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صفحات3-1:

ا سع ستع پی ن
ل
گ
ی
ر بطه آ ود و ا مار ر ا س
آل سعود خاندانی است منسوب به سعود بـن محمـد بـن م ـرن .در سـال  3321ه.ق.
محمد بن سعود ،حکومت منط ه درعیه عربستان را در دست گرفت و با پیوند این خانـدان
با محمد بن عبدالوهاب در سالهای  3306تا  3374ه.ق .وارد کشورگشایی و حکومت بـر
منط ه ای از نجد عربسـتان شـد .ایـن خانـدان در دورهای ( 3133-3210ه.ق ).کـامال از
حکومت در عربستان محو ،و به خارج از شبهجزیره تبعید شدند ،ولی در سال  3133ه.ق.
فرمانروایی این خانـدان بـا کمـن انگلسـتان شـدت گرفـت و در ایـن سـال عبـدالعزیز بـن
عبدالرحمن که در کویت تبعید بود وارد منط ه نجد شد .دولت بریتانیا برای مهار عربستان
مشاورانی را در دربار عربستان گماشت تا ضمن اطالع از اوضاع دربار ،نظرات خود را هـم
بر حکمرانان سعودی دیکته کند .یکـی از ایـن مشـاوران شکسـ یر (3330-3167م ).نـام
داشت .این مشاور به حدی به دربار نزدین شده بود که عالوه بر مسائل سیاسی در مسائل
نظامی هم مشورت میداد و حتی شخصا در جنگهـای سـعودیان شـرکت میجسـت کـه
سرانجام در جنگ میان آل سعود و آل رشید کشته شد.
پـس از کشـتهشــدن شکسـ یر ،انگلســتان هـاری سـنت جــان بریجـر فیلبــی (-3110
3374م ).را که تظاهر به اسالم میکرد و خود را عبداللـه نام نهاده بـود ،بـه آنجـا فرسـتاد
تا آل سعود را بر عثمانیها و همپیمانانشان بشوراند .ارتباطات بین فیلبی و عبدالعزیز بنا بر
خواست انگلیس فراتر از مشاوری عادی پیش رفت و به عضویت شورای خصوصی پادشاه
عربستان درآمد  ،به نحوی که عبدالعزیز بعدها درباره او مـیگفـت« :در فـت نجـد ،فیلبـی
بسیار به من کمن کرد و در راه مـا مجاهـدتهای بسـیاری انجـام داد» .خـود فیلبـی هـم
درباره روابطش با عبدالعزیز میگوید« :سی وشش سـال بـا عبـدالعزیز آشـنا بـودم کـه ایـن

نصف زندگی وی است؛ و در بیست وسه سال اخیر ،همیشه با او بودم و ارتباط ما هـی گـاه
قطع نشد».
انگلستان همچنین پیمانهایی نهانی مبتنی بر وعدههایی بـا عبـدالعزیز منع ـد کـرد و
حکومت او را بر نجد و احساء و قصیم و ُج َب ْیل به رسمیت شناخت و کمن مالی هنگفتـی
برای او ارسال کرد و او را برای تصرف سراسر احساء یاری داد .انگلستان به این وسیله هم
از نفوذ ترکهـای جـوان و آلمـان در سـواحل خلـیس فـاری جلـوگیری کـرد و هـم امتیـازی
پرارزش از ابنسعود به دست آورد .در پیمانی که در 3111ه.ق3330 /.م .میان سرپرسـتی
کاکس از سوی انگلستان و عبدالعزیز منع د گردید ،م رر شد ابـنسـعود بـر سـرزمینهای
«حمایتشده» بریتانیا در شبهجزیره عربستان نتازد ،امتیازی در نجد به دشـمنان انگلـیس
ندهد ،جانشین خود را از میان دشمنان آن برنگزیند ،سیاست خارجی خود را بـا انگلسـتان
هماهنگ کند و در خصوص آن با این کشور به توافق برسد و در برابر ،انگلستان هر سـال
شصتهزار لیره به عبدالعزیز پرداخت کند.
و سرانجام در  22جمادیالثانی  3122ه.ق 6 /.ژانویـه 3327م .عبـدالعزیز بـه عنـوان
سلطان حجاز و نجد و ملح ات آن بر تخت نشست .ین ماه بعد ،دولت اتحاد شـوروی بـه
عنوان نخستین کشور بزرگ ،دولت ابـنسـعود را بـه رسـمیت شـناخت و هیئـت نماینـدگی
سیاسی این کشور برای نخستین بار وارد جده شد .در رجب  3120ه.ق /.ژانویـه 3326م،.
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پادشاهی رسمی ابن سعود بر حجاز و نجد و مناطق پیوسته به آن اعـالم شـد ،و در نهایـت
در جمادیاالول  3102ه.ق /.س تامبر 3312م .فرمان یک ارچهکردن سرزمینهای تحـت
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سلطنت شاه صادر شد و کشـور از آن پـس بـه نـام «کشـور پادشـاهی عربسـتان سـعودی»
خوانده شد.
بعد از جنگ جهانی دوم ،انگلستان ،که ضعیف شده بود ،جای خود را بـه آمریکـا داد.
با آغاز جنگ جهانی دوم ،عبدالعزیز اعالم بی طرفی کرد ،ولی ورود آمریکا به جنگ و نیـاز
شدید متف ین به نفت باعث شد عبدالعزیز خواهناخواه به اردوی متف ـین گـرایش یابـد .وی
در جمادیاالول  3172ه.ق /.مه 3321م .با عربستان سعودی روابط سیاسی برقرار کرد و

در همین سال نام «شرکت نفا استاندارد عرب ـ کالیفرنیا» به «شرکت نفت عـرب ـ آمریکـا»
(آرامکو) تبدیل شد و آمریکا برای هدایت عملیات جنگـی در ایـن سـوی جهـان ،پایگـاهی
هوایی در ظهران عربستان تأسیس کرد ،ولی این مطلب برای افشانشدن ن ـ بیطرفـی
ابنسعود کامال پنهان ماند .این روزگار را در ح ی ت باید پایـان سـلطه بریتانیـا و آغـاز نفـوذ
ایاالت متحده آمریکا در عربستان دانسـت و هـماکنـون نیـز ایـن خانـدان بـا حمایتهـای
آمریکا به جنایتها و خیانتهای خود علیه امت اسالمی ادامه میدهند که در شـماره بعـد
به آن میپردازیم.
به تعبیر حضرت امام خمینی« :کلیدداران کنـونی کعبـه لیاقـت میزبـانی سـربازان و
میهمانان خدا را ندارند و جز تأمین آمریکا و اسرائیل و ت دیم منافع کشورشان به آنان کاری
از دستشان برنمیآید».
جانشین سردبیر

سرمقــاله
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صفحات17-77:

مصاحبه با شیخ عماد قندیل مصری،
رئیس جمعیت دوستداران عترت محمدی
لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟ و دربااره فعالیتهاای سیاسای خاود توضای
دهید؟

بنده عمـاد قنـدیل ،رئـیس جمعیـت دوسـتداران عتـرت محمـدی در مصـر هسـتم .در
خانوادهای بزرگ شدم که از فعاالن اخوانالمسلمین بودنـد و در سـال  3370پـدرم همـراه
رهبران اخوان دستگیر شد .بنده از دانشکده تجارت در سال  3367فارغالتحصیل شـدم و
در آن زمان حرکتهای اسـالمی در مصـر جریـان داشـت و بسـیاری از ایـن حرکتهـا بـه
جریان اخوان المسلمین پیوستند .از جمله این جریانها ،جریان التکفیر والهجرة به رهبری
شکری مصطفی بود ،که معروف به جماعة المسلمین اسـت و بنـده هـم از فعـاالن اصـلی
این گروه بـودم .بـه نظـر ایـن گـروه ،مسـلمانان ف ـط در ایـن جریـان منحصـر میشـوند و
رهبرشان ،امام اعظـم اسـت و پیـروی از وی واجـب اسـت و مـردم را بـه ایـن فکـر دعـوت
میکردند.
آیا فعالیت شما منحصر به جماعاة المسالمین (التکفیار والهرار مصار باود یاا در
سایر کشورها هم فعالیتی داشتید؟

انور سادات در سال  3313دستور دستگیری رهبران گروه را صادر کرد و از جملـه ایـن
افراد بنده بودم .ما ،قبل از دستگیری ،از مصر خارج شدیم و به عراق رفتیم .در آن زمـان،
بنده کارمند حکومت بودم و س س به عراق مهاجرت کردیم و در شهرهای مختلـف عـراق

بودیم ،از جمله :بغداد ،شعله ،األنبار ،ابوغریب و  . ...حرکت و جریان ما سـری بـود .بنـده
مسئول این گروه در عراق در شهر فلوجه ،ابوغریب و نیمی از بغداد بودم.
در ابتدای سال  ، 3311امیر مسئول التکفیر والهجرة از اردن ،سوریه و عراق به بغـداد
آمد و بنده همراه ایشان برای شرکت در اجتماعی به فلوجه رفتیم و دربـاره برخـی مسـائل،
حرفهایی بین ما رد و بدل شد ،و بنده بـا برخـی مواضـع وی مخالفـت کـردم ،از جملـه در
خصوص اطاعت کامل از گروه و اینکه هر شخصی را مسئول گـروه بگویـد شـما بایـد او را
ترور کنید و  . ...مباحثه و جد لی بین ما رخ داد ،که البته بنده به آثار مخالفت بـا ایـن امـور
واقف بودم.
آیا جریان اخوانالمسلمین با گروه شما به عنوان زیرمرموعهاش همچنان ارتباا
و برنامهای داشت؟

بله؛ و از جمله برنامههایی که اخوان برای زیرمجموعههایش داشـت ایـن بـود کـه هـر
کس در هر شغلی که مشغول بود باید حدود  74الی  77درصد از ح ـوق ماهیانـهاش را بـه
آنها می داد و بنده در بسیاری از مواقع ،بیشتر از این درصد نیـز بـه آنهـا پـول مـیدادم و
پول را به گروه التکفیر والهجرة میدادم.
چه شد که شما از این جریان کنارهگیری کردید و جدا شدید؟

بعد از آن جریانی که برایم پیش آمد و با مسئول گروه مخالفتهـایی کـردم ،شـروع بـه
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مطالعه کتب فراوانی کردم و پرسشهای بسیاری به ذهنم خطور کرد .با یکی از مسـئوالن
بلندپایه اخوان این پرسشها را در میان گذاشتم که به من پاسخ دهد و  7ماه از آن جریـان
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گذشت و هی پاسخی به پرسشهای اعت ادی و  ...من ندادند .از آن به بعد گفتم که مـن
دیگر در سازمان اخوان نیستم و از عراق خارج شدم و به مصـر بازگشـتم .چـون مانـدنم در
عراق خطرناک بود و میدانستم که آنها حتما تصمیم به قتل من دارند ،و در حین رفتـنم
به بغداد با خدا مناجات میکردم و گریـه میکـردم کـه خـدایا خـودت راه درسـت را بـه مـن
نشان بده.

چرا گروه التکفیر والهرر به طور کلی تشکیالتش را از اخوانالمسلمین جدا کرد؟

سبب جدایی شان از اخوان این بود کـه بزرگـان التکفیـر والهجـرة اختالفنظرهـایی بـا
سران اخوان داشتند ،از جمله این اختالفنظرهـا ایـن بـود کـه شـکری مصـطفی و سـران
التکفیــر والهجــرة در حاکمیــت مرشــد عــام اخــوان تشــکین میکردنــد و معت ــد بودنــد،
همان طور که باید حکومت اسالمی از طرف خداوند باشد ،باید امیر و رهبـر ایـن حکومـت
اسالمی هم دلیلی از طرف خداوند داشته باشد .همین امر باعـث شـد بـین گـروه التکفیـر
والهجرة و اخوانالمسلمین اختالف ایجاد شود و شکری مصطفی از آنها جدا شود.
بازگردیم به ماجرای بازگشت شما از عراق به مصر؛ شما بیان کردیاد کاه باه سابب
تحت تعقیببودن از جانب حکومت ،به عراق مهاجرت کرده بودید .به هنگام بازگشت به
مصر حکومت وقت مصر چه عکسالعملی نشان داد؟

بنده در سال  3311به مصر برگشتم .در بدو ورود بالفاصله دستور بازداشت من صـادر
شده بود و به دادگاه رفتم .در دادگاه به آنها گفتم کـه مـن کـال از گـروه اخوانالمسـلمین
جدا شدهام و مستنداتم را به آنها نشان دادم .آنها مرا آزاد کردند و مـن بعـد از آزادی بـه
زندگی عادی برگشتم و منتظر بودم که آنچه از خدا خواسـته بـودم ،زمینـهاش بـرایم مهیـا
شود.
فضای مصر در آن دوران چگونه بود؟

سـلفی های اخـوانی فضـای ســنگینی را در مصـر بـه وجــود آورده بودنـد .بـرای مثــال،
نویسنده ای در مصر بود به نام عبدالرحمن شرقاوی .وی به امـامالمت ین معـروف بـود و در
روزنامه االهرام م الههایی چاپ میکرد ،و در همین حین حرکتهای اسالمی مختلـف در
مصاحبه با شیخ عماد قندیل مصری

مصر دچار اختالف نظرهای فراوانی شده بودنـد ،از جملـه اینکـه شـیخ قرضـاوی و غزالـی
عبدالرحمن شرقاوی را تکفیر کردند.
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با توجه به تکفیر افراد و تندرویهایی کاه از اخوانالمسالمین دیاده میشاود ،بایاد
گفت آنها تا حدودی به وهابیت نزدیک شدهاند؟

ابوالفتوح رسما اعالم کرد که عدهای از اخوانالمسلمین وهابی هستند .وقتی با آنهـا
مواجه میشـدیم میدیـدیم کـه هـر آنچـه وهابیهـا بـه آن اعت ـاد دارنـد آنهـا نیـز بـه آن
معت دند ،اما فرقشـان بـا وهابیهـا ایـن اسـت کـه اخوانیهـا در بیـان نظراتشـان در مـوارد
بســیاری ت یــه می کننــد؛ و دیگــر اینکــه بــرخالف وهابیــت کــه داعیــه دینــی داشــتند،
اخوانالمسلمین هم و غمشان مسائل سیاسی بود .اما در این اواخر هر دوی آنها همسـو
شدهاند و هم وهابیها و هم اخوان به مسائل سیاسی اهمیت میدهند.
چه عاملی سبب شد از سلفیگری دست بردارید؟

تا موقعی که در دانشگاه بودم با روایـت «کتاب الله و عترتی اهل بیتیی» برخـورد نکـرده
بودم .وقتی این روایت را شنیدم فهمیدم که مصداق اصلی کتاب خداونـد ،اهـل بیـت

هستند و من بسیار مجذوب این حدیث شدم و بر دلم نشست و این روایت را دو روز بعـد از
ورودم به مصر دیدم .هر کس از اخوان جدا می شود تا بخواهد به گروه دیگری ملحق شود
طبیعتا ین تا دو سال طول می کشد ،اما برای من ف ط دو روز طول کشید و با ایـن روایـت
آشنا شدم.
اخوان المسلمین بر افرادش حرام کرده بود که از چیزی خـارج از نظـام فکـری اخـوان
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اطالع پیدا کنند و هر کس موضوعات خارج از تفکرات اخوان را پیش میکشـید در میـان
اخوان به عنوان بدعتگذار شناخته میشد.
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بنده کتاب تفکیر الفلسفی فی االسالم  ،اثر عبدالحلیم محمود را ،که از شـیوخ األزهـر
بود و جایگاه بسیار برجسـته ای در بـین اخـوان داشـت ،مطالعـه کـردم .وی در ایـن کتـاب
درباره منشأ پیدایش گروههای اسالمی بحث کرده است .همچنین ،در این کتـاب ،بحثـی
درباره اهل بیت دارد و تمامی اسامی اهل بیت را بـهترتیب در قسـمتی ذکـر کـرده
است و چون من به دنبال دلیل محکمی از منابع مورد قبول اخـوان بـودم از کتـاب ایشـان
استفاده کردم و مطالبی برایم روشن شد.

د ر قلب من مست ر شد کـه دالیـل تبـاهی مسـلمانان در ایـن اسـت کـه در زمـان اهـل
بیت از ایشان تبعیت نداشتند .این امر آنقدر برایم مهم شده بود که کتاب المراجعات
همیشه همراهم بود و مطالعه می کردم و بسیاری از ح ایق که بر من کتمان شده بود برایم
روشن شد؛ و این ع یده خیلی س ریع تبدیل به ی ین شد ،به طوری که من هنوز این مذهب
را ن ذیرفته بودم و قبل از پذیرفتن این مذهب خواب حضرت زهرا را دیدم و هرچه دارم
مدیون حضـرت زهـرا هسـتم .بعـد از اینکـه خـودم در تمـام مسـائل بـه ی ـین رسـیدم،
روشنگری در پیش گرفتم و به محکومیت تکفیریها نزد اطرافیان ،خانواده ،فامیل و یکی
از دوستانم ،که در گروه التکفیر والهجرة بود ،پرداختم.
لطفا کمی از فضای اطرافتان بعد از جدایی از تکفیریها در مصر بگویید؟

بعد از مدتی جدایی از تکفیریهای مصر ،با گروهی آشـنا شـدم کـه رفـتن مـن در ایـن
گروه سبب آشناییام با خانواده شیرازیها (آیتالله سید محمد و سـید صـادق شـیرازی) را
مهیا کرد .شخصی به نام محمدحسن ،که بحرینیاألصل بود ،واسطه آشنایی ما با جریـان
شیرازیها شد .وی در مصر مبحث والیت ف یه را برای مـا تـدریس میکـرد .محمدحسـن
خواستار مهیاشدن من برای مالقات با شیرازیها شد و گفت برایت ترتیب مالقات با آنها
را در کویت میدهم .این مالقات باعث میشد من از نظر مالی تأمین شـوم .آن موقـع 12
ساله بودم .بنده به وی که با جریان شیرازیها مرتبط بود 1گفتم« :ابتدا دو پرسـش از شـما
دارم و اگر پاسخ گرفتم با شیرازیها مالقات مـیکنم» .نخسـت اینکـه ،نظـر آنهـا دربـاره
والیت ف یه چیست .وی پاسخ داد نظر این است که والیت ف یـه نبایـد فـردی باشـد و بایـد
گروهی باشد .این امر خیلی برای من جای تعجب داشت .دومـین پرسـش مـن از وی ایـن

وی پیش می رود .با خودم گفتم ،ما تازه از دست تکفیریهای اخوان خالص شـدیم و گیـر
افراد تکفیری دیگری شبیه آنها افتادیم .هرچند از قبل طوری برنامهریزی شده بود که ما
 . 1ظاهراً این فرد بحرینی نماینده جریان شیرازیها در مصر بوده است.

مصاحبه با شیخ عماد قندیل مصری

بود که نظر شما درباره آیتالله سید روحالل ه خمینی چیست ،و اینکه این اختالفات شما بـا
امام خمینی چ در ا ست .وی پاسخ داد این اختالفات به قدری است کـه تـا قتـل و کشـتن
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به دیدار سید محمد شیرازی برویم ولی به دلیل جایگاه عظیمی که امام خمینی در قلب
من داشت به این سفر و مالقات نرفتم ،و این اعت ـادی را کـه مـن بـه امـام خمینـی دارم،
هی کس ندارد .جایگاه و عظمت امام خمینی باعث شد مـن بفهمـم ایـن اخـتالف بـین
آن ها با امام اختالف ف هی و اعت ادی نبود بلکه چیز دیگری بود که به حـد قتـل و کشـتن
رسیده بود.
واکنش شیرازیها به این عمل شما و امتناع از مالقات چه بود؟

این امر باعث شگفتی بیت شـیرازیها شـد کـه چطـور مـا ،کـه از طـرف امـام خمینـی
حمایتهای مالی و غیرمالی نمیشدیم ،این قدر به امـام عالقـه داریـم ،و چـه چیـز باعـث
شده اسـت مـا اینطـور مجـذوب ایشـان شـویم و از شـیرازیها جـدا شـویم؛ در حـالی کـه
شیرازیها اموال فراوانی برای ما صرف میکردند ،و این اختالف شیرازیها با امام خمینی
باعث شـد مـا از خـانواده شـیرازی ها جـدا شـویم .ناگفتـه نمانـد کـه ایـن جـدایی مـا بـرای
شیرازیها آنقدر اهمیت داشت که آیتاللـه سـید محمـدت ی مدرسـی را نـزد مـا در مصـر
فرستادند تا با پادرمیانی مشکل جدایی ما از آنها را درست کنند ،و مـا حـدود  2سـاعت بـا
آنها بحث کردیم و به آنها گفتیم که هدف ما در مصر این است که حدیث «کتاب اللیه و
عترتی اهل بیتیی» را نشـر دهـیم و هـدف مـا ایـن نیسـت کـه مـثال قیـام کنـیم ،یـا حرکـت
محرمانهای را آغاز کنیم.
از فعالیتهای گروه جدیدی که تشکیل دادید مقداری بیان کنید؟

آنچه بنده از مکتب اهل بیت

فهمیـدم ایـن بـود کـه افـراد دنبـال جایگـاه و م ـام
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نباشند .پس ما بی ریا و مخلصانه شروع به کـار کـردیم .فعالیـت خودمـان را در دانشـگاهها
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آغاز ،و در آنجا شروع به اسم نویسی از دانشگاهیان کردیم .احادیثی درباره اهـل بیـت
آماده کردیم و بـرای افـرادی کـه اسـم آنهـا را داشـتیم ،میفرسـتادیم کـه مطالعـه کننـد.
همچنین برای روزنامهنگارها و افرادی کـه جایگـاه و منصـبی در دانشـگاهها و  ...داشـتند
میفرستادیم .البته مطالبی که میفرستادیم بینشان بود و نمیگفتیم که از طرف جماعت

یا گروهی است .گروه ما حدود  344نفر بود ولی ف ط  0نفر میدانستند که چنـین گروهـی
تشکیل شده است.
آیا با ایران و امام خمینی هم ارتباطی داشتید؟

ارتباط ما صرفا معنوی بود .ف ط یکی از افراد را به ایران فرستادیم تا با امام خمینـی

دیدار کند و بیعت ما را به حضورشان برساند .این شـخ

بـه ایـران آمـد ولـی مـوقعی کـه

می خواست به مصر برگردد دستگیر شد و گفتند مدارکی همراه شـما هسـت دال بـر اینکـه
شما آمدهاید تا در مصر عملیاتهای خرابکارانـهای انجـام دهیـد .در حـالی کـه گـروه مـا
اعت ادی به عملیات نظامی و  ...نداشت و قائل به کارهای فرهنگـی بـودیم .ایـن شـخ
آمد و با یکی از  0نفر از اعضـای گـروه ارتبـاط برقـرار کـرد و گـروه اطالعـات مصـر باعـث
دستگیری آن شخ

شد .بعد از  22ساعت همه افراد گروه را دسـتگیر کردنـد و آن گـروه

متالشی شد و تمام شکنجهها را بر سر م ن آوردند ولی من حتی اسم ین نفر از کسـانی را
که با من بودند نگفتم.
دیدگاه جوانان داعشی مصر در خصوص ایران و شیعه چگونه است؟

نظر عموم مـردم مصـر و قسـمتی از روزنامـههای مصـری در خصـوص ایـران مسـاعد
است ،اما برخی علیه شـیعهها تبلیغـاتی در ایـن روزنامـهها میکننـد؛ بـا ایـن مضـمون کـه
والیتمداری و عشق شیعیان به وطنشان نیست ،بلکه اینها تابع مراجعشان هستند .ایـن
تبلیغات در شبکههای اجتماعی نیز پخـش می شـود ،البتـه از ایـن هـم نبایـد بگـذریم کـه
بعضی از شیعیان هم هستند که در این شـبکههای اجتمـاعی فعالیتهـای ضـد وحـدت و
غیرت ریبی میکنند و خودشان را هم متأسفانه سخنگوی جمهوری اسالمی ایران معرفـی

خصوص جبهه م اومت و فلسطین و کمنهایی که به آنها میکند ،آ گاهی دارند.

مصاحبه با شیخ عماد قندیل مصری

میکنند.
بســیاری از مــردم مصــر ،خصوصــا فرهیختگــان ،از مواضــع جمهــوری اســالمی در
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نزدیکترین جریان موجود در مصر به شیعه کدام جریان است؟

جریان صوفیه؛ و آرزوی من این است که با صوفیه بشود ارتباط برقرار کرد .زمـانی کـه
آقای دکتر زمانی 1در مصر بودند به ایشان گفتم که باید بـرای شـیخ ابـوالعزائم ،بـه عنـوان
یکی از بزرگان صوفیه ،اهمیت فراوانی قائل شـوید و جریـان وی تنهـا طری تـی اسـت کـه
منهس دارد.
در حال حاضر میزان آزادی کارهای شما در مصر چگونه است؟

در حال حاضر ،وضعیت خوب نیست ،به طوری که وقتی من به دیـدار کسـی مـیروم،
اطالعات به سراغش میرود و ین ساعت بعد او را دسـتگیر میکنـد؛ در حـالی کـه هـدف
اصلی ما این بود که تمام مردم را خطاب قرار دهیم و آنها را با تعالیم اهل بیـت آشـنا
کنیم .اهل بیت هدف ما بود .این کاری نیست که در مدتزمان کوتـاه شـشماهه یـا
ین ساله انجام شود ،بلکه کاری است که احتیـاج بـه مطالعـات بیستسـاله دارد و مـن در
سال  2440راهکارهایی را تهیه کردم و از طریق شیخ یوسف از عربستان به خـدمت م ـام
معظم رهبری فرستادم ،اما شیخ یوسف حرفهای ما را نرساند و زیـرآب مـا را نـزد رهبـری
زد .از سال  2447بود که جنگ اصلی و رسمی وهابیت علیه شـیعه شـروع شـد و تصـویب
شد که در تمام مجالس و منابر مصر شیعه تکفیر شود.
از جمله کارهایی که ما انجام میدهیم این است که در زمـان مـیالد امـام سـجاد،
بستههای غذایی ،آماده کرده ،در بین ف را پخش مـیکنیم .ایـن امـر باعـث شـد گـروه مـا
خطرناک ترین گروه در مصر شناخته شود ،به این دلیـل کـه مـا تمـام مصـر را خطـاب قـرار
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داده ایم .نیروهای امنیتی مصر بعد از اینکه مـن را تحـت تع یـب قـرار دادنـد ،وارد خانـهام
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شدند و عکس گرفتند و در روزنامه ای نوشتند نیروهای امنیتی اولـین حسـینیه در مصـر را
کشف کردند  ،در صورتی که آنجا خانه من بود و هی کس در آنجـا اصـال حضـور نداشـت،
مگر ین بچه خردسال.
 .1معاون بینالملل کنونی حوزههای علمیه که قبال چند سالی در مصر بودند.

آیا گروه شما فعالیتهای بینالمللی هم انرام میدهد؟

بله .ما در حین جنگهای مختلف حزبالله و  ...کمنهای مالی فراوانـی را از طریـق
سوریه به آنها رساندیم و در سط باالیی عکسهای سید حسن نصرالله را چاپ و پخـش
کردیم .این در حالی بود که خودمان در مصر با محدودیتهای مالی فراوانی روبهرو بودیم.
آینده اخوانالمسلمین را چطور میبینید؟

من هی آیندهای بـرای اخـوان متصـور نیسـتم .اخوانالمسـلمینیها بـر آمریکـا تکیـه
کردند ،و هی اعتمادی به خداوند نکردند و ایـن اشـکال اساسـیای اسـت کـه اخوانیهـا
دارند .اخوان اموال فراوانی را بین مردم پخش میکنند ،اما هی کدام خالصـانه و لوجهاللـه
نیست ،بلکه برای انتخابات و  ...است و مردم نیز این جریان را بهخوبی شناختند .من هی
آیندهای برای اخوان نمیبینم .لذا بزرگترین فرصت برای معرفی اهل بیت

است کـه

آنها را به مردم مصر معرفی کنیم و باید بـرای آن برنامـهریزی کـرد .زیـرا اسـالم وهابیـت
فعال در مصر ساقط شده است.
اختالفنظر بین دیگر گروههای سلفیه ،از جمله وهابیت و اخوانالمسلمین ،به چاه
شکل است؟ منشأ این اختالفات چیست؟

منشأ این اختالف ها جزئی و نظری است ،نه اینکه در اصل و اسای اختالفاتی داشته
باشند .تمام این گروههای سلفی در ین جهتاند.
بزرگترین خطری را که امروزه مصر با آن مواجاه اسات چاه میدانیاد؟ آیاا علماای
مصر متوجه این خطر هستند؟

بیشترین فشار را به حکومت مرسی میآوردند که با شیعیان مصری مواجه ،و مانع فعالیـت
آنان شود .ما از ناحیه آنان تحت فشار بودیم .من بـه همـراه تمـام کسـانی کـه میشـناختم
برای اعتراض به این ان الب راه یمایی راه انداختیم .چون هدف اصلی ان البیان این بـود
اسـت از بـین ببرنـد .لـذا مـا بـه نشـانه
که تمام چیزهایی را که مربـوط بـه اهـل بیـت

مصاحبه با شیخ عماد قندیل مصری

بیشترین خطری که اکنون مصر با آن مواجه است ،خطر حمای است .حماسیها کـه
اخوانی هستند بعد از ان الب ( 14یونیو) در مصر -که این ان الب ،ان البی ح ی ـی بـود -
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اعتراض خارج شدیم .آنها مردم را دعوت به تخریب م ام امام حسین در قاهره کردند
و ف ط شیخ علی جمعه ،در برابر این جریان ایسـتاد و گفـت اگـر دسـت بـه ایـن کـار بزنیـد
دستان پلید شما معلوم میشود.
دکتر علی جمعه تنها کسی است از علمای األزهر ،که هر روز و دائما روایت «کتاب الله
و عترتی» را از پیامبر تالوت میکند .وی کسی است که در م ابل وهابیهـا ایسـتاده
است؛ و خوب است بدانید که وهابیها در جامعه األزهر در خالل  14سال گذشته بـهمرور
رخنه و نفوذ کردند .البته وقتی از وهابیها سـخن میگـویم منظـورم هـم اخوانیهـا و هـم
سلفیهای وهابی است .زمانی کـه مـا ایـن حـدیث پیـامبر اکـرم را تبلیـ میکـردیم،
اخوانیها میآمدند و ما را تهدید می کردند که این حدیث فتنه است ،و باید جلـوی نشـر آن
گرفته شود .حماسیها هم اخوانی هستند و اخوانیبودنشان غلبه دارد بر جنبه م ـاومبودن
آنها در م ابل صهیونیستها .در حالی که ایـن گـروه بایـد جنبـه م ـاومتی خـود را اظهـار
می کردند .آنان باید از تمام افعال خود اعالم برائـت ،و از دخالـت در امـور مصـر خـودداری
کنند .خوش بختانه بعد از س وط مرسی دسـت آنـان از ایـن کارهایشـان کوتـاه شـد .بعـد از
س وط اخوانی های مصر از حکومت ،از جمله کارهایی که ما انجام دادیـم ایـن بـود کـه بـه
منظور ت ریب مذاهب کتاب مراجعت را برای آقای محمود بدری ،رئیس حـزب تمـرد ،کـه
این حزب باعث س وط مرسی شدند ،فرستادیم تـا مطالعـه کننـد .ایشـان از جملـه افـرادی
است که مردم را بـه وحـدت دعـوت میکنـد؛ بهخصـوص وحـدت بـین مـذاهب؛ و آنـان را
تشویق به حمایتکردن از حزبالله میکند؛ و ایـن حرکـت کنـونی در اسـ اط اخوانیهـا از
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حکومت ،حرکت عمومی مردم مصر است و بر ضد وهابیت است.
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بهترین راهکار برای مقابله با سلفیه مصری چیست؟

سلفیها پرشمار نیستند ،اما در عوض خیلی منظم و تشکیالتیاند و اموال فراوانـی در
اختیار دارند .تجارتهای بزرگ در دست آنها است .از همه مهمتر اینکـه ،در م ابـل ایـن
جریان ،وحدت اسالمی خود را با امت اسالم حفظ کنیم.

در پایان باید این نکته را متذکر شوم که ما باید برای دنیای اسالم و ت ریب بین آنان بر
ضد وحدتشکنان برنامهریزی داشته باشیم و این برنامهریزیها ،هـم کوتاهمـدت باشـد و
هم بلندمدت؛ چراکه وهابیها امروزه دیوار بزرگی بین شیعه و سنی ایجاد کردهانـد و بـرای
مردم به این شکل وانمود کرده اند که شیعیان اعت ادی به اسالم و پیامبر ندارند و در همـه
جا علیه شیعه تبلی می کنند تا شیعیان را از برادران اهل سنت دور کنند .باید وظیفه ما این
باشد که دیواری را که بین شیعه و سنی ایجاد شده است از میان برداریم.
والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

مصاحبه با شیخ عماد قندیل مصری
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ادهل داشش  ر لفاتت اافامی و نقد آن از سوی الفیان جهادی
*

چکیده
در رمضان  3212گروهی افراطی وابسته بـه جریـان سـلفی جهـادی پـس از تسـلط بـر
بخشهایی از جهان اسالم ،اعالم خالفت اسالمی کردند و رهبر خود ابراهیم بن عـواد
بغدادی را خلیفه مسلمانان و امیرالمؤمنین نامیدند .این گروه ،که مخالفانشان آنهـا را
داعش مینامند ،مشروعیت خالفت بغدادی را به انتخاب وی از سوی اهل حل و ع ـد
میدانند .همچنین ،غلبه و سلطه بغدادی بر بخشی از عراق و سوریه از سوی این گروه
دلیل دیگری بر صحت خالفت وی قلمداد شده است .در م ابل ،دیگر گروهای سـلفی
تکفیــری ،کــه خــود مشــی افراطــی دارنــد و از ایــن جهــت نزدیــنترین جریانهــا بــه
داعشانـد ،در م ابـل ایـن ادعـای بـزرگ بـه مخالفـت برخاسـته ،آن را بـهشـدت انکـار
میکنند .مخالفان ابوبکر بغدادی ،که داعشیان را با عناوینی همچون خـوارج و کـالب
اهل النار خطاب میکنند ،عالوه بر رد ادله داعش ،شواهد و قراینی بر بطـالن خالفـت
ادعایی این گروه میآورند و مسلمانان را از پیوستن به آنها برحذر میدارند.
کلیدواژهها :خالفت ،خلیفه ،ابوبکر بغدادی ،داعش ،الدولـة االسـالمیه فـی العـراق
والشام.

* پژوهشگر موسسه داراالعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشآموخته سط سه مرکز تخصصی فلسفه اسالمی
Bleuciel112@yahoo.com

مقدمه
خالفـت ،عنــوان ویــژهای اسـت بــرای نظــام سیاســی مسـلمانان بعــد از رحلــت پیــامبر
اکرم 1که در تاریخ اسالم مسیری پرفراز و نشیب داشته است .آخرین حکومتی که از
2
این عنوان برای خود استفاده کرده حکومت ترکان عثمـانی بـود .آنهـا پـس از پـنس قـرن
حکومت بر بخش بسیار بزرگی از جهان اسالم ،از اواخر قرن نوزده رو به ضعف نهادند و در
سال  3323با رأی نمایندگان مجمع ملی آنکارا حکومتشان از سلطنت تفکین شد و صرفا
به م امی روحانی مبدل شدند و در نهایت در سال  3141قمری این حکومت با رأی مـردم
ترکیه برای همیشه الغاء شد.

3

س وط ام رات وری عثمانی و به دنبال آن ت سـیم جهـان اسـالم و تسـلط دول غربـی بـر
بخشهای مهمی از آن ،سرخوردگی عامـه مسـلمانان ،خصوصـا اهـل سـنت را بـه دنبـال
داشت .در کنـار ایـن آشـفتگی حـاکم بـر بـالد اسـالمی ،ع ـبافتـادگی علمـی و صـنعتی
مسلمانان در م ابل پیشرفت کشورهای غربی بـر احسـای ح ـارت مسـلمانان میافـزود و
رواج تفکرات و فرهنگ غربی در کشورهای اسـالمی ماننـد آنچـه آتـاتورک در ترکیـه اجـرا
میکرد بیش از پیش غرور و غیرت مسلمانان را خدشهدار میکرد .در چنین شرایطی آرمان
تشـکیل حکومــت اسـالمی در برابــر دولتهـای غربــی در بـین گــروههـا و شخصـیتهای
مختلف مسلمان ایجاد شد ،حکومتی که بتواند در برابـر سیاسـتهای اسـتعماری غربیـان
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بایستد و غرور و قدرت از دسترفته مسلمانان را به آنها بازگردانـد .از مبـاحثی کـه در ایـن
اوضاع مطرح شد شکل و نوع حکومـت بـود .برخـی اندیشـمندان سـنیمـذهب ضـمن رد
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حکومت دموکراسی مبتنی بر انتخابات (به دلیل غربی و غیراسالمیدانستن آن) ،خالفت
را تنها الگوی مشروع و کارآمد حکومت معرفی کردند.
 .1محمد فرید وجدی ،دائرة المعترف القرن العشرین ،ج ،1ص.620
 .2البته اگر شروع حکومت عثمانی را از فت قسطنطنیه بدانیم ،حال آنکه شروع کار عثمانیـان بـه قـدرتگیری عثمانیهـا در
آسیای صغیر به سال  3144میالدی برمیگردد.
 .3سیده رقیه میرابوال اسمی ،دانشنتمه جهتن اسالم ،مدخل خالفت.

یکی از جریانهایی که احیـای خالفـت را بـا جـدیت و بـه عنـوان راهحـل اصـلی بـرای
برون رفت از شرایط نابسامان جهان اسالم پیگیری کرده ،جریان سلفی جهـادی اسـت کـه
ریشــه در آفکــار و آرای ابــنتیمیــه از یــن ســو و اندیشــههای برخــی صــاحبنظــران
اخوانالمسلمین ،همچون سید قطب و عبدالسالم فرج ،از سوی دیگر دارد 1،که ال اعـده
معروفترین تجسـم عینـی آن اسـت .در پـی حملـه آمریکـا بـه عـراق و آمـادهشـدن فضـا،
ابومصـعب زرقــاوی ،کــه مــدتی را در افغانســتان گذرانـده بــود ،شــاخه ال اعــده در عــراق را
تأسیس ،و اقدام به عملیات تروریسـتی در شـهرهای مختلـف عـراق ،خصوصـا در منـاطق
شیعهنشین کرد ،که ترور آیتالله سید محمدباقر حکیم یکی از آنهـا اسـت .وی در ژانویـه
 2447دو هفته پس از تشکیل شورای مجاهدین ،که تجمیـع شـش گـروه مسـل بـود ،بـه
دست نیروهای آمریکایی کشـته شـد .ایـن شـورا در  30اکتبـر همـان سـال در مصـوبهای
شورای مجاهدین را به دولت اسـالمی ارت ـا ،و خبـر از تشـکیل دولـت اسـالمی عـراق بـه
ریاسـت ابـوعمر هاشــمی حسـینی بغــدادی و وزارت جنـگ ابــوحمزه مهـاجر داد .در ســال
 2434در پی کشتهشدن ابوعمر هاشمی و ابوحمزه مهاجر ،هیئت شرعی دولت اسـالمی،
ابوبکر بن ابراهیم بغدادی را بـه ریاسـت دولـت اسـالمی عـراق انتخـاب کـرد .در رمضـان
 3212و پس از آنکه اختالفاتی میان ابوبکر بغدادی و ابومحمد جوالنی ،که در ابتدا تحت
امر وی بود ،به وجود آمد وی سوریه را نیز از مناطق تحـت امـر خـود بـه حسـاب آورد و در

بود ،داعش توانست از این شرایط ،کمال استفاده را کرده ،در اقدامی ضربتی استان نینوا و
دیالی را اشغال کند و همچنین شهر موصل را به راحتی و با خیانت اسـتاندار آن بـه تصـرف
درآورد .داعش با تسلط بر این مناطق و متصلکردن آن به سرزمینهای تحت تصرف خود
در سوریه در  23ژوئن  2432در ادعایی بزرگ اعالم خالفت اسالمی کرد و ابوبکر بغدادی
 .1عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهتد الفریضة الغتئبة ،ص.2

ادله داعش بر خالفت و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

بیانیهای خبر از تأسیس دولت اسالمی عراق و شام (داعش) داد .انـدکی پـس از ایـن و در
حالی که در ماههای پایانی حکومت نوری مالکی ،اختالفات سیاسی در عـراق بـاال گرفتـه
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را خلیفه رسولالله ،امیرالمؤمنین و امام واجب االطاعه نامید و مسلمانان را به بیعت بـا وی
دعوت کرد.

1

وابستگان ب ه جریان فوق از نخستین روزهـای اعـالن خالفـت و حتـی قبـل از آن و از
زمان تشکیل دولت اسالمی عراق و شام دست به قلـم شـدهاند تـا نشـان دهنـد دولتشـان
همان حکومت اسالمی آرمانی است که قرار است عزت مسلمانان را به آنان بازگردانـد .در
آثار این گروه ،که با دعوت جوانان برای پیوستن به ایـن گـروه همـراه اسـت ،بـا اسـتنادات
فراوان به قرآن و احادیث نبوی بر ضرورت تشکیل حکومت اسالمی تأ کیـد شـده ،و سـعی
شده است از این میان مشروعیتی برای این جماعت فراهم آید .اقدامی که در میان برخـی
جوانان مسلمان ،کـه علـیرغـم هیجـان و غیـرت دینـی بـاال فاقـد دانـش کـافی در حـوزه
مطالعات دینی هستند ،مؤثر افتاده و عامل جذب آنها به این گروه شده است.
م ابله با این گروه و جلوگیری از نفوذ آن امری ضروری و انکارناشـدنی اسـت .لـذا الزم
است عالوه بر مبارزات میدانی ،ع به فکری این گـروه ،کـه تـأثیری اغواکننـده بـر جوانـان
دارد ،نیز از بین بـرود  .ن ـادی ادلـه داعـش و برمالکـردن توجیهـاتی کـه ایـن جماعـت بـر
مشــروعیت خالفــت خــود م ـیآورد میتوانــد ماهیــت غیردینــی ایــن گــروه را کــه در پشــت
شعارهای بهظاهر زیبای آنها مخفی شده برمال کند.
این م اله قصد دارد مهمترین ادله شرعیای را که این جماعت ادعا کـرده ن ـل کنـد و
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س س با مراجعه به آثار و اقوال دیگر سلفیان جهادی ،که هـر دو از یـن آبشـخور سـیراب
میشوند ،به ن د آنها ب ردازد .البته این م اله به دنبال ذکر همه اشکاالت و ایرادهای وارد
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بر ادعای این گروه نیست بلکه صرفا نشان میدهد که نزدینترین همفکران این گروه نیز
ادعای آن ها را ن ذیرفتهاند .کوشیدهایم ادله مزعوم داعـش را بـا اسـتناد بـه منـابع و کتـب
طرفداران آنها مطرح کنیم و س س با ارجاع به مکتوبات گروههای جهادی دیگر بـه ن ـد
ادعای داعش ب ردازیم .با توجه به اینکه زمان زیادی از ادعای خالفت این گـروه نگذشـته
طبیعتا منابع کتابخانهای کافی در این باره در دستری نیست .لذا منابعی که در این م اله
 .1محمد ابراهیمنژاد ،داعش ،ص  32الی .16

به آنها استناد شده و به مطرحکردن یا ن د ادعای خالفت داعش میپردازد غالبا کتـاب و
رسالههای شخصیتهای سلفی است که در سـایتهای معـروف و شـناختهشـده ،داعـش
منتشر شده است.
ادله داعش بر خالفت
داعشیان با استناد به حدیث معروف « من مات و لیس فی عن ه بیعـه امـام مـات میتـة
جاهلیة» 1کسانی را که از بیعت با خلیفه داعش خودداری میکنند تلویحا کـافر میداننـد.

2

در آثار این گروه بر ضعف و زبونی مسلمانان در عصـر حاضـر تأ کیـد شـده ،سـخن از لـزوم
بازگشت به عزت و اعتالی امت اسالمی رفتـه اسـت کـه جـز از طریـق تشـکیل حکومـت
ممکن نخواهد بود .با نگاهی به آثاری که طرفداران داعش منتشر کردهانـد میتـوان ادلـه
مطرح شده بر صحت بیعت و خالفت بغدادی را به دو دسته ت سیم کرد .ین دسته همـان
ادلهای که در کتب کالمی و ف ه سیاسی اهل سنت به عنوان طرق شـرعی انع ـاد امامـت
آمده است و دسته دیگر که میتوان آنها را ادله ترکیبـی ،اقنـاعی نامیـد ،و عبارتانـد از:
جمعآوری ین سری قرای ن و شواهد از میان احادیث و تطبیق آنهـا بـر خالفـت یـا خلیفـه
داعش.

سه راه برای انع اد امامت وجود دارد:
 .3استخالف :یعنی خلیفه ای ،فـردی را بـه جانشـینی انتخـاب کنـد .عمـل ابـوبکر در
انتخاب عمر مبنای شرعی این طریق است.

3

 .1مسلم بن حجاج نیشابوری ،صحیح ،ج ،1ص.3261
 .2عثمان بن عبدالرحمن تمیمی ،اعالم االنتم بمیالد دولة االسالم ،ص.61
 .3علی بن محمد ماوردی ،االحکتم السلطتنیة ،ص.6

ادله داعش بر خالفت و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

دسته اول :ادله فقهی  -سیاسی
با مراجعه به کتب کالمی یا ف هالسیاسی اهل سنت معلوم میشود که نزد اهل سـنت
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 .2انتخاب اهل حل و ع د :به این صورت کـه خبرگـان و بـهاصـطالح رجـال سیاسـی
کسی را به خالفت منصـوب کننـد .مسـتند شـرعی ایـن طریـق انتخـاب عثمـان از سـوی
شورای ششنفره است.
 .1تغلب :راه سومی هم برای انع اد امامت مطرح شده که در صورت ف دان دو طریق
ََ
ُّ
فوق کارآیی دارد و از آن تعبیر به تغلب (از ریشه غل َب) میشود .تغلب یعنی چنانچـه کسـی
با زور شمشیر بـر امـت اسـالمی مسـلط شـود ،مشـروط بـه اینکـه مسـلمان باشـد ،خلیفـه
1

مسلمانان است و باید از او اطاعت کرد .ابویعلی فراء در االحکتم السلطتنیه به ن ل از برخی
علما چنین میگوید:
امامت با قهر و غلبه ثابت میشود  ...و کسی که بـا زور شمشـیر غالـب شـود خلیفـه و
امیرالمؤمنین نامیده میشود و بر کسی که بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان دارد جـایز نیسـت
شب را بخوابد بدون اینکه او را امام خود بداند خواه آن فـرد غالـب ،انسـان عـادلی باشـد و
2
خواه فاجر و بدکار ،در هر صورت او امیر مؤمنان است.

