رأي الشوکاني في مسألة بناء القباب و األضرحة
«دراسة نقدیة»
ی،تبر الســـلفیون الوهابیون و في مقدمتهم ابن تیمیة و أتباعه ،البنا علی األضـــرحة و
القبور من مظـاهر الکفر و الشـــر ا و علی هــذا األســـاس ،یشـــبهون قبور األنبیـا و
الصالحین بأومان المشرکین ،و ی،تقدون أن زیارا المسلمین لهذه األماکن بمبابة عبادا
ألصــحابها .نفس الرأي ی،تقده الشــوکاني من وحي تأمره بال،قیدا الوهابیة ،حیث یحرم
بنـا القبـاب و األضـــرحة علی القبور و یصـــفها بالبدعة .و یذهب للی أن بنا القباب و
األضـــرحـة هي فتنـة کبری الغرض منهـا تضـــلیل األمة اإلســـالمیة ،و هي ب،د ،ل،بة
شـــیطانیة خطیرا لحرف المســـلمین .و إلمبات زعمه هذا یســـت،رض ب،ض األدلة مبل
لجماع األمة و الروایات و الوقوع في الشر  .المقال الحاضر دراسة نقدیة ألدلة الشوکاني
في موضوع بنا القباب و األضرحة.
الکلمات المفتاحیة :بنا القباب و األضرحة ،الشوکاني ،الوهابیة ،الشر .
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الحروب االیدیولوجیه لتنظیم القاعده فی شبه الجزیره
العربیه داخل البالد وخارجها
ت،تبر دراســة أفکار و نشــاطات فروع تنظیم القاعدا في البلدان اإلســالمیة من األشــیا
الضـــروریة األســـاســـیة في المنطقة .ی،ترف روبین ســـیمکاکس في مقالة تحت عنوان
( )AQAP’s Ideological Battles at Home and Abroadأن تنظیم
القاعدا في شــبه الجزیرا ال،ربیة عبارا عن جماعة قویة ،مم یناقز ال،ملیات ال،سـکریة
التي نفـذهــا ،و یشـــیر للی النفوع الـذي یتمتع بـه في الیمن ،للی جــانـب بــاقي العبیــه
ً
السـیاسـیین مبل اإلخوان المسـلمین و الحومیین ،مؤکدا في الوقت نفسـه علی الشـرخ
الذي حدث بین أیمن الظواهري و أبي بکر البغدادي .ب،د علك یســـت،رض ب،ض األدلة
علی التقـارب القـالم بین تنظیم القـاعــدا في شـــبـه الجزیرا و بین داعز .و في ختــام
المقـال ،یفنـد الرأي القـالـل بـأن تنظیم القاعدا في شـــبه الجزیرا ال،ربیة له ارتباطات
بتنظیم داعز .و من مم ینوه للی نفوع تنظیم القاعدا في شبه الجزیرا في بالد الیمن و
ً
ً
تـأمره بتنظیم داعز ،لیتنـاول تـالیـا حرکـة الحومي ،م،تیرا أن هـذه الحرکـة هي نتیجة
طبی،یة لشیوع الفقر و تفاقم المشاکل السیاسیة في هذا البلد.
الکلمات المفتاحیة :القاعده ،الس،ودیة ،النشاطات ،داعز ،الیمن ،الحومیون.
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Abstracts