با توجه به اینکه قریب ین قـرن از الغـای خالفـت عثمـانی میگـذرد و خلیفـه سـاب ی هـم
وجود ندارد تا برای خود جانشینی منصوب کند طبیعتا استخالف در دوران حاضر منتفی اسـت،
و گروه داعش برای مشروع جلوهدادن خالفت خود باید از یکی از دو طریق دیگر استفاده کند.
 .1انتخاب حل و عقد
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در میان آثار منتشرشده داعش ،استدالل از طریق نظر اهل حل و ع د نسبت بـه ادلـه
دیگر فراوانی بیشتری دارد  .این گروه ،شورای مجاهـدین یـا هیئـت شـرعی آن را مصـداق
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اهل حل و ع دی میدانند که نظرشان مرجع اصلی در مسـئله انتخـاب خلیفـه بـه حسـاب
میآید 3.ابوالحسن االزدی در این باره مینویسد« :بیعت بر (امامت) شیخ ابـوبکر بغـدادی
به صورت صحی و مشروع و با ا نتخاب و مشورت اهل حل و ع د منع د شده است».
 .1علی بن محمد ماوردی ،االحکتم السلطتنیة ،ص.6
 .2ابویعلی الفراء ،االحکتم السلطتنیة ،ص.33- 6
 .3ابی الحسن ازدی ،موجبت االنضمتم الی الدولة االسالمیة ،ص.3
 .4همان.

4

گرچه علمای اهل سنت بر نظر اهل حل و ع د به عنوان یکی از راههای انع اد امامت
اتفاق نظر دارند 1،اما اختالفـات فراوانـی در جزئیـات ایـن مسـئله وجـود دارد .عثمـان بـن
عبدالرحمن تمیمی ،که کتابش یکی از مفصلترین آثـاری اسـت کـه در اثبـات مشـروعیت
خالفت داعش نوشته شده ،اهم مباحث مربوط به خالفت را به همراه این اختالف اقـوال
در هر باب ن ل کرده است .وی به دنبال این است که در چند مرحله ثابت کند که خالفـت
البغدادی بر مبنای نظر اهل حل و ع د بوده ،و بـر مبنـای شـریعت اسـالمی منع ـد شـده
است.
تمیمی در گام نخست ،مجاهدین را مصداق واقعی اهل حل و ع د معرفی میکند کـه
به جهت برخورداری از صفت عدالت ،اتخاذ تصمیمات در امور مهم بر عهده آنها اسـت.
وی مینویسد « :ف ط گروهی که پرچم شرع را به دوش گرفته و با جهـاد ،بـه دنبـال تغییـر

2

اوضاع و تحکیم شریعت هستند ،لیاقت و استح اق صفت اهـل حـل و ع ـد را دارد» 3.بـر
اسای نظر تمیمی ،اهل حل و ع د به کسی گفته میشود که اهل جهاد و جنـگ و تغییـر
باشد .لذا سلفیان جهادی مصداق تام اهل حل و ع دند.
با توجه به اینکه گروههای جهادی فراوانی در ن اط مختلـف جهـان اسـالم وجـود دارد
طبیعتا این پرسش به ذهن میآید که نظر کدام ین از این گروههـا مـالک انتخـاب خلیفـه
خواهد بود .آیا اجماع همه گروه ها الزم است؟ التمیمی در بخش دیگری از کتابش به ایـن

و ذکر قوتها و ضعفهای هر ین ،در نهایت قولی را که ابنتیمیه ،نـووی ،ابـنخلـدون و
 .1علی بن محمد ماوردی ،االحکتم السلطتنیة ،ص.6
 .2عثمان بن عبدالرحمن تمیمی ،اعالم االنتم بمیالد دولة االسالم ،ص.32
 .3همان ،ص« :32واالص أن ن ول؛ إن الطائفة العاملة والناشطة فی التغییر والتی تحمـل لـواء المنهـاج الشـرعی الصـحی
وتجاهد فی سبیل إقامة الدین وتحکیمه هی التی تستحق بالفعل صفة أهل الحـل والع ـد وقتهـا النهـا أحـق النـای بوصـف
العدالة الدینیة کما أخبر النبی صلی الله علیه وسلم عن صفات طائفة الحق فی أوقات الغربة قـال :ال تـزال طائفـة مـن أمتـی
ی اتلون علی أمر الله قاهرین لعدوهم ال یضرهم من خالفهم حتی تأتیهم الساعة وهم علی ذلن» رواه مسلم.
 .4عثمان بن عبدالرحمن تمیمی ،اعالم االنتم بمیالد دولة االسالم ،ص.37

ادله داعش بر خالفت و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

مسئله میپردازد و میگوید در این باب در میان اهل سـنت بـیش از ده قـول و نظـر وجـود
دارد؛ از قول به کفایت ین رأی تا قول به لزوم اجماع همه امت 4.او پس از ن ل این اقـوال
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برخی دیگر از علمای اهل سنت پذیرفتهانـد میپـذیرد؛ مبنـی بـر اینکـه در انتخـاب امـام و
خلیفه اجماع اهـل حـل و ع ـد الزم نیسـت ،بلکـه اتفـاق نظـر اکثریـت اهـل حـل و ع ـد،
چنانچه مستلزم شوکت و قدرت باشد ،کفایت میکند 1.مستفاد کالم االزدی تا اینجا چنین
است که اگر جمهور مجاهدین بر فردی به عنوان امـام و خلیفـه اتفـاق نظـر پیـدا کننـد او
خلیفه مشروع و امام برحق مسلمانان خواهد بود.
پس از این ،تمیمی گام نهایی را برمیدارد و بـدینترتیب مرجـع اصـلی انتخـاب امـام و
خلیفه در زمان حاضر را ،شورای مجاهدین میداند .وی در م ام نتیجـهگیـری مینویسـد:
« پس حق نصب امام و اعالن دولت در اختیار مجلس شورای مجاهـدین اسـت» 2.نتیجـه
طبیعی نظر وی این است که ابوبکر بغدادی از آن جهت کـه منصـوب شـورای مجاهـدین
است خلیفه مشروع و امام مسلمانان است .وی در ادامه کالمش اعتراف میکند که برخی
از بزرگان گروههای جهادی در ایـن بیعـت حاضـر نبودهانـد امـا ایـن نکتـه را چنـین پاسـخ
میدهد که به دلیل شرایط امنیتی حضور آنها ممکن نبوده است و چارهای جـز اکتفـا بـه
حاضران ،وجود نداشته است .لذا غیبت آنها را مضر به بیعت منع دشده نمیداند.
ابوهمام اثری ،که کتابش از مهمتـرین منـابع داعـش در ایـن موضـوع اسـت و در آثـار
3

دیگر به آن ارجاعات فراوانـی داده شـده ،نیـز مشـروعیت خالفـت داعـش و بیعـت ابـوبکر
بغدادی را منوط به نظر شورای مجاهدین به عنوان اهل حـل و ع ـد میدانـد 4.همچنـین
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ابومنذر شن یطی ،از دیگر طرفداران این گروه ،در کتابی که در این باره نوشته متذکر شـده
است که امامت بغدادی از آن جهت که مستند به نظـر اهـل حـل و ع ـد اسـت مشـروع و

10

 .1همان ،ص.23
 .2همان ،ص.14
 .3همان؛ «کما أننا سعینا إلی مشاورة بع کبار الجماعات الجهادیة االخری وحاولنا ل اء أمـرائهم ،لکـن یعلـم اللـه أنهـم لـم
یمکنونا من ذلن بحجة الظروف االمنیة».
 .4ابوبکر بن همام اثری ،مد االیتدی لبیعة البغدادی ،ص« :6وبعد استشهاد الشیخ أبی عمر البغدادی ت بله الله انع د مجلس
شوری الدولة واختاروا أمیرا للدولة االسالمیة فی العراق الشیخ أبا بکر البغدادی حفظه الله ونصره ،فانع دت لـه البیعـة باختیـار
ومشورة کما انع دت لسلفه أبی عمر ت بله الله».

الزماالتباع است 1.وی نه تنها مشروعیت دولت اسالمی را به بیعت اهل حل و ع د میداند
بلکه در پاسخ به مخالفان داعش که از اطالق واژه «دولت» اجتناب میکنند و با نامهـایی
همچون گروهن ،گروه و حزب از آن نام میبرند چنین مینویسد« :اهل حل و ع دی کـه
با امیر دولت اسالم بیعت کردند تحت عنوان دولت با آن بیعت کردهاند نـه بـا نـام گـروه یـا
حزب؛ و همی ن مطلب دلیل بر این است که ایـن بیعـت بیعتـی اسـت بـر امامـت عظمـا نـه
2
بیعتی برای ین امارت کوچن».
بر اسـای آنچـه گذشـت ،داعشـیان معت دنـد بـا رأی هیئـت شـرعی ،دولـت اسـالمی
بغدادی مشروعیت یافته است که بـه عنـوان امـام منصـوب از طـرف اهـل حـل و ع ـد بـر
کرسی امامت و خالفت تکیه زند و بر مسلمانان الزم است با وی بیعت کرده ،تحت امـر او
باشند .زیرا نظر شورای مجاهدین نه تنها مشروعیتی بر اصل خالفت این گروه اسـت بلکـه
محدوده آن را به عنوان امامت عظما و حکومت بر امت اسالمی نیز مشخ کرده است.
به عبارت دیگر ،سازوکار انتخاب البغدادی همان سازوکار شورای شـشنفـرهای اسـت کـه
عثمــان بــن عفــان را بــه خالفــت منصــوب کــرد و وی از ایــن طریــق خلیفــه مســلمانان و
امیرالمؤمنین شد.

که از پذیرش شورای مجاهدین به عنوان مصداق اهل حل و ع د پرهیز دارد ،در بخشی از
کالمش میگوید« :در بهترین صـورت میتـوان اینهـا (داعشـیان) را بخشـی از جماعـت
مسلمانان خواند (جماعة من المسلمین) و نه جماعة المسلمین باالطالق .البتـه ایـن هـم

 .1ابومنذر شن یطی ،رفع المالم عن دولة االسالم فی العراق والشتم ،ص.1
 .2همان.

ادله داعش بر خالفت و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

بررسی و نقد
ابوقتاده فلسطینی ،از چهرههای معـروف سـلفی جهـادی ،در کتـابی کـه در رد ادعـای
داعش بر خالفت نوشته است انت ادات تندی را متوجه بغدادی و طرفدارانش میکند .وی
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در صورتی است که با حسن نظر به آنها نگریسته ،از فساد ،شهوت قتل و انحـراف آنهـا
اغماض کنیم.

1

مؤلف ثیتب الخلیفه در ادامه ،ع د امامت را از مصادیق ع د الوکالـه معرفـی میکنـد.
نتیجه این امر آن است که امامت بر مسلمانان با نظر گروهی اندک مح ق نمیشـود .وی

2

همچنین به کالمی از عمر بن خطاب استناد کرده ،در این باره مینویسد:
بر اسای قاعده ف هی که در کالم فاروق آمده است بیعت برای امامت بـا بیعـت یـن
نفر یا دو نفر یا چند نفر مح ق نمیشود .بلکه سخن فاروق داللـت دارد کـه اگـر قـومی بـا
مردی بیعت کنند ،بیعت با او بر قوم دیگر واجب نمیشود این در حالی اسـت کـه برخـی از
این جاهالن گمان میکنند با بیعـت یـن گـروه بـهتنهـایی خالفـت مح ـق میشـود و بـر
3
دیگران الزم میگردد که آن را ب ذیرند.

کالم ابوقتاده بر این امـر داللـت دارد کـه خالفـت بغـدادی ،بـرخالف آنچـه داعشـیان
مدعیاند ،مستند به نظر اهل حل و ع د نیسـت بلکـه ف ـط گروهـی انـدک در میـان خـود
چنین چیزی را م رر کرده اند و قصد دارند آن را بر همه مسلمانان تحمیل کنند.
طرطوسی ،از دیگر جهادیون مخالف داعش ،در رسالهای ،که با نام الشوری الفریضاة
الغتئبة نگاشته ،بر اهمیت و لزوم شورا در امر خالفت تأ کید میکند و آن را یگانه راه تعیین
خلیفه میداند .وی خالفتی را که داعش ادعا کرده ،فاقد تأییـد از سـوی اهـل حـل و ع ـد
دانسته ،در این باره مینویسد:
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در اعالن خالفت اسالمی (از سـوی داعـش) نظـر هـی یـن از علمـا و شـیوخ شـام
پرسیده نشده است ،همانطور که این گروه نظر گروههای جهادی را ،که در شام در حـال
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 .1ابوقتاده ،ثیتب الخلیفة ،ص.31
 .2همان ،ص31؛ «و نوع هذا الع د ع د وکالة ،فان االمه توکل رجال لیکون اماما من اجـل اعمـال االمامـة و ال یـادة و ذلـن
ُ
ُ ُ
کم أهل االنجیل ُبما أنزل الله فیه» ولکن لما کان متعـذرا
الن ال ران یجعل اقامة االحکام واجبا علیها کلها قال تعالی« :ولیح
ُ
قیام المجموع بذلن فإنهم یوکلون رجال بینهم لتح یق المراد ،وبهذا الع د یحصل لالمام الشوکة الالزمـة لتح یـق م اصـده،
فاألمة المسلمة هی شوکته وقوته».
 .3ابوقتاده ،ثیتب الخلیفة ،ص.37

جهاد هستند ،نیز ن رسیدهاند  ...و با این کارشان بـا اصـلی از اصـول شـریعت ،کـه همـان
1
شورا باشد ،مخالفت کردهاند.

کالم دو شخصیت جهادی فوق بر این مطلب داللت دارد که در انتخاب بغـدادی نظـر
اهل حل و ع د لحاظ نشده است و کسـانی هـم کـه رأیشـان لحـاظ شـده ف ـط بخشـی از
بزرگان و صاحبنظران امتاند .به عبارت دیگر ،آنچه مبنای این انتخاب قـرار گرفتـه الزم
ولی غیرکافی است و مادامی که نظـر دیگـر صـاحبنظـران پرسـیده نشـود هـی انتصـابی
مشروع و الزم االتباع نیست .سلفی دیگری کـه خالفـت بغـدادی را فاقـد تأییدیـه از سـوی
اهل حل و ع د میداند عبدالله بن احمـد حسـینی اسـت .بـا ایـن تفـاوت کـه وی شـورای
مجاهدین را ،که بغدادی را به خالفت منصوب کرده ،حتی به عنوان بخشی از اهل حـل و
ع ـد نمیپـذیرد .یعنـی اساسـا چنـین افــرادی صـالحیت نظـردادن در ایـن بـاب را ندارنــد.
حسینی در این باره مینویسد:
اهل حل و ع دی که البغدادی را انتخـاب کردهانـد اشـخاص ناشـناختهای هسـتند و
برخی افراد مجهول اخبار آنها را ن ل کردهاند ،در حالی که علما و امامان در رد شهادت و
روایت چنین کسانی اتفاق نظر دارند  ...در نتیجـه بغـدادی بـدون اسـتخالف و بـدون نظـر
اهل حل و ع د به خالفت نصب شده است  ...بهترین چیزی که میشود گفت ایـن اسـت
که گروهی از عوام ،که فاقد شرایط اهل حل و ع د هستند ،بغدادی را انتخاب کردهاند.

2

وی همچنین در آغاز کتابش اظهار تعجب میکنـد کـه چگونـه ممکـن اسـت گروهـی

تکلیف کنند.

3

 .1ابوبصیر طرطوسی ،بیتن حول االعالن عن الدولة االسالمیة ،ص.2
 .2عبدالله بن احمد حسینی ،النصرة الحسینیة ألهل الحکمة الیمتنیة وأهل العزة فی الدیتر اللیبیة نقضات للخالفاة البغدادیاة،
ص 32و .31
 .3همان ،ص« :1کیف لشرذمة مجهولة مبهمة برسـمها واسـمها بعینهـا وحالهـا تفتـات علـی األمـة جمعـاء بشـیبها وشـبابها
ُ
بعلماءها وقادتها  ...أمة تربعت علی مشارق األرض ومغاربها ثالثة عشرة قرنا وتعین علیها من غیر مشورة منهـا وال قبـول» .بـه
نظر میرسد بخش پایانی کالم فوق درصدد واردآوردن ایرادی دیگر بر خالفت جماعت داعشی است؛ یعنی اینکه از ضروریات

ادله داعش بر خالفت و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

اندک ،که مجهول و مبهماند و اسم و رسمشان مشخ نیست ،بخواهند برای امتی کـه
در طول  31قرن بر شرق و غرب عالم حاکم بودهاند ،بدون مشـورت و قبـول آنهـا تعیـین
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الحسینی ،که نسبت به دیگر مخالفان داعش با تعابیری تندتر و زبانی برندهتر به کارزار
با داعشیان آمده است ،انتخـاب البغـدادی از سـوی شـورای مجاهـدین را مبـتال بـه دور و
باطل میداند« :چگونه ممکن است کسی ،گروهی ناشناخته را به عنوان اهل حل و ع ـد
1
معین کند و س س همین گروه مبهم او را به خالفت منصوب کنند».
از مجموعه سخنان صاحبنظران سلفی به دست میآید که اتخاذ تصمیمی به بزرگـی
انتخاب امام و خلیفه چیزی نیست که بـا رأی گروهـی انـدک مثـل هیئـت شـرعی شـورای
مجاهدین مح ق شود.
 .2تغلب

همان طور که گذشت ،رسـیدن بـه قـدرت از راه قهـر و غلبـه و بـا زور شمشـیر یکـی از
راههای مشروع تشکیل حکومت نزد اهل سنت است 2.برخی از صـاحبنظـران داعـش در
آثار خود تلویحا و گاه تصریحا مشروعیت خالفت داعش را از طریق غلبه و سلطه این گروه
بر اراضی شام و عراق میدانند .ابیالحسـن ازدی غلبـه داعـش بـر بخشهـایی از جهـان
اسالم را مبنای مشروعیت دولت اسالمی عـراق میدانـد .وی بـرای تأییـد کـالم خـود بـه
3
سخنی از ایمن ظواهری استناد میکند.
ابو نسیبه م دسی ،پس از آنکه راههای سهگانه مشروعیت خالفت را ذکر میکند ،تنها
راه تشکیل خالفت در زمان حاضر را همان راه غلبـه و زور میدانـد 4.وی در کتـاب الدولاة
االسالمیة فی العراق و الشتم فصل مجزایی را به این بحث اختصاص میدهـد .م دسـی،
که در این کتاب دموکراسی را به عنوان ین دین معرفی کرده است و پذیرش آن را تلویحـا
سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17
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تح ق خالفت پذیرش آن از سوی امت اسالمی است و تا وقتی که امت اسالمی خلیفهای را ن ذیرد حتی اگر منصوب از سوی
اهل حل و ع د باشد حق حاکمیت بر مسلمانان ندارد.
 .1عبدالله بن احمد حسینی ،النصرة الحسینیة ألهل الحکمة الیمتنیة وأهل العزة فی الدیتر اللیبیة نقضت للخالفاة البغدادیاة،
ص.2
 .2ابویعلی فراء ،االحکتم السلطتنیة ،ص.33- 6
 .3ابوالحسن ازدی ،موجبت االنضمتم الی دولة االسالم ،ص.1
 .4ابونسیبه م دسی ،الدولة االسالمیة فی العراق والشتم ،ص.61

خروج از اسالم میداند ،در این فصل راههـای مختلفـی را کـه بـرای رسـیدن بـه قـدرت و
تشکیل دولت اسالمی مطرح شده ن ل میکنـد؛ ماننـد نظریـهای کـه تشـکیل دولـت را از
طریق نفوذ در دستگاه حاکمیت یـا تبلیـ پـی میگیـرد .وی همـه ایـن راههـا را ناکارآمـد و
اتالف وقت و نیرو میداند تا در نهایت به این نظر برسد که رسیدن به قـدرت راهـی جـز در
سایه شمشیر ندارد و در تأیید نظر به کالمی از سید قطب اشاره میکنـد« :تشـکیل جامعـه
اسالمی نیازمند تولدی است و هر تولدی متوقف بر زایمان است و زایمان هم همراه با درد
است».
م دسی ،که مدعی است در طول تاریخ هی شریعتی بـدون شمشـیر اقامـه نشـده ،در
م ام نتیجهگیری ،چنین مینویسد:
عمر بن خطاب چگونه بیتالم ـدی را فـت کـرد؟ صـالحالـدین چگونـه قـدی را از
سلطه صلیبیان آزاد کرد؟! من معت دم جواب این پرسش برای کسی کـه تـاریخ را مطالعـه
کند واض است .آنها سرزمینها را با انتخابات و اعتصابهای آرام و مسالمتآمیـز ،آزاد
نکردهاند بلکه با شمشیر و خون آن سـرزمینها را فـت کردنـد .پـس تنهـا راه بـرای ایجـاد
دولت اسالمی همان اسـت کـه مسـلمانان در طـول تـاریخ در پـیش گرفتـه بودنـد .دولـت
اسالمی بر روی جمجمهها استوار میشود و راههایش با ریختن خونها اسـت کـه همـوار
میشود.

1

این بخش را با نظر ی کی دیگر از سلفیان جهادی به پایان میرسانیم .ابونسیبه م دسی
در کتاب خود سخن ابوالخطاب م دسی را میآورد:
شخ ابوبکر بغدادی مخالف باشم چنانچه در آنجا باشم حق هـی کـاری را نـدارم مگـر
گوشدادن به فرمانهای وی و اطاعت از او .زیرا وی به صرف تسـلط بـر سـرزمینها  ...و

ُ
 .1همان ،ص14؛ «وأنا أتساءل بدوری ،کیف فت عمر بیت الم دی؟ کیف حرر صالح الدین ال دی من الصلیبیین  ...أعت د
أن االجابة واض لکل من دری التاریخ ،فال هم حرروا بالد المسلمین بانتخابـات وال مفاوضـات وال باعتصـامات سـلمی ،بـل
حرروها بالسیف والدم .فالسبیل الوحید القامة الدولة االسالمی هو ما اعتاد علیه المسلمین علی مر التاریخ ،الدولة االسـالمیة
تبنی بالجماجم وتعبد طرقها بالدماء».
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شیخ ابوخطاب م دسی میگویـد« :حتـی اگـر مـن بـا دولـت تشـکیلشـده در شـام و

11

بیعت بر اسای آن امیر شده ،و چون مناطق تحت تصرف او داراالسالم اسـت هجـرت بـه
1
داراالسالم و یاریکردن آن و امیر آن واجب است».

بررسی و نقد

ابوبصیر طرطوسی ،که از منت دان سرسخت داعش اسـت و خـود کتـابی در بـاب ف ـه
السیاسه با نام االحکتم السلطتنیة و السیتسة الشرعیة نوشته ،این دلیل داعش را نیز مردود
میداند .طرطوسی از اسای در صحت این طریق تشکین میکند و آن را طری ی بدعی و
نامشروع میشمارد« :تغلب راهی باطل ،بدعتآمیز و غیرشرعی است».

2

گرچه در میان اهل سنت ،تغلب یکی از طرق شرعی انع ـاد امامـت اسـت و حـداقل از
آن به عنوان جایگزینی بـرای دو طریـق یـاد میشـود ،امـا طرطوسـی ایـن طریـق را فاقـد
حجیت و مشروعیت میداند .وی همچنین ادلهای بر بطالن تغلب ذکر میکند:
َ
ْ
ْ َ ْ َْو ْ ْ ْ
َ
و و َ َ َ
َ
َّ ْ َّ َ َّ َ َ و ْ ْ و و َ ْ ْ َ َ
 .3ل ْي َس ال ُّ
اِبا3
كن الِب من اتَق وأُتا البيوت رمن أْب
ِب بأن تأُتا ال وب ويوت رمن ظهورها ول
ر
ر
ر ر
ر
ر ر

طرطوسی از آیه فوق قاعدهای را استخراج میکند و آن اینکه :الزم است هر کـاری از

مسیر و باب خودش انجام پذیرد .وی س س این قاعده عام را بـر مسـئله حکومـت تطبیـق
میکند و میگوید« :شورا ،مسیر و مدخل مسئله حکومت است که واردشدن از غیر آن بـر
اسای این آیه حرام است .لذا تغلب مصداق دخول از غیرباب است که خدا آن را بـه دور از
4
نیکی و بر میداند».
 .2تغلب چیزی جز حکومت استبدادی و ظالمانه نیست.
طرطوسی با ایـن م دمـه احادیـث متعـددی از پیـامبر اکـرم در مـذمت حاکمـان
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 .1ابونسیبه م دسی ،الدولة االسالمیة فی العراق والشتم ،ص72؛ و ی ول الشیخ أبو الخطاب الم دسی حفظه الله« :حتـی لـو
ُ
کنت معارضا لوجود الدولة فی الشام ،ومعارضا للشیخ البغدادی نفسه ،کنت هناک ،فال یحق لی إال السمع والطاعـه لـه ،ألنـه
أصب أمیرا بمجرد استیالئه علی أراض أقام فیها شرع الله وبویع بذلن ،وألن المناطق الواقع تحت سلطانه تعتبـر دار إسـالم،
والهجرة لدار االسالم واجب ،ونصرتها ونصرة أمیرها فی طاعة الله واجب».
 .2ابوبصیر طرطوسی ،شریعة امترة المتغلب ،ص.3
 .3سوره ب ره( ،)2آیه .313
 .4همان ،ص.1

است که خدا و همه انبیا هم او را لعن میکنند ،شرع تأییدش کنـد و خالفـتش را مشـروع
بشمارد 1.مطابق نظر طرطوسی ،غلبه و تسلط بر منط های هی مشروعیتی بـرای آن فـرد
یا گروه غالب به همراه نخواهد آورد .وی گرچه در م ـام رد یکـی از ادلـه داعـش اسـت امـا
عمال به ن د یکی از مبانی سیاسی اهل سنت میپردازد .مفاد سخن او ایـن اسـت کـه اگـر
قرار است از راه زور و غلبه هم مشروعیت حاصل شود دیگر نیازی بـه مطرحکـردن مسـئله
مشروعیت نیست .اساسا مطرحکردن مسئله مش روعیت حکومت برای این است که به هـر
کسی حق حاکمیت داده نشود ،در حالی که بر اسای تغلب هر کس قـدرت را قبضـه کنـد
خلیفه مشروع است.
عالوه بـر طرطوسـی ،برخـی دیگـر از سـلفیان نیـز بـا ایـن دلیـل داعـش بـه مخالفـت
برخاسته اند که البتـه ماننـد طرطوسـی تغلـب را از اسـای باطـل و بـدعتآمیـز نمیداننـد.
عبدالله حسینی که در مطالب گذشته از نظرات او درباره داعش سخن به میان آمد یکی از
این چهرهها ا ست که با پذیرش مشروعیت ایـن طریـق ،انطبـاق آن بـر خالفـت داعـش را
انکار میکند .وی مینویسـد« :مشـروعیت متغلـب شـروط و مالکهـایی دارد و ایـنگونـه
2
نیست که با تصرف شهر ،مشروعیتی برای متصرفان ایجاد شود».
وی در توضی مالک این مسئله چنین مینویسـد« :تمکینـی کـه بـرای خلیفـه معتبـر
است به این است که فردی بر سرزمینی مسلط شود و امر و حکم او در آنجـا نافـذ گـردد و

عبدالله حسینی پس از به دست دادن مالک تغلـب ،کـه عبـارت اسـت از تسـلطی کـه
بتواند امنیت رعیت را حفظ کند ،به این مسـئله میپـردازد کـه آیـا ایـن مـالک بـر خالفـت
داعش منطبق است یا خیر.
 .1همان.
 .2عبدالله بن احمد حسینی ،النصرة الحسینیة ألهل الحکمة الیمتنیة وأهل العزة فی الدیتر اللیبیة نقضت للخالفاة البغدادیاة،
ص.23
 .3همان ،ص.23

ادله داعش بر خالفت و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

غلبه و تسلط از آن او باشد به گونه ای که بر اسای حدیث نبوی همچون س ری باشـد کـه
3
پشت او میجنگند و به وسیله آن خود را حفظ میکنند».

11

تسلط ابوبکر بغدادی بر بالد متصـرفه مسـت ر نشـده اسـت .او سـرزمینی را گـاهی بـه
دست میآورد و گاهی از دست میدهد .داعشیان امنیت زنان و فرزندان خودشـان را هـم
نمیتواننـد حفــظ کننــد چــه رســد بــه اینکـه از زنــان و فرزنــدان مــردم محافظــت کننــد ...
البغدادی حتی عاجر از این است که برای اقامه نماز ،بین مسـلمانان ظـاهر شـود و علنـی
1
خطابه بخواند.

با م ایسـه ن ـدهای طرطوسـی ،و عبداللـه حسـینی بـر دلیـل دوم داعشـیان ،بـه نظـر
میرســد گرچــه ســخن طرطوســی مطلبــی مــت ن اســت کــه میتوانــد اصــالحاتی را در
ف هالسیاسه اهل سنت ایجاد کند اما از آن جهت کـه ایـن طریـق هنـوز از مبـانی سیاسـی
اهل سنت اسـت ،لـذا اگـر داعشـیان را غالـب و متغلـب بـدانیم بـر اسـای ایـن مبنـا بایـد
مشروعیت خالفتشان را نیز ب ذیریم .این در حالی است که عبدالله حسینی با مطرحکردن
اشکال صغروی عنـوان تغلـب را بـر تسـلط داعـش بـر زمـینهـای عـراق و سـوریه صـادق
نمیداند و از این طریق ،برخالف طرطوسی که خ ود را م ابل اهل سنت قـرار میدهـد ،بـا
تأیید مشروعیت متغلب عمال دست داعشیا ن را از تمسن به این طریق خالی میکند.
راههای ترکیبی اقناعی
جماعت داعش عالوه بر استناد خالفت خود به راههای معهود نزد اهل سنت اقدام به
دلیلتراشی کردهاند و کوشیدهاند با دسـت و پـا کـردن برخـی توجیهـات ،ادلـه متنـوعی بـر
صحت خالفت امیر و امام خود اقامه کنند .در ذیل به برخی از این ادله ،که بیشتر میتوان
از آنها به عنوان مؤید و قرینه نام برد ،اشاره میشود:
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 .1انقضاء اجل

18

در برخی آثار داعشیان چنین استدالل شده است که بیعت بر خالفت البغدادی منع ـد
شده و دیگر چارهای جز اطاعت و پذیرش خالفت او نیست ،حتـی اگـر برخـی از شـرایط را
نداشته باشد .این نوع استدالل در تاریخ اسالم و وقایع بعد از رحلت پیامبر اکـرم نیـز
 .1عبدالله بن احمد حسینی ،النصرة الحسینیة ألهل الحکمة الیمتنیة وأهل العزة فی الدیتر اللیبیة نقضت للخالفاة البغدادیاة،
ص.22

ساب ه دارد .ابوالحسن االزدی خطاب به مخالفان میگویـد« :دیگـر بیعـت مح ـق شـده و
کاری نمیشود کرد ،باید آن را پذیرفت .مگر اینکه خلیفه ،کافر شود یـا ع لـش زائـل گـردد
که اثبات این کار از محاالت است» 1.وی که معت د است شـرایط الزم در بیعـت بـا ابـوبکر
بغدادی موجود بـوده اسـت بـا تنـزل از نظـر خـود و خطـاب بـه منکـران خالفـت بغـدادی
مینویسد:
حتی اگر خـود را اولـی و افضـل از بغـدادی مـیدانـی ،ایـن دلیـل نمیشـود کـه بـا او
مخالفت کنی و مجاز نیستی که با او به نزاع برخیزی و اگر گروهی هـم بـا تـو بیعـت کـرده
باشند بیعت آنها چون مسبوق به بیعت با بغدادی است باطل است ،همانگونه که نـووی
2
گفته است بیعت دوم باطل است و وفاء به آن هم حرام است.

بررسی و نقد

نکته ای که درباره مجموعه دوم از ادله داعشیان الزم است گفته شود این است کـه از
آن جهت که اینها توجیهاتی ذوقی است و نیز با توجـه بـه مـدت کمـی کـه از ظهـور ایـن
جماعـت میگـذرد و ف ــدان فضـای علمـی ن ــد ممکـن اسـت مخالفــان بـه برخـی از ایــن
بهاصطالح ادله توجه ،و آنها را ن د نکرده باشند ،گرچه از خـالل صـحبتهای مخالفـان
میتوان اشاراتی یافت که ناق آنها باشد.
ابوقتاده فلسطینی در کالمی که ردیهای بر توجیه اقناعی فوق است با ن ـل کالمـی از

روایی اهل سنت ن ل شده ،ایـنگونـه توضـی میدهـد« :التـزام بـه چنـین بیعتـی و لـزوم

 .1ابوالحسن ازدی ،موجبت االنضمتم الی دولة االسالم ،ص20؛ «أن البیعة ألمیر الدولة قد تمت وانع دت واخـتالل بعـ
ٌ
الشروط لو ُس ِّلم لن ال یجیز نکث البیعة وال ع دها ألمیر آخر کما ت دم ما لم یکن ما اختل هو ع د الدیانة أو ٌ
خروج مطلق عن
شرط االمامة بجنون أو قهر الزب ونحو کلن ودون إثبات تح ق کلن فی الدولة وأمیرها خرط ال طاد واخضرار الرماد».
 .2همان.

ادله داعش بر خالفت و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

عمر بن خطاب میگوید « :اگر بیعتی بدون مشورت مسلمانان منع ـد شـود هـی اعتبـاری
ندارد» .وی همچنین حدیث «فوالبیعة االول فاالول» را ،که از پیامبر اکـرم در منـابع

19

پای بندی به آن ف ط بر کسانی است که در آن بیعت حاضر بوده اند نه اینکـه وقتـی بیعتـی
منع د شد همه باید از آن تبعیت کنند».

1

 .2استرماع قرائن

داعشیان در برخی از آثارشـان بـه جـای اقامـه دلیـل سـعی دارنـد بـا جمـعآوری برخـی
نشانهها و قرائن نشان دهند که دولتشـان شـرعی اسـت و خـدا و رسـول اکـرم از آن
رضایت دارند .ابیجعفر حطاب ،از اعضای هیئـت شـرعی انصـار شـریعه تـونس ،در کتـاب
خود بیعة االمصتر لالمتم المختتر ،احکتم البیعه و تنزیلهت علای بیعاة اهال الشاتم بـا بحـث
مفصلی درباره احکام شرعی بیعت به دنبال آن است تـا بـا کنـار هـم گذاشـتن چنـد نشـانه
اثبات کند که بیعت با البغدادی بیعتی صحی و مشروع است:
الف .تبیین ضرورت تشکیل خالفت

مؤلف در این بخش احادیثی از پیامبر اکرم ن ل میکنـد و از آنهـا ایـن نکتـه را
استفاده میکند که تشکیل دولت از واجبات است .وی با توضی حدیث «اذا خرج ثالثة فی
سفر فلیؤمروا احدهم» در ین قیای اولویت از این روایت چنین استفاده میکنـد« :وقتـی
پیامبر اکرم وجود امام و امیر را برای گروهی سهنفری الزم میداند لزوم نصب امام و
امیر برای امت اسالمی به طریق اولی ثابت میشود».

2

ب .فضیلت اهل شام

مؤلف با بیان فضیلت شام و اهل آن میکوشد نشان دهد که اهل شام افضل از دیگـر
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مسلمانان هستند و چون الزم است که امام امت افضل امت باشد پـس خلیفـه مسـلمانان
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الزم است که اهـل شـام باشـد .وی حـدیثی را از احمـد و ترمـذی ن ـل میکنـد کـه در آن
ابیحواله از پیامبر اکرم روایت میکند کـه « :امـر شـما بـدانجا خواهـد رسـید کـه بـه
س اههای مختلف ت سیم میشوید :س اهی در شام ،س اهی در یمـن و سـ اهی در عـراق.
 .1ابوقتاده ،ثیتب الخلیفة ،ص.36
 .2ابوجعفر حطاب ،بیعة االمصتر لالمتم المختتر ،ص.1

ابیحواله میپرسد اگـر آن زمـان را درک کـردم کـدام را انتخـاب کـنم ،پیـامبر اکـرم

میفرماید علیک بالشام فانها خیرة الله فی ارضه».

1

حطاب پـس از ن ـل احادیـث دیگـری در فضـل شـام و اهـل آن در آخـر چنـین نتیجـه
میگیرد « :چون اهل شام بهترین مردم روی زمین هسـتند الزم اسـت حکـومتی توحیـدی
داشته باشند و اگر اهل شام فاسد شوند صالحی برای مردم دیگر بالد نیست».

2

ج .فضیلت مراهدان

از آن جهت که تشکیل حکومت از مهمترین امور جامعه اسالمی است طبیعتا هر کسی
توان تحمل و انجامدادن آن را ندارد و کسی میتواند آن را به سرانجام برساند که در رعایت
حدود الهی مصمم و اولی از دیگران باشـد .پـس از ایـن تفصـیل ،الحطـاب چنـین نتیجـه
میگیرد که چون مجاهد فی سبیل الله در رعایت حدودالله از دیگران اولی است ،امر تشکیل
حکومت و بیعت بر عهده مجاهدان است و بیعت آنها اولی بر دیگر بیعتها است.

3

د .شرایط امام

حطاب در بخش دیگری از قیای خفی خود به ذکر شروط امـام میپـردازد.3 :اسـالم؛
 .2ذکوریت؛  .1حریت؛  .2انتساب به قریش؛  .0عدالت؛  .7ع ل؛  .6علم .وی پس از ذکـر
شروط میگوید همه اینها در بیعت دولت اسالمی عراق وجود دارد.
نتیجه مطالب فوق این است که چون داشتن حکومت و دولت از ضروریات و واجبـات
4

بیشتری دارند ،برپا شود  .البتـه همـه مجاهـدان در یـن درجـه نیسـتند و چـون اهـل شـام
افضل اهل زمین هستند پس حکومتی که مجاهدان شام منع د کنند افضل و اولی است.
 .1همان ،ص.22
 .2همان ،ص.20
 .3همان ،ص.20
 .4همان ،ص.21

ادله داعش بر خالفت و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

است ،پس مسلمانان چارهای جز تشکیل حکومت ندارند و چنین حکومتی عالوه بر اینکه
الزم است شرایطی داشته باشد باید به همت مجاهدان ،که در خصوص حدود الهی غیرت

41

بر این اسای ،خالفت داعش تنها مصداق چنـین حکـومتی اسـت .زیـرا هـم شـرایط الزم
بیعت را دارد و هم مجاهدانی که فضیلت و اولویت در این امر دارند آن را منع د کردهاند؛ و
هم اینکه بیعت بهترین بندگان خدا است ،که همان اهالی شام هستند .لـذا بـر همـه الزم
1
است آن را ب ذیرند و بعد از این اگر بیعت دیگری گرفته شود باطل خواهد بود.
بررسی و نقد

آنچه حطاب برای موجه نشاندادن خالفت داعش آورده صرفا مطلبی ذوقی است کـه
از کنار هم گذاشتن مطالب پراکنده تشکیل شده است .لذا دلیل مست ل و محکمی نیست
تا مست یم و کامل محل توجه مخالفان قرار گیرد .البته بسیاری از مطالبی که وی در اینجا
ذکر کرده در میان کالم مخالفان ن د و ابطال شده است.
 .1خلیفه باید شناختهشده و موثق باشد

یکی از مخالفان داعش راجع به آنچه حطاب درباره وجود شـرایط خالفـت در بغـدادی
مدعی شده بود چنین مینویسد:
بغدادی فرد مجهولالهویهای است که هی کس جز ین عده افراد مبهم و مجهـول
او را توثیق نکردهاند ،این در حالی است که بسیاری از بزرگان وی را جـرح کردهانـد ،ماننـد
ابومحمد م دسی ،ابوقتاده فلسـطینی ،علـوان ،ایمـن الظـواهری؛ بلکـه حتـی بسـیاری از
2
کسانی که زمانی طرفدارش بودهاند وی را انکار کردهاند.

ابوقتاده فلسطینی پا را از این هم فراتر گذاشته ،در کتاب خود از اینکه بغدادی رئیس و
رهبر واقعی گروه باشد ابراز تردید میکند 3.همچنین میگوید« :قرائنی وجود دارد که او در
سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17

این گروه جایگاهی ندارد و تصمیمگیری و رهبری بر عهده فرد دیگری است».
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 .1ابوجعفر حطاب ،بیعة االمصتر لالمتم المختتر ،ص.21
 .2عبدالله بن احمد حسینی ،النصرة الحسینیة الهل الحکمة الیمتنیة ،ص.1
 .3ابوقتاده ،ثیتب الخلیفة ،ص.1
 .4همان.

4

 .2خلیفه باید عادل باشد

از جمله شروط خلیفه ،که در کالم طرفداران داعش هم بـه آن تصـری شـده ،عـدالت
امام است .این در حـالی اسـت کـه مخالفـان ،گـروه بغـدادی را گروهـی ظـالم و خـونریـز
میدانند که در ریختن خون بیگناهان هی مراعاتی ندارند:
بغدادی در قتل مسلمانان زیادهروی کرده ،تبدیل بـه ام راتـور و سـلطان شـده اسـت.
پیامبر اکرم فرموده است کسی که بر امت من خروج کند و خـوب و بـدان را بکشـد
از امت من نیست.

1

مطلبــی کــه بایــد بــدان توجــه کــرد ایــن اســت کــه وقتــی ســلفیان جهــادی حــرف از
خونریزیهای داعش و جماعت بغدادی میزنند مرادشان قتل و غـارت عامـه مسـلمانان
نیست ،بلکه از قتل همفکران سلفی خود به دست ایـن گـروه شـکایت میکننـد .در کتـاب
دولة البغدادی ،الواقع و الحکم الشرعی که الجبهة االسالمیة منتشر کرده اینگونـه آمـده
است:
دولت اسـالمی (داعـش) در ریخـتن خـون مسـلمانان زیـادهروی میکنـد و مراعـات
حرمت این خونها را نمیکند .همانطور که ابیعبیده بنشی ،ابـیسـعد حضـرمی ،رهبـر
2
جبهه النصره در رقه ،به دست داعشیان کشته شدند.

 .3ابوبکر بغدادی فاقد توان و قدرت الزم برای خالفت است

استفاده شده است که کسی که نتواند از پیروانش دفاع کند امام نیست ،حتی اگر خـودش
ادعای خالفت و امامت داشته باشد.

3

 .1عبدالله بن احمد حسینی ،النصرة الحسینیة ألهل الحکمة الیمتنیة ،ص.34
 .2دولة البغدادی الواقع و الحکم الشرعی ،ص.6
 .3ابوقتاده ،ثیتب الخلیفة ،ص.32

ادله داعش بر خالفت و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

در بسیاری از آثار و بیانیههایی که مخالفان داعش منتشر کردهاند بـه ضـعف و نـاتوانی
این گروه در نظمدادن به امور و ایجاد امنیت و آرا مش استدالل شده است و به این حدیث
پیامبر اکرم که «االمام ُجنة یقاتیل میو ورا یه و یتقیی» اسـتناد شـده و سـ س از آن
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عبد الله بن احمد حسینی نیز بحث مفصلی در این زمینه میکنـد و بـا ن ـل کالمـی از
شوکانی ،یکی از شروط اساسی انع اد امامت را توانایی او در حفـظ تـأمین راههـا و دفـاع از
مظلومان میداند 1.وی همچنین از نیـاوردی ن ـل میکنـد کـه م صـود اصـلی از امامـت،
اقامه امور مهم و حفظ بالد است و اگر چنین چیزی مح ق نشود اطالق عنوان امام معنا
و فایدهای ندارد .عبدالله حسینی در تأیید کالم نیاوردی نظر عبـدالحی کتـانی را مـیآورد:
« ناتوانی از انتظام امور مسلمانان موجب خلع امام و خلیفه میشـود و کسـی کـه ایـنگونـه
باشد چگونه صالحیت منصب خالفت را خواهد؟!».

2

عبدالله حسینی تری بغدادی از حضـور در مراسـمهای رسـمی ،حتـی پرهیـز از اقامـه
نماز را دلیل بر نظر خود در ناتوانی این گروه برای تسلط بر امور و ایجاد امنیت میداند.

3

 .4بیعت با بغدادی نقض بیعت ایمن الظواهری است

از جمله اصول پذیرفتهشده نزد داعش ،که گاه بر اسای آن تشکیل هر نظـام و دولـت
اسالمی دیگر را باطل میدانند ،مراجعه به بیعت و امامت مت دم اسـت ،بـه ایـن معنـا کـه
وقتی بیعتی مح ق شد دیگر جایی برای انع اد بیعتی دیگر نمیماند و همه باید بـه همـان
بیعت مت دم و اول مراجعه کنند .همین اصل پذیرفتهشده نزد داعش مبنای یـن سـری از
ردیهها بر داعش شده است و ابوقتاد ه فلسطینی بیعت بغدادی را متـأخر از بیعـت بـا ایمـن
ظواهری میداند 4.همچنین برخی دیگر از سلفیان جهادی خالفت بغدادی را از آن جهت

سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17

که بعد از بیعت با مالعمر منع د شده است باطل میدانند .لذا بر اسای مبنـایی کـه خـود
داعشیان به آن استدالل میکنند بیعت بغدادی مسبوق به بیعت دیگری است و به همـین
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دلیل باطل و عمل به آن حرام است .ابوقتاده فلسطینی نهتنها بیعـت بـا ایمـن ظـواهری را
بیعتی میداند که قبال منع د شده و از این جهت بر همه ،از جمله داعشیان الزم است تا با
 .1عبدالله بن احمد الحسینی ،النصرة الحسینیة الهل الحکمة الیمتنیة ،ص.21
 .2همان.
 .3همان.
 .4ابوقتاده ،ثیتب الخلیفة ،ص.1

ظواهری بیعت کنند ،بلکه میگوید جماعت بغدادی با ایمن الظواهری بیعت کردهاند 1.لذا
معت د است بیعت با بغدادی دو مشکل دارد؛ هم تأخر از بیعت سـابق و هـم ن ـ

عهـد و

بیعت.
نتیره
گرچه بر اسای نظر شیعه ،ادعای داعش چنان بیپایه و اسای است کـه حتـی جـایی
برای بررسی مشروعیت آن باقی نمیماند و همچنین با قطع نظر از ایرادهای عالمان اهـل
سنت بر داعیه خالفـت ایـن گـروه ،آنچـه بـیش از همـه جلـب نظـر میکنـد و مهـم اسـت
مخالفت صری و ن دهای تند سلفیان جهادی بر این گروه است .با سیری تفصـیلی معلـوم
شد که عمده ادله داعش بر آنچه نام خالفت اسالمی بر آن مینهد عبارتانـد از .3 :نظـر
اهل حل و ع د که از نظـر طرفـداران داعـش در زمـان حاضـر مصـداق آن همـان هیئـت
شرعی شورای مجاهدین است؛ و  .2مشروعیت امامت متغلب کـه عبـارت اسـت از تسـلط
بغدادی بر بخشهایی از عراق و سوریه .در هر دو مورد ،دیگر سلفیان جهادی ادله داعش
را مخدوش و نامعتبر میدانند  .از نگاه این گروه ،داعشیان در بهترین صورت ف ـط بخـش
اندکی از اهل حل و ع د هستند و نظر آنها بدون مشورت با دیگران هی اعتباری نـدارد.
درباره دلیل دوم داعش دو گونه ن د وا رد شده است .در ن دی کـه ابوبصـیر طرطوسـی وارد

داعش باشد ،اما ردیه عبدالله حسینی ،که مبتنی بر پذیرش مشروعیت تغلب است ،با ذکـر
شروطی برای این طریق ،که تسـلط بغـدادی بـر منـاطق عـراق و سـوریه فاقـد آن اسـت،
صحی و وارد است.

 .1همان.

ادله داعش بر خالفت و نقد آن از سوی سلفیان جهادی

کرده ،گرچه مطلب صحیحی گفته شده ،اما از آن جهت که تغلب را (که اهـل سـنت آن را
قبول دارند) از اسای طری ی بدعی و باطل شمرده اسـت نمیتوانـد ن ـد خـوبی بـر داعیـه
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صفحات12-11:تاریخدریافت7939/20/71:تـاریختأیید7939/71/71:

منهج دیوبندهی و واهبیت رد صفات خبری
*

چکیده

این م اله به بررسی و م ایسه منهس بین دو فرقه وهابیـت و دیوبندیـه در صـفات خبـری
خدا میپردازد .در ایـن بررسـی مشـخ

مـیشـود کـه وهابیـت در خیلـی از منـاهس بـا

دیوبندیـه اخـتالف دارنـد .ایـن منـاهس عبارتانـد از« :ظـاهرگرایی» ،کـه بـا دو بعـد «رد
تأویلگرایی» و «انکار مجاز» بررسی شده ،و نیز حجیت فهم سـلف ،ن ـلگرایی ،و طـرد
مخالفان از دایره اهل سنت.
کلیدواژهها :صفات خبری ،تأویل ،منهس ،وهابیت ،دیوبندیه ،مجاز ،صفات خدا.

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

مقدمه
در قرآن کریم و روایات دو گونه صفت برای خداوند متعال بیـان شـده اسـت کـه یکـی
صفات ذاتی مانند علم و قدرت و  ...است و دیگری صفات خبری ،مانند شـنوایی ،بینـایی،
استواء بر عرش و  . ...درباره معنا و مفهوم این صفات در میان فرقهها و مـذاهب اسـالمی
اختالف وجود دارد.
با توجه به وجود فرقهها و مذاهب گوناگون ،یکی از راههای شـناخت ،بلکـه بهتـرین و
عمیقترین راه برای شناسایی مذاهب ،دستیابی بـه مبـانی و منهسهـای علمـی و عملـی
آنان است .لذا شناخت مناهس هر مذهب ،اشراف بر افکار و اندیشههای علمای آن مذهب
را در اندکمدتی فراهم میکند .در این م اله به بررسی منهس وهابیت و دیوبندیه در صفات
خبری پرداخته شده است .شناخت منهس هر دو گروه ضروری است .زیرا وهابیت امـروزه از
طرفی میکوشد با برحقدانستن مبانی و مناهس خود ،بـهویـژه در توصـیف و بیـان صـفات
خبری ،و باطل دانستن مبانی و مناهس دیگران ،خود را اهـل سـنت واقعـی معرفـی کنـد ،و
دیگر فرق اهل سنت را به دلیل ن ذیرفتن منهس آنها ،از دایره اهل سنت خـارج بدانـد 1.از
سوی دیگر ،با تبلیغات فراوان سعی در تأثیرگذ اری بر سایر فرق و مذاهب اهل سـنت دارد.
فرقه دیوبندیه نیز یکی از فرقی است که در بین احنـاف شـبهقـاره در جریـان اسـت ،کـه بـا
توجه به اینکه جنوب شرقی کشور ما نیز پیرو این فرقهاند ،بررسـی مـنهس فکـری آنهـا در
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صفات خبری و بهدستآوردن اشتراکات و اختالفات آنها بـا وهابیـان الزم و ضـروری بـه
نظر میرسد.
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تعریف صفات خبری
علمای اسالمی صفات خداوند را به دو دسته ت سیم کردهاند:

 .1ابن عثیمین ،فتتوی العقیده و ارکتن االسالم ،ص.76

 .3صفات ذاتیه؛ صفاتی که با قطع نظر از اینکه قرآن و احادیث نبوی از آن صفات خبر
بدهد یا ندهد ،ع ل به خودی خود آن را برای خداوند ثابـت میکنـد ،ماننـد علـم ،قـدرت،
حیات ،اراده ،قدیم ،ازلیبودن و ...
 .2صفات خبریه؛ صفاتی که ع ل برای خداوند ثابـت نمیکنـد؛ بلکـه قـرآن و احادیـث
نبوی از آن صفات خبر میدهند ،مانند وجه (صورت) ،عـین (چشـم) ،یـد (دسـت) ،رجـل
(پا) و مجیء ،نزول و قرارگرفتن خدا بر عرش ،واردشدن خدا در بهشـت در میـان صـفوف
مالئکه و  . ...در میان علمای اسالمی درباره صفات خبری ،که در قـرآن و روایـات آمـده،
اختالف نظر وجود دارد؛ برخی این صفات را حمل بـر ظـاهر کردهانـد و برخـی نیـز آنهـا را
تأویل بردهاند و گروهـی دیگـر نیـز در آنهـا توقـف داشـتهاند و علـم آن را بـه خـدا واگـذار
1
کردهاند.
تعریف منهج
منهس در لغت به راه روشن و آشکار گفته میشود 2،و در اصطالح ،راهی اسـت روشـن
برای تعبیر از چیزی یا انجامدادن کاری یا یادگیری چیزی بر اسای مبادی و نظامی معین
و معلوم ،به قصد رسیدن به غایتی معین و معلـوم 3.از آنجـایی کـه مـنهس ،سـیر عملـی بـر
اسای مبانی است ،منهسها را میتـوان بـه تعـداد مبـانی ت سـیم کـرد ،ماننـد ع ـلگرایی،
ن لگرایی ،ظاهرگرایی و رأیگرایی.
در ادامه به بررسی منهس های وهابیت و دیوبندیه درباره صفات خبری خداوند پرداختـه
میشود.
منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

 .1علی اللهبداشتی ،توحید و صفت الهی؛ درسنتمه کالم تخصصی ،ص.247
 .2خلیل بن احمد فراهیدی ،کتتب العین ،ج132 ،1؛ اسماعیل بن حماد جـوهری ،الصاحت  ،ج127 ،3؛ حسـین بـن محمـد
راغب اصفهانی ،مفردا ألفتظ القرآن.120 ،
 .3السید علی محمود الن راشی ،منتهج المفسرین ،ص.31
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ظاهرگرایی

ظاهرگرایی ،به معنای اکتفاکردن به ظاهر الفـاظ در فهـم متـون و فراترنـرفتن از حـد
داللتهای لفظی و لغوی را میگویند .ویژگی مهم این رویکرد ،اعتنای فوقالعاده به ظاهر
متون دینی در فهم معارف است .ظاهرگرایان تنها منبع فهم اصول و فروع دینی را ظـواهر
احادیث و آیات قرآن میدانند و نه تنها در فهم این متون بر ظاهر آن جمود دارند و ع ـل را
1
دخالت نمیدهند ،بلکه در شناخت اصول اعت ادی نیز برای ع ل اعتباری قائل نیستند.
منهس ظاهرگرایی 2،یکی از منهسهایی است که وهابیت دربـاره صـفات خبـری بـه کـار
میبرد .این گروه با تکیه بـر ظـاهر آیـات قـرآن و روایـات واردشـده در صـفات خبـری ،ایـن
صفات را حمل بر ظاهر میکند .این ظاهرگرایی دو ُبعد 3دارد:
الف .رد تأویلگرایی

ین بعد از ظاهرگرایی ،اخذ معنای ظاهری لفـظ در برابـر معنـای مـؤول اسـت ،کـه در
م ابل کسانی که ظاهرگرا نیستند ،ظاهر لفظ را اخذ نکرده ،بلکه آن را به تأویل میبرند.
دیدگاه وهابیت

سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17

وهابیت در این جهت معت د به معنای ظاهری هستند و تأویل آیات را درست نمیدانند
و با تأویل آیات مربوط به اسما و صفات مخالفاند و تأویل را در واقع به معنای نفی و انکار
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 .1محمدصفر جبرئیلی ،فلسفه علم کالم؛ فلسفههای مضاف.322 ،
 .2اخذ چنین مبنایی ممکن است علل مختلفی داشته باشد که یکی از آن علتها این اسـت کـه از یـن طـرف ظـاهر آیـات و
روایات در خصوص صفات خبری ،این اوصاف را برای خداوند ثابت میکند و از طرف دیگر ،در آیات و روایات هـم چیـزی کـه
بیان کننده این باشد که مراد از این صفات ،چیزی خالف ظاهر آنها است ،مطرح نشده است .لذا باید این صفات را حمل بـر
ظاهر کرد.
 .3علت بررسی ظاهرگرایی از دو بعد این است ،که خود علمای وهابیت مانند الشیخ صـال آلالشـیخ در کتابهـای مختلـف
مانند شر الورقت فی اصول الفقه و شر الفتاوی الحمویاه در صـفات خبـری بـین تأویـل و مجـاز فـرق گذاشـتهاند و تأ کیـد
میکنند که نباید بین این دو خلط کرد .چون مجاز چیزی است و تأویل چیز دیگر .چون الفاظ یا ن است یا ظاهر و این ظاهر
هم گاهی ح ی ت است که م ابل آن مجاز است و گاهی ظاهر است که م ابل آن تأویل است و ...؛
؛http://shamela.ws/browse.php/book-934/page-161؛http://saleh.af.org.sa/node/54
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1348116&page=2.

صفات خداوند میدانند .به نظر آنان ،طری ه سلف در تمسنکردن به ظاهر قرآن اسـت و
طری ه خلف تأویلکردن آیات است .خلف ع ل ناق

خود را حکم قرار دادهاند ولی سـلف

از صحابه ت لید میکنند ،و خلف از تری تشبیه به تنزیه روی آوردهاند ،ولی سلف نه تشبیه
را میگویند و نه تنزیه ،بلکه سـکوت میکننـد و میگوینـد پرسـشکـردن و تح یـقکـردن
بدعت است.
بنباز از مفتیان وهابی معت د اسـت تأویـل در صـفات الهـی امـری منکـر بـوده و جـایز
1

نیست ،بلکه واجب است صفات الهی طبق ظاهری که الیق به خداوند است ،اقرار شود.

2

وی همچنین یکی از منابع احکام را ظاهر کتاب و سنت و آنچه از سلف رسیده ،میدانـد و
مدعی است هر شخصی ،غیر ایـن ادعـا کنـد ادعـای بـاطلی کـرده اسـت 3.وی همچنـین
درباره دیدن خداوند در قیامت میگوید« :یوم یجیء الرب  -یوم القیامة -و یکشی لعبیا
ال مؤمنیو عو ساقه ،و هی العالمة بینه و بینهم ،فیذذا کشی عیو سیاقه عرفیو و تبعیو »؛
«روزی که پروردگار در روز قیامت میآید و ساقش را برای بنـدگان مـؤمنش کشـف میکنـد

4

که این نشانهای بین او و آنان است ،در این هنگام اسـت کـه همگـی او را شـناخته و از او
پیروی میکنند».
ابنعثیمین درباره حدیث « إن قلوب بنی آ م کلها بیو أصبعیو مو أصابع الرحمو کقلب
واحد یصرفه حیث یشاء» 5مینویسد اهل سنت و جماعت درباره این حدیث قائل به تأویـل
نیستند ،چون به انگشت داشتن برای خداوند (اصابه) بر آن وجهـی کـه الیـق و سـزاوار او
6
است ،ایمان دارند.
منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

 .1عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،مجموعة فتتوی و مقتال متنوعة ،ج ،2ص.31
 .2همان ،ج ،2ص.313
 .3همان ،ج ،2ص.31
 .4سوره قص  ،آیه .11
« .5همانا تمامی قلبهای آدمیان میان دو انگشت از انگشت رحمان (خداوند) است و آن را به هر سو که بخواهد میکشـاند.
س س رسول خدا بعد از ن ل این سخن فرمود :خدایا! ای گرداننده قلبها! قلبهای ما را به سوی فرمانبرداری از خود
رهنمون ساز».
 .6ابن عثیمین ،فتتوی العقیده و ارکتن االسالم ،ص.63

11

اما نکته مهم آن است که وهابیان هرچنـد در ظـاهر تأویـل را نمیپذیرنـد امـا در عـین
حال در م ام عمل در موارد بسیاری تأویل را پذیرفتهاند ،که ایـن نشـان از تنـاق درگفتـار
کیم َأ َ
آنها است .برای نمونه ،برخی از آنها را بیان میکنیم :بنباز ،آیـه « َو ُه َیو َم َع أ
ییو َمیا
َ
أکن ُت أم ،ال َت أح َز أن ِإن الل َه َم َع َنا» 1را اینچنین تأویـل میکنـد« :خداونـد دو معیـت دارد :معیـت
عامه و معیت خاصه ،معیت عامه همان احاطه تام و علم است که خداوند بر عرش است و
علم به مردم و احوال زمـین دارد .معیـت خاصـه بـه معنـای یـاری ،تأییـد و کمـنکـردن و
هدایتکردن است و آیه معیت خاصه را میگوید .س س میگوید اگر معیت به معنای علـم
نباشد الزم میآید که خداوند اختالط با خلق پیدا کند و این همان ع یـده حلولیـه اسـت .و
ََ َ
میگویدَ « :ما ُ
یکون ِم أو َن أج َوی ثالث ٍة ِإال ُه َو َر ِاب ُع ُه أم» 2معنـایش ایـن اسـت کـه او بـر عـرش
3
نشسته است ولی علم او همه جا هست.
و در جای دیگری گفتهاند « :چون ادله زیاد داریم که خداونـد فـوق عـرش اسـت پـس
م صود از هو معکم باید این باشد که علم او احاطه به همـه اشـیا دارد» 4.ابـنعثیمـین ،از
مفتیان وهابی ،نیز آیه «لنترانی» 5را به معنای نفی رؤیت در دنیا گرفتـه 6،حـال آنکـه ایـن
جمله مطلق اسـت و نفـی رؤیـت در دنیـا و آخـرت و همـه زمانهـا و حـاالت میکنـد .لـذا
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ابنعثیمین تأویالتی را که انجام میدهد ،اینگونه توجیه میکند که تأویلی که دلیلی بر آن
7
نباشد جایز نیست و اال دلیل شرعی وجود داشته باشد ،جایز است.
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 .1سوره توبه ،آیه .24
 .2سوره مجادله ،آیه .6
 .3بنباز ،مجموع فتتوی و مقتال متنوعة ،ج ،3ص.322- 322
 .4همان ،ج ،2ص.13
 .5سوره اعراف ،آیه .321
 .6ابن عثیمین ،مجموع فتتوی ورستئل ،ج ،0ص.22
 .7ابن عثیمین ،فتاوی الع یده و ارکان االسالم ،ص.64

دیدگاه دیوبندیه
دیوبندیها در صفات خبری ،برخالف وهابیـت ،مـنهس واحـدی ندارنـد و برخـی مـنهس
ظاهرگرایی و اخذ به ظاهر را ترجی میدهند و برخی به مـنهس تأویـلگرایی تمایـل دارنـد و
برخی نیز منهس تفوی را پی میگیرند .برخی هم هر سه را صحی میدانند .شاهولـیاللـه
دهلوی ،گرچه از دیوبندیه نیست و ت ریبا ین قرن قبـل از تأسـیس دیوبنـد میزیسـته ،امـا
پیشوای فکری علمای دیوبنـد بـوده و آنهـا متـأثر از افکـار و اندیشـههای او هسـتند .وی
درباره صفات خبری معت د است شأن خداوند باالتر از آن است که با موجودات مع ـول یـا
محسوی م ایسه شود ،بلکه باید اوصاف الهی را به لحاظ نتایس آن معنا کنیم نه به لحـاظ
مبادی آن؛ مثال رحمت خدا به معنای سرازیرشدن نعمتها است نه رقت و انعطاف قلبـی؛
1
ید در جود به کار میرود و همینطور اوصاف دیگر.
محمد ادریس کاندهلوی ،از علمای دیوبندیـه نیـز یـد را بـه جـود و نعمـت تأویـل بـرده
2
است.
همچنین محمدت ی عثمانی ،از علمای بزرگ معاصر دیوبندیه پاکسـتان ،معت ـد اسـت
در میان علمای اهل سنت در تفسیر این نصوص راههای متعددی وجود دارد:
الف .مذهب جمهور از سلف که معت دند معنـای ایـن نصـوص از متشـابهات را کسـی
نمیداند جز خداوند .پس واجب است در این نصوص توقف و سکوت کرد و اجماال بـه آن
ایمان آورد و این صفات را نه به معنای ح ی ی اراده مـیکنیم و نـه معنـای مجـازی ،بلکـه
علم آن را به خدا واگذار میکنیم.

است.

 .1شاه ولی الله دهلوی ،الحجة الله البتلغه ،ج ،3ص.73
 .2محمد ادریس کاندهلوی ،التعلیق الصبیح علی مشکتة المصتبیح ،ج ،3ص.16

منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

ب .مـذهب دوم مــذهب گروهــی از جملـه ابــنتیمیــه و شــاگردش ابـنقــیم اســت کــه
معت دند خداوند از این اوصاف معنای ح ی ی را اراده کرده است ،اما آنطور که در شأن او

11

ج .مذهب سوم که ع یده بعضی از سلف و بسیاری از علمای متأخر است .ایـن دسـته
معت دند این نصوص تأویل برده میشود ،و این صفات را حمل بر مجاز میکننـد و مـراد از
ید را قدرت ،و استواء را استیال یا قدرت میگیرند؛ و حتـی تأویـل برخـی از ایـن نصـوص از
برخی از صحابه نیز ن ل شده است.
وی بعــد از بیــان مــواردی از تـأویالت صــحابه و تــابعین و علمــا میگویــد اینهــا همــه
نمونههایی بود از تأویل برخی از محدثان سلف ،و اینها بر وقوع تأویـل نـزد سـلف داللـت
دارد ،و تأویل یکی از محتمل سلف بوده است.

1

حسین احمد مدنی ،از بزرگان دیوبندیه ،نیـز معت ـد اسـت مـا در بحـث صـفات خبریـه
منهس اهل سنت را در مسئله میپیماییم .بزرگان ما بـرخالف وهابیـت کـه در مثـل مسـئله
َ َ ْ
استوا جهت و استوای ظاهری را در آیه شریفه َّ الر ْ َْح ون لَع ال َع ْرش ْاس َتَ َو  و غیر این آیات را
ر

برای خدا ثابت میدانند ،در مثل این آیـات و احادیـث ،مثـل گذشـتگانشـان ،یـا قائـل بـه
توقف میشوند یا قائل به تأویل؛ 2که ایشان هم توقف و تفوی را قبـول دارد و هـم تأویـل
را.
خلیل احمد سهارن وری ،از دیگر علمای دیوبندیه ،معت د است باید بـه ایـنگونـه آیـات
ایمــان آورد ولــی از کیفیــت آنهــا بحــث نمیشــود  ،بلکــه بایــد خداونــد را منــزه از صــفات
مخلوقات به شمار آورد و ن و حدوثی برای وی قائل نشد و تأویلبردن صفاتی همچون
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«ید» به معنای قدرت ،و «اسـتواء» بـه معنـای اسـتیال را نیـز صـحی میدانـد 3.اشـرفعلی
4
تهانوی نیز همان کالم خلیل احمد سهارن وری را به نوعی دیگر مطرح کرده است.

14

پس میتوان نتیجه گرفت که وهابیت در این باره بر معنای ظاهری این صـفات تأ کیـد
دارد و با تأویلبردن صفات به شدت مخالف است ،امـا دیوبندیـه هـم مـنهس ظـاهرگرایی را
 .1محمد عبیدالله االسعدی ل اسمی ،دارالعلوم دیوبند ،ص.001- 022
 .2ابو المکرم بن عبد الجلیل ،دعوة االمتم ّ
محمد بن عبد الوهتب بین مؤیدیهت ومعترضیهت ،ص ،151به ن ل از شهاب الثاقب.
 .3خلیل احمد سهارن وری ،المهند علی المفناد ،ص ،26سـؤال 32؛ ابـی اسـامه سـید طالـب الـرحمن ،الدیوبندیاه؛ تعریفهات،
عقتیدهت ،ص.221- 223
 .4محمد رحمة الله الندوی ،أشرف علی التهتنوی حکیم األمة ،ص.312- 312

صحی میداند و هم منهس تأویل و تفوی

را ،هرچنـد ممکـن اسـت عـالمی ،یکـی را بـر

دیگری ترجی دهد.
ب .انکار مراز

ُبعد دوم از ظاهرگرایی؛ معنای ح ی ی ،در برابر معنای مجازی است ،بـه ایـن معنـا کـه

همه الفاظ واردشده در آیات و روایات مربوط به صفات خبری خداوند به معنای ح ی ی آن
به کار رفته است نه معنای مجازیش.
دیدگاه وهابیت

وهابیت ،نهتنها مجاز در صفات خبری را قبول ندارند ،بلکه وجود مجاز در قرآن را نفی
میکنند و علت قبول نداشتن آن را هـم ایـن میداننـد کـه اگـر مجـاز را قبـول کنـیم بایـد
صفات خبری خداوند در قرآن یا در احادیث نبوی را تأویل ببریم و تأویلبردن نیز منجـر بـه
نفی صفات برای خداوند میشود.
ابنتیمیه نهتنها وجود مجاز در قرآن را منکر است بلکه ت سیم لغت به ح ی ت و مجـاز
1

را نیز بدعت جدیدی دانسته است 2.وی در جایی قول کسانی را که میگویند لفظ اگر بدون
3
قرینه بود ح ی ت و اال مجاز است ،باطل دانسته ،معت د است در الفاظ مجاز وجود ندارد.
محمد بن صال بن عثیمین نیز درباره صفات خبری معت ـد اسـت بایـد بـه آن اسـما و
اوصافی که خداوند خود را در قرآن به آن اسما و صفات نامیده ،ایمان داشته باشیم اما نـه
به صورت مجاز بلکه بر وجه ح ی ت آن ،و بدون تکیف و تمثیل.
در جای دیگری میگوید:

4

 .1عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرین ،شر أخصر المختصرا  ،ج ،11ص.31
 .2ت ی الدین ابن تیمیه ،مجموع الفتتوی ،ج ،6ص.331
 .3همان ،ص.332
 .4محمد بن صال العثیمین ،فتتوی العقیدة و ارکتن االسالم ،ص.31

منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

اینکه مشهور کالم را به ح ی ت و مجاز ت سیم میکنند ،نزد اکثر متأخران در قـرآن و
غیرقرآن است .و برخی از اهل علم گفتهاند که در قرآن مجاز وجود ندارد ،و عدهای ماننـد
ابواسحاق اسفرایینی و از متأخران محمد امین شن یطی گفتهاند در قرآن و غیرقرآن مجاز

11

وجود ندارد .شیخاالسالم ابنتیمیه و شاگردش ابنقیم بیان کردهانـد کـه ایـن اصـطالحی
1
جدید بعد از ان ضای سه قرنی است که بر قرنهای دیگر تفضیل داده شده است.

البته این کالم ابنتیمیه و ابنقیم در م ـام گفتـار اسـت و اال در م ـام عمـل چنـانکـه
آقای «عبـدالعظیم إبـراهیم محمـد المطعنـی» 2در کتـاب المجات عناد االماتم ابان تیمیاة
وتالمیذه بین اال نکتر واالقرار موارد فراوانی از ابنتیمیه در کتاب رفاع الماالم عان األئماة
3
األعالم و ابنقیم آورده که اینها در م ام عمل از مجاز و تأویل استفاده کردهاند.
بن باز نیز مجاز در قرآن را منکر شده و معت د است در قرآن آنگونـه کـه اصـحاب فـن
بالغت میگویند مجاز وجود ندارد ،بلکه هر آنچه در آن هست ح ی ت است.

4

در ن د این ع یده وهابیت ،باید گفت نهتنها بسیاری از علما به استعمال مجاز در قـرآن
معت دند ،بلکه در عصر صحابه نیز ایـن نـوع از اسـتعمال وجـود داشـته ،برخـی از صـحابه
برخی از آیات را بـر معنـای مجـازی آن حمـل میکردنـد ،همچنـان کـه خـود ابنتیمیـه از
ابنعبای ن ل میکند که وی آیه ْ وی َم یك َش وف َعن َساق 5را بـه «شـدت امـر» حمـل کـرده
ْ َّ

و
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الساق ب َّ
است 6یا عمر نیز آیه َ وال ََفت َّ
الساق 7را به اعمال دنیا حمل کرده است کـه در آخـرت
ر
ر
8
محاسبه میشود.
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 .1محمد بن صال العثیمین ،االصول من علم االصول ،ص.36
 .2عبدالعظیم المطعنی ( )2441- 3313از استادان معاصر دانشگاه األزهر مصر بود کـه تخصـ او در علـم بالغـت عربـی
است و تألیفات فراوانی در این زمینه و مباحث دیگر دارد که برخی از تألیفات او عبارتاند از :خصتئص التعبیر القرآنی وسامتته
البالغیة ،سحر البیتن فی مجت ا القرآن ،المجت فی اللغة والقرآن الکریم ،االسالم فی مواجهة االیدیولوجیات المعاصرة.
 .3عبد العظیم إبراهیم محمد المطعنی ،المجت عند االمتم ابن تیمیة وتالمیذه بین االنکتر واالقرار ،ج ،3ص.33
 .4عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،مجموع فتتوی ،ج ،2ص.112
 .5سوره قلم ،آیه .22
 .6ت ی الدین ابن تیمیه ،المستدرک علی مجموع فتتوی شیخ االسالم ،ج ،3ص.63
 .7سوره قیامت ،آیه .23
 .8أبو الحسن علی بن خلف ابن بطال قرطبی ،شر صحیح البختری ،ج ،34ص.271

دیدگاه دیوبندیه
برخالف وهابیت ،علمای دیوبندیـه مجـاز در قـرآن و در صـفات خبـری را پذیرفتهانـد و
معت دند این صفات خداوند به صورت مجاز در آیات قرآن و احادیث پیامبر بیان شده
است .صاحب کتاب إظهتر الحاق ،از علمـای بـزرگ دیوبندیـه ،نیـز در مـوارد فراوانـی ایـن
صفات را حمل بر مجاز کرده است و حمل بر معنای مجازی را بدون قرینه جایز نمیدانـد
و معت د است مجاز در کالم خداوند و کالم انبیای الهی بارها واقع شده است 2.و در جـای

1

دیگری ،بعد از بیان اینکه مجاز در قرآن واقع شده اسـت ،تعـدادی از کسـانی را کـه منکـر
مجاز در قرآناند معرفی کرده ،دلیل منکران را سستتر از بیت عنکبوت میداند.

3

َ
َ ْ َ و و َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ و
َ ْ ْ و َ
تَاوات
َجيعتا قبضتَُ ویم ال رِيامت ر والس
ض
ر
اْل
محمد شفیع عثمانی در تفسیر خـود ذیـل آیـه و
ر
َ ْ َّ ٌ
ات رب َي رَ رين رتُ 4معت د اسـت اسـالف مت ـدمین ،ایـن آیـه را بـر معنـای ح ی ـی آن حمـل
مطوی
ر

میکردند ،اما مضمون آیه از متشابهات است که ح ی ت آن را غیر از خدا نمیداند و عموم
مردم از تالش برای دستیابی به ح ی ت آن منع شدهاند؛ باید بر این ایمان آورد کـه آنچـه
مراد خداوند متعال است ،حق و صحی است ،امـا متـأخران از علمـا آن را تمثیـل و مجـاز
میدانند و مراد از قرارگرفتن چیزی در قبضه خدا ،کنایه از این است که خداوند بر آن چیز
قدرت و احاطه کامل دارد 5.پس میتوان این نتیجه را گرفت که وهابیـت نـهتنهـا مجـاز در
صفات خبری را قبـول ندارنـد ،بلکـه وجـود مجـاز در قـرآن را نفـی میکنـد ،امـا دیوبندیـه
برخالف وهابیت ،وجود مجاز در قرآن و در صفات خبری را پذیرفتهاند.
 .1حریت فهم سلف

 .1رحمت الله الکیرانوی ،إظهتر الحق ،ج ،2ص.261
 .2عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،مجموعه فتتوی و مقتال متنوعه ،ج ،2ص.3103
 .3همان ،ج ،2ص.3264
 .4سوره زمر ،آیه .76
 .5محمد شفیع عثمانی ،معترف القرآن ،ج ،32ص.336

منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

طرفداران این منهس معت دند سلف صـال بـه دلیـل نزدیکـی بـه زمـان پیـامبر و
ه مراهی با ایشان ،قرآن را بهتر فهمیده؛ از اینرو فهم آنـان بهتـرین فهـم اسـت .لـذا بایـد
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فهم آنان را در مسائل اعت ادی بر دیگر فهمها ،بـهویژه بـر فهـم متکلمـان و فیلسـوفان و
عرفا م دم دانست ،و این فهم برای متأخران حجت است.
دیدگاه وهابیت

وهابیان حجتبودن فهم سـلف را بـه عنـوان مبنـای فکـری خـود پذیرفتهانـد و بـر آن
اسای تکیه و سیر میکنند ،و آن را در تمامی مباحث دینی و اعت ـادی ،بـهویـژه در بحـث
صـفات خبـری خداونــد ،سـاری و جـاری میداننـ د و فهـم سـلف را بــر فهـم خلـف تــرجی
میدهند و آن را اسلم و احکم از فهم خلف میداننـد .لـذا بنبـاز ،مصـادر اسـالم را قـرآن
کریم و سنت پیامبر و اجماع امت بر اسای فهم سلف میداند 1و معت د است عمـوم
قرآن به واسطه قرآن کریم یا آنچه با سنت یا اجماع سلف رسیده باشد تخصـی میخـورد
و الغیر 2.در جای دیگر ،فرقه ناجیه را کسانی میداند که به کتاب خدا و سنت رسـول خـدا
بر اسای فهم سلف صال تمسن کننـد« :والفرقة الناجیة ،الذیو یتمسیکون بکتیاب اللیه
3
وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم علی فهم السل الصالح».
َ َ
َّ ْ َ و
الترْحن لَع
یده که خـدا طبـق آیـه شـریفه 

ابنعثیمین در جواب این پرسش که این ع
َ
ْال َع ْرش ْاس ََ َو  بر روی عرش نشسته است چطور با آیـات دیگـر ماننـد ُ ه َـو َم َع ُک ْـم أ ْی َ
ـن َمـا
ر
ُ ُ
کنت ْم قابل جمع است ،اصـل ایـن پرسـش را بیوجـه مـیدانـد و بـه جـای پاسـخ بـه ایـن
پرسش ،پرسشکننده را خطاب قرار میدهد که :تـو بـر فهمیـدن صـفات خـدا حـری تـر
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هستی یا صحابه؟ اگر بگویی من حری تـرم بـه فهـم آن ،دروغ میگـویی ،و اگـر بگـویی
آنها حری تر بودند پس شـما هـم آنچـه در ایـن بـاره انجـام دادنـد ،انجـام دهیـد .آنهـا
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هی گاه از پیامبر در این باره ن رسیدند که مثال :یا رسولالله! وقتی خـدا نـازل میشـود آیـا
عرش خالی میشود؟ این چه پرسشی است که شما میپرسید ،بلکه بگو خدا نازل میشود
و ساکت باش ،عرش خالی میشود یا نمیشود  ،این چیزی نیست که تو مأمور به تصـدیق
 .1مجلة الجتمعة االسالمیة بتلمدینة المنورة ،جزء  ،13ص.162
 .2عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،مجموعة فتتوی و مقتال متنوعه ،ج ،0ص.222
 .3مجلة الجتمعة االسالمیة بتلمدینة المنورة ،جزء  ،24ص.367

آن باشی  1. ...در این کلمـات ابـنعثیمـین ،بـهخـوبی اهمیـت فهـم سـلف و حجیـت نـزد
وهابیت فهمیده میشود.

َ
و َْ َ
2
َ
ْ َ
َ َ َ ْ و ِّ
این آیات و ْبیَق وجُ َربک ذو الجَلل َواْلرکام و کل َشء ه رالک
ر
ر
ر

ابنتیمیه با تأویلنکردن
َّ
إَّل َو ْج َه وُ 3داشتن صورت ح ی ی مادی را برای خدا ثابت میکند .ابنعثیمین نیز در شرح
این ف ره میگوید این آیه دلیل بر ایـن اسـت کـه وجـه بـرای خـدا ثابـت اسـت؛ و در ادامـه
می گوید این وجه از صفات ذاتی خبری است و از صفات ذاتـی معنـوی نیسـت .چـون اگـر
معت د شویم که صفات ذاتی است دچار تأویل تحریف شدهایم .همچنین نمیگوییم که آن
صفات بعضی از خدا یا جزء خدا است .زیرا در این صورت توهم ن صان بر خدا پیش میآید
و این اهل تحریف هستند که وجه را به ثـواب تفسـیر میکننـد .سـ س ابـنعثیمـین در رد
کسانی که «وجه» را تأویل کرده ،برخالف ظاهرش تفسیر میکنند ،میگوید ایـن بـرخالف
ظاهر لفظ است؛ چون از ظاهر ،وجه خاص منظور است نه ثواب؛ ثانیا این تفسـیر مخـالف
اجماع سلف است؛ چون هی سلفی نگفته است مراد از وجه ثواب است و در کتـاب آنهـا
چنین چیزی یافت نمیشود.
بنباز در جای دیگری پا را فراتر از ایـن حیطـه گذاشـته ،مـدعی شـده اسـت کـه حـق،
4

همان راه سلف بوده و هر راهی که مخالف آن باشد باطل است 5.اگر کسـی قائـل بـه ایـن
باشد که خداوند همراه مردم است ،باطل گفته است؛ چراکه این مخالف ع یده صـحیحی
است که در قرآن و سنت آمده است و سلف این امت به آن قائل شدهاند 6.از کلمات باال به
دست آمد که بنباز فهم سلف را همراه قـرآن و سـنت پیـامبر حجـت میدانـد ،بلکـه

 .1ابن عثیمین ،مجموع فتتوی ورستئل ،ج ،3ص.242
 .2سوره الرحمن ،آیه .26
 .3سوره قص  ،آیه .11
 .4ابن عثیمین ،شر العقیدة الواسطیة ،ص.216
 .5عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،مجموعة فتتوی و مقتال متنوعه ،ج ،2ص.30
 .6همان ،ج ،3ص.313

منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

آنها را میزان حق و مخالفت با آنها را میزان باطل میشمرد.

19

اما اشکاالتی به این منهس وارد است،
 .3سلف در فهم مسائل هی گاه اتفاق نکردهاند ،فهم آنها با هم متفاوت بوده است و
در برخورد با مسائل ،رأی واحدی نداشتهاند ،بلکه اختالفات ز یادی در فهم دین حتی بـین
صحابه وجود داشته است ،و هرگز سلف مذهبی خاص و معروف و واحد نداشتهاند تا بتوان
آن را میـزان قــرار داد و فهــم امــور را از فهــم آنــان بــه دســت آورد .کســی کــه مراجعــه بــه
ّ
المصنف عبدالرزاق و ابنابـیشـیبه کنـد ،پـی میبـرد کـه چـه
کتابهای حدیثی ،از قبیل
م دار از سلف و افـرادی کـه در سـه قـرن اول میزیسـتهاند ،در مسـائل دینـی بـا یکـدیگر
اختالف داشتهاند .مانند اختالف در مسئله خلـق قـرآن ،یـا اخـتالف در کیفیـت یـا امکـان
رؤیت خدا در قیامت ،یا اختالف در مسئله جبـر و تفـوی  ،یـا اخـتالف شـدید در فروعـات
مختلف ف هی ،و دهها مسئله دیگر .در ح ی ت وهابیت به دنبال کسانی هسـتند کـه فهـم
آنها را تأیید کنند ،وگرنه همـانطـور کـه گذشـت ،برخـی از صـحابه و علمـای سـلف ایـن
صفات را تأویل میبردند و حمل بر معنای ظاهری نمیکردنـد .لـذا ابـنعثیمـین کـه ادعـا
می کند سلف بر حمل این صفات بر ظاهر اجماع داشتهاند ،ادعای باطلی است.
 .2در قرآن یا حدیث دلیلی یافت نمیشود که داللت بر تعطیلی ع ول بشر کند و بگوید
فهم کتاب و سنت به فهم دیگری بستگی دارد؛ در حالی که انسان خود به درجه اجتهـاد و
فهم دینی رسیده است ،بلکه برعکس ،نصوص دینـی از کتـاب و سـنت ،مـا را بـه تع ـل و
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تفکر وا میدارد.
ابنجوزی ن ل کرده است که از امام احمد مسئلهای را پرسـیدند .او فتـوایی داد .بـه او

60

گفته شد« :این مطلب را ابنالمبارک نگفته است» .احمد گفت« :ابن المبـارک از آسـمان
1
که نیامده است».

 .1أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی ،دفع شبه التشبیه ،ص111؛ علی اصغر رضوانی ،سلفیگری و پتسخ به شبهت  ،ص.24
ص.24

دیدگاه دیوبندیه
علمای دیوبندیه ،برخالف وهابیت ،اوال قائل نیستند که سلف ف ط ین نظـر و دیـدگاه
داشتهاند ،بلکه در صفات خبری مع ید ترجی قول سـلف نیسـتند و ماننـد وهابیـت معت ـد
نیستند که ف ط باید فهم سلف از صفات خبری را حجت ،و دیدگاه خلـف را باطـل بـدانیم.
شاهد بر این مطلب گفتار خود علمای دیوبندیه بر این مطلب است:
برای نمونه محمدت ی عثمانی ،از علمای دیوبندیه ،معت د است سلف دیـدگاه خاصـی
نداشته ،بلکه جمهور از سلف این صفات را از متشابهات میدانستند و درباره آنها توقـف
و سکوت میکردند و این صفات را نه به معنـای ح ی ـی و نـه بـه معنـای مجـازی ،حمـل
میکردند بلکه علم آن را به خدا تفوی میکردند و در م ابل بعضی از سلف این نصـوص
1
را تأویل میبردند.

حسین احمد مدنی ،از بزرگان دیوبندیه ،نیـز معت ـد اسـت مـا در بحـث صـفات خبریـه
منهس اهل سنت را در مسئله میپیماییم .بزرگان ما برخالف وهابیـت در مثـل ایـن آیـات و
احادیث ،یا مثل گذشتگانشان قائل به توقف یا تأویل میشوند 2.البته اشرفعلی تهانوی ،از
دیگر علمای دیوبندیه ،نظریه سومی نیز به سلف نسبت میدهد که سلف ایـن اوصـاف را حمـل
3
بر ح ی ت می کردند و کنه آن را به خدا واگذار کرده ،کیفیتی برای آن ذکر نمیکردند.
از این کالم علمای دیوبند میتوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه آنهـا بـرخالف وهابیـت
نه تنها دیدگاه انحصاری برای سلف قائل نیستند ،بلکـه دیـدگاههای مختلفـی بـرای سـلف
معت دند و برخی از علما ،مانند حسین احمد مدنی 4و خلیل احمد سهارن وری 5،هم دیـدگاه
سلف و هم دیدگاه خلف را صحی میداننـد و برخـی نیـز ماننـد اشـرفعلی تهـانوی دیـدگاه
منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

 .1محمد عبیدالله االسعدی ل اسمی ،دار العلوم دیوبند ،ص.020- 022
 .2ابو المکرم بن عبد الجلیل ،دعوة االمام محمد بن عبد الوهاب بین مؤیدیها ومعارضیها ،ص ،151به ن ل از شهاب الثاقب.
 .3محمد رحمة الله الندوی ،أشرف علی التهتنوی حکیم األمة ،ص.312- 312
 .4ابو المکرم بن عبد الجلیل ،دعوة االمتم ّ
محمد بن عبد الوهتب بین مؤیدیهت ومعترضیهت ،ص ،151به ن ل از شهاب الثاقب.
 .5خلیل احمد سهارن وری ،المهند علی المفناد ،ص ،26سـؤال 32؛ ابـی اسـامه سـید طالـب الـرحمن ،الدیوبندیاه :تعریفهات،
عقتیدهت ،ص.221- 223
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سلف را ترجی میدهند 1،هرچند دیدگاه خلف نیـز بـه یکـی از دیـدگاههای سـلف بازگشـت
میکند ،گرچه این دیدگاه ،پیروان کمی از میان سلف دارد.
 .2نقلگرایی

برای شناخت معارف دین راههایی وجود دارد کـه عبارتانـد از :روش کشـف و شـهود،
که دامنه استفاده از آن محدود است ،و روش ع لی و ن لی ،کـه هـر یـن مکمـل دیگـری
هستند ،اما در میان مسلمانان درباره ت دم یکی بر دیگری اختالف وجود دارد.
دیدگاه وهابیت

منهس حاکم برای شناخت معارف و معت دات دینی در میان وهابیت ن ـلگرایی اسـت و
ف ط آن را مشروع میدانند .بنابراین ،نهتنها با روش ع لگرایی ،بلکه با متکلمان و کسانی
که از روشهای ع لی برای رسیدن به مبـانی کالمـی اسـتفاده میکننـد ،نیـز مخالفانـد.
ابنتیمیه ،و به پیروی از او ،وهابیان ،برای ع ل است اللی قائل نیستند بلکه معت دند ع ل
به همراه و به کمن ن ل ،حجـت اسـت ،ابـنتیمیـه در ایـن بـاره مینویسـد« :ع ـل دلیـل
مست لی در تفاصیل امور الهی و روز قیامت نیست و چیزی از آن قبول نیست تا مادامی که
2
ن ل آن را تصدیق کند .زیرا شرع قول معصوم است که خطا و دروغ در آن راه ندارد».
وی در جای دیگری میگوید:
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ع ل ،شرط در معرفت علوم و کمال و صالح اعمال اسـت ،و بـه وجـود ع ـل علـم و
عمل کامل میگردد ،ولی اینگونه نیست که بگوییم ع ل مست ل است ،بلکه ع ل غریـزه
و قوهای در نفس همانند قوه بصر در چشم اسـت ،پـس اگـر ع ـل بـه نـور ایمـان و قـرآن
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متصل شود همانند نور چشمی است که به نور خورشـید و آتـش متصـل شـده باشـد ،اگـر
ع ل بهتنهایی لحاظ شود ،اموری را که از درک آن عاجز است و نیاز بـه وجـود رسـل دارد
نمیتواند درک کند ،و اگر هم به طور کلی کنار گذاشته شود ،اقوال و افعال ما بدون ع ـل
3
به صورت حیوانی درمیآید.
 .1محمد رحمة الله الندوی ،أشرف علی التهتنوی حکیم األمة ،ص.312- 312
 .2ابن تیمیه ،درء التعترض العقل و النقل ،ج ،3ص.316
 .3همو ،مجموع الفتتوی ،ج ،1ص.113

و این مـنهس ن ـلگرایی و تأ کیـد بـر نصـوص را در صـفات خبـری نیـز جـاری و سـاری
میکنند .ابنعثیمین ،صفات خداوند را توقیفی میدانـد و میگویـد« :هـی مجـالی بـرای
ع ل در اثبات صفات خداوند نیست و تنها آنچه را که از طریق کتـاب و سـنت آمـده ثابـت
میدانیم» 1.زیرا اینها از امور غیبیهای است که به وسیله خبر صرف به اینها اکتفـا شـده
است ،و ع ل این توانایی را ندارد که درباره اینها حکـم دهـد یـا اینهـا را درک کنـد .پـس
2
م تضا ی ع ل صری این است که در این امور به ن ل مراجعه کند.
دیدگاه دیوبندیه

دیوبندیه ،برخالف وهابیت ،غالبا قائل به منهس ن لگرایی نیستند ،چـون در اعت ـادات
ماتریدیاند .ابومنصور ماتریدی ،رهبر ماتریدیها ،تصری دارد که اصل معرفت دین ن ل و
ع ل است 3،اما معرفت اعت ادات ف ط با ع ـل حاصـل میشـود 4.همچنـین وی ذیـل آیـه
َّ

َ َ

و ٌ

و
َ َّ
َ
ه
اّلل َّحج َب ْع َد ُّالر وس رل میگوید این آیه درباره عبادات و شرعیات است که
 رلئَل َیكون رللن
اس لَع ر
ر
تنها راه معرفت بـه آن ن ـل اسـت نـه ع ـل ،امـا راه ورود بـه دیـن ع ـل اسـت 5،و معرفـت

اعت ادات ف ط با ع ل حاصل میشود 6.لذا ماتریدیه چون ع لگرا هستند ،و حسن و قـب
ع لی را قبول دارند 7،قائل به تأویـل در صـفات خبریانـد .لـذا ابـومعین نسـفی ،از بزرگـان
ماتریدیه ،در کتاب تبصیر خود معت د است امتناع تأویل آیـات ،موجـب تنـاق
8
قرآن میشود.

منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

 .1محمد بن صال العثیمین ،مجموع فتتوی و رستئل ،ج ،1ص.234
 .2همو ،شر العقیدة السفترینیة ،ص.333
 .3ابو منصور ماتریدی ،التوحید ،ص.4
 .4همان ،ص.131
 .5ابو منصور ماتریدی ،تفسیر المتتریدی (تأویال أهل السنة) ،ج ،1ص.223
 .6همو ،التوحید ،ص.131
 .7أحمد بن عوض الله بن داخل اللهیبی الحربی ،المتتریدیة دراسة وتقویمت ،ص.151
 .8همان ،ص.271

فـاحش در
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پس نتیجه اینکه ،وهابیت ،در بحث صفات خبری ،معت د به ن لگرایی هستند و ف ـط
آن را مشروع میدانند و با روش ع لگرایی مخالفا ند .اما دیوبندیه چون گرایش ماتریـدی
دارند ،ع لگرا هستند.
 .3طرد مخالفان از دایره اهل سنت

یکی دیگر از مناهس موجود ،منهس برخورد با مخالفان است که باید بررسی شود که هر
ین از این دو گروه با مخالفان خود چگونه برخورد میکنند.
دیدگاه وهابیت

وهابیت در این باره مخالفا ن خود در صفات خبری را از دایره اهل سنت خارج میداند.
برای نمونه ،ابنعثیمین ،بسـیاری از طوائـف ایـن امـت اسـالمی را در ایـن نـوع از توحیـد
(توحید اسما و صفات) گمراه میداند 1.یا در جای دیگری مذهب اشـاعره و ماتریدیـه را بـه
دلیل اینکه در صفات خبریه ،قائل به تأویلاند و حمل بر معنای ظاهری ح ی ـی نمیکننـد
الیق و سزاوار نامیدن به نام اهل سنت نمیداند و معت د است نام اهل سنت ف ط مخت
مذهب ابنتیمیه و شاگردانش است.
بنباز ،جهمیه و معتزله و اشاعره را در بع
2

صفات خبریه به سبب تأویل ،اهل بـدعت

و مذهب باطل میداند که اهل سنت منکر آنهـا هسـتند و از آنهـا تبـری میجوینـد و از
اهل آن دوری میکنند 3.چون اهل سنت و جماعت را دارای ع یـدهای پـاک میدانـد کـه
اهل تأویل نیستند.
شیخ صال بن عبدالعزیز آلالشیخ 5نیز عبارتی مانند بنباز دارد.
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 .1وهذا النوع (توحید األسماء والصفات) من أنواع التوحید ضل فیه طوائف من هذه األمـة مـن أهـل ال بلـة الـذین ینتسـبون
لالسالم علی أوجه شتی؛ ابن عثیمین ،فتتوی العقیدة و ارکتن االسالم ،ص.32
 .2همان ،ص.76
 .3عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،مجموع فتتوی بن بت  ،ج ،2ص.311
 .4همو ،فتتوی نور علی الدرب ،ج ،3ص.72
 .5شیخ صال بن عبد العزیز آل الشیخ ،التمهید لشر کتتب التوحید ،ج ،2ص.224

دیدگاه دیوبندیه

دیوبندیه ،مخالفـان 1خـود را در صـفات خبـری از دایـره اهـل سـنت خـارج نمیداننـد.
محمدت ی عثمانی ،در تفسیر خود ،بعد از بیان اینکه در بحث صفات خبری بـرای علمـای
اهل سنت در تفسیر این نصوص راههای متعددی وجود دارد ،راهها را مطرح میکنـد و در
آخر میگوید:
واقع مطلب این است که این مذاهبی کـه ذکـر شـد ،چـون همـه بـه تنزیـه خداونـد از
تشبیه و تعطیل ایمان دارند ،لذا همه این موارد محتمل است و در قرآن و سنت ،دلیلی که
بر بطالن یکی از این راهها داللت کند بـه طـور مطلـق وجـود نـدارد ،و اخـتالف بـین ایـن
راهها ،در ح ی ت اختالف در ع یده نیست .چون ع یده تنزیه خداونـد از تشـبیه و تعطیـل
2
است ،بلکه اختالف رأی در تعبیر از این ع یده و تطبیق بر نصوص است.

اشرفعلی تهـانوی ،بعـد از ن ـل دیـدگاه سـلف و دیـدگاه خلـف ،دیـدگاه سـلف را تـرجی
میدهد ،بدون آنکه دیدگاه طرف م ابل را باطـل و معت ـدان بـه آن را از دایـره اهـل سـنت
4
خارج بداند 3.خلیل احمد سهارن وری نیز هر دو دیدگاه را صحی دانسته است.
لذا از عبارات بزرگان وهابیت و عبارات علمای دیوبندیه میتوان به این نتیجه رسید که
وهابیت در مواجهه بـا مخـالف در صـفات خبـری ،مخالفـان را از دایـره اهـل سـنت خـارج
میدانند ،اما دیوبندیه برخالف وهابیت مخالفـا ن خـود را در ایـن بـاره از دایـره اهـل سـنت
خارج نمیدانند.
نتیره

 .1غیر از قائالن به تشبیه و تجسیم که از نظر همه فرق اسالمی از دایره اسالم خارجاند؛ محمد عبیدالله االسعدی ل اسـمی،
دار العلوم دیوبند؛ مدرسة فکریة توجیهیة ،ص.027
 .2همان.
 .3محمد رحمة الله الندوی ،أشرف علی التهتنوی حکیم األمة ،ص.312- 312
 .4خلیل احمد سهارن وری ،المهند علی المفند ،ص ،26سؤال .32

منهج دیوبندیه و وهابیت در صفات خبری

در این م اله به بررسی مناهس وهابیت و دیوبندیه درباره یکی از مباحث اعت ادی ،یعنی
صفات خبری خداوند ،پرداخته شده ،که عالوه بر به دستآوردن مناهس هر ین از ایـن دو
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گروه ،تفاوتهایی که این دو گروه در مبانی و منـاهس در ایـن مسـئله دارنـد ،نیـز مشـخ
شد .مناهس بهدستآمده در این بررسی عبارتاند از:
 .3منهس ظاهرگرایی؛ این ظاهرگرایی دو بعد دارد :الف .رد تأویلگرایی ،که وهابیـت در
این باره بر معنای ظاهری این صفات تأ کید دارد و با تأویلبردن صـفات بـهشـدت مخـالف
است ،اما دیوبندیه هم منهس ظاهرگرایی را صحی میداند و هم منهس تأویل و نیز تفوی
را .هرچند ممکن است عـالمی ،یکـی را بـر دیگـری تـرجی دهـد .ب .انکـار مجـاز :یعنـی
صفات خبری واردشده در آیات و روایات را ،به معنای ح ی ی آنها میگیرند ،کـه وهابیـت
در این بعد نیز ،نه تنها مجاز در صفات خبری را قبول ندارنـد بلکـه وجـود مجـاز در قـرآن را
نفی میکنند  ،اما دیوبندیه برخالف وهابیـت ،وجـود مجـاز در قـرآن و در صـفات خبـری را
پذیرفتهاند.
 .2منهس حجیت فهم سلف؛ وهابیت قائل به حجتبودن فهم سلف هستند و این مبنا
را در تمــامی مباحــث دینــی و اعت ــادی ،بـه ویــژه در بحــث صــفات خبــری خداونــد جــاری
میدانند و فهم سلف را بر فهم خلف ترجی میدهند و آن را اسلم و احکـم از فهـم خلـف
میدانند ،اما علمای دیوبند ،برخالف وهابیت ،نهتنها دیدگاه انحصـاری بـرای سـلف قائـل
نیستند ،بلکه دیدگاههای مختلفی برای سلف معت دنـد و برخـی ،هـم دیـدگاه سـلف و هـم
دیدگاه خلف را صحی میدانند و برخی نیز دیدگاه سلف را ترجی میدهند ،هرچند دیـدگاه
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خلف نیز به یکی از دیدگاههای سلف بازگشت میکند.
 .1منهس ن لگرایی؛ وهابیـت ،در مباحـث اعت ـادی ،بـهویـژه در بحـث صـفات خبـری
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معت د به ن لگرایی هستند و آن را مشروع میدانند و نهتنها بـا روش ع ـلگرایی ،بلکـه بـا
متکلمان و کسانی که از روشهای ع لی برای رسیدن به مبانی کالمی استفاده میکننـد،
نیز مخالفاند .اما دیوبندیه ،چون گرایش ماتریدی دارند ،ع لگرا هسـتند و حسـن و قـب
ع لی را نیز قبول دارند.

 .2منهس طرد مخالفان از دایره اهل سنت؛ وهابیت در این باره مخالفان منهس خـود در
صفات خبری را از دایره اهل سنت خارج میداند ،اما دیوبندیه برخالف وهابیـت مخالفـان
خود را در این باره از دایره اهل سنت خارج نمیدانند.
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پژوهشنامـهنقدوهابی ـت؛سراجمنی ـرسالپنجــمشمـاره71بهــار 7931

صفحـات31-17:تاریخدریـافت7939/72/71:ت ـاریختأییـد7931/21/12:

شیوهاهی واهبیت رد مخالفت با اهل سنت
*

چکیده

در طول تاریخ ،دشمنی وهابیت با اهل سنت بهخوبی روشن و واض است .وهابیـان بـه
طـور آشـکار و پنهـان در صــدد ضـربهزدن بـه مـذاهب مســلمانان هسـتند .بایـد مــوارد
خصومت این فرقه ضاله را بـا مـذاهب اسـالمی بـهخوبی نمایـان کـرد تـا عـوام ،فریـب
تبلیغات گسترده آنان را نخورند .در این نوشـتار مـیکوشـیم بـا برجسـتهکردن مصـادیق
عناد و دشمنی وهابیان با اهل سنت ،چهره واقعی آنها را به نمایش بگذاریم.
کلیدواژهها :وهابیت ،مذاهب ،مواجهه خصمانه ،روش آشکار ،روش پنهانی.

* فوقلیسانس مؤسسه تخصصی مذاهب اسالمی و کارشناسی ارشد قرآن و حدیث جامعة المصطفی.

مقدمه
در شرایطی که جاهلیت سیاه شـرک ،حـاکم بـود و آدمیـت در چنگـال تـوحش بـه سـر
میبرد ،آخرین پیـامآور الهـی از سـ یده بشـارت آسـمانی طلـوع کـرد و آیـین نجـاتبخـش
توحیدی اسالم درخشید .این ندا ،با شـعار بـرادری ،برابـری و انسـاندوسـتی ،شـبهجزیـره
حجاز را بیدار کرد .انسانهای سلیمالفطـرت و خـداجو ،دعـوت عـدالتخـواهی ،اخـوت و
محبت توحید را دریافتند و بـه آن ایمـان آوردنـد امـا قـریش بـه آن گـوش ندادنـد و ایمـان
نیاوردند تا در فت مکه ،رسولالله آنـان را از اسـارت جاهلیـت آزاد کـرد .در فرصـتی،
طل ای قریش به حاکمیت بازگشتند و شعارهای جاهلیت را بازگرداندند؛ توحید را به شـرک،
برابری را به ستم ،برادری را به توحش و دوستی را به دشمنی آمیختنـد کـه بسـیار پیچیـده
بود .دو طایفه در این برگشت قه رایی سهیم بودهاند :امویها و خوارج.
وهابیـان امـروزی نماینـدگان امویــت قـریش و خوارجانـد .لــذا بـا تجربیـات گذشــته در
دشمنیهایشان مرزی را نمیشناسند ،چون بـه مفهـوم اسـالم تسـلیم نیسـتند؛ شعارشـان
تکفیر ،عملشان کشتار مسلمانان و زندگیشان چ اول اموال آنها است .آنها مسـلمانها
را مشرک میگویند و برادر نمیداننـد تـا حـق برابـر قائـل باشـند .معنـای محبـت اسـالمی
برایشان مفهوم نیسـت تـا مسـلمانها را دوسـت داشـته باشـند .در بادیـههای کفـر و نفـاق
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روییدهاند و در سرزمین قساوت و قرن شیطان پرورش یافتهاند و از عاطفه دینی محروماند.
اسالفشان به نـدای توحیـد بیسـتوسـه سـال «نـه» گفتنـد و در ایـن مـدت بـا رسـول
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الله بیوقفه جنگیدند .پس از رحلت آن حضرت در برابر مسـلمانان ایسـتادند و
تا کنون بر مواضع قریشی و خوارجی اجداد خویش پای میفشارند و آن را خطا نمیداننـد،
لذا با افتخـار خـود را سـلفی میخواننـد .از ایـنرو جـوهر وهابیـان از خصـومت جاهالنـه و
دشمنی ناصبانه تشـکیل یافتـه اسـت .آنهـا خصـومت ورزی را از اسـالف خـویش بـه ار
بردهاند و به آن وفادارند .از اینرو با مسلمانها دشـمنی دیرینـه دارنـد و در م ابـل بـا کفـار
دوست هستند و به آستان آنان مهر میورزند و به اطاعت آنـان افتخـار میکننـد .آنهـا در

قرون متمادی با وصلت و همدستی کفار ضـربات شـدید و نابودکننـدهای بـر پیکـر اسـالم
زدهاند .چنانکه در سدههای اخیـر در منـاطق حجـاز بـا کمـن یهـود اتبـاع اهـل سـنت را
مجبور کردند به دین وهابیت گردن نهند.
از ایــنرو در منــاطق دیگــر بــرای م ابلــه بــا اهــل ســنت شـیوههای مختلفــی در پــیش
گرفته اند تا به هدف نابودی پیروان مذاهب دست یابند .م اله حاضر به شیوههای خصـمانه
وهابیت علیه اهل سنت در دو بخش آشکار و پنهانی میپردازد.
 .1شیوههای آشکار
وهابیت برابر اهل سنت با شیوههای گونـاگونی ،خصـومت مـیورزنـد .آنهـا در ت ابـل
خصمانه میگویند » :مذاهب رسمی چهارگانـه ،اسـالمی نیسـتند و خداونـد آنهـا را نـازل
نکرده است» 1و التزام به آنها «کفر» 2است .همچنین وهابیان ،م ام پیشوایان مـذاهب را
خفیف میشمارند و به آنها حرمت نمینهند .طبق ع یده آنها ،مسلمانان از فـرد معینـی
«ت لید» 3نمیکنند .م لدان مذاهب «مشرک» 4اند و کتابهایشان «شرکیات» 5است.
در ادامه به مواردی از هجمههای وهابیان میپردازیم:
الف .تحقیر امامان مذاهب

یکی از روشهای دشمنی وهابیان ،اهانت به امامان مذاهب است .آنها به پیشـوایان
مذاهب احترام نمیگزارند ،ولی نام رهبران سلفی را بـا عظمـت میبرنـد« .ایـوبی» 6دربـاره
دیدگاه اهانتآمیر وهابیان مینویسد:
شیوههای وهابیت در مخالفت با اهل سنت

 .1م بل وادعی ،اجتبة الستئل علی اهم المستئل ،ص ،136جواب استفتاء .337
 .2ت ی الدین أحمد ابن تیمیة ،الفتتوی الکبری ،ج ،2ص.223
 .3همان.
 .4محمد صدیق البخاری ،دین الختلص ،ج ،3ص.324
 .5محمد بن عبدالوهاب میگوید» :بهذا الذی تسمونه الف ه ،وهو الذی سماه الله شرکا»؛ محمد عبد الرحمن ،درر السنیة فی
األجوبة النجدیة ،ج ،2ص.03
 .6وی شیخ ابوالفضل عبیدالله ایوبی کندهاری حنفی است .کتابش سیف الکندهتری علی عنق السلفی نام دارد .او این کتاب
را علیه وهابیت نوشت .در این کتاب  64اثر را نام میبرد که علمای اسالم در رد وهابیت تألیف کردهاند.
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جای شگفتی است از فرقه وهابیت؛ زمانی که آنها نـام پیشـوای اهـل اسـالم ،امـام
اعظم و نام امامان سهگانه را میبرند ساده میآورند ،مثال میگوینـد ابوحنیفـه گفـت ،ولـی
1

هر گاه سخن از ابنتیمیه به میان آید میگویند« :شیخاالسالم»؛ که این نوع ل ـب بـرای
2
ابنتیمیه نهایت تعظیم به شمار میآید.

وهابیها کتابهای مذاهب را نیز ارج نمیگزارند و ع اید آنان ،بهویژه دیوبنـدیهـا ،را
تمسخر میکنند .شمس سلفی میگوید« :برخی بزرگان دیوبندی درباره تبرکات مبتدعانه،
ع اید عجیبی دارند  ...مانند تبرک به ختم کتاب احیاتء العلاوم غزالای؛ مـن مـیگـویم! آیـا
تبرک به کتاب صوفی قبوری خرافی صـحی اسـت؟! و [تبـرک بـهک کتـاب مثناوی رومـی
حنفی امام صوفیان مولویه ،که دیوبندیان قرآن فارسی نامیدند؟».
بهعالوه ،وهابیها با کتابهای ف هی مـذاهب نیـز مواجهـه معاندانـه دارنـد و آنهـا را
3

بــیارزش میداننــد .ایــوبی مینویســد« :در مجــالسشــان کتــب ف هــی حنفیــه را اســتهزا
میکنند ،چنانکه برخی شاهدان دیدهاند که جماعتی از آنهـا در محـافلی چنـین رفتـاری
داشتهاند» 4.و نیز همو میافزاید که وهابیـان مـیگوینـد« :قیایهـای بیشـتر کتابهـای
مت ـأخرانی ماننــد هدایااه مرغینــانی ،فتااتوی قاضــیخــان ،فتــاوی شــامیه رد المحتااتر و ...
بیفایدهاند و به کار دانش نمیآیند ،بلکه سـبب میشـود مـردم از نصـوص سـنت محـروم
شوند .ای حنفیها! بنگرید این [= مالطاهر وهابیک 5گمراه چگونه کتابهای معتبر شما
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را مسخره میکند».
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 .1ایوبی میگوید هر کسی ابنتیمیه را شیخاالسالم بداند کافر است؛ محمـد عبیداللـه ایـوبی ،سایف الکنادهتری علای عناق
السلفی ،ص.327
 .2همان ،ص.11
 .3شمس الدین سلفی ،جهود علمتء الحنفیة فی إبطتل عقتئد القبوریة ،ج ،2ص633؛ المبحث الثالث فی التنبیه علی امراهم
من االول.
 .4محمد عبیدالله ایوبی ،سیف الکندهتری علی عنق السلفی ،ص.316
 .5مالطاهر سلفی ،نویسنده کتاب معروف البصتئر للمتوسلین بتهل المقتبر است که این کتاب را در رد ع اید حنفیها نوشـت.
مت ابال شیخ حمدالله جان داجوی حنفی آن را رد کرد؛ به نام کتتب البصتئر لمنکری التوسل بتهل المقاتبر کـه بـه فارسـی نیـز
ترجمه شده است .عبیدالله ایوبی از حمدالله داجوی تجلیل میکند که وی چنین کتابی بر رد وهابیت نگاشته است.
 .6محمد عبیدالله ایوبی ،سیف الکندهتری علی عنق السلفی ،ص.33

ب .اعالم نبود مذاهب در اسالم

دشمنی دیگر وهابیان این است کـه مـیگوینـد مـذاهب اربعـه در اوایـل اسـالم نبـود.
حاکمان در قرون بعدی آنها را سـاختهاند؛ م بـل الـوادعی ،در اسـتفتایی کـه از او دربـاره
مذاهب شده است ،مینویسد« :مذاهب اربعه ساختهشده سالطین است .در کتاب خـدا و
سنت رسولالله (ص) اثری به نام مذهب وجود ندارد که داللت کند فـرد مسـلمان بایـد بـه
مذهب معینی از مذاهب ملتزم باشند» 1.ابنقـیم جوزیـه نیـز مـذاهب را حـاد میدانـد و
میگوید این بدعت زشتی است که در امت پدید آمده است .هی ین از امامان اسالم ،که
مرتبه عالی و جایگاه واالیی دارند ،از آن سخن نگفتهاند .خدا و رسولش آ گـاهتـر اسـت کـه
آنها مردم را به اطاعت از خود فراخوانده باشند و دورتر از آن است که مردم را به پیروی از
عالم معینی ملزم دارنـد و نیـز دورتـر از آن اسـت کـه آنهـا مـردم را بـه اطاعـت از یکـی از
مذاهب اربعه مجبور کنند 2.همچنین امیر صنعانی به مصـنوعبـودن مـذاهب میپـردازد و
3
گفتار ابنقیم را شاهد میآورد که مذاهب قبال در اسالم نبوده و بعدا به وجود آمده است.
ج .تحریم تقلید مذاهب

ت لید مذاهب از اصول اعت ادی جمهور اهـل تسـنن بـه شـمار مـیرود .مطـابق اصـل
مذکور ،آنها به فتوای یکی از «ائمه چهارگانه» 4عمل میکنند ،اما وهابیان ت لیـد را جـایز
نمیشمارند .ایوبی مینویسد آنها [= وهابیانک ت لید را حرام میداننـد 5.م بـل الـوادعی،
مفتی معاصر وهابی ،درباره حرمت ت لید میگوید «ما معت دیم ت لید حرام و بـدعت اسـت؛
شیوههای وهابیت در مخالفت با اهل سنت

 .1م بل وادعی ،اجتبة الستئل علی اهم المستئل ،ص ،136جواب استفتاء .337
 .2شمس الدین ابن قیم ،إعالم الموقعین ،ج ،2ص.272
 .3محمد الصنعانی ،إرشتد النقتد ،ج ،3ص.12
 .4محمد أمین معروف به امیر پادشاه مینویسد« :ابنصالح ت لید غیر امامان چهارگانـه ابوحنیفـه ،مالـن ،شـافعی و أحمـد را
منع میکند و میگوید از مذاهب اربعه ت لید کنید ،چون مذاهب آنها منضبطاند»؛ ابن أمیـر الحـاج ،التقریار والتحبیار ،ج،1
ص262؛ محمد أمین أمیر پادشاه ،تیسیر التحریر ،ج ،2ص207؛ محمد األمین شن یطی ،أضواء البیتن ،ج ،6ص167؛ ابـن
حجر هیتمی ،الفتتوی الکبری الفقهیة ،ج ،2ص.232
 .5محمد عبیدالله ایوبی ،سیف الکندهتری علی عنق السلفی ،ص.316
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در قرون مفضله نبود» 1.همچنین وهابیهـا معت دنـد اصـل ت لیـد ،شـرک اسـت؛ قنـوجی
وهابی در پاسخ مینویسد:
ت لید مذاهب ،شرک است! م لدان را بنگرید؛ چگونه آنهـا بـه ت لیـد اولیـا و عالمـان
میت ،متعبدند و اقرار کردند که فهم کتاب و سنت مخصوص علما است! م لدان به ت لید
مشرکانه صالحان میپردازند .به تعابیر قوم و مکاشفات خـواب مشـایخ ،اعتمـاد میکننـد؛
آن ها کالم امت و امامـان را بـر کـالم خـدا و رسـولش تـرجی میدهنـد؛ نمـیدانم آنهـا
2
[م لدانک روز حساب و کتاب چه عذری دارند و از عذاب و ع اب چگونه نجات مییابند؟

در این باره بزرگان مذاهب اسالمی ،مانند عبدال وی محمد ظهیرالدین نعمـانی م لـد،
3
مینویسد« :سلفی نماها ت لید از امامان مذاهب چهارگانه را شرک میدانند».
د .تکفیر مذاهب

یکـی دیگــر از مواجهــات خصــمانه وهابیــت بــا مــذاهب اســالمی تکفیــر اســت .آنهــا
میگویند مردم با پیروی از مذاهب ،به بیراهه رفتند و از صراط سلف خارج شـدند« .اسـتاد
حریف» 4درباره این ع یده وهابیت مینویسد:
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هر کسی که با گروه وهابیت اندکی آشنایی داشته و کتب اینها را مطالعه کـرده باشـد
یا در مجالسشان شرکت کرده باشـد بـهخـوبی درک میکنـد کـه ایـن صـفت بسـیار دیـده
ُ
میشود ،چنانچه اینها مسلمانان را به مسائل بسیار خرد [= کـوچکیک تکفیـر میکننـد و
5
ع اید اجماعی اهل سنت و جماعت را شرک و کفر خطاب میکنند.
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 .1م بل وادعی ،اجتبة الستئل علی اهم المستئل ،ج ،3ص ،122جواب شماره .372
 .2محمد صدیق البخاری ،الدین الختلص ،ص324؛ حریف ،چهره واقعی محمد بن عبادالوهتب نجادی و ماذهب وهتبیا ،
ص.30
 .3عبدال وی نعمانی ،سلف و مدعیتن سلفی  ،ص.321
 .4استاد حریف از شخصیتهای معاصر است که با همکاری عبدالرحمن احمد زی دو جلد کتاب نوشته اسـت؛ یکـی بـه نـام
چهره واقعی محمد بن عبدالوهتب نجدی و مذهب وهتبیا در  046صـفحه و دیگـری بـه نـام بیتییاد تات صارال المساتقیم را
بشنتسیم در  730صفحه ،و در موضوعات فوق تتبع جدیدی انجام داده است.
 .5حریف ،چهره واقعی محمد بن عبدالوهتب نجدی و مذهب وهتبی  ،ص.32

همچنین ،در جای دیگری مینویسد« :وهابیها تمام علمای اسالم را مشتبه و گمراه
میشمرند و ف ط سخن خود و رهبرانشان را صحی میدانند» 1.بنابراین ،وهابیـان ،ع ایـد
پیروان مذاهب اسالمی را کفر میشمارند.
تکفیر شافعیها و حنبلیها

وهابیت به پیروی از ابنتیمیه نهتنها ع یده مذاهب را کفر میشمارند بلکه آن را ارتـداد
نیز میدانند که دیگر نمیتوان از آن توبه کـرد .ایـن دیـدگاه بسـیار خطرنـاک اسـت و جـزء
ع اید خصومتبرانگیز وهابیها به شمار میآید .این دیدگاه برای همگـان روشـن نیسـت و
غالب مسلمانان م لد از آن آ گاهی ندارند و نمیدانند که ابنتیمیه و گـروه وهابیـت دربـاره
آنها چنین ع یدهای دارند .ابنتیمیه درباره ارتداد اشعریها میگوید «کسی کـه میگویـد
من در ف ه پیرو شافعی و در اصول تابع اشعری هستم ،ما میگوییم این جمع اضداد و بلکه
ارتداد است .زیرا شافعی ،اشعریاالعت اد نبود».
وهابیها به تبعیت از ابنتیمیه حنبلیها را نیز گمراه میدانند .زیرا ابنتیمیه دربارهشان
2

میگوید « کسی که گوید من در فروع حنبلی هستم و در اصـول معتزلـی ،مـیگـوییم تـو از
راهی که گمان بردی اعتدال است بیـرون رفتـی و گمـراه شـدی .زیـرا احمـد در اجتهـاد و
اصول دین ،معتزلی نبـود» 3.لـذا بـر اسـای دیـدگاه ابـنتیمیـه ،کـه وهابیـان از او پیـروی
میکنند ،شافعیها و حنبلیها مرتد یا گمراهاند.
تکفیر حنفیها

حنفیها در هجمه وهابیها به طرز شدیدتری تکفیر میشوند ،بـه نحـوی کـه مـذهب

 .1همان ،ص.33
 .2ابن تیمیه ،مجموع الفتتوی ،ج ،2ص.366
 .3همان.
َ
َ َ
ُ َ ََ َ َ ُ َ
کم م ْـنکمْ
یکم بن َم ْـر َیم َفـأم ْ
کیف أ ْن ُت ْم إذا َن َز َل ف ْ
 .4مسلم مینویسد» :عن أبی هریرة أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال
َْ
ْ
األ ْو َزاعی حدثنا عن ُّ
کم قال بن أبی ذ ْئـب َت ْـدری مـا َأم ْ
کم م ْن ْ
الز ْهری عن َنافع عن أبی ُه َر َیر َة َوإ َم ُام ْ
کـم
ف لت البن أبی ذئب إن

شیوههای وهابیت در مخالفت با اهل سنت

اسالمی حنفی را با مسیحیت برابر میدانند .البانی ذیل حدیث «مسلم» 4چنـین «تعلیـق»

1

11

آورده است « :این حدیث واض است در اینکه عیسی بـه شـرع مـا حکـم میکنـد و طبـق
قرآن و سنت تصمیم میگیرد .او به غیـر از ایـن دو مـورد بـه چیـز دیگـری چـون انجیـل و
مذهب حنفی و مذاهب دیگر رفتار نمیکند» 2.هرتلی شافعی کردستانی درباره تعلی ه فـوق
میگوید « :با چشم خود ببینید که آلبانی راجع بـه امـام ابوحنیفـه چـه میگویـد؟» 3.آلبـانی
مذهب حنفی را در شمار نصارا قرار میدهد.
وهابیها در انتساب موهن احناف به نصرانیت ،بسنده نکـرده ،بلکـه بـا عـداوت شـدید
آنها را در زمره یهود نیز قرار دادند که بسیار خطرناک است .سیف الرحمن احمد وهـابی،
مینویسد« :یهود اهل سنت که م لدان جامدنـد بـهخصـوص برخـی حنفیهـای جماعـت
تبلیغی که به ت ویت جهل ،ت لید جامد ،پرستش بزرگان و اکرام و کرنش آنها میپردازند و
بین مسلمانان بدعت رواج میدهند؛ آنها شریعتی را بر مردم تحمیل میکنند که نـه خـدا
آن را تشریع کرده نه رسولش» 4.عزالدین ماضی نیز میگوید ابنتیمیه شیوخ امت [بزرگان
5
مذاهب اسالمیک را به یهود و نصارا تشبیه کرد.
وهابیان ،با انتسابهای ناصحی به مذاهب اسالمی میکوشـند بـه سـاحت عظمـای
آنها حمله برده ،حریمهایشان را بیاالیند .در این میان به «حنفیهـا» 6،کـه فرقـه مسـت ل
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ُْ
ََ ْ َ
کم َت َب َارک َو َت َع َالی َو ُسنة َنب ْ
کتاب َر ِّب ْ
م ْن ْ
یکم؛ صحیح مسلم ،ج ،3ص ،316حدیث باب نزول عیسی
کم قلت تخب ُرنی قال فأمکم ب
(ع) و کسر الصلیب و قتل الخنزیر.
 .1مسلم بن حجاج نیشابوری ،مختصر صحیح مسلم مع التعلیقه لاللبتنی ،ج ،2ص.021
 .2ترجمه از هرتلی کردستانی؛ عبدالله هرتلی ،خوارج سلفی و وهتبی را بهتر بشنتسیم ،ص.32
 .3همان.
 .4سیف الرحمن احمد ،نظرة عابرة ،ص01؛ حریف ،چهره واقعی محمد بن عبـدالوهاب نجـدی و مـذهب وهابیـت ،ص36؛
حمود تویجری ،ال ول البلی فی التحذیر من جماعة التبلی  ،ص.24
 .5عزالدین ماضی ،اسالم الصوفیة الاسالم الخوارج ،ص.331
 .6درباره اهانت وهابیان به ابوحنیفه شاید بتوان گفت وجود برخی دیـدگاههای سـلفیگری مت ـدم دربـاره ابوحنیفـه اسـت کـه
مدعیان سلفیت امروزی آن را برابر احناف به کار میبرند؛ برخی علمای اهل حدیث ،ابوحنیفه را در حدیث به سوء حافظه متهم
کردهاند .ابن ابی عاصم میگوید» :ثنا خلیفة بن خیاط العصفری ثنا عبدالله بن یزید ثنا أبو حنیفة عن عبد العزیز بن رفیـع عـم
مصعب بن سعد عن النبی صلی الله علیه وسلم .قال :ما من نفس إال وقد کتب الله تعالی مـدخلها ومخرجهـا ومـا هـی القیـة
ف ال :رجل من األنصار ففیم العمل یا رسول الله قال من کان من أهل الجنة یسر لعمل أهل ومن کـان مـن أهـل النـار یسـر
لعمل أهل النار ف ال األنصاری اآلن حق العمل».

ف هی کالمی است و اکثریت نسـبی دارنـد و در برابـر وهابیـت ایسـتادهاند ،بیشـتر تهمـت
میزنند .از این جهت به آنها هجمه میبرند و آنها را به مذاهب نصـرانی و یهـود تشـبیه
میکنند.
بهعالوه ،وهابیها به تکفیر مذاهب بسنده نمیکنند ،عموم م لدان اسالمی را از دایره
اسالم خارج میداننـد و «کـافر» 1مینامنـد« .حریـف» دیـدگاه تکفیـری وهابیـان را چنـین
مینویسد« :مذاهب اربعه که قرنها است تمام مسلمانان جهان پیرو آناند و ف ه و دیـن و
تفسیر قرآن و حدیث را از همین چهار امام مذهب و علمای کرام مـذاهب میآموزنـد ،نـزد
این طایفه  ...کافر و مشرکاند» 2.همچنین سید عزالدین ماضـی دربـاره رهبـری وهابیـان
مینویسد« :بدگویی ،نسبتدادن شرک به مسلمانان و تکفیر بندگان خدا هنر شیخ حرانـی
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إسناده ضعیف رجاله ث ات رجال البخاری غیر أبی حنیفة فإنه علی جاللته فی الف ـة ضـعفه األئمـة لسـوء حفظـه وقـد خرجـت
أسماء هؤالء األئمة فی األحادیث الضعیفة بما ال تراه فی کتاب آخر ولدینا مزید؛ محمد ناصـر الـدین األلبـانی ،ظاالل الجناة،
ج ،3ص ،70ح.361
وهابیان تعمد دارند نسبت ضعف به ابوحنیفه دهند .آنها در استفتائات این هجمه را تکرار میکنند .به این پرسـش و پاسـخها
بنگرید:
الف :سؤال از م بل الوادعی :معاصر
سؤال :114هل ص ان االمام ابا حنیفه ضعیف و ایضا ابن بطه؟
جواب : 114صحی  .ابوحنیفه جمهور المحدثین علی ضعفه .راجع کتاب السنه لعبدالله بن احمد وادعـی ،اجتباة الساتئل علای
اهم المستئل ،ج ،3ص.064
ب :سؤال از صال بن عبدالعزیز آل شیخ
ی :2ما نکاد ن رأ کتابا من کتب السنة ،کالسنة لعبد الله ،والاللکائی ،واالبانة إال ونجد فصال أو بابا فی طعن األئمة فـی أبـی
حنیفة فما هو السبب؟ وما موقفنا من هذه آلثار؟
ج :2هذا کان فی ذلن الزمان ألن أبا حنیفة  /خالف السنة واآلثار فی مسائل کثیرة جداَ ،ورد علیه أهل السنة والحدیث حتی
ال یأخذ النای بکالمه فی ذلن؛ ابی جعفر الطحاوی ،شر عقیدة الطحتویة اتجتف الستئل بمت فی الطحتویة من مستئل ،ج،2
ص ،3443جزء اسئله ع یدة الطحاویة ،شماره .2
 .1محمد عبیدالله ایوبی ،سیف الکندهتری علی عناق السالفی ،ص310؛ عـالمی از طائفـه وهـابی گـاهی همـه اهـالی شـهر
قندهار را مشرک خواند که در آن علما و اولیاءاللهاند .ایوبی از فردی وهابی که به اهل تسنن برگشته است ،تکفیر عموم شهر را
ن ل میکند؛ وی مینویسد« :از سخنان او است که میگفت زمانی که در قریههای شـهر ،وهـابی بـودم گمـان داشـتم همـه
اهالی قندهار مشرکاند و میپنداشتم که علما شرک بیشتری دارنـد چنانکـه دربـاره شـرک مـردم ،تصـورات چنـین و چنـانی
میکردم»؛ محمد عبیدالله ایوبی ،سیف الکندهتری علی عنق السلفی ،ص.317
 .2حریف ،چهره واقعی محمد بن عبدالوهتب نجدی و مذهب وهتبی  ،ص.30
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و پیروان او است .در آثارش ایـن گـرایش را مـیبینیم کـه او همـه امـت اسـالمی را تکفیـر
میکرد».

1

افزون بر گواهی علمای فوق ،خود وهابیان نیز به تکفیر امت اقرار دارنـد و مـیگوینـد
م لدان ،مسلمان نیسـتند و هـر کـس داخـل در دیـن محمـد بـن عبـدالوهاب نشـود کـافر
است!
بدینترتیب اتباع مذاهب اسالمی در نگاه سلفیها از اسالم خارجاند و کافر.
2

تکفیر اشعریها

وهابیان ،عالوه بر نحلههای ف هی ،به تکفیـر فرقـههای کالمـی نیـز میپردازنـد و بـه
اشعریها نسبت کفر میدهند و درباره آنها میگوینـد ع ایـد اشـعری بـه مـذهب جهمیـه
شباهت دارد .س س ادعای اجماع میکنند که مذهب جهمیـه باطـل اسـت .ابـنقاسـم در
کتاب مهم درر السنیة مینویسد« :امروز بیشتر اهالی شهرها ،اشعریاند کـه اعت اداتشـان
در برخی مباحث صـفاتاللـه ،مشـابه ع ایـد معتزلـه جهمیـه اسـت» 3.همچنـین میگویـد
علمای امت مذهب جهمیه را کفر میدانند .وی مینویسد« :علمای امت ،مذهب جهمـی
را بهشدت رد کردند و گفتند جهمیه از مذاهب گمراه و کفر به شمار میآیـد .کسـی در ایـن
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باره با علمای اسالم مخالفت نکرده است».
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4

 .1عزالدین ماضی ،اسالم الصوفیة الاسالم الخوارج ،ص.331
( .2توقیع الشریف غالب وعلماء الحرمین علـی الرسـالة) .الحمـد للـه رب العـالمین .نشـهد  -ونحـن علمـاء مکـة ،الواضـعون
خطوطنا ،وأختامنا فی هذا الرقیم  -أن هذا الدین ،الذی قام به الشیخ محمد بن عبد الوهاب ،رحمه الله تعالی ،ودعا إلیه إمـام
المسلمین سعود بن عبد العزیز ،من توحید الله ،ونفی الشرک ،الذی ذکره فی هذا الکتاب ،أنه هو الحق الذی ال شن فیه وال
ریب ،وأن ما وقع فی مکة والمدینة ،ساب ا ،ومصر والشام وغیرهما من البالد إلی اآلن ،من أنـواع الشـرک المـذکورة فـی هـذا
الکتاب ،أنه :الکفر ،المبی للدم والمال والموجب للخلود فی النار; ومن لم یدخل فـی هـذا الـدین ،ویعمـل بـه ،ویـوالی أهلـه،
ویعادی أعداءه ،فهو عندنا کافر بالله والیوم اآلخر ،وواجب علی إمام المسلمین والمسلمین ،جهاده وقتاله ،حتی یتوب إلی اللـه
مما هو علیه ،ویعمل بهذا الدین .أشهد بذلن ،وکتبه الف یر إلی الله تعالی :عبد الملن بن عبد المنعم ،ال لعی ،الحنفی ،مفتی
مکة المکرمة ،عفی عنه ،وغفر له .أشهد بذلن ،وأنا الف یر إلی الله سبحانه :محمد.
 .3محمد عبد الرحمن ،الدرر السنیة فی األجوبة النجدیة ،ج ،3ص.172
 .4همان ،ج ،1ص.216

در نتیجه وهابیها ،اشعریها را در برخی ع اید ،مانند مذهب جهمیه میداننـد کـه بـه
اجمـاع مسـلمانان مرتدنـد؛ تردیـدی نیسـت کــه مـذاهب مـالکی و شـافعی در اصـول پیــرو
اشعریاند.
ه .احراق و تخریب آثار مذاهب

وهابیت مخالفان خویش را پس از تکفیر مستحق کشتار میدانند و آثار مربوط به آنان
را نیز آتش زده ،بهکلی تخریـب میکننـد .در ادامـه ،بـه نمونـههای رفتـار وهابیـت پـس از
اشغال حرمین اشاره میشود:
در مکه

حریف درباره نابودی میرا علمی و آثار مذاهب مکه مینویسد« :وهابیها کتابخانـه
مکه مکرمه را ،کـه یکـی از بهتـرین کتـابخانـههای دنیـا بـود بـه آتـش کشـیدند .در ایـن
کتابخانه حدود شصتهزار کتاب کمیاب و حـدود چهـلهـزار کتـاب دسـتنـویس وجـود
داشت» 1که همه آن میرا عظیم اسالمی در آتش دشمنی وهابیت خاکستر شد.
هم چنین از رفتارهای خصمانه وهابیان در مکه ،تخریب آثار مـذاهب اسـالمی اسـت؛
در قرون گذشته ،چهار امام مذهب حنفی ،مالکی ،شافعی و حنبلی در مسجدالحرام م ـام
داشتند .پیروانشان در م امات مزبور نماز میخواندند و عبادت میکردند .در مباحث احکام
حس ف ها به آن اشاره شده است .موقعیت م امات امامان مذاهب ،مطـابق گـزارش شـارح
کتاب درسی ف هی ،عبیدالله بن مسعود ،حول بیتالله شریف در ن اط ذیل بوده است:
مصالی امام ابوحنیفه م ابل رکن عراقی و شامی حطیم حجر حضرت اسـماعیل (ع)

قرار گرفته بود.
 .1حریف ،چهره واقعی محمد بن عبدالوهتب نجدی و مذهب وهتبی  ،ص.274

شیوههای وهابیت در مخالفت با اهل سنت

در شمال غربی قرار داشت.
موقعیــت مصــالی امــام شــافعی م ابــل رکــن شــامی و حجراالســود ملتــزم ســمت
بابالکعبه نزدین م ام حضرت ابراهیم (ع) در شمال شرقی معین شده بود.
مصالی امام مالن م ابل رکن عراقی و یمانی مستجار باب ابراهیم در جنـوب غربـی

81

و مصالی امام احمد بـن حنبـل م ابـل رکـن یمـانی و حجراالسـود در جنـوب شـرقی
1
موقعیت داشت.

م امات فوق ،مطابق توضی کتاب عمدة الرعتیة است ،ولی مصالهای نامبرده اکنون
نیست و در نوسازیها اثری از آنها باقی نمانده است.
در مدینه
وهابیان ،در مناطق حجاز ،از جمله مدینه ،ن شه تخریب آثار اسالمی را نیز اجرا کردند
که در ب یع شدت بیشتری داشت؛ آثار و «زیارتگاههای» اسـالمی ب یـع را نـابود کردنـد .بـه
گواهی تاریخ ،در ب یع بارگاههایی بود مجلل و پرشکوه بـا قبـههای بـزرگ و مرتفـع از اهـل
بیت  ،صحابه و تابعان ،مانند بارگاه «حضرت فاطمه زهـرا« 2،»بارگـاه عبـای بـن
عبــدالمطلب و امامــان چهارگانــه اهــل بیــت

»« 3،بارگــاه حضــرت ابــراهیم فرزنــد

رسولالله« ،عثمان»« 4،مالن بن انس» 1و دیگران؛ ولـی امـروز از بارگـاههـای آنـان
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اثری نیست .همه را با خاک یکسان کردند.
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 .1عبیدالله تاج الشریعه ،شر وقتیه مع حتشیة عمدة الرعتیة ،ص123؛ ابوالحسنات عبدالحی الکنوی هنـدی کتـابی بـه نـام
عمدة الرعتیة فی حل شر الوقتیه دارد که اکنـون در حوزههـای علمـی احنـاف تـدریس میشـود .وی در بخـش کتـاب حـس،
قسمت بیان االحکام لمن دخل مکه ،چنین نوشته است( :تصویر بیت الله و کیفیت طوافه) .در ن ش مزیور م امات چهار امام
در جهات اربع کعبه تعیین شده که نشان میدهد زمان عبدالحی لکنوی این م امات بوده است ولی اکنون موجود نیست.
 .2شهاب الدین عمری مینویسد« :وفی الب یع أیضا قبة فاطمة الزهراء»؛ عمری ،مستلک األبصتر فی ممتلک األمصتر ،ج،3
ص.11
ُ
 .3شهاب الدین عمری مینویسد» :وفیه قبة العبای بن عبد المطلب ،عم النبی صلی الله علیه وسلم و فیها معه الحسن بـن
علی  ...فدفن فی الب یع فی قبة العبای .وفیها أیضا زین العابدین ،وابنه محمد الباقر ،وابنه جعفر الصادق ...؛ عمری ،مستلک
األبصتر فی ممتلک األمصتر ،ج ،3ص.11
روضه عبای باشکوه بود .خالد بن عیسی البلوی ،متوفی قرن هشتم ،مینویسد« :روضة العبای بن عبد المطلب والحسن بن
علی ورأی الحسن إلی رجلی العبای رضی الله عنهما وهی قبة کبیرة مرتفعة فی الهواء وال بران مرتفعان عن األرض متسعان
مغشبان بألواح ملص ة أبدع إلصاق مرصعة بصفائ الصفر و مکوکبة بمسامیر علی أبدع صفة وأجمل منظر البلـوی»؛ خالـد بـن
عیسی البلوی ،تتج المفرق فی تحلیة علمتء المشرق ،ج ،3ص70؛ ابنجبیر میگوید بارگاه عباسیه نزدین بیتاالحزان فاطمه
بود؛ محمد الکنانی األندلسی ،رحلة ابن جبیار ،ج ،3ص322؛ علـی السـمهودی ،خالصاة الوفات بأخباتر دار المصاطفی ،ج،3
ص.274
 .4ابنبطوطه میگوید قبر عثمان قبه بزرگی داشت؛ محمد ابن عبدالله ابن بطوطه اللواتی ،تحفة النظتر فای غرائاب األمصاتر
وعجتئب األسفتر ،ج ،3ص.321

 .2شیوههای پنهان
شیوههای پنهان دشـمنی وهابیـان علیـه اهـل سـنت ،بسـیار پیچیـدهتـر از شـیوههای
آشکار است ،زیرا ابعاد آن محسوی نیست و چهبسا آثا ر آن در آینده نمـود یابـد؛ ایـن روش
تحت نام «فعالیت فرهنگی و دعـوت بـه توحیـد خـال » صـورت میگیـرد کـه بـا حمایـت
مــداوم مــالی همــراه اســت .آنهــا بــا امکانــات مــالی گســترده فعالیتهــای معاندانــه را در
پوششهای مختلف دنبال میکنند که به مواردی اشاره میشود.
 .1 .2تطمیع
الف .تطمیع سران

یکی از اقدامات پنهانی وهابیان ،نفوذ بین اقوام است .با این طـرح میکوشـند سـران
جمعیتها را جلب کنند .معموال اجرای چنین طـرحهـایی در جوامـع عشـیرهای و سیاسـی
زمینههای مساعدی دارد .از همین منظر ،آنها با تطمیع رهبران قومی ،افکار هواداران را
تسخیر میکنند .ایوبی مینویسد:
وهابیت میکوشد مردم ،عشایر  ...و هر فرقـه را کـه تـابع رهبرشـاناند ،رئیسشـان را
تحت فرمان آورد .آنها با حیله بخشش هدایا و پولها و همراهی در برخی ع ایـد خرافـی
سعی دارند آنها [سران نامبردهک را استخدام کنند تا با همراهی آنها مردم را به گمراهـی
2
وادارند و بر مخالفانشان برچسب شرک بزنند.

طرحهای حمایـت بلندمـدت ،نتـایس مطلـوب کیفـی میدهـد و افـراد مـؤثر و مسـتعد،
شناسـایی میشــوند ،ولــی گــاهی در اثــر محاســبات بــه نکــوهش عوامــل نیــز میانجامــد.