To study the ideology and the activities of Alqaedah groups
in Islamic countries is one of the regional necessities. In his
paper (AQAP’s Ideological Battles at Home and Abroad),
Robin Simcaks claims that the Saudi Alqaedah is very
powerful. He reviews their operations, and refers to
influence of this group in Yemen, accompanied by other
counterparts like, Muslim Brotherhood and Huthies. He
also mentions the separation between Aiman Al Zawaheri
and Abubakr Baqdadi. Based on some evidences he talks
about closeness of Saudi Alqaedah and ISIS, but at the end
he rebuttals the theory that the two groups have joint each
other. And then by referring to influence of Saudi Alqaedah
in Yemen and impact of ISIS on it, he reviews the Huthy
movement in Yemen. He maintains that the Huty
movement is the natural outcome of poverty and political
problems in Yemen.
Keywords: Alqaedah, Saudi Arabia, Activities, ISIS,
Yemen, Huthies.
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Salafi Wahhabites leaded by Ibn Teymieh and his followers
holds the belief that all the constructions and shrines on the
tombs are indicators of infidelity and polytheism.
Therefore, they believe that all shrines of the prophets and
the righteous resemble idles for infidels and the presence of
the Muslims in such places are form of worshipping.
Influenced by the Wahhabites, Shokani thinks that
constructing dome and shrine on tombs is heresy and
unlawful. He considers such constructions as a massive
conspiracy organized by Satan to mislead the Islamic
nation. To substantiate his claim, he uses arguments such
as unity of the Islamic nation, and he also refers to
narrations about polytheism. The present paper deals with
reviewing and criticizing Shokani’s arguments in the issue
of constructing dome and shrine.
Keywords: Constructing dome and shrines, Shokani,
Wahhabites, Polytheism.
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Abstracts

One the verses that is explained incorrectly by Wahhabites,
and based on this wrong understanding accuse other
Muslims of polytheism is the verse «verily those whom ye
call upon besides Allah are servants similar to you «. The
present writing tries to dispel the doubts casted on the
verse. In doing so we analyze the different meaning of
“calling upon (pray)” and also clarify the concept of
“besides Allah” and “worship”. In contrary to the claim of
Wahhabites, mere requesting from the prophets and the
righteous is not an act of worshipping; hence, it cannot be
regarded as polytheism in worshipping; the foundation of
Wahhabites ideology regarding this issue is very shaky.
Keywords: seeking help, pray, besides Allah, worship.

6

The West supports the takfiri groups in two areas of
hardware and software. In the area of software, they
sometimes try to alter the public opinion via mass media,
and sometimes by lobbying in the international
organizations, providing them with intelligence and
military counselor, and even putting sanction on their
opposing countries the West supports Takfiri groups. In the
area of hardware, they provide the takfiri groups with direct
weapon supplies and assist them in transporting helps from
other countries, and finally, by military attack on takfiri
enemies, the West promotes Takfiri movements in the
region. Using a analytic- descriptive approach, the present
paper attempts to prove the existence of different kinds of
western help for Takfiri movements.
Keywords: The West, Salafism, Takfiri, support.

Siraj-e-Monir
Sixth Year, No 22, Summer 2016

5

Abstracts

Presences of liberal movement, the extent of its influence,
its evolution, and its impact on the royal Family (Ale-Saud)
have been some of the controversial issues for the last few
years. Although some deny the presence of such movement
in the Saudi Arabia, some others have acknowledged it and
have spoken its extent of influence. The chaotic situation of
1990s, some of the Wahhabis’ reconsideration of their own
ideology, westernization of the royal family, discovery of
oil, and immigration of work force in Saudi with divers
thinking background, harsh treatment of Wahhabites
institutions toward people, accessing internet in the country
are some of the factors that paved the way for liberalism in
Saudi Arabia. The diversity of liberalist and the quality of
their relations with Jaamis and Sahvis are two related
issues.
Keywords: Saudi liberals, Saudi Arabia, Saudi intellectual
movements, Wahhabites.
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Sixth Year, No 22, Summer 2016

One of the arguments of Wahhabites against requesting and
asking the Godly Men for our needs is the fact that
answering these requests is out of human ability, that is to
say, these are the kind of issues that only God has the ability
to do (things that just God can do). Requesting from Godly
Men is not permissible and is considered polytheism. Alarusi is one of the Wahhabites scholars that has included
the given verse in his book and has interpreted it differently
from the mainstream of Sunni interpreters. This verse
contradicts Wahhabites viewpoint. Based on this verse,
although bringing a throne from a distant land in a few
seconds is out of the power of an ordinary human, Prophet
Solomon asks for Belqays’s throne. In the present writing
the verse has been elaborated on and the viewpoints of
Wahhabites and doubts casted by Al-arusi regarding this
issue has been reviewed. The claim of Wahhabites about
the verse is not supported with solid arguments.
Keywords: Wahhabites, requesting from Godly Men,
Solomon, the throne of Belqays, Al-arusi.
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