میشمارند  -زیرا با ع اید قبوریشان تضاد دارد  -چگونه برابر سـلفیها تملـق میکننـد و



 .1ابنبطوطه مینویسد» :قبر إمام المدینة أبی عبد الله مالن بن أنس رضی الله عنه و علیه قبة رحلة ابـن بطوطـة»؛ همـان،
ج ،3ص .70خالد بن عیسی البلوی مینویسد« :قبر مالن بن أنـس رضـی اللـه عنـه وعلیـه قبـة البلـوی»؛ خالـد بـن عیسـی
البلوی ،تتج المفرق فی تحلیة علمتء المشرق ،ج ،3ص.70
 .2محمد عبیدالله ایوبی ،سیف الکندهتری علی عنق السلفی ،ص.374

شیوههای وهابیت در مخالفت با اهل سنت

شمسالدین سلفی وهابی درباره برخی پشت پردهها میگوید« :میبینیم گروههای قبـوری
و صــوفی کــه عنــوان دولتهــا ،علمــا و دانشــگاههای ســلفی را از اعمــاق قلــب ،مکــروه
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برای دستیابی به خیرات و فایدههای مادی برای دول سلفی عربـی سـر خـم میکننـد تـا
اغراض مادیشان تح ق یافته و امراض معنوی آنها نشر یابد».

1

بدینترتیب وهابیت با تطمیع سران میکوشد مخفیانه قبایل را در سیطره خـویش قـرار
دهد تا اراده آینده مردم را در اختیار داشته باشد.
ب .تطمیع مردم فقیر

وهابیها تحت نام خیریه کمن میکنند و آن را بـه گونـهای ادامـه میدهنـد تـا بـرای
جمعیتهای مستعد ،وابستگی ایجاد کنند .ایـوبی کنـدهاری مینویسـد« :وهابیـان بـرای
دعوت به وهابیت حیلههایی به کار میبرند که مهمترین آنها جذب مردم بـا طـال ،ن ـره و
عطای اموال و پولهای بسیار برای پیروان خویش اسـت .حـامی ایـن کـار برخـی ممالـن
عربیاند که مناسب نیست نامشان ذکر شود زیرا معلومالحالاند» 2.بدینترتیب وهابیت در
مناطق ف یرنشین ،میکوشند با صرف پول ،آنها را تطمیع کنند .حتی گروههـایی را اجـاره
میکنند تا به وظایفی بگمارند که این معاهدات ،اقدامات مسلحانه را نیز شامل میشود.
 .2 .2توسل به حیله
حیله فریب

وهابیها مکارانه سخن میگویند تا مردم به ماهیت آنهـا پـی نبرنـد .عبـدالرحمن بـن
محمد بن قاسم درباره شهر احساء میگوید:
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هر شهری که شـرک در آن ظـاهر شـد و محرمـات علنـی گردیـد و شـعار دیـن در آن
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تعطیل شد ،بدون تردید آن شهر ،شهر کفر است و گرفتن داراییهـای آن شـهر و ریخـتن
خونهای اهل آن روا است .اضافه بر آن ،مردم این شهر [احساءک اظهار دشنام بـر خـدا و
رسولش کردند و قوانین را مخالف با کتابالله و سنت رسولالله وضع کردند و همین برای
3
بیرونشدن از اسالم کافی است.
 .1شمسالدین سلفی ،جهود علمای حنفیه البطال ع ائد ال بوریه ،ج ،3ص.14
 .2محمد عبیدالله ایوبی ،سیف الکندهتری علی عنق السلفی ،ص.2
 .3عبد الرحمن بن قاسم ،درر السنیة فی االجوبة النجدیة ،ج ،3ص.206

آیا بدون دلیل میتوان حکم کفر مردم منط های را کـه پیشـینه اسـالمی دارنـد صـادر
کرد؟ این اتهام کفر ،حیله تجاوزگری است تا مردم را به بهانه تکفیر به قتل برسانند و اموال
آنان را غارت کنند .این در حالی است که مـردم احسـاء و حجـاز ،بـه خـدا و پیـامبر دشـنام
نمیدادند و مسلمان بودند.
همچنین وهابیان برای اهدافشان در مناطق پیروان مـذهب حنفـی ،دو چهـره دارنـد،
سرهندی مینویسد« :همین است احوال جماعت وهابیان حنفینما که جماعت احنـاف را
گویند ما حنفی هستیم و هر گاه با رؤسای وهابیت جمع میشوند میگویند ما با شـماییم و
ف ط برای فریفتن آنها اظهار حنفیت میکنیم».

1

و نیز درباره شیوههای فریبنـده وهابیـان ،حریـف مینویسـد« :وهابیـان و غیرم لـدان
مانند خوارج به حفظکردن قرآن و نماز و روزه بسیار اهمیت میدهند .نمازشان را به شـیوه
جدا از مردم اقامه میکنند و به جز نمـاز خـود ،عبـادت و نمـاز دیگـران را مـردود و خـالف
2
سنت میدانند و خود را خداپرست جلوه میدهند».
حیله دروغ

یکی از روشهای خصمانه وهابیها حیله دروغ است .آنها با روشهـای مختلفـی بـه
مخالفان تهمت میزنند و نسبتهایی میدهند که واقعیت نـدارد ،مـثال مـیگوینـد فالنـی
مذهب دیگری دارد .ابوعمر «نورستانی» 3درباره زینی دحالن ،مفتی شافعیمـذهب مکـه،
میگوید وی رافضی است! به دلیل اینکه کتابی در ایمان ابوطالب نوشت .نورستانی در
ترجمه کتاب الششری مینویسد:

 .1سرهندی مجددی ،اصول االربعة فی تردید الوهابیة ،ص.2
 .2حریف ،چهره واقعی محمد بن عبدالوهاب نجدی و مذهب وهابیت ،ص.33
 .3وی ابوعمر عبدالعزیز نورستانی از چهرهای معاصر غیرم لد والیت نورستان به شمار میرود .قبال آن دیار کافرستان نامیـده
میشد .حدود د ویست سال پیش این والیت به اسالم گروید .وی اکنون مدیر جامعه اثری پیشـاور اسـت؛ الششـری ،شمشایر
بران بر گردن دحالن ،م دمه ،ص.2

شیوههای وهابیت در مخالفت با اهل سنت

از بسیاری از علمای مورد اعتماد ،شنیدهام که میگفتند دحـالن رافضـی بـود ،لکـن
مذهب خود را از روی ت یه مخفی میکرد و و خود را به دروغ به ت لیـد یکـی از چهـار امـام
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متصل کرده است .ظاهرترین دلیل رافضیبودنش این است که او کتـابی بـا عنـوان اسانی
المطتلب فی نجدة ابی طتلب تألیف کرده که در آن نصوص کتاب و سنت صـحی متـواتر
را رد کرده است.

1

وهابیها همچنین دربـاره برخـی حنفیهـا نیـز دروغ مـیگوینـد و آنهـا را «رافضـی»
میخوانند .بدینترتیب یکی از ترفندهای وهابیها این است که هر گاه عالمی از اهل تسنن

2

درباره اهل بیت رسولالله یا صحابه ح ی تی را بیان داشت میگویند وی شیعه است.
آنها چنین حیلهای به کار میبندند تا از این طریق ح ایق تاریخی را منکر شوند.
 .3ایراد اختالف بین مردم

پیروان محمد بن عبدالوهاب بین مـردم همـواره اخـتالف میاندازنـد .سـ س آن را بـه
حساب مذاهب میگذارند تا بگویند مذاهب باطلاند ،چون متعددند؛ و میگویند به راه سلف
و دستور قرآن باز گردید که اتحاد است .آنها خودشـان را موحـدان واقعـی مینامنـد و بـه
دیگران طعن میزنند که بـه معبودهـای متفـرق ع یـده یافتهانـد! حریـف دربـاره وهابیـان
مینویسد« :وهابیان و غیرم لدان پیوسته مانند خوارج با مسلمانان درگیرند و بین مسلمانها
اختالف ایجاد میکنند .آنها نمیگذارند مسلمانها از دین بهره بگیرند و در برابر کفـار بـه
قدرت واحد تبدیل شوند و در عین حال با کافران مرتبطاند و از ایشان کمن میگیرند».

3

 .4تصرف در کتابهای مذاهب

وهابیها در کتابهای درسی مذاهب ،دست میبرند و مطالب آن را جابـهجـا میکننـد
تا با تغییر دروی ،بین مذاهب اهل سنت با وهابیـت هـمسـویی بـه وجـود آیـد .ایـن شـیوه
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دشمنی ،عواقب فاجعهآفرینی به دنبال دارد و هشداری برای تهدید نظام آموزشی مـذاهب
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است ،که به برخی از این موارد اشاره میکنیم:
 .1صال الششری ،شمشیر بران بر گردن دحالن ،ص.12
 .2درباره تفتازانی نیز میگویند وی به شیعه مایل است .ایوبی مینویسد« :آن جاهل ،یعنی مالطاهر ،در پایان ترجمه تفتـازانی
مینویسد تفتازانی به مذهب شیعه و باطنیه میل داشت .وی این تمایل را بـه کتـاب شـمسالدین سـلفی نسـبت داده اسـت»؛
محمد عبیدالله ایوبی ،سیف الکندهتری علی عنق السلفی ،ص.6
 .3حریف ،چهره واقعی محمد بن عبدالوهتب نجدی و مذهب وهتبی  ،ص.21

الف .تصرف در کتاب اعتقادی

ایوبی کندهاری مینویسد:
مصنف حاشیه کتاب ع اید ،حیلهای به کار برده است تا مطالـب غیرواقعـی را بـه نـام
شرح الع اید رواج دهد ،طالبان علم به امیـد حـل مسـائل مشـکل ،هنگـامی کـه عنـاوین
کتاب را میبینند به گمان اینکه برخی م امات مشکل در آن حل شـده آن را میخرنـد [در
حالی کهک نمیدانند داخل آن کتاب انگیزههای شـرکآمیـزی ضـد امـت مسـلمان تعبیـه
شده است .اگر بدانند داخل آن چیست ،کتاب را نمیخرند .حتی مجـانی هـم نمیپذیرنـد،
اما در اثر این حیله سلفی ،برخی طالب [نادانستهک کتاب را میخرند بلکـه علمـا نیـز آن را
میخرند و زمانی که کتاب را مطالعه میکنند میبینند حاشیه آن به احکام شرکآمیز مملو
بوده ،کفریات بیشماری در آن وجود دارد که بعضی افعال جایز اجماعی مذاهب اربعـه را
1
شرعی نمیداند.

ب .تصرف در کتاب تفسیری

کتابهای تفسیر نیز از خطر تحریف وهابیها سالم نمانده است .حریف مینویسد:
شیخ احمد صاوی المالکی ،در حاشیهاش بر تفسیر جاللین 2،پـس از ذکـر آیـه شـش
َ
َ َ َ َّ َ َ ٌ َ ْ
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َ َْ
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که این آیه درباره خوارج نازل شده؛ همانهایی که تأویـل کتـاب و سـنت را رد کردنـد و بـه
واسطه آن خون و اموال مسلمانان را حالل شـمردند .همـانگونـه کـه اآلن در نظایرشـان
دیده میشود ،یعنی فرقهای در حجاز که به نـام وهابیـت شـهرت دارنـد فکـر میکننـد بـر
ح ی ت هستند ولی آنها همان دروغگویاناند ،همانطوری که خداوند تبارک و تعالی در
قرآن میفرماید« :شیطان اختیار آنها را به دست گرفته و یاد خـدا را از دلهایشـان بـرده

 .1محمد عبیدالله ایوبی ،سیف الکندهتری علی عنق السلفی ،ص.2
 .2چاپ اول (دار احیاء الترا العربی) در بیروت سال  3233قمری تح یق محمد عبدالرحمن مرعشلی.
 .3ترجمه :شاید ،اگر به این سخن ایمان نیاورند ،تو جان خود را از اندوه ،در پیگیری کار شان تباه کنی (سوره کهف ،آیه .)7
 .4سوره مجادله ،آیه .33
 .5حریف ،چهره واقعی محمد بن عبدالوهاب نجدی و مذهب وهابیت ،ص.261

شیوههای وهابیت در مخالفت با اهل سنت

است .آنها حزب شیطاناند .بدانید که حزب شیطان از زیـانکـاران هسـتند» 4.از خـدای
5
منان میخواهیم نسلشان را م طوع کند.
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اما روایت صاوی در نسخههای امروزی تفسیر جاللین نیست .وهابیان شأن نزول آیـه
را از این تفسیر در چاپهای اخیر حذف کردند 1.لذا آنها میکوشند از طریـق تغییـرات در
کتابهای اعت ادی و تفسیری به هدف تغییر نگرش پیروان مذاهب دست یابند.
 .5تقیه در مدارس مذاهب

یکی دیگر از روشهای خصـمانه وهابیـت علیـه مخالفـان ،اسـتفاده از ن ـاب ع یـدتی
است .آنها در مداری مذاهب با شیوه ت یه ،در ع اید طالب تصرف میکنند و آنها را بـه
امامانشان بیمعرفت بار میآورند .در این شیوه دشمنی ،حیله عجیبی را به کار میبرند کـه
جالب است .عالمه ایوبی مینویسد:
از حیلههای عجیب وهابیها برای شکار و جلب محصـالن بـه مـذهب وهابیـت ایـن
است که هر گاه طلبه خالیالذهن ،مسائل موجود ف هی را بشنود مانند کتاب اصـول امـام
محمد در مبسوط سرخسی و غیره میگویند به هدایه نیازی نیست؛ و مـیگوینـد بـه کناز و
شر وقتیه و غیر آنها از کتابهای فتاوای متأخران حاجتی نیست .چون اعتماد گوینـده
بر دیدگاههای گذشتگان است .با این حیله که گوینده آنها گذشـتگان مذهبانـد ،اعتبـار
کتابها را از نهاد طالـب علـم ،خـارج میکننـد و اعتمـاد بـر متـأخران را از قلـوب بیـرون
میآورند .از اینرو هنگام مناظره استهزا میکنند .مدتی بعد میگوینـد چـرا بـه کتابهـای
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امام محمد و ابییوسف اعتماد شود .زیرا آنها از شاگردان امام اعظماند .پس از مدتی که
ی ین کردند کالمشان در قلوب مؤثر افتاد میگویند امام اعظم علومش را از احادیث نبـوی
گرفته است.
پس الزم است کتابهای حدیث را تح یـق کنـیم و اقـوال ابوحنیفـه را قرائـت کنـیم.
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بدانیم که آیا اقوال ابوحنیفه با احادیث رسولاللـه مطاب ـت میکنـد یـا خیـر؟ آنگـاه
گفتار امام اعظم را اخذ کنیم .زیرا مردم در بسیاری مسـائل بـه امـام اعظـم افتـرا بسـتند و
تهمت زدند .هنگامی که اعتماد طلبه از قول ابیحنیفه سـلب شـد و بـه احادیـث مشـغول
گردیـد ،آنگـاه بــه تفسـیر احادیــث بـر وجهـی میپردازنــد کـه مذهبشــان اقتضـا میکنــد و
مـیگوینـد« :طالبـان علـم! در احادیـث نبـوی ناسـخ و منسـوخ ،صـحی و ضـعیف بلکـه
 .1حریف مینویسد« :در چاپ های جدید وهابیان آن جمله که در ح شان گفته شده است را از این کتاب تفسیر حذف نموده و
آن را بسیار ماهرانه به خوارج نسبت دادهاند»؛ همان.

موضوعات بسیار وجود دارد و روایات حدیث بر طب ات مختلف ت سـیم میشـود .شـناخت
طب ات روایات ،زمان بسیار نیاز دارد که عمرها آن را کفایت نمیکند .شما نیازهای مهمی
دارید .پس شایسته است در قرآن دقت کنیم .زیـرا خـدای متعـال فرمـود :انـا نحـن نزلنـا
1
الذکر وانا له لحافظون».

قرآن عظیم برای ما ن ل شده است و تواتر دارد؛ مجال طعن در آن نیست ،نه در زیـاده
و نه در ن ؛ امکان ندارد مردم دربارهاش سخنانی بیارتباط بگویند .س س میگوینـد مـا
ان شاء الله تعالی همه مسائل اصلی و فرعی را بیان مـیکنیم ،امـا در ترجمـه قـرآن کـریم
میگویند شـما بـه زودی مـدت یـن الـی دو سـال از جمیـع علـوم اصـلی و فرعـی فراغـت
مییابید؛ تدریس و دری ع اید و ف ه و غیر آن را شروع میکنید؛ از نیازهای دنیایی ،فـارغ
میشوید! و زمانی که تمایل کامل طالب علم را دیدند که فریب خورده است به سوی چیـز
دیگری از ترجمه سوق میدهند که مذهب باطلشان است .هنگام ترجمـه ،آیـات واردشـده
در حق بتها را که مشرکاناند بر عوام مؤمنان منطبق میکننـد و مـیگوینـد آنهـا ماننـد
مشرکان عصر رسولالله هستند و اصنامشان علما و مشایخ طری تاند! با این وسیله
بر مخالفان مذهبشان حکم میکنند که آنها مشرکاند! طلبههای فریبخورده هنگـامی
که در این شبکه میافتند نمیتوانند راه خالصـی بیابنـد و نیـز قـول عـالم وارسـته و شـیخ
کامل را گوش فرا نمیدهند و معت د میشـوند کرامـات اولیـا در کتابهـای معتبـر ،کـذبی
بیش نیست .هنگامی که استادشان به این مرحله رسید آنها را شیخال ـرآن مینامنـد و بـا
2
چنین نام جذابی در نواحی منط ه ،مدارسی را بنیاد میکنند.
همچنین وهابیان احتیاط میکنند و میکوشند به صورت ظاهری بـه م دسـات مـردم
ایوبی مینویسد« :مالطاهر در موضع دیگر کتابش میگویـد دارالعلـوم ح انیـت دارد! مـن

 .1سوره حجر ،آیه .3
 .2محمد عبیدالله ایوبی ،سیف الکندهتری علی عنق السلفی ،ص 332و  331و .332

شیوههای وهابیت در مخالفت با اهل سنت

حرمت نهند .این شیوه نشان میدهد آنها به ت یه اعت ـاد دارنـد و آن را رعایـت میکننـد.
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میگویم این تعبیر نیز ت یه است و اال همه علمای دارالعلوم دیوبند سنیهای اهل سـنت و
جماعت م لدند».

1

وهابیان در برخی مناطق ،ت یه شدید میکنند .آنها با مالحظه شرایط ،راه ادب پـیش
میگیرند احتیاط میکنند ،به م دسات مردم ،حرمت تصنعی مینهنـد .هـر گـاه الزم شـود
نام شیوخ را ببرند احترام زاید نشان میدهند تا بر حساسیتها ،سـیطره یافتـه ،آنهـا را بـه
نفعشان به کار گیرند .ایوبی مینویسد:
همچنین مالطاهر وهابی در کتابش نوشت :سـید و شـریف! سـید در اسـتان سـوات
[=پاکستانک نام مکانی است که یکی از اولیاءاللـه! آنجـا مدفونانـد و بـه صـاحب سـوات
شهرت دارد؛ روشن است که شرافت مکان به مکین است بـا آنکـه مالطـاهر از مرشـدش
ابنتیمیه متابعت میکند که ابنتیمیه به محییالدین عربی میگوید ملحد؛ گاهی میگوید
زندیق؛ نعوذ بالله از چنین جرئتهایی بر اولیاءالله! پس چگونه او درباره سیدبودن صـاحب
سوات ع یده یافته است؟ پس گویا او این را با ت یه و خوف گفته است».

2

ایوبی موارد دیگری را نیز ن ل میکند که وهابیها در کتابهایشان «ت یه» کردهاند.
نتیره
در مباحث م الـه ،روشـن شـد کـه وهابیـت در م ابـل مـذاهب اهـل سـنت روشهـای
خصمانهای در پـیش گرفتهانـد و بـه صـورت آشـکار و پنهـانی آنهـا را بـه کـار مـیبندنـد.
وهابیان ،در مواضع آشکار گفتهاند که نظرشان درباره مذاهب ،تکفیر و ارتداد آنها است و
این امر را پنهان نمیکنند ،اما برخوردهای پنهانیشـان بـرای تسـلط بـر مـذاهب اسـالمی

سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17

انواعی دارد .در برخی مناطق با تطمیع و در برخی با ایجاد تغییر نگرش ،مخفیانه به جـذب
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مردم میپردازند .این شیوه وهابیت در بین فرق متمایز است .آنها برای تسـلط بـر پیـروان
مذاهب استفاده از هر وسیلهای را مجاز میشمارند که انواع شیوههای آنها بررسـی شـد.
هدف آنها از رفتارهای خصمانه ،سیطره بر پیروان مذاهب و وهابیکردن آنها است.
 .1همان ،ص.326
 .2همان.

منابع
 .1قرآن لریم.
 .2ابن أمیر الحاج ،التقریر والتحبیر فی علم األصول ،بیروت :دار الفکر.1336/1417 ،
 .1ابن تیمیة ،أحمد عبد الحلیم حرانی ،مجموع الفتاوی ،لتب ورسائل وفتاوی ،تحقی  :عبد الارحمن
بن محمد بن قاسم العاصمی النجدی ،دار النشر :مکتبة ابن تیمیة ،الطبعة الثانیة ،بیتا.
 ، _______________________ .4الفتااوی الکباری ،تحقیا  :قادم لاه حساانین محماد مخلااو ،
بیروت :دار المعرفة ،بیتا.
 .5ابن قاسم ،عبدالرحمن بن محمد ،درر السنیة فی اجوبة النجدیة ،بیجا :بینا ،چاپ سوم.1417 ،
 .6ابن قیم ،شمس الدین محمد أبو عبد الله بن أبای بکار بان أیاوب بان ساعد الزرعای الدمشاقی ،اعاالم
الموقعین عن رب العالمین ،تحقی  :طه عبد الرؤو سعد ،بیروت :دار الجیل.1371 ،
 .7ألبانی ،محمد ناصار الادین ،ظاالل الجناة فای تخاریج السانة البان أبای عاصام ،بیاروت :المکتاب
االسالمی ،الطبعة الثالثة.1331/1411 ،
 .8ایوبی ،محمد عبیداللاه ابوالفضال السالیمانخیلی ،سایت الکنادهاری علای عناق السالفی ،کویتاه
کانسی رود بلوچستان :مکتبه اهل السنة والجماعة ،بیتا.
 .3بخاری ،محمد صدی حسن القنوجی ،دین الخالص ،بیروت :چاپ دار الکتاب العلمیه ،بیتا.
 .11بلوی ،خالد بن عیسی ،تاج المفرق فی تحلیة علماء المشرق ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .11تاج الشریعه ،عبیدالله بن مسعود بن عبید الله ،الوقایة مع حاشیة عمدة الرعایة ،کویتاه ،پاکساتان
محشی الکنوی :مکتبة حنفیة ،کانسی رود ،بیتا.
 .12تویجری ،حمود بن عبدالله بن حمود ،القاول البلیاف فای التحاذیر مان جماعاة التبلیاف-1114 ،
 1411قمری ،ریاض :دار الصمیعی ،الطبعة االولی.1331/1414 ،
 .11حریف؛ عبدالرحمن احمد زی ،چهره واقعی محماد بان عبادالوهاب نجادی و ماذهب وهابیا ،
بیجا :بینا ،چاپ اول.1131 ،
 .14سرهندی مجددی ،محمد حسن جان صاحب ،اصاول االربعاة فای تردیاد الوهابیاة ،بیجاا :بیناا،
.1143
إبطال العقائد القبوریة ،بیجا :دار الصمیعی (أصل هذا الکتاب رسالة دکتوراة مان الجامعاة االساالمیة)،
الطبعة األولی ،1336/1416 ،عدد األجزاء.1 :
 .16سمهودی ،علی بن عبد الله بن أحمد الحسنی ،خالصة الوفا باخبار دار المصطفی ،بیجاا :بیناا،
بیتا.
 .17سیف الرحمن احمد ،نظرة عابرة اعتباریة حول الجماعة التبلیغیاة ،اهاور پاکساتان ،دار الحادیث
بالمدینة المنورة ،المملکة العربیة السعودیة طبع فی مطبعة العربیة 11 ،شارع لیک انارکلی ،بیتا.

شیوههای وهابیت در مخالفت با اهل سنت

 .15سلفی ،شمس الدین أبو عبد الله بن محمد بن أشر بن قیصر األفاانی ،جهود علماء الحنفیة فای
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 .18ششری ،صالح بن محمد بن احمد ،شمشایر باران بار گاردن دحاالن ،ترجماه :اباوعمر عبادالعزیز
النورستانی ،پشاور :المکتبة السلفیة والمسجالت االسالمیة نزد الجامعة االثریة اثرآباد ،بیتا.
 .13شنقیطی ،محمد األمین بن محمد بن المختار الجکنی ،أضواء البیان فی إیضااح القارآن باالقرآن،
تحقی  :مکتب البحوث والدراسات ،بیروت :دار الفکر للطباعة والنشر.1335/1415 ،
 .21صنعانی ،محمد بن إسماعیل ،ارشاد النقاد إلی تیسایر االجتهااد ،تحقیا  :صاالا الادین مقباول
أحمد ،الکویت :الدار السلفیة ،الطبعة االولی.1415 ،
 .21طحاوی ،ابی جعفر بن محمد بن سالمه االزدی ،شرح عقیدة الطحاویة ،شارا :صالح بن عبد العزیز
آل الشیخ ،المسمی اتحاف السائل بما فی الطحاویه من مسائل ،بیجا :دار المؤدة ،المنصورة ،الطبعاة
االولی.2111/1411 ،
 .22عبد الرحمن ،محمد بن قاسم ،درر السنیة فی األجوبة النجدیة ،بیجاا ،بیناا ،الطبعاة السادساة،
 ،1336/1417عدد األجزاء.16 :
 .21عمری ،شهاب الدین أحمد بن یحیی بن فضل الله ،مسالک األبصار فی ممالک األمصاار ،بایجاا:
بینا ،بیتا.
 .24کنانی أندلسی ،محمد أبی الحسین بن أحمد بن جبر ،رحلة ابان جبیار ،تحقیا  :تقادیم  /الادکتور
محمد مصطفی زیادة ،بیروت :دار الکتاب اللبنانی ،دار الکتاب المصری ،بیتا.
 .25لواتی ،محمد بن عبد الله ابن بطوطة ،تحفة النظار فی غرائب األمصار وعجائب األسافار ،تحقی :
د .علی المنتصر الکتانی ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة.1415 ،
 .26ماضی ،عزالدین ،ابوالعزائم ،شایخ طریقاه عزمیاه ،اساالم الصاوفیة هاو الحال ال اساالم الخاوارج،
بیجا :دار الکتاب الصوفی ،الطبعة االولی.1331/1414 ،
 .27محمد أمین أمیر پادشاه ،تیسیر التحریر ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
 .28نعمانی ،عبدالقوی محمد ظهیرالدین ،سلت و مدعیان سالفی  ،بیجا :مرکاز علمای قلعاه کاشاف
کابل.1132 ،
 .23نیشاابوری ،مسالم باان حجااج ،مختصار صاحیح مساالم ،تحقیا  :محماد زکاای الادین عباادالعظیم
المنذری الدمشقی ( ،)581بیجا :بینا ،بیتا.
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 .11وادعی ،ابی عبدالرحمن مقبل بن هادی ،اجابة السائل علای اهام المساائل ،قااهره :دارالحارمین،
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.1421
 .11هرتلی ،عبدالله عبدالعزیز ،خوارج سلفی و وهابی را بشناسیم ،ترجمه :جعفار پروینای ،سانندج:
انتشارات کردستان ایران ،چاپ دوم.1185 ،
 .12هیتمی ،ابن حجر ،الفتاوی الکبری الفقهیة ،بیجا :دار الفکر ،بیتا.

پژوهشنامـهنقدوهابی ـت؛سراجمنی ـرسالپنجــمشمـاره71بهـار 7931

صفحـات774-39:تاری ـخدریـافت7939/77/72:تـاریختأیید7931/21/27:

جاهلیت رد ن گاه الفیه جهادی و ارثات سوء آن  ر جهاناافام
*

چکیده

واژه «جاهلیت» یکی از مهمترین مبانی به کار گرفتهشده در سلفیه جهـادی اسـت .اوج
بار معنایی این واژه در دوره زمانی پس از سید قطـب اسـت کـه بـر آن ،اثراتـی همچـون
گسترش گروههای تکفیری ،جنگهای مـذهبی ،اسالمهراسـی در غـرب  -کـه باعـث
تنزل اسالم در چشم مردم جهان و نشاندادن اسالم به عنوان دین خشونت است -بار
شده است .از جمله مهمترین این گروهها ،گروه تروریستی جماعـة المسـلمین ،جماعـة
الجهاد ،ال اعده و داعش است که هر ین از مفهوم جاهلیت برای رسـیدن بـه اهـداف
خود استفاده ،و احکام خاص خود از جمله تکفیر را بر آن مترتـب کردهانـد .جـاهلیتی را
که گروه سلفیه جهادی مطرح و درنتیجـه احکـامی بـر آن مترتـب کـرد باعـث لطمـات
جبرانناپــذیری ،همچــون کشــتار مســلمانان ب ـیگنــاه ،ویرانـی و ع بافتــادگی جوامــع
اسالمی ،جنگهـای داخلـی ،اسالمهراسـی ،بـر جهـان اسـالم شـد کـه بایـد سـالیان
متمادی بگذرد تا بتوان گوشهای از آن را ترمیم کرد.
کلیدواژهها :سلفیه جهادی ،جاهلیت ،جهاد ،تکفیر ،سید قطب ،ال اعده ،داعش.

* پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی.
Rasaaaaa16@gmail.com

مقدمه
در این چهارده قرن ،گروههای بسیاری با ادعای داشتن تفسیر صـحی از اسـالم روی
کار آمده اند و هر ین با مبانی و تفسیر خاص خود از اسالم شروع به تبلی آن کردهانـد .در
قرون اخیر ،پیدایش اینگونه افراد و گروهها شکل منسجمتر و شتابزدهتری به خود گرفته
اســت .میتــوان گفــت افــرادی چــون محمــد بــن عبــدالوهاب در ُبعــد ع ایــد ،و پــس از او
گروه های افراطی و رادیکالی که تحـت تـأثیر افکـار محمـد بـن عبـدالوهاب و سـید قطـب
بوده اند ،همچون گروه التکفیر والهجرة ،گروه جماعة اسالمیة و جماعة الجهاد در مصر و
در ادامه گروههای ال اعده و داعش با تفسیر خاص خود از اسـالم لطمـات جبرانناپـذیری
بر جوامع اسالمی وارد کرده اند و اثرات مخربی بر جای گذاشتهاند .افکاری چون جاهلیـت
جوامع اسالمی باعث شد گروهای تکفیری و بهاصطالح خود ،سلفی جهادی شکل بگیرد
که دست به چ اول اموال و ناموی مسلمانان میزنند و خون مسلمانان را با اندک بهانهای
مباح می دانند .این گروه برای جاهلیت احکامی مترتـب کردنـد کـه جـز ضـرر و زیـان چیـز
دیگری در پی نداشته است و نهتنها به پیش برد اهداف اسالم کمکـی نکـرده ،بلکـه باعـث
افول و انزجار جوامع دیگر از دین اسالم شده اسـت .دشـمنان نیـز از ایـن فرصـت بـه نفـع
خویش استفاده کرده اند و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی ،اسـالم را دینـی خشـونتطلب و
خونریز معرفی کردهاند.
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هدف از این م اله بررسی سیر تطور مفهوم «جاهلیت» در سلفیه جهادی و آثار این واژه
در جامعه اسالمی است .هرچند درباره افکار این گروه مطالبی نگاشته شده ،اما به صورت
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مبسوط درباره این واژه تح ی ی صورت نگرفته است .لذا نیاز است در این زمینه به بررسی
جاهلیت در سـه دوره زمـانی ( قبـل از ال اعـده ،ال اعـده ،داعـش) و نیـز آثـار آن در جامعـه
اسالمی ب ردازیم.

مفهوم جاهلیت
جاهلیت از ماده جهل ،ن ی

علم 1است و اسم منسوب 2به معنای منتسـب بـه جهـل

است .این واژه ریشه قرآنی دارد و استعمال آن به صدر اسالم برمیگردد .در آیه  04سـوره
ََ
َ
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مائده آمده است :أ كم ا ر

داوری جاهلیت را میطلبند؟! و برای قومی که ی ـین دارنـد ،چـه کسـی در داوری بهتـر از
خدا است؟» .در سه آیه دیگر 3نیز به این واژه اشاره شده است .ذیل همین آیه ،مفسران به
نکات مهمی اشاره کرده اند ،از جمله اینکه منظور از حکم جاهلیـت ،حکـم بـه آیـین یهـود
است؛ 4در بعضی تفاسیر ،حکم جاهلیت همـان احکـامی اسـت کـه مخـالف کتـاب خـدا و
حکم کتاب خدا است 5،و حکم خداوند همان حکم به قرآن اسـت 6.سـید قطـب در کتـاب
تفسیر خود ،جاهلیت و حکم به جاهلیت را در برابر ایمـان و اسـالم و جامعـهای کـه در آن
حکم به جاهلیت شود جامعه جاهلی در م ابـل جامعـه اسـالمی قـرار داده اسـت 7.محمـد
8
قطب نیز جاهلیت در این آیه را به همین معنا میگیرد و تفسیر میکند.
به نظر می رسد همه این معانی از باب تطبیق مصداق با مفهـوم اسـت؛ یعنـی مـواردی
که در کتب تفسیری و در جاهای دیگر بیـان شـده مصـادی ی از جاهلیـت اسـت نـه اینکـه
مفهوم جاهلیت باشـد .زیـرا جاهلیـت معنـای واحـدی دارد کـه همـان ف ـدان علـم اسـت،
همان گونه که در معنای لغوی آن بیان شد و این ف دان علم در هر جـایی مصـداق خـاص

 .1احمد ابن فاری ،معجم مقتئیس اللغة ،ج ،3ص.231
 .2رکن الدین استرآبادی ،شر الرضی علی شتفیه ابن حتجب ،ج ،3ص.162- 164
 .3سوره آلعمران ،آیه 302؛ سوره احزاب ،آیه 11؛ سوره فت  ،آیه .27
 .4أحمد بن محمد ثعلبی ،الکشف والبیتن عن تفسیر القرآن ،ج ،2ص61؛ مجاهد ابن جبر ،تفسیر مجتهد ،ص.134
 .5ابن ابی زمنین ،تفسیر القرآن العزیز ،ج ،2ص.12
 .6ابن ابی حاتم رازی ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،2ص.3302
 .7سید قطب ،فی ظالل القرآن ،ج ،2ص.111
 .8محمد قطب ،جتهلی قرن بیستم ،ص.34
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خود را دارد.
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مفهوم جاهلیت قرن بیستم؛ جاهلیت نوین
بنا به دیدگاه گروه سلفیه جهـادی ،جاهلیـت عبـارت اسـت از حالـت نفسـانی و کیفیـت
روانی که از پیروی و هدایت الهـی سـرباز میزنـد و حکومـت خـدا را در مسـائل زنـدگی بـه
رسمیت نمی شناسد .طبق دیـدگاه ایـن گـروه ،جاهلیـت در م ابـل توحیـد و احکـام دیـن و
حاکمیــت خــدا قــرار میگیــرد؛ یعنــی در جامعــهای کــه در آن جاهلیــت اســت احکــام و
دستورهای خدا و یکتاپرستی جایی ندارد .از دید سلفیه جهادی ،جاهلیـت قبـل از اسـالم و
جاهلیت کنونی (نوین) همه در ماهیت و مفهوم یکی است و ف ط در مصـداق و کیفیـت و
برخی از ویژگیها با هم تفاوت دارند نه در ماهیت.

1

در نگاه سلفیه جهادی ،جاهلیت به سه دوره مهم ت سیم میشود:
الف .جاهلیت نخستین

این جاهلیت خود مصادی ی دارد:
 .3جاهلیت عرب قبل از اسالم :این قسم از جاهلیت به معنای دورهای پیش از اسالم
است که در م ابل علم و فرهنگ قرار میگیرد .از مصادیق این نوع جاهلیت وحشیگری و
جنگهای خانمانسوز قبل از اسالم در اروپا است 2.در سوره احزاب آیـه  11بـه ایـن نـوع
جاهلیت اشاره شده است.
 .2جاهلیت یونان باستان (جاهلیـت قـدیم) :در ایـن قسـم جاهلیـت ،دشـمنی بشـر بـا
3
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خدایان خیالی و بهای بیش از اندازه به ع ل دادن از مصادیق این جاهلیـت اسـت .از نظـر
جاهلیت یونان ،بشر از راه غصب و دزدی ،آتش معرفت را از چنگ خدایان بیـرون مـیآورد
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تا در پرتو دزدی پی به اسرار آفرینش و زندگانی ببرد و از این راه خود را در صف خدایان وارد
4
کند.
 .1همان ،ص31- 3؛ محمد قطب یکی از پدران معنوی این گروه است.
 .2همان ،ص 14- 6و .32
 .3سید قطب ،فی ظالل القرآن ،ج ،0ص.130- 132
 .4محمد قطب ،جتهلی قرن بیستم ،ص.23

 .1جاهلیت روم قدیم (جاهلیت قدیم) :جاهلیت روم جاهلیت مـاده و جاهلیـت حـوای
اسـت .مهمتـرین انحرافـات جاهلیــت روم ،ایمـان محکـم ایـن جاهلیــت بـه مـاده اســت و
بیاعتنایی آن به روح انسانی .لذت درندگی و قتل از ثمرات این نوع جاهلیت است.

1

ب .جاهلیت قرون وسطا
طغیـان کلیسـا و گســترش فسـاد آن در صـومعهها و دیرهــا و خر یـد و فـروش جهــنم و
بهشت و ت سیم براتهای مغفرت و غفران ،از جمله مشخصهها و ویژگیهای منحصر بـه
فرد این قسم از اقسام جاهلیت است.

2

ج .جاهلیت نوین

این قسم جاهلیت در قرن نوزدهم و بیسـتم مـیالدی شـکل گرفتـه اسـت کـه بـه نظـر
محمد قطب جاهلیت کنونی ترکیبی از جاهلیت قدیم (یونان و روم) و جاهلیت قرون وسطا
است 3.معنایی که سلفیه جهادی برای این قسم از جاهلیت مطرح کردهاند همـان معنـایی
است که برای اقسام دیگر جاهلیت ذکر شده است 4.جاهلیت نوین هم خالصهای از همـه
5
این جاهلیتها است ،به اضافه ین رشته انحرافات جدید که در این عصر پیدا شده است.
است 5.طبق این دیدگاه و برداشت از جاهلیت ،این مفهوم در م ابـل علـم و فرهنـگ قـرار
نمیگیرد .پیشرفت سریع و بی نظیـر علمـی اسـت کـه در ایـن راه یکـی از بـارزترین وسـایل

خودباختگی فرهنگی ،از ویژگیهای این جاهلیت است.
 .1همان ،ص.21- 27
 .2همان ،ص 01- 23و .36
 .3همان ،ص 17و .22- 23
 .4همان ،ص.63
 .5محمد قطب ،جتهلی قرن بیستم ،ص.01
 .6همان ،ص.31- 36

6
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انحراف مردم از خدا شده است ،خودخواهی و مغرورشدن به علم و پیشرفت مادی خـویش
و پیدایش این تصور غلط که انسان قرن بیستم از خدا بینیاز است ،عنانگسیختگی زنان،
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در جمعبنــدی مفهــوم جاهلیــت ،بایــد گفــت واژه «جاهلیــت» بــه طــور عــام در زمــان
پیامبر وجود داشته است و مردم قبل از اسالم و جوامع آن زمان به این واژه متصـف
بودند .استعمال ایـن واژه در زمانهـا و دورههـای مختلـف بـا ماهیـت واحـد امـا بـا شـکل
مختلف ظهور کرده است؛ اما ورود این واژه در عصر مدرن با بار معنایی خاص خود ،نتیجه
اندیشه ابواالعلی مودودی 1و شاگردش ابوالحسن ندوی 2است .آنها اندیشههای غربی و
3
کمونیستی را ،ولو اینکه در درون جوامع اسالمی باشد ،جاهلی نامیدند.
بررسی مفهوم جاهلیت در گروههای سلفیه جهادی
با توجه به اینکه استفاده از مفهوم جاهلیت در گروههای سلفیه جهادی به مـرور زمـان
فرق کرده است لذا الزم اسـت ایـن واژه را در ادوار زمـانی مختلـف بررسـی و ن ـد کنـیم تـا
روشن شود مصادیق جاهلیت در دورههای زمانی مختلف چه تغییری کـرده اسـت .بـا تتبـع
در نوشته های رهبران این گروه ،جاهلیت در سه دوره زمانی مصادیق متغیـری داشـته کـه
در ادامه به آن اشاره میشود.
الف .جاهلیت از نگاه گروههای جهادی قبل از القاعده

قبل از تشکیل ال اعده گروههای سلفی جهادی مختلفی ،به دست افراد رادیکـالی کـه
تحت تأثیر مفهوم جاهلیت بودند ،تشکیل شد .در ذیل به بررسی تـأثیر مفهـوم جاهلیـت در
افکار رادیکالی این گروهها میپردازیم.
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حزب التحریر یا آکادمی ارتش با رهبری صال سریه
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4

ای ن گروه به رهبری صال سریه تمام جوامع اسالمی کنـونی را جـاهلی دانسـته اسـت.
نزد این گروه ،خودنمایی زنان و مردان ،رقـ  ،تـوهین بـه دیـن ،انجامنـدادن فـرای بـه
 .1ابواالعلی مودودی ،اسالم و جتهلی  ،ص.32- 33
 .2أبوالحسن ندوی ،متذا خسر العتلم بتنحطتل المسلمین ،ص 223و  212- 211و .223
 .3ابواالعلی مودودی ،اسالم و جتهلی  ،ص32- 33؛ ندوی ،متذا خسر العتلم بتنحطتل المسالمین ،ص 223و  212- 211و
.223
 .4برای شناخت صال سریه ،نن :.مصطفی قاسمی ،آشنتیی بت کشورهتی جهتن اسالم؛ مصر ،ص.241- 241

صورت علنی ،وجود خمر و زنا و قمار به صورت علنی ،و وجود دیگر رذایل از مصادیق ایـن
جاهلیت است .البته او قائل ب ه جهل و کفر افراد نیست و ف ط حکومتها را به جهل و کفر
متهم میکند.
به نظر رهبران این گروه ،دولت نهتنها حمایتی برای مبارزه با جاهلیت نمیکرد ،بلکه با
1

مسلمانانی که قصد م ابله با جاهلیت داشتند مواجـه میشـد و از فعالیـت آنهـا جلـوگیری
میکرد .لذا این گروه درصدد بودند با به دست آوردن حکومت و تشکیل دولت اسـالمی بـا
جاهلیت مبارزه کنند.

2

گروه التکفیر و الهرره به رهبری شکری احمد مصطفی

8

این گروه در دهه هفتاد میالدی با رهبری علی اسماعیل و شکری احمـد مصـطفی (از
جوانان اخوانالمسملین) شکل گرفت .آنها تحت تأثیر افکار سـید قطـب بـرای رهـایی از
جامعه جاهلی ،در گوشههایی از شهر قاهره ،اسکندریه و جیزه ،واحدهای مسـکونی بـرای
اعضای خود اجاره کرده بودنـد و در آنجـا زنـدگی میکردنـد و در سـال  3361بـه کوههـا و
غارها مهاجرت کردنـد .در نظـر ایـن گـروه ،تمـام کسـانی کـه تـابع ایـن گـروه نبودنـد کـافر
محسوب میشدند .تمام عصرها بعـد از قـرن چهـارم قمـری عصـرهای جاهلیـت شـناخته
میشد .هجرت از جامعه جاهلی مهمترین عنصر در قاموی این گروه شناخته میشـد کـه
برای رهایی از جامعه جاهلی تدارک دیده شـده بـود؛ عنصـری کـه بـهخوبی در کـالم سـید

رهبر این گروه خـود را شـبیه پیـامبری میدانسـت کـه بایـد مـردم را نجـات دهـد .شـکری
مصطفی دوران خود را دوران جاهلی میداند که او میخواهد با کمن گروه خود جامعـه را
 .1سید احمد رفعت ،النبی المسلح (( ،)1وثی ه رسالة االیمان نوشته صال سریه) ،ص 13و .23
 .2مصطفی قاسمی ،آشنایی با کشورهای جهان اسالم؛ مصر ،ص.241- 241
 .3برای آشنایی با شکری احمد مصطفی ،نن :.همان ،ص.241- 330
 .4مانع بن حماد الجهنی ،الموسوعة المیسرة فی االدیان و المذاهب و االحزاب المعاصرة ،ج ،2ص.117- 110
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قطب به عنوان یکی از مفاهیم ظهور و بروز دارد.
گروه مذکور دوران کنونی را شبیه دوران پیامبر میداند و شـکری مصـطفی بـه عنـوان
4
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از جاهلیت به سوی اسالم هدایت کند  .او مؤسسات و لشکر و دیگر تشکیالت را جاهلی و
غیراسالمی و دارای فسق و فجور میداند.

1

گروه الرهاد به رهبری محمد عبدالسالم فرج

2

این گروه نیز در دهه هفتاد پا به عرصه وجود گذاشت و با کمترین افراد شـروع بـه کـار
کرد .رشد این گروه زمانی بود که در مداری و دانشگاهها شهرت یافت .تشکیالت منسجم
از ویژگیهای آن بود .از جمله افراد شاخ در این گروه محمد عبدالسالم فرج ،صـاحب
کتاب الفریضة الغتئبة ،است .میتوان به عنوان مهمترین مرامنامه این گروه آثار ابنتیمیـه
3
و سید قطب را نام برد.
بنا به گفته عبدالسالم فرج ،پـس از سـال  3322کـه خالفـت اسـالمی از بـین رفـت،
جامعه دوباره به جاهلیت بازگشت .او علـت ایـن بازگشـت را از بـین رفـتن احکـام اسـالم و
جایگزینشـدن احکـام غیراسـالمی اعـالم مـیکنـد .درنتیجـه ایـن تغییـر ،جامعـه کنـونی
مسلمانان تبدیل به دارالکفر شده است .او در ادامه حاکمـان سـرزمینهای اسـالمی را بـه
دلیل حکم به جـاهلیکردن ،محکـوم بـه ارتـداد و کفـر مـیکنـد 4.مـتهمکـردن جامعـه بـه
جاهلیت باعث ترور انـور سـادات ،رئیسجمهـور مصـر ،و  9عملیـات خشـونتبار دیگـر بـه
منظور مبارزه با حکومت جاهلی آن زمان شد.

5

گروه افغانالعرب با رهبری عبدالله عزام

6
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عبدالله عزام ،به عنوان یکی از برجستهترین رهبـران سـلفیه جهـادی ،در دوره دوم بـه
مسئله جاهلیت و فرو رفتن جامعه در گرداب مشکالت اشاره میکند و به عنوان نمونه بارز
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 .1همان (اعترافات و اقوال شکری مصطفی) ،ص.31- 33
 .2برای آشنایی با محمد عبدالسالم فرج ،نن :.النبی المسلح ( :)2الثتئرون ،ص ،12- 13به ن ل از م اله سعید عدالتنژاد،
«سلفیان تکفیری چه کسانی هستند و چه ع ایدی دارند؟» ،در:
http://www.khabaronline.ir/detail/295703/culture/religion
 .3مانع بن حماد الجهنی ،الموسوعة المیسرة فی االدیان و المذاهب و االحزاب المعاصرة ،ج ،2ص.102- 121
 .4محمد عبدالسالم فرج ،الجهتد الفریضة الغتئبة ،ص.7- 2
 .5سید احمد رفعت ،النبی المسلح ( :)2الثتئرون ،ص.12- 13
 .6برای آشنایی با عبدالله عزام ،نن :.السیرة الذاتیة للشیخ عبد الله عزام.

به جوامع غربی میپردازد 1.او به سخنانی از دانشمندان غربی و آمریکایی ،که اعتـراف بـه
س وط جامعه خود و دوری از مسائل انسانی دارند ،اشاره میکند 2.به نظر او ،جامعه کنونی
غوطهور در ضاللت و جاهلیت است 3.راه برون رفـت از ایـن مشـکل ،چیـزی جـز اسـالم و
جاریکردن برنامه های اسالم نیست .نباید از تأثر افکار عبدالله از افکار و اندیشههای سید
قطب ،به عنوان پدر معنوی سلفیه جهادی ،غافل شـد خصوصـا وقتـی دیـده میشـود کـه
4
عزام در تحلیل و تبیین اندیشههای سید کتاب مینویسد.
در نظر او ،حکمی که به واسطه بشر وضع میشود مصداق حکم جاهلیت و تحـت آیـه

ََ ْ

ْ

فحو
َ َلج َّ َ ْ و َ
ون قرار میگیرد 5.و هر کسی که چنـین حکمـی کنـد کـافر ،و از دایـره
اه رلي ر بیغ
 أ كم ا ر

اسالم خارج است 6.او همچنین در تعریفی جوامـع جـاهلی را جـوامعی میدانـد کـه حکـم
غیرخدا در آن اجرا شود 7.گردن نهادن به احکام قومیت همچون قوم ایرانی و کـردی (کـه
مصداق جاهلیت است) ،شخ را در زمره کفار قرار میدهـد و درنتیجـه آن تمـام احکـام
شخ کافر بر روی آن شخ پیاده میشود 8.به ع یده او ،باید حکومـت اسـالمی را بـر
روی زمین برقرار کنیم تا در زیر سایه آن بتوان با جامعه جاهلی مبارزه کرد.
بـه طـور کلـی ،در ایـن دوره زمـانی از سـلفیه جهـادی (دوره قبـل از تشـکیل ال اعـده)
9

می توان چنین گفت کـه بـه نظـر رهبـران ایـن دوره ،احکـامی کـه در جوامـع جـاهلی اجـرا
میشود همه برخالف احکام الهی است .زیرا آن جامعه یا به طور کامل در کفر و جاهلیـت

 .1عبدالله عزام ،االسالم و المستقبل البشریه (اسالم و آینده بشری ) ،ص.6
 .2همان ،ص.33- 31
 .3همان ،ص.2
 .4همو ،عمالق الفکر االسالمی (الشهید سید قطب).
 .5همو ،العقیدة وأثرهت فی بنتء الجیل ،ص.12
 .6همان ،ص.36
 .7همو ،القومیة العربیة ،ص.22
 .8همان ،ص.27
 .9همو ،األسئلة واألجوبة الجهتدیة ،ص.30

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسالم

فرو رفته ،مانند جوامع غربی و یهودی و مسیحی کـه بایـد گفـت ایـن جامعـه ممحـ

در
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جاهلیت است یا ف ـط پوسـته ای اسـالمی دارد و خبـری از اجـرای احکـام اسـالمی در آن
نیست که درنتیجه باز آن جامعه ،جامعه جاهلی است؛ یعنـی بـه جـای اجـرای فرمانهـای
اسالم دست به دامن احکام جاهلی و غیراسالمی شدند؛ زیرا نمیتوانـد بعضـی از احکـام،
اســالمی و بعضــی دیگــر جــاهلی باشــد .در اندیشــه رهبــران ایــن گروههــا جامعــه جــاهلی
قابلجمعشدن با احکام اسالمی نیست .در جامعـه جـاهلی ،قانونگـذار بشـر اسـت کـه بـا
دست خود قوانینی را به وجود آورده و آن را جـایگزین احکـام الهـی کـرده اسـت .تشـریع و
تحلیــل محرمــات ،تبعیــت از حــاکم جــور ،قانونگــذاری بــه شــیوه غربیهــا ،بــدحجابی و
بیحجابی در جوامع همه از احکام جاهلی است که باید با آن مبارزه شود.

1

همانطور که مشاهده میشود ،در این دوره بیشتر تمرکز رهبران این گروهها ،بر سران
حکومتهای اسالمی بود و به فکر براندازی آنها بودند .هرچنـد در پـارهای از مـوارد پـا را
فراتر گذاشته ،به حکومتهای غربی و آمریکا نیز به عنوان مصداق جاهلیت اشاره کردند.
ب .جاهلیت از نگاه گروه جهادی القاعده

گروه ال اعده ابتدا با داعیه جهاد برای دفاع از سرزمینهای اسالمی در افغانسـتان بـه
دست عبدالله عزام و اسامه بنالدن 2تشکیل شد .هدف این گـروه مبـارزه بـا دول غربـی و
بیگانهای اعالن شده بود که وارد خاک کشورهای مسلمان (در آن زمان افغانستان) شـده
بودند .این گروه با پیوستن ایمن الظواهری و زرقاوی و جذب نیروی بیشتر قـدرت بیشـتری
یافــت .هــدف ایــن گــروه تشــکیل حکومــت اســالمی و مبــارزه بــا دول غربــی و حاکمــان
کشورهای اسالمی و گستراندن اسالم به تمام جهان بود 3.دامنه فعالیتهای این گروه بـه
سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17

دیگر کشورهای اسالمی از جمله یمن ،سودان و برخـی دیگـر از کشـورهای آفری ـایی نیـز
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 .1ابواالعلی مـودودی ،اساالم و جتهلیا  ،ص14- 6؛ همـو ،تئاوری اخاالق اساالمی ،ص33- 6؛ همـو ،حجاتب ،ترجمـه:
نعمتالله شهرستانی ،ص 323و  321و  .311سید قطب ،معتلم فی الطریاق (نشاتنههتی راه) ،ترجمـه :محمـود محمـودی،
ص 76- 00و 223- 243؛ علی امیرخانی« ،ابواالعلی مودودی و جریان نوسلفی» ،در :مجله معرف کالمی ،ش ،1ص.326
 .2برای آشنایی با اسامه بن الدن ،نن :.پیتر ال .برگن ،استمه بن الدن ،ترجمه :عبایقلی عباسیفرد ،ص.26
 .3محمد طاهر رفیعی« ،تأثیر تفکر جهادی «عبدالله عزام» در گسترش خشونتهای ال اعده» ،در :مجموعه مقتال کنگاره
جهتنی جریتنهتی افراطی و تکفیری ا دیدگته علمتی اسالم ،ج ،3ص.23- 26

کشانده شده است .این گروه که خود را سلفیه جهـادی مینامـد بـه عملیـات نظـامی علیـه
نظامیــان و غیرنظامیــان دســت میزنــد و هنــوز بــه فعالیــت خــود ادامــه میدهــد .برخــی
فعالیتهای تروریستی گروه ال اعده عبارت اسـت از :بمبگـذاری در هتـل عـدن در سـال
 ،3332بمب گذاری در مرکز تجاری جهانی ،کشتن نوزده سرباز آمریکایی و دههـا عملیـات
خرابکارانه دیگر.
بــنالدن ،بــه عنــوان یکــی از مهم تــرین رهبــران ال اعــده ،در نامــه خــود بــه فهــد بــن
1

عبدالعزیز حکم به غیر ما انزل الله را از مصادیق حکم به جاهلیت میداند 2.همچنـین ،او
حا کمان جامعه اسالمی کنونی را جاهل میخواند و آنها را متهم به کفر و ارتداد میکند.

3

او فرقی بین حاکمان کشورهای اسالمی و حاکمان کشورهای غربی و آمریکا نمیگذارد و
هر دو را به علت مانع از اجراشدن احکام اسالمی به کفر منتسب میکند 4.به همین علت،
جهاد نهتنها علیه کفار بلکه علیه مرتدان و حاکمان جامعـه اسـالمی نیـز واجـب اسـت 5.او
تمام افراد جامعه را به جهاد علیه کفار دعوت میکنـد .بـنالدن در ایـن بـاره بـه کالمـی از
سید قطب استشهاد میکند که او مینویسد جاهلیت با اسـالم بههی وجـه در یـن مسـیر
قرار نمیگیرد و با هم جمع نمیشود  ،جاهلیت چه در صدر اسالم و چه در زمـان کنـونی و
چه در زمان آینده فرقی با هـم نمیکنـد 6.بـنالدن کفـر و جهالـت را بـه رؤسـای دولتهـا
نسبت میدهد 7.به نظر او ،پارلمان ،دین جاهلیت در م ابل دین اسـالم اسـت .بـدین معنـا
جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسالم

 .1حمیدرضا اسماعیلی ،القتعده ا پندار تت پدیدار ،ص.61
 .2اسامه بن الدن ،نتمه به فهد بن عبدالعزیز ،ص ،1برگرفته از.www.alaqideh.ws :
 .3همو ،األرشیف الجتمع لکلمت و خطتبت  ،نامه اول ،ص ،32در.www.tawhed.ws :
 .4همو ،النزاع بین حکام آل سعود والمسلمین والسبیل إلی حله ،ص ،32در.www.tawhed.ws :
 .5همان ،ص.16
 .6اسامه بن الدن ،الرستلة الستدسة إلی األمة االسالمیة( :التحریض و الحث علی الجهتد) تاریخ نامه 32 :ذوال عدة ،3222
در.www.tawhed.ws :
 .7همو ،الرسالة الرابعة إلی أهل العراق خاصة و المسلمین عامة( :بشائر النصر ،وتذکیر بالح ائق واألحکام ،ورسـالة إلـی أمـة
االسالم ،وبیعة أبو مصعب الزرقاوی أمیرا لل اعدة فی بالد الرافدین) ،ص ،260در.www.tawhed.ws :
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که مجلس در م ابـل خداونـد و قـوانین خداونـد مشـغول بـه قانونگـذاری اسـت و در کـار
خداوند دخالت میکند.
بــا دقــت در کــالم بــنالدن بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه مصــداق جاهلیــت ،ســران
حکومتهای اسالمی هستند که بـا آمریکـا همکـاری میکننـد و نیـز کشـورهای غربـی و
آمریکا .او سعی دارد مردم را تحرین به جهاد برای مبارزه با سران حکومتهـای اسـالمی
کند؛ خصوصا مبارزه با نظام طاغوت ،یعنی آمریکا و غربیهایی که در کشورهای اسـالمی
مست ر شدند .لذا در دو مرحله مواضع و دشمنی خود را با آمریکا اعالم میکنـد؛ در مرحلـه
اول ،روی سخن او با نظامیان اروپایی و آمریکایی است که در افغانستان مسـت ر هسـتند و
در مرحله دوم روی سخن او با تمام آمریکاییها در هر منط ه از جهان است کـه بـه آنهـا
اعالم جنگ میکند .از شواهدی که نشان میدهد دشمن او و مصداق جاهلیت در نظر او
آمریکا است ،انفجارهایی است که او علیـه آمریکـا سـاماندهی کـرد ،از جملـه ایـن مـوارد
1
انفجار بمب در م ابل سفارت آمریکا در کشور افغانستان است.
ابو عبدالرحمن ایمن الظواهری 2،از دیگر رهبران این گروه ،اجرای احکام اسـالمی در
جامعه را شرط الزم برای تبدیل جامعه به داراالسالم میداند و فرق بین جامعـه جاهلیـت و
جامعه اسالمی را در همین میداند 3.در جامعهای که قانون بشریت به جـای قـانون الهـی
حاکم شود و بشریت برای جامعه تصمیم بگیرد و قانونگذاری کند ،آن جامعـه ،جامعـهای
جاهلی میشود 4.در نظر او ،کشورهای اسالمی بالد کفر هستند ،زیرا احکـام اسـالمی در
آن پیاده نمیشود 5و علت اجرانشدن احکام اسالمی در کشورهای بهظاهر اسالمی حکـام
سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17

کافر آن هستند .لذ ا باید برای عزل این حکام جهاد کرد و این جهاد بر همه واجب اسـت.
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 .1بینام ،التعریف بتلشیخ استمه ،ص.23- 33
 .2برای آشنایی با ایمن ،نن :.صفحه سی.ان.ان .به آدری. http://edition.cnn.com :
 .3ابو عبدالرحمن ایمن الظواهری ،اعزا رایة االسالم ،ص.www.tawhed.ws ،31
 .4همان ،ص.36- 37
 .5ایمن الظواهری ،الحصتد المر االخوان المسلمین فی ستین عتمت ،ص.www.tawhed.ws ،21
 .6تحت نظارت ایمـن الظـواهری ،الحاوار ماع الطواغیا مقبارة الادعوة والادعتة  -از مطبوعـات جماعـة الجهـاد ،ص،1- 2
.www.tawhed.ws

تکیه بر سخنان سید قطب در کالم ایمن الظواهری بهخوبی مشهود است ،بـا ایـن تفـاوت
که سید تمام جامعه را جامعه جاهلی میداند ،اما ایمن الظواهری ف ط حکومت را متهم به
جهالت میکند 1.او در نامهها و کتب مختلف خود به این مسئله اشاره دارد.
از دیگر رهبران ایـن دوره ابومصـعب سـوری 3اسـت .او دهـه هشـتاد مـیالدی را دهـه
2

مبارزه با جاهلیت میداند که به پیروی از سید قطب برای از بینبـردن جاهلیـت مجاهـدت
میکردند 4.به نظر او ،هر کس مشارکت بشر را در حکم خداوند تجویز کند به بیراهـه رفتـه
اسـت و در واقـع اجـرای قـوانین بشـری بــه جـای قـانون اسـالم و حکومـت اســالمی را از
طرحهای جاهلیت میداند 5.در جای دیگری به کـالم سـید قطـب استشـهاد میکنـد کـه
مجتمع اسالمی تشـکلی غیـر از تشـکل جوامـع جـاهلی دارد کـه ایـن مجتمـع متشـکل از
نیروها و گروهها اسـت کـه در م ابـل جاهلیـت مجاهـدت میکنـد 6.او ع یـده دارد جوامـع
اسالمی دوباره به جاهلیت برگشتند .لذا برای رهایی از این جاهلیت بایـد سـالح بـه دسـت
7
گرفت و با آن جنگید.
از دیگر رهبران برجسته این دوره ابومحمد م دسی 8است .او نیز مثل دیگر همکیشان
خود جامعه کنونی را فرورفته در جاهلیتی همچون جاهلیت دوران پیامبر ،بلکه بدتر از آن،
میداند .به نظر او ،ع اید ،آداب و رسوم ،حتی بعضی از علـوم همچـون فلسـفه ،جاهلیـت
است .او می نویسد باید بـر ایـن جامعـه جـاهلی چیـره شـویم 9.در نظـر او ،جهـاد بـا کفـار و
جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسالم

 .1همان ،ص.13
 .2نن :.الکتتب الجتمع لکلمت ورستئل الشیخ أیمن الظواهری.
 .3بـرای آشــنایی بـا ابومصــعب سـوری نــن :.مرکـز رزیــز قنـدهار ،تعریااف الشایخ المجتهااد ابومصاعب سااوری ،برگرفتــه از:
.www.tawhed.ws
 .4ابومصعب سوری ،الثورة االسالمیة الجهتدیة فی سوریت ،ص ،01برگرفته از.www.tawhed.ws :
 .5همان ،ص17- 10؛ همو ،اهل السنة فی الشام فی مواجهة النصیریة والصلیبیة والیهود ،ص.20
 .6همان ،ص.221
 .7همان ،ص.270
 .8او به عنوان یکی از رهبران فکری سلفیه جهادی در دورههای ال اعده و داعش است.
 .9أبو محمد عاصم م دسی ،عداد القتدة الفوارس بهجر فستد المدارس ،ص ،14- 23برگرفته از.www.tawhed.ws :
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حاکمان مرتد جامعه اسـالمی واجـب اسـت 1.در اندیشـه م دسـی دعـوت و جهـاد مکمـل
یکدیگرند و هر ین مسئولیتی را در اعمال توحید به دوش دارند.

2

ابوقتاده فلسطینی 3،به عنوان دیگر رهبر ال اعده ،با استشهاد به کالمی از سید قطـب
جامعه کنونی را جامعه جاهلی نوین می داند که مزین به نیرنگ و دورویی است که درنتیجه
آن ح ی ت در پشت آن پنهان مانده است 4.در نظر ابوقتـاده ،اهـل اسـالم نسـبت بـه دیـن
اسالم جاهلاند 5.او با این ع یده که اکنون امت اسالم در شرک و جهل فـرو رفتـه اسـت،
وظیفه گروه سلفیه جهادی را نجات کامل دین اسالم از جهالـت و شـرک و بازگردانـدن آن
بــه همــان دوران پیــامبر و صــحابه میدانــد 6.دشــمن بــه نظــر او یهــود و ســران
حکومتهای اسالمی هستند 7.او در پاسخ به این پرسش که «چـرا جهـاد واجـب اسـت؟»
8
مینویسد« :جهاد برای مبارزه با جاهلیتی است که جامعه به آن مبتال شده است».
با توجه به گفته های رهبران این گـروه ،مصـداق بـارز جاهلیـت در ایـن دوره ،آمریکـا و
جوامع غربی است .درنتیجه باید برای رهایی از این جاهلیت مبارزه کرد .زیـرا ایـن کشـورها
وارد خاکهای جوامع اسالمی شده بودند .لذا رهبران این گروه ،آمریکا و کشورهای غربی
متجاوز به خاک افغانستان را جامعه جاهلیت نامیدنـد و جوانـان کشـورهای اسـالمی را بـه
مبارزه با آنها دعوت کردند.
ج .جاهلیت از نگاه گروه جهادی داعش

9
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 .1همو ،هذه عقیدتنت ،ص ،10- 12برگرفته از.www.tawhed.ws :
 .2همو ،وقفت مع ثمرا الجهتد ،ص ،34برگرفته از.www.tawhed.ws :
 .3او یکی از رهبران ال اعده است.
 .4ابوقتاده فلسطینی ،احسن الحدیث ،ص ،2برگرفته از.www.tawhed.ws :
ّ
 .5همو ،عندمت تکفر القری ،ص ،2برگرفته از.www.tawhed.ws :
 .6همو ،الجهتد واالجتهتد ،ص ،324برگرفته از.www.tawhed.ws :
 .7همو ،حکم االعداد العسکری ،ص ،3برگرفته از.www.tawhed.ws :
 .8همو ،لمتذا الجهتد ،ص ،1برگرفته از.www.tawhed.ws :
 .9برای آشنایی کامل با این گروه نن :.محمد ابراهیمنژاد ،داعش؛ دول اسالمی عراق و شتم.

ظهور گذاشت و باز به با این ادعا کـه میخواهـد اسـالم و حاکمیـت اسـالمی را زنـده و بـا
جاهلیت مبارزه کند گروه تروریستی داعش اسـت کـه اکنـون بیشـترین فعالیـت تروریسـتی
خود را بر روی دو کشور مسلمان سوریه و عراق تمرکز داده اسـت .ایـن گـروه بـا بیرحمـی
هرچه تمام تر و به نام اسالم و مبارزه با کفر و جاهلیت در حال کشتار مردم مسلمان این دو
کشور است و بـه جـای قتـال بـا بیگانگـان و کفـار ،دشـمن خـود را مسـلمانان دانسـته ،بـا
بیرحمی هرچه تمامتر به قتلعام آنها و چ اول ناموی و مال و به یغما بـردن ثـروت ایـن
کشورها میپردازد.

1

یکی از مهمترین رهبران این دوره ابومصعب زرقاوی 2است .زرقاوی نیز همچون سـید
قطب جوامع را فرورفته در جاهلیت میداند .جاهلیتی کـه او معنـا میکنـد ماننـد جـاهلیتی
است که سید معنا مـیکنـد؛ یعنـی عبودیـت غیرخـدا بـه جـای عبودیـت خداونـد و تشـریع
احکامی که به دست خود ،آن را جعل کردهاند .در نظر او ،جاهلیت به سه دوره اول ،وسطا
و جاهلیت کنونی (نوین) ت سیم میشود .در جاهلیت کنونی تشریع به دسـت بشـر صـورت
میگیرد و حالل خدا حرام و حرام خدا حالل میشود 3.او متولیان حکومـت در کشـورهای
اسالمی را متهم به حکمکردن بـه حکـم جاهلیـت میکنـد 4،و علـت غوطهورشـدن مـردم
کشورهای اسالمی در جهل و دوری از احکام را همین حکام میداند .دعوت بـه مبـارزه بـا
طاغوت و شرک به وسیله جهاد از راهکارهای او است 5.وی رافضه را متهم به ناآ گـاهی از

 .1نن :.همان.
 .2برای شناخت ابومصعب زرقاوی ،نن :.همان ،ص.33 - 36
 .3ابومصعب زرقاوی ،کلمت مضئیه ،ص.www.tawhed.ws ،6
 .4همان ،ص.23
 .34همان ،ص.040
 .6ابومصعب زرقاوی« ،من معانی استشهاد الشیخ أبومصعب الزرقاوی» ،عطیة الله ،ص ،30برگرفته از:
www.tawhed.ws

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسالم

اسالم و احکام اسالم میکنـد و آنهـا را بیخبـر از دنیـای اسـالم میدانـد و در ایـن بـاره
خواستار اتحاد علمای اهل سنت در م ابله با روافـ اسـت 6.او روافـ را دشـمن اصـلی
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خود معرفی می کند و برای اسالم ،آنان را بدتر از آمریکا میداند 1.به نظر میرسد اسـتفاده
او از مفهوم جاهلیت برای بخشی از جامعه اسالمی یعنی شیعه است.
در این دوره (عصر داعش) مصداق بارز جامعه جاهلی ،شیعه و شیعیان و هر فـردی از
اهل سنت است که با شیعه همنوا باشد.
آثار جاهلیت بر جوامع اسالمی
پس از بررسی جاهلیت و بار معنایی آن ،باید دید آثاری که این واژه بـر جوامـع اسـالمی
گذاشته چه بوده است .در ذیل به اهم این آثار اشاره میشود:
الف .گسترش جریانهای تکفیری

َ
در قرن بیستم و بیستویکم ،با تکیه بر مفهوم جاهلیت و َعلمکردن آن و داعیه مبـارزه
با آن ،هر روز بر تعداد این گروههای تروریستی در سراسـر جهـان ،خصوصـا در کشـورهای
اسالمی ،افزوده میشود .جا دارد در اینجا به برخی از مهمتـرین ایـن گروههـا در ایـن سـه
دوره زمانی اشاره شود:
2
 .3گروه جماعت المسلمین (تکفیر و هجرت).
 .2گروه جماعت اسالمیه در مصر (جماعة الجهاد).
4
 .1گروه تروریستی ال اعده (ال اعده افغانستان ،ال اعده عراق و .)...
3

 .2گروه تروریستی داعش.
اینها ف ط بخشی از دهها گـروه سـلفیه جهـادی اسـت کـه بـه نـام اسـالم و مبـارزه بـا
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جاهلیت در کشورهای اسالمی برای نابودی اسالم و مسلمانان به وجـود آمدنـد و فعالیـت
میکنند.
 .32همو« ،الحوار مع الشیخ أبی مصعب الزرقاوی» ،ص ،33- 32- 32برگرفته از.www.tawhed.ws :
 .2مانع بن حماد الجهنی ،الموسوعة المیسرة فی االدیتن و المذاهب و االحزاب المعتصرة ،ج ،2ص.117- 110
 .3همان ،ج ،2ص.102- 121
 .4حمیدرضا اسماعیلی ،القتعده ا پندار تت پدیدار ،ص.61
 .5نن :.محمد ابراهیمنژاد ،داعش (دول اسالمی عراق و شتم).

ب .اسالمهراسی در غرب

گروههای سلفی جهادی با تکیـه بـر مفهـوم جاهلیـت و بـرای مبـارزه بـا آن ،دسـت بـه
اقدامات خشونتباری زدند که به جای پیش برد و رسوخ اسالم در قلب مردم جهـان باعـث
تری و هرای جوامع بشری خصوصا کسانی شدند که با اسالم ح ی ی یعنی جوامع غربـی
آشنایی چندانی نداشـتند .صهیونیسـت جهـانی پـس از بـه وجـود آمـدن گروههـای سـلفی
جهادی که به اسم اسالم دست به کشتار فجیعانه مردم و مسلمانان میزدند از این فرصت
بهخوبی برای تخریب اسالم و اسالمهراسی استفاده کردند.
رسانهها ،احزاب سیاسی و برخـی از اندیشـمندان سیاسـی غـرب بـا تکیـه بـر خشـونت
منشعبشده از مفاهیمی همچون جاهلیـت ،ن ـش اساسـی در گسـترش اسـالمهراسـی و
درنهایت اسالمستیزی در این قاره داشتهاند .لذا دیده میشود جوی نامناسب برای اسـالم
و برخی از ساکنان مسلمان در جوامع اروپایی به وجود آمده است.
ادوارد سعید ،در م دمه کتاب خود ،اسالم و رستنههت ،در سال  ،3337سـیمای جهـان
1

اسالم را در رسانههای غربی در دوران پس از جنـگ سـرد ،بـا شاخصـههای ذیـل معرفـی
میکنــد  :متحــدان داراالســالم ،دیــن تروریســتی ،تشــنگان خــون ،خطــر بــرای غــرب و
سوءاستفاده از زنان .یکی از جدیدترین نمونه مطالعات دربـاره چگـونگی تصـویر اسـالم در
رسانههای آلمانی ،پژوهشی است به نام «چهره خشن و تضادگرایی اسالم» در شـبکههای

 22درصد از آن ،از مسئله گروههای تکفیری استفاده شده است.
در فرانسه ،حزب جبهه ملی ،توانست با ایجاد هرای از حضور مسلمانان و ارتبـاطدادن
2

آنان با تروریسم ،جایگاه سیاسی درخور توجهی در فرانسه در سالهای گذشته کسب کند.
 .1نجمیه پوراسماعیلی ،مرکز بینالمللی مطالعات صل  ،در.www.peace-ipsc.org :
 .2همان.
 .3همان.

3

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسالم

تلویزیونی  ARDو  ZDFآلمان به مدیریت کی حافظ صورت میگیرد که بیش از  14درصد
برنامههای او درباره اسالم ،بار منفی اسالمهراسـی دارد و طبـق ارزیـابی بهعملآمـده ،در
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اوج این اسالمهراسی از یازدهم س تامبر  2443در جریان حمله ال اعده به برجهای دوقلو
به اسم مبارزه با جاهلیت اتفاق افتاد که بعد از آن مسئوالن مختلف بلـوک غـرب اقـدام بـه
توهین به اسالم و وارونه نشاندادن آن در سخنرانیها و م االت خود کردند.
بــهجرئت میتــوان گفــت بیشــترین عامــل مــؤثر در اســالمهراســی برگرفتــه از همــین
1

گروههای سلفیه جهادی است که با تکیه بر مفاهیم غلطی چون جاهلیـت جوامـع و  ...بـه
اعمال خشونت بار و متحجرانه و ضدبشریت دست زدند و بهانهای به دست دشمنان بـرای
هراساندن جهانیان از اسالم دادند.
ج .جنگ مذهبی و تفرقه

گاه دیده میشود که گروههای سلفیه جهادی ،به اسـم مبـارزه بـا جاهلیـت و دشـمنان
اسالم ،اهل سنت را برای مبارزه با دیگر طوایف مسلمانان از جمله شیعه فـرا میخواننـد و
از آنها برای م ابله با خطر شیعه ت اضای اتحاد دارند که درنتیجه به اهـداف دشـمن ،کـه
همان جنگ مذهبی است ،کمن بیشتری کنند .در این بین جوانان خام و مغرور و جاهـل
به ح ی ت مسئله به دام آنـان میافتنـد و در واقـع بـه برادرکشـی مـد نظـر اسـتکبار اقـدام
میکنند .ترور شخصیتهای مذهبی علوی و شیعی در سوریه به دسـت گروههـای سـلفی
جهادی ،راه را برای رودررو قراردادن اهل سنت و شیعه و درنتیجه آن تبدیل جنگ سیاسی
به جنگ مذهبی مهیا میکند 2.تخریب اماکن مذهبی شیعه و توهین به م دسات شیعه به
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دست گـروه داعـش و نشـاننـدادن واکـنش شایسـته از سـوی علمـای اهـل سـنت باعـث
3
دامنزدن به این مسئله خواهد شد.
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 .1پایگاه «رحماء»www.rohama.org ،؛ حمید هاشمی« ،تحلیلی بر گفتمان اسالمهراسی غرب و بیداری جهـان اسـالم
در م ابل آن/گفتمان بیم و بیداری» ،در :پگته حو ه ،ش ،264ص.27
 .2حسن هانیزاده« ،جنگ مذهبی در انتظار خاورمیانه» ،در.www.khabaronline.ir :
 .3کریسچن ساینس مانیتور (هیئت سردبیری)« ،پیش گیری از جنگ مذهبی در خاورمیانه» ( 6ژوئینه ،)2114
درwww.foreignmedia.farhang.gov.ir :

د .برداشت سوء از مفاهیم اسالمی
 .1تکفیر

واژه «تکفیر» از واژههایی است که صبغه اسالمی دارد و در قرآن نیز به کار رفته است.
گروه سلفیه جهادی با استفاده از این مفهوم به اعمال خالف انسانیت و رویه اسالم دسـت
زدند و میزنند .به نظر این گروه ،احزاب و کسانی که در این احزاب عضـو هسـتند و تمـام
تشکیالت آن کافرند؛ زیرا روش آنها برخالف اسالم و احکام اسالم و مطابق بـا جاهلیـت
است .همچنین ،تمام کسانی که به احکام اسالم اعتراض دارند کافرند و هر قانونی کـه بـا
قانون اسالم مخالف باشد کفر محسوب میشود 1.در نظر این گروه ،اسالم برای مبارزه بـا
جهل و کفر آمده است .لذا هر کس به مظاهر جاهلیت و کفر چنگ زند کافر است.

2

 .2جهاد

در نگاه این گروه ،جهاد ابزاری است برای از بین بردن جاهلیت و برقرارکردن حکومتی
3
اسالمی و جامعه اسالمی .این گروه جهاد را بر هـر مـرد و زن مسـلمانی واجـب میدانـد.
گروه «سلفیه جهاد» ،با برداشت سلی های از مفهوم جهاد ،بـه منظـور م ابلـه بـا جاهلیـت،
دست به کشتار مسلمانان و دیگر اقشار مردم از هر فرقه و مذهبی بدون هی گونه جرمی و
بدون هی گونه دادگاهی زده است و درنتیجه آن باعث به تاراجرفتن جان و مـال و نـاموی
و کشتار زنان و کودکان ،و آوارهشدن میلیونهـا انسـان بیگنـاه شـدهاند .البتـه بایـد گفـت

است.

4

 .1ابومصعب سوری ،الثورة االسالمیة الجهادیة فی سوریا ،ص17- 10؛ ابومصعب سوری ،اهل السنة فی الشام فـی مواجهـة
النصیریة و الصلیبیة و الیهود ،ص.20
 .2ابوقتاده فلسطینی ،حکم االعداد العسکری ،ص ،3برگرفته از.www.tawhed.ws :
 .3سید احمد رفعت ،النبی المسل (( )3صال سریه) ،ص.22
 .4مانع بن حماد الجهنی ،الموسوعة المیسرة فی االدیتن والمذاهب واالحزاب المعتصرة ،ج ،2ص.102

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسالم

اعمال این گروه قتال است نه جهاد؛ زیرا جهاد علیه دشـمن و کفـار اسـت ،امـا ایـن گـروه
بیشتر با مسلمانان جنگ دارن د تا با کفار .لذا این گروه مشغول به قتال و کشـتار مسـلمانان
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 .3هررت و کنارهگیری از جامعه جاهلی

تفکر هجرت ،که از دیگر مفاهیم اسالمی است و به دوران پیامبر و هجـرت ایشـان از
مکه برمی گردد ،یکی دیگر از مفاهیمی است که از آن برداشت سوء شد .برای نمونه ،گروه
شکری مصـطفی بـا تکیـه بـر ایـن واژه و جـاهلیدانسـتن جامعـه و هجـرت بـه واحـدهای
مسکونی در کنار شهر ،شروع به جذب نیرو کرد .او در ادامه بـا تبلیغـات جـذاب و دروغـین
خود جوانان پسر و دختر را جمع کـرد و حتـی آنهـا را بـدون اجـازه پـدر و مـادر و بـهدور از
خانواده به ازدواج یکدیگر درآورد.

1

هجرت و گوشهگیری از جامعه تفکری است که ایـن گـروه از مهمتـرین رهبـر معنـوی
خود ،یعنی سید قطب ،گرفته است؛ تفکری که با قیاسی اشتباه میان دوران سید قطـب بـا
دوران پیامبر صو رت گرفته است .او ع یده داشت پیامبر در زمان ضـعف از جامعـه جـاهلی
کناره گرفت و پس از تشکیل جامعه اسالمی به جنگ جامعه جاهلی آمد ،درنتیجـه در ایـن
دوران نیز باید از جامعه جاهلی فاصله گرفـت و پـس از تشـکیل و ت ویـت جامعـه اسـالمی
برای مبارزه به سوی جامعه جاهلی آمد.

2

ه .ویرانیهای سرزمینی و عقبافتادگی علمی و اقتصادی

اولین شرط پیشرفت جامعه ،وجـود امنیـت و آرامـش اسـت .اگـر در جامعـه و کشـوری
امنیت برقرار نباشد نهتنها سرمایهگذاران خارجی در آن کشور سرمایهگذاری نمیکنند بلکه
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ســرمایهگذاران داخلــی نیــز بــه دلیــل نداشــتن امنیــت جــانی و مــالی آن ســرزمین را تــرک
میکنند .مهمتر از آن ،سرمایه واقعی آن جامعه ،کـه متفکـران و دانشـمندان عرصـههای
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مختلف است ،از آن جامعه به دیگر جوامع که دارای آسایشاند کوچ خواهند کرد تا بتوانند
نبوغ فکری و دانش خود را به عرصه ظهور برسانند .اکنون که جوامـع اسـالمی بـه بـالی
خانمان سوز مبتال شده است و دیگر جای امنی بـرای هـی طیفـی از افـراد مـذکور وجـود
ندارد چگونه میتوان توقع پیشرفت جوامع اسالمی را داشت .عالوه بر این ،بمبگذاری در
 .1قاعود إبراهیم ،االخوان المسلمون فی دائرة الحقیقة الغتئبة ،ص.346
 .2سید قطب ،معتلم فی الطریق ،ص71؛ همو ،فی ظالل القرآن ،ج ،3ص.071

ساختمانهای اداری ،زیربناهای تجاری و راهبردی ،که ساخت هر کدام از آنهـا نیـاز بـه
زمان مدید و بودجههای کالن دارد ،از دیگر آثار مخرب این گروهها است.
نتیره
گروههای سلفیه جهادی ،در دورههای مختلـف ،از واژه «جاهلیـت» ،کـه ریشـه قرآنـی
هم دارد ،برای اهداف خود که مبـارزه بـا کفـر و حکـام کـافر و ایجـاد حکومـت اسـالمی و
اعتالی اسالم بود ،استفاده کردند .در دوره اول ،جوامع اسالمی ،به پیروی از سـید قطـب
جاهلی شناخته شد و رهبران این دوره بـرای رهـایی از جامعـه جـاهلی ،هجـرت و جهـاد را
به عنوان دو عامل مهم پیشنهاد کردند .هرچند در عمل هی منفعتی بـرای دنیـای اسـالم
نداشت .در دوره دوم ،مصداق جاهلیت آمریکا و کشورهای همپیمان با آمریکا شناخته شد
که جهاد با آنان را در پیش گرفتند که باز هی منفعتی برای اسـالم و مسـلمانان نداشـت و
در دوره سوم مصداق بارز جاهلیت شیعیان شناخته شـدند و راه مبـارزه بـا آنهـا نیـز جهـاد
معرفی شد .این ها همه برای اعتالی اسالم و مسلمانان است! هرچند آنچه در عمـل دیـد
شد و میشود عکس این مطلب است؛ یعنی نهتنها اعـتال و پیشـرفت اسـالم را نمـیبینیم
بلکـه جهــان اسـالم در اثــر حمـالت گروههــای ســلفیه جهـادی بــه انحطـاط رفتــه اســت.
سوءبرداشت از این واژه در جهان اسالم آثاری چون افزایش تعـداد گروههـای تکفیـری بـا

صــدمات و لطمــات جبران ناپــذیر بــه مــال ،نــاموی و جــان مــردم اســت کــه هــی انســان
آزادمنشی نمیتوان بهراحتی غم و اندوه آن را فراموش کند.

جاهلیت در نگاه سلفیه جهادی و اثرات سوء آن بر جهان اسالم

هدف رسیدن به اغراض شیطانی خود ،اسالمهراسی که دشمن از دیرزمـان بـه دنبـال آن
بود ،کشیدهشدن جوامع اسالمی به سمت جنگهای مـذهبی ،از بـین رفـتن فرصـتها و
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اقسام توحید از دیدگاه واهبیت و نقد آن
*

چکیده
این پژوهش به منظور درک بهتر از اقسام توحید و دالیل انحصار آن از دیـدگاه وهابیـت
انجام گرفته است .وهابیـت بـا انحصـار ت سـیمبندی توحیـد در دو گونـه ،یکـی ت سـیم
دوگانه و دیگری ت سیم سهگانه ،دیگر مسلمانان را در این معرفت دچار خطـا مـیبینـد.
اما با بررسی دالیل انحصار اقسام توحید در ایـن دو گونـه ،ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه
دالیل وهابیت بر این انحصار ،افزون بر اینکه نادرست است ،اشـکاالتی دارد ،از جملـه
نادرستبودن این انحصار با مبنای سـلفگرایی وهابیـت و تعـارض آن بـا روششناسـی
آنها.
کلیدواژهها :اقسام توحید ،توحید ربوبی ،بدعت ،سلف ،وهابیت.

* پژوهشگر موسسه داراالعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسالمی.
mjomid@chmail.ir

مقدمه
تاریخ اندیشه اسالمی همراه با فراز و فرودها و آ کنده از تحول و تنوع برداشتها است.
در این تاریخ پرتحول ،فرقه ها و مذاهب گوناگونی با مبانی مختلفی ظهـور کردنـد .در ایـن
میان ،فرقه وهابیت را سیر و ِّ
سر دیگری است ،زیرا این فرقه هرچند بنا بـه گفتـه خـودش،
خود را سلفی و پیرو احمد بن حنبل میخواند 1اما افکار خاصی دارد 2که آن را از سایر فـرق
متمایز میکند .آنها مسلمانان را دور از توحید و مشـرک میخواننـد و توحیـد را در اقسـام
خاصی ،منحصر میکنند؛ و با این انحصار و همچنین برداشت نادرست از اقسام توحیـد و
مشرکخواندن مسلمانان 3به شهرها حمله کردند و خون مسلمانان را ریختند 4،هرچند این
افعال باعث سستی مسلمانان در ع ایدشان نشد 5.با توجه به ضـرورت حفـظ جـان و خـون
مسلمانان  ،این م اله تالش دارد ضمن بازخوانی آرا و اندیشههای رهبران وهابیـت در بـاب
انحصار اقسام توحید ،چگونگی تعارض این انحصار را با مبانی وهابیت نشان دهد .هرچند
در کتابهایی همچون التوحید و الشرک فی القرآن الکریم جعفر سبحانی ،توحید و شارک
در نگته شیعه و وهتبی احمد عابدی ،م اله «توحید اسما و صفات در نـزد وهابیـت» علـی
ربانی گل ایگانی ،جهتنبینی توحید مرتضی مطهری ،التندید لمن عدد التوحیاد حسـن بـن
س اف ،کشف االرتیتب سید محسن امین و  ...از توحید بحث شده است .امـا از آنجـا کـه
این کتب ،جسته و گریخته ،به علت حصر اقسام توحید پرداختهاند بایسته است مطالب بـه
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صورت منظم گردآوری و تحلیل شود.
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 .1نجمالدین طبسی ،سلفیتن ،بتورهت و کترکردهت ،ص.30
 .2الوهابیة او سلفیة هم اتباع المذهب الحنبلی (ای الحنابله المجسمة النواصب) و ان خالف بعضهم المـذهب الحنبلـی فـی
بع ال ضایا؛ حسن بن س اف شافعی ،السلفیة الوهتبیة ،ص.33
 .3ابن غنام ،تتریخ نجد ،ص12- 11؛ محمد بن عبدالوهاب التمیمی ،کتتب التوحید ،ابواب مختلف کتاب.
 .4سید محسن امین ،ترجمه کشف االرتیتب ،بخش ابتدایی کتاب.
 .5ابن بشر ،عنوان المجد فی تتریخ النجد ،ص.20

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت
توحید در لغت مصدر وحد یوحد است .برای توحید بخشهای گونـاگونی مطـرح شـده
است .در اصطالح ،نزد وهابیت ،به معنای یگانه قراردادن خداوند در آنچه مخـت بـه او
است (ربوبیت ،الوهیت ،اسما ،صفات) معنا شده است 1.توحیـد نـزد وهابیـت بـه دو گونـه
ت سیم شده است .ایشان گاهی توحید را به سه قسم 2و گاهی به دو قسم ت سیم کردهاند.
تقسیم سهگانه توحید
محمد بن عبدالوهاب درباره اقسـام و معـانی توحیـد ،بـه صـورت کنایـهای ،در جـواب
کسی که از او درباره توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید در صفات پرسـیده بـه اقسـام
توحیــد اشــاره میکنــد .وی مینویســد« :توحیــد ربوبیــت آن اســت کــه کفــار بــه آن اقــرار
میکردند»« 3.اما توحید الوهیت ،پس آن اخالص بندگی ف ط بـرای خداونـد اسـت .بـرای
این که اله در لغت عرب به معنای عبادت است .چنانچه میگفتند اله ما اله تمام الهها است
اما با او الههای دیگر هم قرار میدادند ،مثل فرشـتگان و صـالحان .خداونـد نیـز از آنهـا
اقرار گرفت که به توحید در عبادت معت د شوند ،زیرا وقتـی مـدبر ،شخصـی واحـد اسـت و
همه موجودات غیر از خداوند هی چیز ندارند چگونه آنها خوانده میشـوند .و امـا توحیـد
4
صفات که سومین قسم توحید است که دو توحید قبل با این توحید کامل میشوند».
محمد بن عبدالوهاب در توضی اقسام سهگانه توحید در جای دیگری میگوید:
توحید دارای سه اصل است؛ توحید ربوبیت و توحید الوهیت و توحید اسـما و صـفات.
اما اصل اول ،یعنی توحید در ربوبیت ،و آن چیـزی بـود کـه مشـرکان زمـان پیـامبر بـه آن
اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

 .1ابن عثیمین ،فتاوی الع یدة و ارکان االسالم ،ص3؛ عبدالرحمن عاصمی ،الدرر السنیة فی االجوبة النجدیـة ،ج ،2ص62؛
راغب اصفهانی ،معجم مفردات الفاظ ال رآن ،ص010؛ ابن فاری ،معجم م اییس اللغه ،ج ،7ص.34
 .2ناصر الدین البانی ،موسوعة االلبتنی فی العقیدة ،ج ،2ص01؛ ابن تیمیـه ،مجموعاة التوحیاد ،ص .0ابـنتیمیـه در کتـاب
مجموعة التوحید به ت سیم سهگانه توحید تصری کرده است .ت سیمبندی سهگانه به طور مفصل در دو جلد اول کتاب فتاتوی
اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واالفتتء آمده است.
 .3چنانچه در سوره یونس آیه  13آمده است.
 .4عبدالرحمان عاصمی ،الدرر السنیة فی االجوبة النجدیة ،ج ،2ص 62و  ،61با کمی تصرف در ترجمه.

119

ایمان داشتند ،اما با این حال ،عالوه بر آنکـه پیـامبر آنـان را داخـل در اسـالم قـرار نـداد،
آنها را کشت و مال و خونشان را حالل دانست .اصل دوم توحید الوهیـت اسـت و آن بـه
این معنا ا ست که بندگان ،خداوند را در افعال خود واحـد بداننـد .مثـل دعـا ،امیدداشـتن،
تری ،خضوع ،کمن ،پناهبردن ،دوستداشتن ،انابه ،نذر ،ذب  ،و  . ...و اما اصل سوم در
1
توحید ،توحید در اسما و صفات است.

ْ َ
َّ ُّ َّ َ َ
ات َو اْل ْرض َو
ضمن تأ کید بر آیه رب الستَاو ر
ر

ابنعثیمین ،یکی از علمای بزرگ وهابی،
َ َ
َ ْ
َ
َما ََب َنه ََا ف ْاع وب وْد َو ْاصط رِب رل رع َب َاد رت رُ َه ْل َت ْع وَل ل وُ َ رَسيا« 2همان پروردگار آسمانها و زمین ،و آنچه میـان

آن دو ق رار دارد! او را پرستش کن و در راه عبادتش شکیبا باش! آیا مثل و مانندی برای او
مییابی؟!» ،درباره ت سیم توحید به سه قسم میگوید« :توحید به سه قسم ت سیم میشود
که عبارتاند از :توحید رب وبیت ،توحید الوهیت و توحید اسما و صفات .به تح یق کـه ایـن
سه توحید در این آیه مؤکد جمع شده است» 3.در جایی دیگر ،ابنعثیمین به اقسام توحیـد
اشاره میکند و میگوید بر حسب آنچه اهل علم ذکر کرده اند توحید بـه سـه قسـم ربـوبی،
4
الوهی و توحید در اسما و صفات ت سیم میشود.
یکی دیگر از علمای وهابی درباره اقسام توحید میگوید« :توحید به اعتبار موضوع بـه
سه قسم ت سیم میشود؛ ربوبیت ،الوهیت و توحید در اسما و صفات؛ هر یـن از ایـن سـه
قسم توحید شناخته می شوند و ف ط کسی موحد است که به این سه قسم اقرار کند».

5

تقسیم دوگانه توحید
ت سیم دیگری که وهابیت برای توحید آورده ناظر به ت سیمبندی دوگانـه اسـت .نمونـه
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اول برای ت سیم دوگانه توحید گفتـار نـوه محمـد بـن عبـدالوهاب در کتـاب تیسایر العزیاز
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 .1همان ،ج ،2ص.76
 .2سوره مریم ( ،)33آیه .70
 .3ابن عثیمین ،القول المفید علی کتتب التوحید ،ج ،3ص 1و .3
 .4همان ،فتاوی الع یدة و ارکان االسالم ،ص.3
5. http://www.salafi.net/articles/article4.html

الحمید است که مینویسد« :توحید ت سیم میشود به توحیـد در معرفـت و اثبـات (توحیـد
ربوبیت و اسما و صفات) و توحید طلب و قصد (توحید الوهیت یا عبودیت)».

1

نمونه دیگر برای ت سـیم دوگانـه توحیـد ،کـالم نویسـنده مادارج الساتلکین اسـت کـه
مینویسد « :توحید خداوند در این است که از طرفی خداوند را در علم و شـناخت و شـهود
یگانه بدانیم و از طرف دیگر در طلب و اراده نیز او را یکتا بیـابیم» 2.ایـن کـالم بـه صـورت
اجمالی از طرف وی بیان شده است .شاید بتوان در توضی مسئله گفت یکتایی خداوند در
شناخت و شهود به همان معنای توحید در ربوبیت و اسما و صفات اسـت و نیـز توحیـد در
طلب همان توحید الوهی است .چنانچه در بند باال به ایـن مطلـب اشـاره شـد .بـه عبـارت
دیگر ،میتوان گفت شناخت خداوند در علم و شناخت و شـهود ،اشـاره بـه حـوزه شـناخت
نظری خداوند د ارد و توحید خداوند در طلب و قصد حکایت از توحید عملی دارد.
نمونه سوم گفتار شیخ عبدالرحمن در شرح کتاب التوحید است که میگویـد« :توحیـد
بر دو قسم است؛ توحید در معرفت و اثبات که همان توحید ربوبیت و اسما و صفات اسـت
و توحید در طلب و قصد که همان توحید الوهی است .ابنقیم نیز گفته است توحیدی کـه
پیامبران به آن میخواندند و کتـب رأی آن نـازل شـده اسـت بـر دو نـوع اسـت :توحیـد در
معرفت و اثبات ،و توحید در طلب و قصد» 3.عبدالرحمن بن عبدالخالق درباره این قسم از
ت سیم مینویسد:
برخی از علمای متأخر در جهت تعلیم توحید ،توحید را بـر دو قسـم ت سـیم کردهانـد:
توحید علمی و توحید عملی .م صود از توحید علمی یادگیری اسما و صفات خداوند اسـت

 .1سلیمان بن عبدالله ،تیسیر العزیز الحمید فی شر کتتب التوحید ،ج ،3ص 313و .324
« .2وتفریده نوعان :تفرید فی العلم والمعرفة والشهود وتفرید فی الطلب واالرادة وهما نوعا التوحید»؛ محمد بن ابیبکر زرعی،
مدارج الستلکین ،ج ،2ص.347
 .3عبد الرحمن بن تمیمی ،فتح المجید لشر کتتب التوحید ،ص.10

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

و مراد از توحید عملی ،عمل به اقتضای آن چیزی است که تصدیق کرده اسـت .ایـن نـوع
از ت سیم در همه اعمال دین جاری است .برای مثال ،در عمل عبادی روزه هم علم و هم
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عمل دخیل است .علم ،به این معنا که روزه عبادتی اسـت کـه بـر مؤمنـان فریضـه واجـب
1
است و عمال باید برای خداوند گرفته شود.

نتیجه اینکه توحید نزد وهابیت از ین منظر ،به سه قسـم و از دیـدگاهی دیگـر ،بـه دو
قسم ت سیم میشود.
نحوه جمع دو تقسیم
برای جمعکردن این دو ت سیم نویسنده کتاب تیسیر العزیز مینویسد« :این دو ت سـیم
جایز است و هم میتواند ت سیم ثالثی گفته شود و هم ت سیم ثنائی» 2.امـا وی در توضـی
مطلب میگوید:
توحید از این جهت که به خداوند تعلق میگیرد دارای سـه قسـم اسـت؛ یعنـی توحیـد
ربوبی ،الوهی و اسما و صفات .اما از جهت آنچه به بنده تعلق میگیـرد میتـوان توحیـد را
به دو قسم ،ت سیم کرد؛ یعنـی توحیـد معرفـت و اثبـات و قصـد و طلـب .بنـابراین ،ت سـیم
توحید از دو باب است که معنای واحدی دارد .بدینگونـه کـه توحیـد در ربوبیـت و اسـما و
صفات ،که در ت سیم سهگانه است ،در قسم معرفت و اثبات ت سـیم ثنـائی جـای بگیـرد و
3
توحید در الوهیت در قسم دیگر ت سیم ثنائی ،یعنی قصد و طلب ،گنجانده شود.

بررسی دالیل انحصار اقسام توحید
طبق کنکاشی که در بحث اقسام توحید صورت گرفت ،این نتیجـه بـه دسـت آمـد کـه
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بیشتر نویسندگان وهابی برای نحوه ت سیمبندی اقسام توحید دلیل اقامه نکردهانـد .آنچـه
آنان درصدد تبیین آن هستند و برای آن دلیل اقامـه میکننـد بحـث معـانی اقسـام توحیـد
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است نه ت سیمبندی توحید .برای مثال ،احمـد آل بوطـامی ،نویسـنده معـروف وهـابی ،در
کتاب مفصل خود به نام العقتئد السلفیه بتدلتهت النقلیة والعقلیة به دلیلی اشاره نکرده است.
1. http://www.salafi.net/articles/article4.html

 .2ت سیم ثنائی را افرادی مانند ابنقیم و ابنتیمیه نیز ذکر کردهاند؛ سلیمان بن عبدالله ،تیسیر العزیز الحمید ،ج ،3ص 313و
.324
 .3عبدالرحمن السلمی ،حقیقة التوحید بین اهل السنة والمتکلمین ،ص.03

وی بعد از ت سیم کردن توحید به سه قسم توحید ربوبی ،توحید الـوهی و توحیـد در اسـما و
صفات ،به بیان دالیل معانی اقسـام توحیـد از منظـر ع ـل و ن ـل میپـردازد ،بـدون اینکـه
کوچنترین اشاره ای به علت حصر توحید در این سه قسم بکند.
با حفظ این م دمه به بیان ادله وهابیان میپردازیم .علمای وهابی کمتر به ذکر دالیـل
1

برای انحصار اقسام توحید دست زدهاند:
 .3دلیل اول وهابیا ن بر انحصار این ت سیم جامع و مانع بودن این ت سـیم اسـت 2.امـا
این در صورتی است که این ت سیمبندی جامع افراد نیست .در ت سیمبندی مذکور ،توحیـد
در ذات لحـاظ نشــده اســت ،حــال آنکــه یکــی از مهمتـرین مباحــث توحیــد بــه ایــن قســم
اختصاص داده شده است و چون وهابیت در م ـام ت سـیمبنـدی توحیـد هسـتند بایـد ایـن
قسم را نیز دخیل میکردند  .قرآن کریم به این قسم از توحید بسیار اشاره کرده است .سوره
توحید به این قسم اختصاص یافته است .وهابیت که مـدعی اسـت ایـن ت سـیمبنـدی را از
کتاب قرآن اخذ کرده ،به چه علـت ایـن قسـم را ذکـر نکـرده اسـت .توحیـد در ذات اولـین
شـناخت و اولــین تصــوری اســت کــه هــر کــس از خداونــد دارد؛ هــر کــس دربــاره خداونــد
میاندیشد و به اثبات یا نفی ،و تصدیق یا انکار میپردازد ،چنین معنـا و مفهـومی در ذهـن
خود دارد که آیا ح ی تی وجود دارد که وابسته به ح ی تی دیگر نیست ،همه ح ی تهـا بـه
او وابسته اند و از اراده او پدید آمده اند و او از اصل دیگری پدید نیامده اسـت 3.شـاید بتـوان

از فجر تـاریخ بـه آن دعـوت میکردهانـد انـواع شـرکها نیـز وجـود داشـته اسـت .یکـی از
 .1احمد آل بوطامی ،العقتئد السلفیة بتدلتهت النقلیة ،ج ،3ص.22
 .2ابراهیم البریکان ،منهج شیخ االسالم ابنتیمیة فی تقریر عقیدة التوحید ،ص.362
 .3مرتضی مطهری ،جهتنبینی توحیدی ،ص.17

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

گفت ذکرنکردن این قسم در این ت سیمبندی به گونهای احرازکردن از تعالیم الهـی اسـت.
از طرف دیگر ،همچنـان کـه توحیـد ،مراتـب و درجـات دارد شـرک نیـز مراتبـی دارد کـه از
ُأَ ُ أ أ ُ أ
یاء ِبأضدا ِ ها» هم توحید را بهتـر
م ایسه مراتب توحید با مراتب شرک به حکم «تعرف االش
میتوان شناخت و هم شرک را .تاریخ نشان میدهد که در برابر توحیدی که پیامبران الهی
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مهمترین شرکهایی که بشریت به آن دچار بوده ،شرک ذاتی است .بعضـی از ملـل بـه دو
(ثنویت) یا سه (تثلیث) یا چند اصل قدیم ازلی مست ل از یکـدیگر قائـل بودهانـد؛ جهـان را
چندپایهای و چندقطبی و چندکانونی میدانستهاند 1.در طول تاریخ بشریت این نوع شـرک
همراه بشریت بوده اسـت .چگونـه بـا ایـن اهمیـت بسـیار بـرای یگانـهدانسـتن ذات الهـی
وهابیان در این ت سیمبندی توحید در ذات را نیاوردهاند.
 .2دلیل دوم این است که علیرغم اینکه این دستهبندی قبل از ابنتیمیه نبـوده ،ولـی
به جهاتی این ت سیمبندی صحی است که در ادامه به این جهات اشاره میشود:

2

جهت اول این است که از نظر معنایی این ت سیمبندی صحی است.

3

جواب این کالم این است که ما درباره علت انحصار توحید به سه قسم بحث مـیکنیم
و به معانی این اقسام توجهی نداریم .پس این دلیل خارج از محل بحث است.
جهــت دوم ایــن اســت کــه ایــن دســته بندی از بــدعت خــالی اســت و همچنــین ،هــی
4
اشتباهی در اصطالحات موجود نیست.
باید گفت اگرچه در ت سیم ثالثی اصطالحات از قرآن گرفته شده است ولی بایـد توجـه
داشت که در ت سیم ثنائی چنین چیزی مشاهده نمیشود .در ت سیم دوگانه گفتـه شـد کـه
توحید به دو قسم معرفت و اثبات و طلب و قصد ت سیم میشـود .ایـن در حـالی اسـت کـه
این الفاظ از قرآن گرفته نشده است.
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جهت سوم اینکه این ت سیم بندی با باطن انسان سازگار است و بـاطن انسـان از قبـول
5
آن ابا ندارد.
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 .1همان ،ص.03
 .2ابراهیم البریکان ،منهج شیخ االسالم ابنتیمیه فی تقریر عقیده التوحید ،ص.362
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان.

اگر باطن انسانی با این ت سیمبندی سازگار است چرا ف َرق دیگر اسالم پایبند به چنین
ت سیمی نیستند که در ادامه م اله مخالفان این ت سیمبندی بیان میشوند .عالوه بر این،
سازگاربودن با نفس آدمی دلیل ع لی نیست و بیشتر به ادعا شباهت دارد.
 .1دلیل سوم اجماع است .در این باره عبدالرزاق وهابی در کتابش مینویسد« :ت سیم
توحید به سه قسم و به دو قسم را همه مسلمانانی که به کتاب خدا و سنت رسولش ایمـان
دارند پذیرفتهاند  .اما کسانی که مبتدعه و گمراه هستند این اقسام را ن ذیرفتند» 1.این ادعـا
در صورتی است که بزرگان مذاهب دیگر قائل بـه ایـن ت سـیمبندی نیسـتند .بـرای مثـال،
قاضــی عبــدالجبار در تبیــین توحیــد بــه د و قســم توحیــد ذاتــی و صــفاتی پرداختــه اســت.

2

همچنین ابوالحسن اشعری در کتاب االبتنه به توحید در ذات تصری میکنـد ،در صـورتی
که این قسم از توحید در ت سیمبندی فوق جایی ندارد 3.عالوه بر اشاعره و معتزلـه ،شـیعه
نیز به این ت سیمبندی پایبند نیست 4.حال پرسش این است که مراد از ایـن اجمـاع کـدام
مسلمانا ن هستند که سه فرقه معتزله ،اشاعره و شیعه در آن جا ندارد.
دلیل دوم عبدالرزاق البدر بر ت سیمبندی ،ایـن اسـت کـه شـواهد ایـن ت سـیمبندی در
قرآن و سنت بسیار است 5.در جواب باید گفت دالیلی کـه در قـرآن و سـنت آمـده دلیـل بـر
معانی اقسام توحید است و دلیلی بر حصر این ت سیمبندی نیست .عبدالرزاق ناخودآ گـاه از
محل نزاع بیرون رفته است.

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

 .1أما ت سیم التوحید إلی ثالثة أقسام :توحید الربوبیة وتوحید األلوهیـة وتوحیـد األسـماء والصـفات ،أو إلـی قسـمین :توحیـد
معرفة وإثبات وهو توحید الربوبیة وتوحید األسماء والصفات ،وتوحید إرادة وطلب وهو توحید األلوهیة ،فهذه ع یدة المسـلمین
ُّ
قاطبة ،المؤمنین بکتاب الله وسنة رسوله صلی الله علیه وسلم سوی المبتدعة الضالل؛ عبـدالرزاق البـدر ،القاول السادید فای
الرد علی من انکر اقستم التوحید ،ص.37
 .2عبدالجبار معتزلی ،شر اصول خمسه ،ص.333- 14
 .3ابوالحسن اشعری ،االبتنة عن اصول الدیتنة ،م دمه مؤلف ،ص.1
 .4شیخ صدوق ،التوحید ،تمام کتاب.
 .5عبـدالرزاق البـدر ،القاول السادید فای الارد علای مان انکار اقساتم التوحیاد ،ص36؛ مسـعری ،از عالمـان وهـابی ،بـه ایــن
ت سیمبندی پایبند نیست و درصدد ن د آن برآمده است.
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مشخ

شد که دالیل وهابیان استحکام چندانی در تبیـین ایـن ع یـده خطیـر نـدارد.

افزون بر بیدلیلبودن ادعای وهابیت بر انحصار اقسام توحید باید گفـت اقسـام توحیـد از
جهاتی معارض با افکار خود وهابیان است که به آن اشاره میشود.
بیان نکاتی چند در نقد انحصار اقسام توحید

پس از بررسی دالیل وهابیان در ت سیمبندی توحید بـه ن ـد ایشـان میپـردازیم .اقسـام
توحید در منظر وهابیت از چند جهت اشکال دارد:
اشکال اول :ت سیمبندی مذکور خالف مبنای وهابیان است .زیرا وهابیان خود را پیرو
سلف میدانند در حالی که این ت سیم بندی در سـه قـرن اول از عمـر امـت اسـالمی یـا در
گفتار صحابه ،تابعین و تابعین تابعین ،که معنای سلفاند 1،یافت نمیشود .عبدالرحمن بن
عبدالخالق در این باره میگوید« :از سـاختههای برخـی از علمـای متـأخر در بـاب تعلـیم و
تربیت ،ت سیم توحید به دو قسم علم و عمل است .توحید علمی به معنای آموزش اسـما و
صفات الهی ،ایمان به خدا و تصدیق آن با قلب است .اما معنای توحید عملی عملکـردن
مسلمان است به موجب آنچه به آن اقرار کرده است .به این معنا که جز خداوند را عبـادت
نکند و به غیر از وی امید نداشته باشـد .ف ـط بـرای او سـجده کنـد و او را بـه عنـوان داور
برگزیند .ت سیم دیگری که اهل علم بیان کرده اند ت سیم ثالثی بـه اعتبـار موضـوع اسـت.
قسم اول را ربوبیت قرار داده اند و از آن بعضی از معانی رب که بیانی است از خلق و تـدبیر
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و تصرف و ملن و قهر و غلبه اراده شده است .قسـم دیگـر الوهیـت اسـت کـه بـه معنـای
پرستش خداوند است .و قسم سوم اسـما و صـفات الهـی اسـت کـه بـه توحیـد در اسـما و
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صفات شناخته میشود .هی کس به این ت سیم در سه قرن اول تصری نکرده است .شاید
اولین کسی که این ت سیم را به تفصیل بیان کرده ابنتیمیه باشد .علت انتصاب این ت سیم
به ابنتیمیه برای ردکردن تمام فالسفه و متکلمان در باب توحیـد اسـت .عبـدالرحمن بـن
عبدالخالق در پایان مینویسد« :ت سیم دوگانـه و سـهگانه ،نـوعی عمـل تعلیمـی ارشـادی
 .1فخرالدین طریحی ،مجمع البحرین ،ج ،0ص62؛ سید محمد کثیری ،السلفیة بین اهل السنة واالمتمیة ،ص.22

است و اصطالحی است که به این شکل در کتاب و سنت و گفتار صحابه و تابعین نیامـده
است»« 1.لذا این ت سیمبندی را ابنتیمیه در قرن هشـتم بـه وجـود آورد کـه سـلف بـر وی
اطالق نمیگردد» 2.جمالالدین یوسف دمش ی در کتاب خود به نـام التمهیاد فای الکاالم
علی التوحید ،روایات و دالیلی را که بر توحید از سلف وجود داشته جمـعآوری میکنـد ،امـا
در آنجا اسمی از این اقسام نمی آورد .اگرچه نویسنده این کتاب همه روایات در ایـن بـاب را
گردآوری نکرده است ،اما اهمیت این ت سـیمبندی ،فـرض ایـن ت سـیمبندی را در روایـات
دیگر کمرنگ و ناممکن میکند؛ چراکه اگر اشاره ای به این اقسام در آثار سلف رسیده بود،
بیدرنگ نویسنده به این گونهها در قالب آثار سلف اشاره میکرد.

3

ف دان این ت سیمبندی در آثار سلف زمانی قوت میگیرد که با توجـه بـه عنـوان کتـاب
التمهید فی الکالم علی التوحید (مقدمهای در بیتن توحید) اگر مطلبی از اقسام توحید بود
باید ذکر میشد .حال پرسش ما ایـن اسـت کـه آیـا اقسـام توحیـد از م ـدمات علـم توحیـد
نیست .اگر از م دمات علم توحید است باید نویسنده این کتاب در صورت وجود روایاتی که
در آن به اقسام توحید نظر دارد ،اشاره میکرد.

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

 .1ومما صنعه بع علماء السنة المتأخرین مما یدخل فی باب التعلیم والت ریب ،وت سیم التوحید إلی قسمین :العلم والعمل،
فالتوحید العلمی معناه تعلم أسماء الله وصفاته ومعانی االیمان به ،وتصـدیق ذلـن بال لـب ،وأمـا توحیـد العمـل فهـو أن یعمـل
المسلم بم تضی هذا التصدیق فال یعبد إال الله وال یرجو إال هو ،وال یجب حب عبادة إال له ،وال یسـجد إال لـه ،ال یحـاکم إال
إلیه  ...الخ  ...وجاء من أهل العلم من قسم التوحید إلی ثالثة أقسام باعتبار موضوعاته الکبری فجعـل الربوبیـة قسـما ،وعنـی
بالربوبیة بع معانی الرب من الخلق والتدبیر والتصرف والملن ،وال هر والغلبة ،وجعـل األلوهیـة قسـما وعنـی بهـا المعبـود،
وجعل جمیع أسمائه وصفاته قسما وسماه توحید األسماء والصفات ،وسمی کل قسم من هذه األقسام الثالثة توحیدا  ...وهـذا
الت سیم الثالثی لم ین علیه أحد فی ال رون الثالثة األولی  ...ولعل أول من ذکر هذا الت سیم بالتفصیل والتعریف هـو شـیخ
االسالم ابن تیمیة رحمه الله ،وذلن النتصابه رحمه الله للرد علی جمیع المخالفین فی التوحیـد مـن أهـل الکـالم والفلسـفة،
وت سیم معانی توحیده إلی اثنین علمی خبری ،وقصدی طلبی أو ثالثة ربوبیة ،وألوهیة ،وأسـماء وصـفات ،إنمـا عمـل تعلیمـی
إرشادی اصطالحی لم یأت هذا الت سیم بهذه ال سمة الثنائیة أو الثالثیة فی الکتاب والسنة وال فی أقوال الصـحابة والتـابعین،
برگرفته از سایتhttp://www.salafi.net/articles/article4.html :
 .2عبدالحسین طوخی ،منهج ابن تیمیاه فای التوحیاد ،ص30؛ سـید محمـد کثیـری ،السالفیة باین اهال السانة واالمتمیاة،
ص.026
 .3جمالالدین دمش ی ،التمهید فی الکالم علی التوحید ،تمام کتاب؛ در کتاب التوسل بتلنبی و جهله الوهتبیین به این مطلب
تصری شده است که در کتاب خدا و سنت رسولالله و سلف این ت سیمبندی یافت نمیشود؛ ابیحامـد ابـن مـرزوق ،التوسال
بتلنبی و جهله الوهتبیین ،ص.27
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اشکال دوم :به عبارت دیگر ،باید گفـت انحصـار ت سـیمبندی توحیـد بـدعتی (ایجـاد
ابتکاری) 1است .وهابیان هر چیزی را که خداوند تشـریع نکـرده اسـت بـدعت میخواننـد،
چنانچه ابنعثیمین در این زمینه میگوید« :التعبد لله بما لم یشـرعه اللـه» ایـن معنـای از
بدعت را ابنتیمیه میپذیرد .ابنعثیمین ،در جایی دیگر ،بدعت را اینگونـه معنـا میکنـد:
«التعبد لله تعالی بما لیس علیه النبی ،و ال خلفا ه الراشدون» «متعبدشـدن بـه چیـزی کـه
پیامبر و خلفای راشدین بر آن نیستند» .با توجه به این مطالب باید داغ اتهـام بـدعت
را بر پیشانی این ت سیمبندی زد 2.از آنجایی که این ت سیمبندی به دسـت ابنتیمیـه شـکل
گرفته است باید گفت ابنتیمیه مبتدع و گمراه است و بایـد حکـم بـه گمـراهبـودن او کـرد؛
چراکه وی میگوید« :هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی ،محکوم به نـار اسـت .ایـن
3
ن کالم پیامبر است و حمل بدعت بر قبی و حسن صحی نیست».
در اینجــا بایــد بــه کــالم نویســنده وهــابی اشــاره کــرد کــه در توجیــه بــدعتنبودن ایــن
ت سیمبندی مینویسد« :و هذا التقسیم و إن لم یر فی الکتاب والسنة بالفاظه اال ان معنیا
صحیح و حق ال شک فیه»؛« 4این ت سیم بندی اگرچه با این الفـاظ در کتـاب و سـنت وارد
نشـده ،امـا معنـای آن صـحی اسـت و هــی شـکی در آن نیسـت» .ایـن کـالم از جهــاتی
مخدوش است .اوال خودمتناق و خودشکن است .گوینده درصدد است بـا ایـن کـالم از
این ت سیم بندی دفاع کند ،اما غافل از اینکه ناخودآ گاه اقرار میکند که این ت سیمبندی با
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این الفاظ در کتاب و سنت نیامده است و همین مطلب دال بر این است که هر کـس ایـن
ت سیمبندی و الفاظ را مطرح کرده مبتدع است.
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از جهتی دیگر ،چنانچه گفته شد ،معانی اقسام توحید با اقسام توحید متفاوت است .به
عبارت دیگر ،این کالم تبیین و تصدیق معانی اقسام توحید است ،نه خود اقسـام توحیـد و
 .1سید علی اکبر قرشی ،قتموس قرآن ،ج ،3ص363؛ خلیل بن احمد فراهیدی ،العین ،ج ،2ص.02
 .2ابنعثیمین ،فتتوی العقیدة ،ص133؛ ابنتیمیه ،مجموع الفتتوی ،ج ،2ص 346و 341؛ مؤسسه مطالعـات اندیشـهسـازان
نور ،وهتبی سیتسی ،ص221؛ سید محسن امین ،تتریخ و نقد وهتبی (ترجمه کشف االرتیتب) ،ص 231و .230
 .3ابنتیمیه ،اقتضتء الصرال المستقیم ،ص.111
 .4عبدالرحمان السلمی ،حقیقة التوحید بین اهل السنة والمتکلمین ،ص.03

حصر ت سیم بندی توحید .یعنی این کالم بر فرض اینکه دلیل تل ی شـود ،دلیـل بـر معـانی
توحید است نه حصر توحید در اقسام سهگانه ربـوبی ،الـوهی و اسـما و صـفات .همـه ایـن
مطالــب بــا چشم پوشــی از تصــری خــود علمــای وهــابی اســت کــه مــدعی هســتند ایــن
ت سیمبندی را ابنتیمیه اختراع کرده است.
نکته محل توجه در اینجا ،این است که عبدالرزاق البدر در کتاب خود ادعا میکند کـه
این ت سیمبندی را ابنتیمیه ابداع نکرده است بلکه افرادی ماننـد عکبـری (متوفـای 116
ه.ق ).و محمد بن اسحاق منده (متوفای  130ه.ق ،).که از وی مت دمتر بوده است ،ایـن
ت سیمبندی را ذکر کردهاند 1.این دلیل نیز مخدوش است .بهعالوه ،این کالم خالف کالم
دیگر علمای وهابی است و با مبنای پیـروی از سـلف ،بـه معنـایی کـه وهابیـان میگوینـد،
سازگار نیست؛ چراکه دو نفر مذکور در قرن چهارم زندگی میکردند و سلف به سه قرن اول
گفته میشود.
عالوه بر این ،اگر این ت سیم بندی در آثار سلف ذکر شده بود نباید در آن تفـاوتی دیـده
میشد .یعنی نباید گاهی ت سیمبندی دوگانه ذکر میشد ،چنانچـه ابنقـیم گفتـه اسـت ،و
گاهی ت سیمبندی سـهگانه؛ و بـه علـت همـین اخـتالف اسـت کـه ت سـیمبندی دوگانـه از
اجتهادات ابنقیم دانسته شده اسـت نـه از بیانـات سـلف 2.عبـدالرزاق در ادامـه مـیگویـد
قاضی ابویوسف (متوفای  332ه.ق ).نیز این ت سیمبندی را ذکر کرده است .امـا نویسـنده
منبعی برای این کالم به غیر از کتاب توحید ابنمنده ،که خـود در سـال  130ه.ق .از دنیـا
رفته است نیافت .در توضی باید گفت این کالم مست یم از قاضی ن ـل نشـده اسـت بلکـه

اشاره نکرده است.

 .1عبدالرزاق البدر ،القول السدید فی الرد علی من انکر اقستم التوحید ،ص.11- 12
 .2عبدالحسین طوخی ،التوحید عند شیخ ابن تیمیه ،ص.26

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

ابنمنده گفته اسـت قاضـی ایـن کـالم را بیـان کـرده اسـت .نکتـه دیگـر اینکـه بـا فـرض
صحی بودن سندی کالم ابویوسف ،این کالم به سـه قسـم و انحصـار دسـتهبندی توحیـد

129

اشکال سوم :این ت سیمبندی با روششناسی وهابیت متعارض است .از آنجـایی کـه
روش وهابیا ن در درک منابع ،حجیت فهم سلف است و فهم سلف را بر فهـم خلـف م ـدم
می دانند در اینجا دو فرض قابل تصور است که هر دو فرض مخدوش است.
فرض اول :این که سلف به این نکته مهم ،یعنی ت سیمبندی توحیـد توجـه نداشـتند و
نفهمیدند؛ این فرض ،پرسشهای ذیل را به دنبال دارد؛ چگونه توجهنکردن سلف بـه ایـن
مطلــب بــا مبنــای وهابی ـان بــر حجیــت فهــم ســلف ســازگار اســت؟ چگونــه میتــوانیم بــا
بیاطالعی سلف از برخی مطالب آنها را بر خلف م ـدم کنـیم؟ دلیـل ایـن امـر چـه بـوده
است؟ و از همه مهمتر اینکه چرا این ت سیمبندی را نفهمیدند؟ علیرغـم دسترسـی سـلف
بر پیامبر ،نفهمیدن ایشان در این موضوع ،توجیهبردار نیسـت! عـالوه بـر ایـن پرسـشها،
وهابیت باید در جواب اعلمبودن سلف برآیند؛ چنانچه ابنقیم جوزی بـه اعلـمبـودن سـلف
تصری کرده است.
فرض دوم :این است که سلف این مطلب را فهمیدند و بیان نکردند .به هر حال ،این
فرض هم همراه با چالش است .چرا سلف این ت سیمبندی را نگفتهاند؟ آیا با وجود جایگاه
تفسیری و تبیینی که وهابیان برای سلف قائلانـد ،قائـلنبودن بـه ایـن مطلـب توجیهپـذیر
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است؟ از این جهت که صحابه مفسر دین هستند و از این بیان کوتاهی کردهاند در عدالت
خود خدشه وارد کردهاند .همه این پرسشها با اغماض از این مطلب اسـت کـه ذکرنشـدن
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این ت سیمبندی در بیان سلف آشکار است .آنچه از مباحث توحید در سلف و آثار رسـیده از
ایشان مهم به نظر می آید ،بحث اقرار به ال اله اال اللـه و نبـوت رسـول اللـه اسـت نـه ایـن
َ
ُ
َ َ َ
َ َُ َ
ت سیمبندی .برای مثال ،روایت «أ ِم أر ُت أ أن أق ِاتل الن َاس َحتی أیش َه ُدوا أ أن ال ِإل َه ِإال الل ُیهَ ،وأن
ُم َحم ًدا َر ُس ُول اللهَ ،و یق ُیموا الص َال َةَ ،و أیؤ ُتوا الز َ
کاةَ ،فیذ َذا َف َع ُلیوا َذلیک َع َص ُیموا م ِنیی َم َ
یاء ُه أم
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ
َ ِ أ َ َ َ ُُ أ ََ
1
َوأ أم َوال ُه أم ِإال ِبحق ا ِالسال ِم ،و ِحسابهم علی الل ِه» گواه این مطلب است .همچنین در روایات

 .1محمد بن اسماعیل بخاری ،صحیح بختری ،ج ،3ص.32

دیگر تصری به حفـظ خـون ،مـال و جـان در گـرو ال الـه اال اللـه و اقـرار بـه نبـوت پیـامبر
اسالم است.

1

ا فزون بر این مطالب ،با توجه به مبنای حجیت فهم سلف ،که ابـنتیمیـه بـر آن در رد
مخالفانش تکیه دارد ،میتوان چنین گفت که وی بر مبنـای خـود در بحـث اقسـام توحیـد
خط بطالن کشیده است؛ چرا که این ت سیمبندی در زمان سـلف نبـوده اسـت .بـه عبـارت
دیگر ،میتوان ابنتیمیه را با مبنای خودش که در پاسخگویی به مخالفانش دارد ،به چالش
کشاند .وی در م ام پاسخگویی به مخالفا نش در باب ع اید به این نکتـه چنـگ میزنـد کـه
صحابه یا تابعین ،ناقل مثال چنین کالمـی نبودهانـد و همـین را دسـتاویزی بـرای بطـالن
ع اید مخالفانش قرار میدهد .در کتاب منهتج السنة این شـگرد بـه عیـان دیـده میشـود.
عالوه بر این ،باید گفت ابنتیمیه با بـه کـار بسـتن پیشفرضهـای پذیرفتهشـدهیای کـه
داشته با ایـن ت سـیم بندی بالیـی بـر سـر مسـلمانان آورده اسـت کـه تـا کنـون گریبـانگیر
مسلمانان است؛ چراکه وی توحید مطلق قرآنی را که قرآن به آن امر کرده است به معنـای
توحید الوهی متضمن توحید ربوبی گرفته است و با این کار نظـر خـود را بـر قـرآن تحمیـل
کرده است .چنانکه به این مطلب در کتاب خطر تقسایم التوحیاد علای عقیادة المسالمین
تصری شده است.
با توجه به اشکاالتی که در این ت سـیمبندی وجـود دارد نمیتـوان ایـن ت سـیمبندی را
2

پذیرفت .در اینجا باید به این نکته تذکر داد که یکی از نویسندگان وهابی ،به نام مسـعری،
در ن د حصر این ت سیمبندی قلمفرسایی کرده است .مسعری شخصی است کـه گمراهـی

کتاب بهشدت به حصر سهگانه توحید حمله میکند و این ت سیمبندی را ناق
 .1همان ،ج ،2ص340؛ مسلم بن حجاج نیشابوری ،صحیح مسلم ،ج ،3ص.03
 .2لجنة بحو و دراسات به طری ه عزمیه ،خطر تقسیم التوحید علی عقیدة المسلمین ،ص.322
 .3عصام العماد ،نقد الشیخ محمد بن عبدالوهتب من الداخل ،ص ،02پاورقی کتاب.

میداند.

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن

توحید محمـد بـن عبـدالوهاب را متوجـه شـد و از آن دسـت کشـید .بـه طـوری کـه دیگـر
نویسندگان رسما او را خبیث خواندند 3.وی کتاب قطوری در توحید نگاشته است که در آن
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اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود و ذهن خواننده را به خود مشغول میکنـد ایـن
است که با تمام این محظورات چرا وهابیان هنوز به ایـن ت سـیمبندی پـایبندنـد و بـا هـر
ترفندی درصدد مستحکمکردن این ت سیمبندیاند .پاسخ این پرسش را حسـن بـن سـ اف
شــافعی در کتــاب التندیااد بماان عاادد التوحیااد داده اســت .وی میگویــد هــدف از ایــن
ت سیمبندی ،تشبیه مؤ منان به کافرانی است که بر روش متمسلفین (سلف) نرفتهانـد و بـه
توحید الوهیت (که همان توحید عبادت نزد وهابیان اسـت) موحـد نشـدهاند؛ و بـه همـین
دلیل متوسالن به انبیا و اولیا

را تکفیر میکنند .همچنین بسیاری را که بـا ایشـان در

امور مختلفی مخالفت میکنند کافر میخوانند ،در حالی که آنها حق را میبینند .افعال و
کردار مؤسس وهابیت ،یعنی محمد بن عبدالوهاب ،نیز این مطلب را تأیید میکند؛ چراکـه
محمد بن عبدالوهاب دعوت خویش را با کافر و مشرکخواندن مسلمانان شـروع کـرد کـه
منشأ این کفر نگاه خاص وی به توحید و معنای آن اسـت .کتـاب التوحیاد وی کـه حـاوی
همین مطالب کفرآمیز بر مبنای همین ت سیمبندی و معانی خاص آن است در ایـن زمـان
نگاشته شده است 1.او در این کتاب نذر ،استغاثه ،و خواندن صالحان را از مصادیق شـرک
میداند 2.همچنین به حاکمان شهرهای دیگر نامه نوشت و آنها را به توحید حـق دعـوت
کرد 3و عالوه بر این اقدام نظری (نامه نگاری) ،اقدام عملی نیز انجام داد.

4
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نتیره
وهابیت اقسام توحید را در سه قسم توحید ربوبی ،الـوهی و اسـماء و صـفات منحصـر
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کردهاند .اما این حصر ت سیمبندی صحی نیست .دلیل اول بر نادرسـتی ایـن ت سـیمبندی
مخالفبودن آن با مبنای وهابیت ،یعنی پیروی از سلف است .به عبارت دیگر ،وهابیـت بـا
پایبندی به این ت سیم بندی خود را در منجالب بدعت گرفتار کرده است .از سـوی دیگـر،
 .1ابن غنام ،تتریخ نجد ابن غنتم ،ص.12
 .2محمد بن عبد الوهاب ،التوحید ،ابواب مختلف کتاب.
 .3ابن بشر ،عنوان المجد فی تتریخ النجد ،ص.20
 .4عبدالرحمان عاصمی ،الدرر السنیة فی االجوبة النجدیة ،ص.332

ایشــان بــا اعت ــاد بــه ایــن انحصــار در اقســام توحیــد زمینــه را بــرای گروههــای افراطــی و
تروریسمهای در ظاهر اسالمی فراهم کردهاند ،که بـا متوسـلشـدن بـه ایـن تفکـر ،خـون
مسلمانان بیگناه را بریزند.

اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن
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پژوهشنامـهنقدوهابی ـت؛سراجمنی ـرسالپنجــمشمـاره71بهـ ـار 7931

صفحات713-791:تاریـخدریافت7939/72/12:تاریختأیید7931/7/11:

نقد  رخی از افترائات محمد بن عبدالواهب هب شیعه
*

چکیده
محمد بن عبدالوهاب از جمله افرادی است که با افترا بستن به شیعیان ،کوشیده است
سایر مسلمانان را به شیعه بدبین کند .یکی از افتراهای مؤسس وهابیت ایـن اسـت کـه
میگوید شیعیان معت دند امام حسـن مجتبـی نسـلی نـدارد تـا بـا ایـن روش مهـدی
موعود را از فرزندان امام حسین بدانند ،در حالی کـه شـیعه معت ـد اسـت امامـت بـا
ن

الهی است .او همچنین به شیعه نسبت میدهد که آنها منتظرنـد تـا امامشـان از

سرداب ظهور کند .محمد بن عبدالوهاب نهتنها شیعیان را خارج از دین مـیدانـد بلکـه
به شیعه نسبت میدهد که آنها به عایشه نسبت فحشا میدهند ،ایـن در حـالی اسـت
که شیعیان بر پاکدامنی زنان پیامبر اجماع دارند .وی شیعیان را به تحریف قرآن
متهم میکند ،حـال آنکـه چنـین چیـزی واقعیـت خـارجی نـدارد .در ایـن نوشـتار ،ایـن
اتهامات را که بیشتر در کتاب الرد علی الرافضة مطرح شده ،بررسی و ن ـد مـیکنـیم تـا
اتهامات محمد بن عبدالوهاب بر شیعه آشکار شود.
کلیدواژهها :محمد بن عبدالوهاب ،تهمت ،الرد علی الرافضة ،فحشا ،تحریف قرآن.

* پژوهشگر مؤسسه داراالعالم لمدرسة اهلالبیت و سط سه حوزه.

مقدمه
دشمنان شیعه ،بهویژه وهابیان ،بـا نسـبتهای دروغ ،افتـرا و تهمتبسـتن بـه شـیعه،
سعی در تضـعیف و بـه انـزوا کشـیدن شـیعیان دارنـد .آنهـا بـا ایـن روش ناجوانمردانـه و
تبلیغات سوء ،در پی بـد جلـوهدادن رقیـب خـود و منفـورکردن آنهـا هسـتند؛ چنانکـه در
کتابها ،م االت و رسانههایشان مشهود است .محمد بن عبدالوهاب ،به عنـوان مؤسـس
وهابیت ،چنان چهره غیرواقعی ای از شیعه به دست داده است که اگر کسی اهـل تح یـق
نباشد وقتی بـا ایـن تبلیغـات منفـی مواجـه شـود ،فکـر میکنـد شـیعیان بـه دیـن اهمیـت
نمیدهند و به واجبات و محرمات عمل نمیکنند و اهل دروغ و تهمتاند .به همین دلیـل
در این نوشتار سعی شده است از دروغها و تهمتهای محمد بن عبدالوهاب پرده برداشته
شود تا مشخ شود که حرفهای او نه تنها واقعیت خارجی ندارد بلکه نشان از جهل او و
دشمنیاش با شیعیان است.
اعتقاد به فرزند نداشتن امام حسن مرتبی

از دروغها یی که محمد بن عبدالوهاب به شیعیان نسبت میدهد این است که آنها به
طور اتفاق اجماع دارند که حسـن بـن علـی بـدون نسـل بـوده اسـت .وی در ایـن بـاره
میگوید:
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از گفتارهای شیعیان این است که حسن بدون فرزند بود و نسلش من رض شده اسـت
و اوالد ذکوری از ایشان باقی نمانده است و این قول در بین آنها شـایع اسـت و آنهـا بـر
این مسئله اجماع دارند و این نیاز به اثبات نـدارد .آنهـا بـا ایـن کـار میخواهنـد امامـت را
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منحصــر در اوالد امــام حســین کننــد و برخــی از آنهــا امامــت را در دوازده نفــر منحصــر
میکنند .آنها با این کار میخواهند امامت کسانی از آل حسن را که دارای فضل جاللـت
بوده و ادعای امامت داشتهاند ،آن هم با دارابودن شـروط امامـت و بیعـت مـردم ،صـحت
نسب ،و علم فراوان در حد اجتهاد مطلق ،ابطال کنند .آنها دشمنان آل بیت هستند کـه
رسول خدا و فاطمه را با انکار اینکه مهدی از نسل حسن است آزار و اذیـت میکننـد،
در حالی که به تواتر ثابت شده است که امام حسن دارای ذریه است و این بر اهل بصـیرت
پنهان نیست و کار آنها همان کار جاهلیت است که در نسبها طعنه میزدنـد ،در حـالی

که در روایت آمده است که مهدی از ذریه حسن اسـت ،همچنـان کـه ابـوداوود و دیگـران
1
روایت کردهاند.

پاسخ این افترا

محمد بن عبدالوهاب به شـیعه نسـبت میدهـد کـه آنهـا فرزندداشـتن را بـرای امـام
حسن انکار می کننـد و بـا ایـن کـار بـه دنبـال اثبـات امامـت از جملـه امامـت حضـرت
مهدی در نسل امام حسین هستند نه از نسل امام حسن .در پاسخ به این افتـرا
میگوییم:
 . 3در منابع شیعه بیش از پانزده فرزند برای امام حسن ذکر شده است .شـیخ مفیـد
در کتاب االرشاد بابی را به این نام «ذکر ولید الحسیو بیو علیی علیهمیا السیالم وعید هم
وأسما هم وطرف مو أخبارهم» اختصاص داده و در آنجا به تعداد پـانزده نفـر از اوالد امـام
حسن اشاره ،و نام آن هـا را نیـز ذکـر کـرده اسـت و در ادامـه جداگانـه بـه آن دسـته از
فرزندان آن حضرت مانند زیـد بـن حسـن و حسـن بـن حسـن کـه دارای م ـام و منزلـت و
فضیلت واالیی بودند نیز اشاره کرده است 2.ابنعنبه در کتاب عمدة الطالب ،تعداد فرزندان
امام حسن را شانزده نفر ذکر کرده است که پنس تن آنها دختر و یازده تن دیگر پسـرند
و تمام آنها را با نام ذکر میکند .بعد به تعداد نوادگان آنهـا نیـز اشـاره کوتـاهی میکنـد.
طبرسی نیز در کتاب إعالم الوری بأعالم الهدی به تعـداد فرزنـدان امـام حسـن اشـاره

3

اشاره کرده است.
بنــابراین ،بــرخالف گفتــار بــدون دلیــل محمــد بــن عبــدالوهاب ،شــیعیان بــرای امــام
حسن فرزندان زیادی برشمردهاند.
 .1محمد ابن عبدالوهاب ،رستلة فی الرد علی الرافضة ،ص.63-61
 .2شیخ مفید ،االرشتد فی معرفة حجج الله علی العبتد ،ج ،2ص.24
 .3ابن عنبة ،عمدة الطتلب ،ص.71
 .4فضل بن حسن طبرسی ،إعالم الوری بأعالم الهدی ،ص.237
 .5محمد ابن شهرآشوب ،المنتقب ،ج ،2ص.23
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میکند که شانزده تن بودند 4.ابنشهرآشوب نیز در المناقـب 5بـه فرزنـدان امـام حسـن
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 .2نکته ای که باید در خصوص اعت اد شیعیان به ادامه نسل امامـت در فرزنـدان امـام
حسین به آن اشاره شود ،این است که انتخاب امام نزد شیعیان به نـ

الهـی اسـت و

به دست مردم نیست که آنها به دلخواه خود یکی را انتخاب و دیگری را رد کننـد .روایـات
فراوان از امامان معصوم وجـود دارد کـه الهـیبـودن انتخـاب امـام را ثابـت میکننـد و
َ ُ َ أ
َ
یاب أن ِاإ َم َامیة َع أهید
صراحت در این مورد دارند .کلینی در کتاب کتفی بابی را با عنوان «ب
ِم َو الل ِه َعز َو َجل  »...گشوده و در آن روایات متعددی ن ل کرده است .از بـاب نمونـه ،بـه
ین روایت بسنده میکنیم« :ابوبصیر میگوید :خدمت امام صادق بودم که نام اوصـیا
را بردند و من هم اسماعیل را نام بردم .حضرت فرمود :نـه بـه خـدا ،ای ابامحمـد ،تعیـین
امام در اختیار ما نیست ،این کار ف ط به دست خدا است که هر یکـی پـس از دیگـری فـرو
1
میفرستد».
با این اعت اد ،دیگر جا ندارد که شیعیان برای اینکه امامت را در نسل امـام حسـین

منحصر کنند ،نسلداشتن را برای امام حسن انکار کنند! و اگر حضرت مهـدی از
نسل امام حسین است به دلیل ن الهی است.
البته در روایات فراوانی در کتب اهل سنت ن ل شده است که مهدی موعود از فرزندان
2

امام حسین است .نعیم بن حماد (متوفی  211ه.ق ،).که صاحب یکی از قـدیمیتـرین
کتــب در زمینــه مهــدویت نــزد اهــل تســنن اســت و از طــرف دیگــر از مشــایخ بخــاری در
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صحیحش و مسلم در م دمه صحیحش است ،در کتاب الفتن به ن ل از عبدالله بن عمرو
میگویـد« :عو عبد الله بو عمرو رضی الله عنهما قال یخرج رجل میو ولید الحسییو میو
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قبل المشرق ولو »...؛ « از سمت مشرق مردی از فرزندان حسین (ع) خـارج میشـود کـه
اگر کوه در م ابل او بایستد ،آن کوه را منهدم ،و از میان آن راهی باز میکند  .»...م دسی
نیز این روایت را از عبدالله بن عمر ن ل کرده و میگوید« :این روایت را طبرانی در معجام،
َ
َ
َ
 .1محمد بن یع وب کلینی ،الکتفی ،ج ،3ص263؛ « َما ذاک إل َینا َو َما ُه َو إال إلی الله َعز َو َجل».
َ
ْ ْ
ْ َ ُ ِّ ُ
َ
 .2صدوق ،عیون أخبار الرضا ،ج ،2صَ « :74واألئمة الت ْس َعة م ْن ُولد ال ُح َسین تاس ُع ُه ْم َم ْهد ُیه ْم َوقائ ُم ُه ْم».

حافظ ابونعیم اصفهانی و نعیم بن حماد در کتـاب الفاتن آوردهانـد» 1.ابننعـیم نیـز از قـول
ابیقبیل معافری (حیی بن هانی) چنین ن ل میکند« :عن أبی قبیل قال یخرج رجل مـن
ولد الحسین لو است بلته الجبال الرواسـی لهـدها واتخـذ فیهـا طرقـا» 2.ابومنصـور ازهـری
(متوفای  164ه.ق ).عالم لغوی اهل تسـنن ،در کتـاب مشـهورش ،تهاذیب اللغاة ،چنـین
وجهه أنه َذکر المهدی مو َولد ُ
میگوید« :وروی عو علی کرم الله َ
الح َسیو»؛ 3ابنتیمیه نیز
در مختصر فتتوی ابنتیمیه ،درباره روایت مهدوی میگوید« :وأما األحا یث المیأث ورة فیی
المهدی فمنها ما هو صحیح ومنها ما هو حسو  ...وروی عو علی رضی الله عنه أنیه قیال
المهدی مو ولد الحسیو»؛« 4اما احادیـث روایتشـده دربـاره مهـدی (ع) گروهـی از آنهـا
صحی و گروهـی از آنهـا حسـن اسـت  ...و از علـی (ع) روایـت شـده کـه مهـدی (ع) از
فرزندان حسین (ع) است».
با وجود این ،طبق روایـات فـراوان اهـل سـنت نیـز حضـرت مهـدی (ع) از نسـل امـام
حسین (ع) است.
اما آن روایت ابی داوود که محمد بن عبدالوهاب به آن استناد کـرده بـود تـا ثابـت کنـد
مهدی از نسل امـام حسـن اسـت ،ضـعیف اسـت .بـه احتمـال زیـاد ،ایـن حـرف او
برگرفته از سخن ابنتیمیه در این باره باشد؛ زیرا او نیز با استناد بـه روایـت ابـوداوود معت ـد
است مهدی از نسل امام حسن است 5.اما علت ضعف روایت ابوداوود نیز من طعبـودن

 .1یوسف م دسی ،ع د الدرر فی أخبار المنتظر و هو المهدی علیه السالم ،ص 330و ص.212
 .2همان ،ج ،3ص ،161رقم .3343
 .3محمد ازهری ،تهذیب اللغة ،ج ،31ص.362
 .4بدر الدین بعلی ،مختصر الفتتوی المصریة البن تیمیة ،ج ،3ص.204
 .5احمد ابن تیمیه ،منهتج السنة ،ج ،2ص.30
 .6محمد عبد الرحمن مبارکفوری ،تحفة االحوذی ،ج ،7ص.241
 .7ناصرالدین البانی ،ضعیف سنن أبی داوود ،ص ،104ح.2234

نقد برخی از افترائات محمد بن عبدالوهاب به شیعه

آن روایت است ،همچنان که علمای اهل سنت به آن اعتراف کردهانـد 6.حتـی البـانی نیـز
7
این روایت را تضعیف کرده است.
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بنابراین ،این حرف محمد بن عبدالوهاب که شیعه فرزندداشتن را برای امام حسـن

انکار می کنند تا ادامـه امامـت را در فرزنـدان امـام حسـین منحصـر کننـد ،بـی وجـه و
بیاسای است.
شیعیان و انتظار امامشان از سرداب
یکی از تهمتهای بیپایه و ناپسند ،که مؤسس وهابیت و بعد از او وهابیها به پیـروان
اهل بیـت

نسـبت دادهانـد ،ایـن اسـت کـه شـیعیان معت دنـد حضـرت مهـدی در

سردابی در سامرا ،غایب شده ،از آنجا ظهور خواهد کرد .بعد به تمسخر آنهـا میپـردازد و
می گوید علت اینکه نمازشان (نماز ظهر و عصـر ،مغـرب و عشـا) را جمـع میخواننـد ،ایـن
است که آنها انتظار ظهور مهدیشان را می کشند تا هنگام ظهور به او اقتدا کنند.
محمد بن عبدالوهاب این تهمت را چنین توضی میدهد:
برخی گفتهاند دلیل جمع خواندن نماز ظهر و عصر شیعیان در طـول تـاریخ ـ بـا اینکـه
میتوانند جداجدا بخوانند ـ این است که آنها منتظر قائم مخفیشده در سـرداب هسـتند؛
تا به او اقتدا کنند؛ پس نماز ظهر خود را تا زمان نماز عصر و نزدیکیهای غروب بـه تـأخیر
میاندازند و زمانی که ناامید میشوند و خورشید کمکم تاریـن میشـود ،صـدایی هماننـد
صدای خروی از خود درمیآورند و س س هر دو نماز را با هـم ،بـدون خشـوع و آرامـش و
1
بدون جماعت ،میخوانند و سرشکسته و ناامید برمیگردند.

به دنبال این تهمت پیروان او نیـز شـروع بـه هتـاکی علیـه شـیعه کردهانـد تـا آنجـا کـه
عبدالله قمیصی با همین بهانه ،شیعیان را کودن و کوتهفکر دانسته است.

2
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در پاسخ به این افترا میگوییم:

142

 . 3سرداب مکان م دسی است که شیعیان به زیارت آنجا میرونـد و در آن مکـان ،کـه
محل عبادت و تهجد امام هادی ،امام عسـکری و امـام مهـدی ،بـوده اسـت ،بـه
مراسم عبادی می پردازند .همچنان که کاشف الغطـاء در ایـن خصـوص میگویـد« :اینجـا
 .1محمد ابن عبدالوهاب ،الرد علی الرافضة ،ص.17 - 10
 .2عبدالله قمیصی ،الصراع بین االسالم والوثنیة ،ج ،3ص.162

محل تهجد و عبادت حضرت مهدی و پدرانش بوده است» 1.اما اینکـه آنهـا بـه آنجـا
بروند و منتظر ظهور امام مهدی از آنجا باشند ،اتهامی بیش نیست که در طـول تـاریخ
به شیعه نسبت داده شده اسـت .همچنـان کـه عالمـه امینـی ایـن تهمـت را از زشـتترین
2
تمهتها و دروغهای ابن تیمیه و وهابیت دانسته است که به شیعه زده شده است.
 . 2شیعیان با تمسن به روایات مهدویت ،که در کتب آنها موجود است ،معت دند امام
مهدی در مکه و از کنار کعبه ظهور خواهد کرد .برای نمونه ،فضل بن شاذان بـه سـند
خود از امام صادق و او از امیرالمؤمنین در حدیثی طوالنی ن ـل کـرده کـه فرمـود:
«هو التاسع مو ولدک یا حسیو! یظهر بیو الرکنیو»؛« 3مهدی نهمین از فرزندان تـو اسـت
ای حسین! که بین رکن و م ام ظهور خواهد کرد» .شیخ صدوق نیز به سـند خـود از امـام
صادق ن ل میکند که فرمـود« :القا م منا منصور بالرعب ،مؤید بالنصر  ...فعند ذلک
ً 4
خروج قا منا ،فذذا خرج أسند ظهر إلی الکعبة ،واجتمع إلیه ثالثما ة وثالثة عشر رجیال»؛
«قائم از ما کسی است که به رعب و تری یاری شده و به نصرت ،تأییـد مـیشـود  ...در آن
هنگام است خروج قائم ما .پس هنگامی که خروج کند بـر کعبـه تکیـه زنـد ،در آن هنگـام
سیصدوسیزده نفر دور او جمع میشوند».
بنابراین ،این نسبت که شیعیان منتظرند مهدی موعود از سرداب ظهـور کنـد ،اتهـامی
بیش نیست.

حالی که ایـن تهمتـی بـیش نیسـت؛ زیـرا شـیعیان طبـق روایـاتی کـه از اهـل بیـت در
خصوص جمع بین الصالتین ن ل شده است ،نماز ظهر و عصر و مغرب و عشـاء را بـا هـم
 .1محمد حسین کاشف الغطاء ،أصل الشیعة وأصولهت ،ص.227
 .2عبدالحسین امینی ،الغدیر ،ج ،1ص.141
 .3محمد نعمانی ،الغیبة ،ص.262
 .4محمد ابن بابویه ،کمتل الدین و تمتم النعمة ،ج ،3ص.113

نقد برخی از افترائات محمد بن عبدالوهاب به شیعه

همچنان که در عبارات محمد بن عبدالوهاب مشاهده شد ،او به شـیعیان نسـبت داده
بود که آنها نمازشان را به انگیزه انتظار ظهور امامشـان از سـرداب ،جمـع میخواننـد ،در
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میخوانند .در این خصوص به ین روایت اکتفا میکنیم .شـیخ طوسـی روایـت معتبـری را
چنین ن ل میکند:
أحمد بو محمد عو علی بو الحکم عو عبد الله بو بکیر عو زرارة عو أبی عبد
الله  قال :صلی رسول الله بالناس الظهر و العصر حیو زالت الشیمس فیی
جماعة مو غیر علة و صلی بهم المغرب و العشاء اآلخرة قبل الشفق میو غییر علیة
1
فی جماعة و إنما فعل ذلک رسول الله لیتسع الوقت علی أمته.
زراره ،از حضرت امام صادق روایت میکند که حضرت فرمودند رسول خدا
در هنگامی که آفتاب به زوال رفت ،نماز ظهـر و عصـر را بـا جماعـت بـدون هـی علـت و
سببی خواندند و بین آن دو فاصله نینداختند چنانچـه نمـاز مغـرب و عشـا را پـس از رفـتن
شفق به جماعت بجا آورده و بدون هی سببی بین آن دو فاصله نگذاردنـد و سـر ایـن کـار
آن بود که حضرت خواستند وقت بر امت توسعه داشته باشند.

عالمه مجلسی بعد از ن ل روایت ،سند آن را موثق دانسته است 2.البته در روایات اهـل
سنت نیز فراوان ن ل شده است که پیامبر نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را بـا هـم
ُ
َ َ
اس قیال َج َم َیع َر ُسیول
خواندند .مسلم نیشابوری روایتی را چنین ن ل میکندَ « :ع أو أاب ِو َعب
ٍ
َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ ُّ
َ
الظ أهر َو أال َع أصر َو أال َم أغرب َو أالع َشاء ب أال َمد َ
ییر َخ أیو ٍف َوال
غ
یی
ف
ة
ین
الل ِه َصلی الله عل ِیه وسلم بیو
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
َ َ
َ َ َ
َ َ َ
َ ُ 3
یال ُق أل ُ
یت الأب َ
َم َطر فی َ
یاس ِل َیم ف َعیل ذ ِلیک قیال کیی ال أیح ِیر َج أمتیه»؛
ق
کیع
و
یث
د
ح
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
یو عب ٍ
ِ
ٍ
ابنعبای میگوید« :رسول خدا در مدینه میان ظهر و عصـر و مغـرب و عشـا جمـع
کرد؛ در حالی که نه ترسی بود و نـه بـارانی وجـود داشـت وکیـع (روای روایـت) میگویـد از
ابنعبای پرسیدم چرا پیامبر این کار را میکرد؟ گفت :به این دلیل که امـتش بـه سـختی
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نیفتند».
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بنابراین ،جمع الصالتین در بین شیعه ،ریشه روایی دارد و چنین نیست که از طر خود چیزی
را اختراع کنند.

 .7محمد طوسی ،تهذیب األحکتم ،2 ،ص.271
 .2محمد باقر مجلسی ،مالذ األخیتر فی فهم تهذیب األخبتر ،ج ،2ص.114
 .3مسلم بن حجاج نیشابوری ،صحیح مسلم ،ج ،3ص.234

محمد بن عبدالوهاب و اتهام فسق و فرور به شیعیان
محمد بن عبدالوهاب در کتاب الرد علی الرافضـة ،بـا کمـال وقاحـت شـیعیان را اهـل
فسق و فجور ،زناکار ،و بیبندوبار دانسته ،معت د است اعت ادات باطـل آنهـا نیـز بـه ایـن
دلیل است که نطفه آنها از حرام منع د شده است .وی چنین مینویسد:
أن الرافضة أکثر الناس ترکا لما أمر الله ،وإتیانا لما حرمه ،وأن کثییرا مینهم ناشی عیو
نطفة خبیثة موضوعة فی رحم حرام ،ولذا ال تری منهم إال الخبیث اعتقا ا وعمیال 1.رافضـه
(شیعیان) بیشترین افرادی هستند کـه اوامـر خداونـد را انجـام نـداده و نـواهی او را انجـام
میدهند و بیشتر آنها از نطفه حرام متولد شدهاند و به همین دلیل است که اعت اداتشـان
و اعمالشان خبیث و پلید است.

در جای دیگری نیز شیعیان را چنین توصیف میکند:
واقعون فی الزنی ... ،فما أحقهم بأن یکونوا أوال الزنیی .حمانیا اللیه و إییاکم معاشیر
االخوان مو اتباع خطوات الشیطان؛ 2امامیه اهل زنا هستند و ابواب زنا را برای خود مفتوح
مفتوح کردهاند .لذا مستحق آناند که اوالد زنا باشند .خـدا مـا و شـما بـرادران را از تابعـان
شیطان حفظ کند.

تهمـت زنــا و نادرســتبــودن نســب شــیعیان از جانــب محمــد بــن عبــدالوهاب یکــی از
زشتترین تهمتهای او است .وی با این حرف خـود مـادران شـیعه را بـه بیعفتـی مـتهم
کــرده اســت ،در حــالی کــه در قــرآن از مــتهمکــردن زنــان پــاکدامــن نهــی شــده و بــرای
ْ َ
و
َّ َ ْ و َ ْ ْو
َّ َ ْ و ْ َ َ و َ َ َ ْ و و ْ َ َ
امْل َ
داء فاج رلدوِه َثاننی
نات ُث َل یأُتا بأربع ر شه
ص
استناد کرده است .قرآن میفرماید :الذین یرمون
ر
ر
و
َ
وو ْ و َ
َ َْ َ َ ْ َو َوْ َ َ َ َ
ون؛« 3و کسانی که پاکدامنان را متهم میکنند،
فاسِ
ولئک ِه ال ر
جلَد و َّل تقبلوا َلم شهادة أبدا و أ ر

س س چهار شاهد (بر مدعای خود) نمیآورند ،آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشـان را
هرگز ن ذیرید و آنها همان فاس اناند».
 .1محمد ابن عبد الوهاب ،الرد علی الرافضة ،ص.13
 .2همان ،ص.22
 .3سوره نور ،آیه .2

نقد برخی از افترائات محمد بن عبدالوهاب به شیعه

تهمتزننده نیز حد شرعی معین شده و نسبتدهنده تهمت اهل فسق معرفی شده اسـت.
حتی خود محمد بن عبدالوهاب نیز برای نهـی از دادن نسـبت نـاروا بـه زنـان بـه ایـن آیـه

141

همچنین آیه دیگری ،ضمن دادن وعده عذاب بزرگ به تهمتزنندگان به زنـان ،آنهـا

ْ
ْ
َّ َّ
ُّ ْ
و و
ْوْ
َ ْ و َ ْو َ
نتات ل رعنتوا ُّ التدنيا َو
غتاف
تنات ال ر
َلت اْؤ رم ر
ر
را در دنیا و آخرت لعن کرده است  :رإن التذین یرمتون امْلص ر
ر
ْاْلخ َرة َو َ وَل ْم َع ٌ
ذاب َعظت ٌ ؛« 1کسانی که زنـان پـاکدامـن و بیخبـر (از هـر گونـه آلـودگی) و
ر ر

مؤمن را متهم میکنند ،در دنیا و آخرت از رحمت الهی به دورند و عذاب بزرگی برای آنها

است».
خود محمد بن عبدالوهاب این آیـات را در کتـاب خـود ذکـر کـرده و مـیگویـد یکـی از
مسائلی که از این آیات استفاده میشود این است که از تهمتزدن به زنان پاکدامن نهـی
شده است 2.وی در ادامه به روایتی از پیامبر اشاره میکند که در آن قیـد شـده اسـت
که تهمتزدن به زنان مؤمن بزرگترین ع وبت را به همراه دارد 3.همچنین ،در کتاب الدرر
السنیة که از کتابهای مهم وهابیت به شمار می رود ،آمده است که اگر کسی بـه دیگـری
تهمت زنا بزند باید حاکم او را حد بزند تا تأدیب شود و اگر در نسبتدادن زنا به کسی چهـار
شاهد نیاورد ،شهادت او دیگر پذیرفته نیست مگر اینکه توبه کند ،و اعتراف کنـد کـه دروغ
گفته است .در این کتاب ،ذیل آیات فوق آمده است که اگـر کسـی مسـلمانی را بـا زبـانش
دشنام دهد و آزار و اذیت کند ،بر امیر الزم است او را تأدیب کند تـا از سـخن زشـت گفـتن
دست بردارد.

4
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اتهام خروج از دین به شیعیان
مؤسس وهابیت نهتنها شیعیان را اهل فسق و فجور میداند بلکه معت د است آنها از
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دین اسالم خارجانـد .او در چنـدین جـای از کتـاب الـرد علـی الرافضـة ،بـه ایماننداشـتن
شیعیان و خروج آنها از حوزه دین و ایمان اشاره کـرده اسـت .محمـد بـن عبـدالوهاب در

 .1سوره نور ،آیه .21
 .2علماء نجد األعالم ،الدرر السنیة فی األجوبة النجدیة ،ج ،31ص.124
 .3محمد بخاری ،صحی البخاری ،ج ،7ص.2030
 .4علماء نجد األعالم ،الدرر السنیة فی األجوبة النجدیة ،ج ،6ص.216

مطلب  26مینویسد« :فهؤالء االمامیة خارجون عو السینة بیل عیو الملیة»« 1.امامیـه از
سنت و امت خارجاند» .هدف وی از اینکه شیعیان را چنین توصیف کـرده ،ایـن اسـت کـه
میخواهد آنها را بیایمان و خارج از دین معرفی میکند.
نقد

 .3این حرف محمد بن عبدالوهاب خالف ن قرآن و احادیث نبوی است؛ چون قرآن
از تشکین در اسالم دیگران که اظهار اسالم میکنند و حکم بـه کفـر آنهـا ،نهـی کـرده
َو و

َْ

َ

َ

َ
َ ْ
َ
تيكم َّ
و
تَلم ل ْس َتت وم ْؤ رمنتا؛« 2بـه
الس
است .قرآن در این خصوص میفرماید :و َّل تقولوا رْتن ألتَق إل
ر
کسی که اظهار صل و اسالم میکند نگویید مسـلمان نیسـتی» .طبـق ایـن آیـه اصـل در

حکم به اسالم دیگران ،ظاهر اسـت نـه بـاطن؛ یعنـی در خـروج شخصـی از کفـر ،همـین
اظهـار ظـاهری اسـالم کـافی اسـت ،همچنـان کـه علمـای اهـل سـنت نیـز ایـن اصـل را
پذیرفتهاند و بر آن تأ کید کردهاند .شاطبی در کتاب الموف یات به این مسـئله اشـاره کـرده،
میگوید« :اصل حکم به ظاهر در احکام ین چیز قطعـی اسـت» 3.از روایـات معتبـر اهـل
سنت نیز چنین برداشت می شود که کسی که شهادتین را بر زبان جاری میکند نبایـد او را
تکفیر کرد .اسامه بن زید میگوید:

فرمود :ای اسامه! بعد از اینکه ال إله إال الله گفت ،او را کشتی؟ گفتم :او بـرای نجـاتش،
شهادت آورد .س س رسول خدا آنقدر این جمله را تکرار کرد که من آرزو کردم ای کاش!
4
قبل از آن روز ،مسلمان نشده بودم.
 .1محمد ابن عبدالوهاب ،الرد علی الرافضة ،ص.22
 .2سوره نساء ،آیه .32
 .3ابراهیم شاطبی ،الموافقت فی أصول الفقه ،ج ،2ص.263
 .4بخاری ،صحیح البختری ،ج ،2ص.3000

نقد برخی از افترائات محمد بن عبدالوهاب به شیعه

رسول الله (ص) ما را به سوی قبیله ُحرقات فرستاد .صب زود بر آنان یورش بـردیم و
آنها را شکست دادیم .من و ین انصاری به مـردی از آنـان رسـیدیم .هنگـامی کـه بـر او
مسلط شدیم ،ال إله إال الله گفت .پس مرد انصاری ،دست نگه داشت ولی من آنقـدر بـه
او نیزه زدم که کشته شد .هنگامی که به مدینه آمـدیم و خبـر بـه نبـی اکـرم (ص) رسـید،
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بزرگان اهل سنت از این روایت چنین برداشت کرده اند کـه ایـن روایـت دلیـل بـر قبـول
اعمال ظاهری و حکمکردن بر اسای م تضای ظاهر است ،همچنان که ابنحجر به ایـن
مسئله اشاره کرده است.
 .2چنانکه علما گفتهاند ،تکفیر مسئلهای شرعی است که به دست خدا و رسول است
1

و کسی حق ندارد مسلمانی را متهم به کفر کند ،مگر اینکه دلیل شرعی قطعـی بـر تکفیـر
داشته باشد .همچنانکه شهرستانی در خصوص مسئله شرعی بـودن آن مـیگویـد« :الن
التکفیر حکم شرعی» .ابنتیمیه ،کـه بـه عنـوان رهبـر فکـری و ع یـدتی وهابیـت شـهرت
یافته ،تکفیر را مسئلهای ف هی میداند و معت د است تکفیر حقالله است کـه کسـی حـق
ندارد هی کسی را کافر بداند و به ایـن حـق خداونـد تجـاوز کنـد و مسـئله تکفیـر از جملـه
مسائلی است که ف ط خدا و پیـامبر میتواننـد در آن اظهـارنظر کننـد 2.وی در جـای
دیگری نیز ن ل می کند که وجوب و تحـریم ،ثـواب و ع ـاب ،تکفیـر و تفسـیق کـار خـدا و
رسولش است و کسی در این خصوص نمیتواند دخالت کند 3.همچنـین در جـای دیگـری
در این خصوص میگوید« :هی کس حق ندارد احدی از مسلمانان را تکفیر کند ،هرچنـد
خطا و اشتباه کرده باشد ،مگر اینکه دلیل بر این تکفیر داشته باشـد» 4.بسـیاری از علمـای
اهل سنت ،مانند ابنحجر 5،ابنقیم 6و غیره به این مسئله اشاره کردهاند .بنـابراین ،تکفیـر
شیعیانی که اقرار به شهادتین ،و اظهار اسالم میکنند ،کاری غیرشرعی و برخالف مبـانی
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اهل سنت است.
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 .1ابن حجر ،فت الباری ،ج ،3ص« :66وفیه دلیل علی قبول األعمال الظاهرة والحکم بما ی تضیه الظاهر».
 .2احمد ابن تیمیه ،االستغتثة فی الرد علی البکری ،ج ،3ص.113
 .3أحمد ابن تیمیه ،کتب ورستئل وفتتوی شیخ االسالم ابن تیمیة ،ج ،0ص.002
 .4همان ،ج ،32ص.043
 .5احمد ابن حجر ،الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة ،ج ،3ص.312
 .6أحمد ابن قیم ،توضیح المقتصد وتصحیح القواعد فی شر قصیدة االمتم ابن القیم ،ج ،2ص.232

اتهام نسبتدادن فحشا به عایشه

یکی از تهمتهایی که در رساله ضدشیعی محمد بن عبدالوهاب بـا آب و تـاب فـراوان
بــه آن اشــاره شــده ،نســبتدادن فحشــا بــه عایشــه از جانــب شــیعیان اســت .محمــد بــن
عبدالوهاب چندین بار در کتابش میگوید شیعیان به عایشـه ،زن پیـامبر ،تهمـت زنـا
میزنند .او در مطلب هفتم در این خصوص میگوید:
ومنها نسبتهم الصدیقة الطیبة المبرأة عما یقولون فیها إلی الفاحشة ،وقد شاع فی هذ
األزمنة بینهم ذلک کما نقل عنهم؛ 1از جمله کارهـای شـیعیان نسـبت زنـادادن بـه عایشـه
است که این مطلب در این ایام بین آنها شایع شده است.

محمـد بـن عبــدالوهاب در جـای دیگــری از کتـابش ،بعـد از اینکــه شـیعیان را مــتهم
میکند که آنها به عایشه نسبت فحشا میدهند ،مینویسد« :کسی که به عایشـه نسـبت
فحشا بدهد ،از جرگه ایمان خارج شده و پیـرو شـیطان اسـت کـه در دنیـا و آخـرت ملعـون
است» 2.او همین افترا را در مطلب بیستوهشـتم ،بـه مناسـبت تشـبیه شـیعیان بـا یهـود،
پیش میکشد .اما اینکه این مطلب از کجا آمده است ظاهرا چیزی جز آیه افن و مطالـب
پیرامون آن نیست ،به گونهای که در مطلب هفتم ضمن اشاره بـه همـین آیـه بـه شـیعیان
حمله میکند .وی در آخر این مطلب به تهییس احساسـات مسـلمانان پرداختـه ،آنچـه را در
پی آن بود  -یعنی ایجاد اختالف در بـین مسـلمانان و مهدورالـدمبـودن شـیعیان  -آشـکار
میکند و میگوید:

کشتن آنها به پیامبر (ص) ت رب بجویید تـا بـه شـفاعت حضـرت برسـید؟ خداونـدا مـا از
3
آنها که مطرود هستند ،تبری میجوییم.

 .1محمد ابن عبدالوهاب ،الرد علی الرافضه ،ص.22
 .2همان ،ص.22
 .3همان ،ص.27

نقد برخی از افترائات محمد بن عبدالوهاب به شیعه

ای انصار دین خدا! کجـا هسـتید تـا بـا شمشـیرهایتان ،آن اشـ یاء (شـیعیان) را کـه
تکذیب خدا و پیامبر کرده و موجـب اذیـت خـدا و پیـامبر (ص) شـدهاند از بـین ببریـد و بـا
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پاسخ

این حرف محمد بن عبدالوهاب و حامیان او دروغی بیش نیسـت ،چنانچـه آلوسـی ،از
مفسران معروف اهل سنت ،از این ح ی ت پرده برداشته و میگوید« :ونسب للشیعة قیذف
عا شة رضی الله تعالی عنها بما براها الله تعالی منه وهم ینکرون ذلک اشد االنکیار ولییس
ً
فی کتبهم المعول علیها عندهم عیو منه وال اثر اصال»« 1.به شیعه نسبت میدهنـد کـه بـه
عایشه تهمت فحشا میزنند ،در حالی که شیعیان این امر را شدیدا انکار میکننـد و چنـین
نسبتی را قبول ندارند و کوچنترین اثری از چنین تهمتهـایی (بـه عایشـه و  )...در کتـب
معتبر و م بول شیعه یافت نمیشود».
علمای شیعه ،پیامبران را معصوم میدانند ،و وجود هر امر تنفرانگیز را نیز از پیـامبران
و خانواده آنها دور میدانند .یکی از همین امور دوردانستن همسران ایشـان از زنـا اسـت.
برای نمونه ،به چند قول از علمای شیعه در این خصـوص اشـاره مـیکنیم .شـیخ طوسـی
2
میگوید« :هر کس تهمت زنا به همسران انبیا بزند در اشتباهی بزرگ گرفتار شده است».
سید مرتضی نیز زنان پیامبر را بری از زنا دانسته است 3.محمد جـواد مغنیـه نیـز در تفسـیر
کاشف مسئله عفت زنان پیامبر را از ع اید مسلمانان دانسته است 4.حتی در داسـتان زنـان
حضرت نوح و لوط ،که در قرآن به عنوان خائن از آنهـا یـاد شـده اسـت ،مفسـران شـیعه
چنین گفتهاند« :به هر حال این دو زن به این دو پیامبر بزرگ خیانت کردند ،البتـه خیانـت
آنها هرگز انحراف از جاده عفت نبود ،زیرا هرگز همسر هی پیـامبری آلـوده بـه بیعفتـی
نشده است ،چنانکه در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) صریحا آمده است «ما بغت امرأة نبیی
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قط»« 5،همسر هی پیامبری هرگز آلوده عمل منافی عفت نشد» .آیتالله مکارم شـیرازی
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 .1شهاب الدین آلوسی ،تفسیر رو المعتنی ،ج ،31ص ،322ذیل تفسیر آیه  37سوره نور.
 .2محمد طوسی ،التبیتن ،ج ،34ص.02
 .3سید مرتضی ،األمتلی ،ج ،2ص.320
 .4محمد جواد مغنیه ،تفسیر الکتشف ،ج ،6ص.171
 .5محمد بن جریر طبری ،جتمع البیتن ،ج ،32ص.76

نیز در تفسیر خود چنین نوشتهاند که ممکـن نیسـت زن نبـی خیانـت بـه معنـای بیعفتـی
داشته باشد.

1

بنابراین ،دیگاه علمای شیعه این است که هی زنی از هی پیغمبری هـی وقـت مـتهم
به فحشا و زنا نبوده است و نظر آلوسی را هم گفتیم ،که میگوید علمای شیعه همین نظـر
را دارند و شیعیان اصال نزول این آیه را درباره عایشه نمیدانند تا بیایند و به او اتهام فحشـا
بزنند و اگر فردی از شیعه این حرف را بزند ،قول مشـهور شـیعه نیسـت و از اقـوال شـاذی
است که شیعه از آن بری است.
اتهام تحریف قرآن
یکی از اتهاماتی که شیعه در طول دوران از آن در امان نمانـده اسـت ،تهمـت تحریـف
قرآن است .از جمله کسانی که این تهمت را به شیعه نسبت داده ،محمـد بـن عبـدالوهاب
است .او در رساله الرد علی الرافضة میگوید شیعیان در کتابهای حدیثی و کالمـی خـود
ن ل کرده اند که عثمان از قرآن کم کرده است؛ زیرا در سوره المنشرح بعد از قـول خداونـد
َ َ
که فرمودَ « :و َرف أع َنا لک ِذ َکرک» این آیه «وعلیا صهرک» «علی داماد تو است» نیز بود کـه
عثمان به دلیل حسادتش به علی (ع) سوره را حذف کرد.

2

محمد بن عبدالوهاب در ادامه دوباره به شیعه چنین نسبت میدهد که سوره احزاب نیز در
بین آنها به اندازه سوره انعا بود اما آنهنا منیگوینند چنون در اینن سنوره دربناره فضنایل
مینویسد« :گفته شده است شیعیان دو سوره را در این زمان آشاار کردهاند که عثمنان آن دو
را مخفی کرد بود ،اما ا ن این دو سوره را در آخر قرآن خود اضافه کردهاند و سنوره ننورین و
سوره و یت ،نا نهادهاند».

3

 .1ناصر مکارم ،تفسیر نمونه ،ج ،22ص.143
 .2محمد ابن عبد الوهاب ،رستلة فی الرد علی الرافضة ،ص.32
 .3همان ،ص.32

نقد برخی از افترائات محمد بن عبدالوهاب به شیعه

ویالقربی مطالبی بیان شده بود لذا عثمان برداشت .او بعد از این اتها ها پا را فراتر گذاشنته،

111

نقد بر نسبتدادن تحریف قرآن

اینکه شیعه معت د است آیهای با این عنوان «وعلیا صـهرک» جـزء قـرآن بـوده اسـت،
چنین چیزی در کتابهای مهم روایی ،کالمی و غیره شیعه یافت نمیشـود .ف ـط روایتـی
است که در تفسیر البرهان بـه ن ـل از حـافظ برسـی ،عـالم شـیعی (متوفـای  131یـا 130
َ

َ

َ

َ

ه.ق 1).ذیل آیه َ رف ْعنا لک رذ َرکک آمده است .چنین ن ل شده است کهَ  :رف ْعنا لک رذ َرکک

بعلی صهرک 2.با مراجعه به کتاب مشارق االنوار حافظ برسی ،که ذیل آیه مـذکور مطـالبی
را بیان کرده ،چنین روایتی یافت نشد .بهعالوه اینکه در این کتاب مطـالبی وجـود دارد کـه
برخی از علمای شیعه به آن اشکال کردهاند ،از جمله آنهـا عالمـه مجلسـی اسـت کـه در

خصوص مشارق االنوار میگوید« :این کتاب اوهام و اشتباهاتی دارد».
همچنین ،در خص وص آن دو سوره نورین و والیـت ،کـه محمـد بـن عبـدالوهاب ادعـا
3

کرد ،باید گفته شود که در هی ین از کتابهای معتبر شیعه چنین چیزی یافت نمیشـود
و قرآن آنها نیز همان قرآنی است که اهـل سـنت دارنـد و اینکـه محمـد بـن عبـدالوهاب
نسبت میدهد شیعیان در آخر قرآن این دو سوره را اضافه کردهاند ،تهمتـی آشـکار اسـت.
در این خصوص به پاسخ عالمه عسگری بسنده میکنیم .وی میگوید:
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مخالفان امثال احسان الهی ظهیر در نسـبتدادن سـوره نـورین بـه شـیعه بـه کتـاب
تذکرة االئمة و کتاب دبستان المذاهب اعتماد کردهاند ،در حـالی کـه ایـن دو کتـاب هـی
ارزش علمیای ندارند ،زیرا :اوال ،نام مؤلف دبستان المـذاهب نوشـته نشـده اسـت .و لـذا
علما در تشخی مؤلـف آن اخـتالف کردهانـد؛ برخـی آن را بـه میرذوالف ـار علـی حسـین
اردستانی نسبت دادهاند و عدهای بـه شـیخ کشـمیری ،از علمـای متعصـب اهـل سـنت و
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بعضـی نیــز بـه کیخســرو بـن اســفندیار از بزرگـان علمـای فرقـه مجــوی در هنـد .برخــی
می گویند مؤلف از آن جهت که درصدد ترویس دین زردشت و ابطال ادیان دیگر بـوده ،ایـن
کتاب را نوشته است تا ادیـان دیگـر را سسـت جلـوه دهـد .ثانیـا ،کتـاب تـذکرة االئمـة بـه
 .1در خصوص شخصیت حافظ نن« :.مشعلی منیر در ظلمت کویر ،زندگی و اندیشه عارف محد شیخ حـافظ رجـب برسـی
نگارنده اسرار امیرالمؤمنین علیه السالم» نوشته غالمرضا گلیزواره.
 .2سید هاشم بحرانی ،البرهتن فی تفسیر القرآن ،ج ،0ص.734
 .3محمد باقر مجلسی ،بحتر األنوار ،ج ،3ص.34

محمدباقر مجلسی نسبت داده شده ،در حالی که از او نیسـت ،بلکـه بـرای کـس دیگـری
است به نام «محمد باقر بن محمد ت ی» ،همانگونه که برخی از مورخان و ترجمهنویسـان
به این نکته توجه داشتهاند و ساحت قدسی مرحوم مجلسی را از اتهام بـه ایـن کتـاب مبـرا
کردهاند .مانند عبدالله افندی ،شاگرد مرحوم مجلسـی ،در کتـاب ریـاض العلمـاء .و سـید
اعجاز حسین در کتاب کشف الحجب و االستار عن الکتب و االسـفار؛ و سـید خوانسـاری
در کتاب روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات؛ و شیخ عبای قمـی (رحمـة اللـه)
در کتـاب الفوائـد الرضـویة؛ و شـیخ آغــابزرگ تهرانـی در کتـاب الذریعـة .ثالثـا ،در مدرســه
برای خبری که با سند صحی به رسول خدا یا یکی از اهلبیـت
اهلبیت
بازنگردد ارزشی قائل نیستند و برای این سوره جعلی هی نوع سندی عرضه نشده است.

1

تشبیه شیعیان به یهود
یکــی از اقــداماتی کــه محمــد بــن عبــدالوهاب در کتــاب الــرد علــی الرافضــة ،ماننــد
ابنتیمیه 2،علیه شیعه کرده این است که شیعیان را به یهـود تشـبیه کـرده اسـت .او مـوارد
فراوانی از کارهای یهـود را شـمرده و معت ـد اسـت شـیعیان نیـز چـون ایـن امـور را انجـام
میدهند لذا شبیه آنها هستند .برای نمونه به چند مورد اشاره میکنیم:
« .3شــیعیان ماننــد یهــود تــاج بــر ســر میگذارنــد ،ریــش خــود را مــیتراشـند و ســبیل
میگذارند» 3.اینکه شیعیان ب ر سرشان مانند یهود تاج بگذارند دروغی بیش نیسـت .امـا در

همچنان که فی

کاشانی صاحب کتاب الوافی تصری دارد که بسـیاری از علمـای شـیعه

بر حرمت تراشیدن ریش فتوا دادهاند.

4

 .1مرتضی عسکری ،القرآن الکریم و روایت المدرستین ،ج ،1ص362ـ.314
 .2ابن تیمیه ،منهتج السنة ،ج ،0ص« :360والرافضة تشابههم».
 .3محمد ابن عبدالوهاب ،الرد علی الرافضة ،ص.21
 .4محمد محسن فی کاشانی ،الوافی ،ج ،7ص.701

نقد برخی از افترائات محمد بن عبدالوهاب به شیعه

خصوص تهمت ریشتراشیدن به شیعه نیز بایـد بگـوییم ریـشتراشـیدن را بنـا بـر احتیـاط
واجب برخی ف ها جایز نمیدانند ،اما برخی علما نیـز معت ـد بـه حرمـت ایـن کـار هسـتند،
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« .2شیعیان نماز جمعه و جماعت را ترک می کنند و نمازشان را مانند یهـود بـه صـورت
فرادا میخوانند» 1.این نیز از تهمتهای آشکاری است که نیاز به پاسخ ندارد؛ زیرا شیعیان
شرکت در نماز جمعه و جماعت را از سنتهایی میدانند که از اهل بیـت بـه آنهـا رسـیده
است .وجود مساجد در هر منط ه شیعهنشین و حضور شیعیان در آن مساجد ،افترا و دروغ
محمد بن عبدالوهاب را بیشتر آشکار میکند.
« .1شیعیان در بـین خودشـان بـه همـدیگر سـالم نمیدهنـد و بـرخالف سـنت عمـل
میکنند» 2.این در حالی است که شیعیان روایات فراوانی دارند که سالم مستحب و جواب
َ
آن واجب است .کلینی روایتی را از پیامبر ن ل میکند که حضرت فرمودند« :السیال ُم
َ
َ
َتط ُّوع َو الر ُّ ف ِر َیضة»؛« 3سالم مستحب و جواب آن واجب است» .همچنین روایت دیگری
را از پیامبر ن ل میکند که فرمودند« :هر که پیش از سالمکردن آغاز به سـخن کنـد
پاسخش را نگویید»؛ و فرمود« :پیش از سخنگفتن به سالمکردن آغاز گفتار کنیـد ،و هـر
4
که پیش از سالمکردن آغاز سخن کرد پاسخش ندهید».
« .2آنها نه تنها هنگام اتمام نماز ،سالم نماز را نمیگویند بلکه نمازشان را بـا افعـال و
حرکاتی به پایان میرسانند ،مثال دستانشان را بـاال آورده و بـر زانـوی خـود میزننـد ،ماننـد
اسب چموش که دمش را حرکت میدهـد» 5.کـاری کـه شـیعیان در نمـاز انجـام میدهنـد
همان تکبیر است که پیامبر نیز هنگام تکبیر دستهای خود را تا محاذی گوش بلند
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میکردند و تکبیر میگفتند ،همچنان که در کتب اهل سنت نیز ن ل شده است .ابـوداوود
در این خصوص روایتی را چنین ن ل کرده است« :م حمد بن عمر و ابنعطا روایت کردهاند
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ابوحمید ساعدی از ده نفر از اصحاب رسول خدا شـنید ،کـه یکـی از ایـن ده نفـر ابوقتـاده
است ،پس ابوحمید میگوید من داناترین شما به نماز رسول خدا هستم .به او گفتند :نمـاز
 .1محمد ابن عبدالوهاب ،الرد علی الرافضة ،ص.22
 .2همان.
 .3محمد بن یع وب کلینی ،الکتفی ،ج ،2ص.722
 .4همان.
 .5محمد ابن عبدالوهاب ،الرد علی الرافضة ،ص.22

را عرضه کن .پس گفت :رسول خدا زمانی که بـه نمـاز میایسـتاد دو دوسـت خـود را بـاال
میبرد تا موازی دو گوشش قرار میگرفت .س س تکبیر میگفت تا اینکه هر عضـو بـدنش
در جای خود قرار میگرفت .س س حمد و سوره را قرائت میکرد .سـ س تکبیـر میگفـت.
س س دو دستش را تا گوشش باال میآورد .س س به رکوع میرفت و دو کف دست خـود را
بــر زانــو میگذاشــت .س ـ س آرام میگرفــت .نــه ســرش را بــاال مــیآورد و نــه زیــاد پــایین
میانداخت و میگفت خدا سخن کسی که او را مدح کند شنید .سـ س دو دسـتش را بـاال
برد تا کنار گوشش قرار گرفت .س س گفت :الله اکبر و س س خود را به زمین انداخت و دو
کف دست خود را کنار خود گذاشت .س س سر بلند کرد و بر پای چپ نشسـت و انگشـتان
دو پایش را موقع سجده باز کرد و سجده کرد و س س الله اکبر گفـت و بلنـد شـد و بـر پـای
چپ نشست تا همه اندامش آرام گرفت .س س در سجده بعـد همـین کـار را کـرد  ...همـه
گفتند :راست گفتی رسول خدا اینچنین نماز میخواند» 1.ترمـذی نیـز ایـن روایـت را ن ـل
میکند و میگوید« :هذا َح ِدیث َح َسو َص ِحیح» 2.البته بخاری نیز این روایت را به صـورت
مختصر ن ل کرده است.

3

نتیره
محمد بن عبدالوهاب شیعیان را متهم میکند که آنها معت دند امام حسـن فرزنـد

کردهاند .او به شیعه اتهام میبنـدد کـه آنهـا بـرای رسـیدن بـه فـی ظهـور امامشـان از
سرداب ،در انجام نمازشـان سـهلانگـار هسـتند ،در حـالی کـه انتظـار امـام مهـدی از
سرداب از اعت ادات آنها نیست .مؤسس وهابیت شیعیان را خارج از دیـن دانسـته اسـت،
در حالی که اگر کسی اظهار اسالم کند مسلمان است .نسب شیعیان را از حـرام میدانـد،
 .1أبو داوود سجستانی ،سنن أبی داوود ،ج ،3ص.332
 .2ابوعیسی ترمذی ،سنن الترمذی ،ج ،2ص.347
 .3محمد بخاری ،صحیح البختری ،ج ،3ص.243

نقد برخی از افترائات محمد بن عبدالوهاب به شیعه

ندارد تا با این روش امامت را در نسل امام حسین منحصر کننـد .بیـان شـد کـه چنـین
چیزی دروغی بیش نیست؛ زیرا خود شـیعیان نیـز بـرای امـام حسـن فرزنـدانی را ذکـر

111

در حالی که خود او با استناد به آیات قرآن نسبت زنادادن به زنان پاکدامـن را کـار نـاروایی
دانسته است .شیعیان را متهم کرده است کـه آنهـا بـه زنـان پیـامبر بـهویـژه عایشـه
تهمت زنا می زنند که گفته شـد چنـین چیـزی دروغـی بـیش نیسـت و علمـای شـیعه زنـان
پیامبران را از ارتکاب فحشا بری میدانند .محمد بـن عبـدالوهاب بـا تکیـه بـر حـرفهـای
غیرمعتبر ،شیعیان را به تحریف قرآن متهم میکند ،در حالی کـه از اعت ـادات شـیعه ایـن
است که قرآن تحریف نشده است .در آخر بـا کنـار هـم چیـدن دروغهـایی برخـی از افعـال
شیعیان را به یهود تشبیه کرده است که این نشان از جهل و نادانی او در خصوص کـردار و
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رفتار و اعت ادات آنها است.
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 .11فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،الاوافی ،اصفهان :کتابخانه امام أمیرالمؤمنین علای
(ع) ،چاپ اول.1416 ،
 .12قمیصی ،عبدالله ،الصراع بین االسالم والوثنیة ،قاهره :چاپ دوم.1412 ،

سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17

 .11کاشف الاطاء ،محمد حسین  ،أصل الشیعة وأصولها ،تحقی  :عالء آل جعفر ،قام :مؤسساه االماام
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علی ،چاپ اول.1415 ،
 .14کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،الکافی ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،الطبعة الرابعة.1417 ،
 .43مبارکفوری ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم ،تحفة األحوذی بشرح جامع الترمذی ،بیروت :دار
الکتب العلمیة ،بیتا.
 .16مجلسی ،محمد باقر ،بحار االناوار ،محق /مصاحح :جمعای از محققاان ،بیاروت :داراحیااء التاراث
العربی ،چاپ دوم.1411 ،

 .17مجلسی ،محمد باقر ،مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،قم :کتابخانه آیةالله مرعشی نجفای،
الطبعة االولی.1416 ،
 .18مانیه ،محمدجواد ،تفسیر الکاشت ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،الطبعة االولی.1424 ،
 .13مفید ،محمد ،االرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،تحقی  :مؤسسة آل البیت علایهم الساالم
لتحقی التراث ،قم :کنگره شیخ مفید ،چاپ اول.1411 ،
 .41مقدسی ،یوسف ،عقد الدرر فی أخبار المنتظر ،اردن :مکتبة المنار ،الطبعة الثانیة.1411 ،
 .41مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب االسالمیة.1174 ،
 .42نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیباه ،محق  /مصحح :علیاکبر غفاری ،تهران :نشار صادوق ،الطبعاة
االولی.1137 ،
 .41نیشابوری ،مسلم بن الحجاج ،صحیح مسلم ،تحقی  :محمد فاؤاد عباد البااقی ،بیاروت :دار إحیااء
التراث العربی ،بیتا.

نقد برخی از افترائات محمد بن عبدالوهاب به شیعه
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پژوهشنامـهنقدوهابی ـت؛سراجمنی ـرسالپنجــمشمـاره71بهـار 7931

صفحـات717-747:

السله گزارشاهیی از آاثر اهل سنت رد نقد اف کار واهبیت ()13

گزارشی ازكتاب االغاةث بأدةل االستغاةث
*

مقدمه
یکی از مسائلی که وهابیان و برخی از سلفیها در آن خدشـه کردهانـد ،بحـث اسـتغاثه
است .واژه «استغاثه» مصدر بـاب اسـتفعال از ریشـه «غ و » بـه معنـای طلـب نصـرت و
فریادخواهی و استمداد در حال شدت و محنت است 1.در اینکه به طور است اللی ف ـط از
خداوند متعال میتوان استمداد کرد تمام مسلمانا ن اجماع دارند .اختالف در این است کـه
وهابیت ،استغاثه به غیرخداوند را نفی میکنند ،امـا بیشـتر مسـلمانان اسـتغاثه بـه اولیـای
الهی را بعد از ممات نیز جایز میدانند .اسـتدالل مجـوزین اسـتغاثه بـه اولیـای الهـی ایـن
ٌ
است که انسانهای کامل با توجه بـه م ـام خالفـت الهـی خـویش ،در حکـم «مسـتخلف
عنه» بوده ،میتوانند محل استغاثه واقع شوند .از اینرو در منابع دینی فری ین روایاتی دال
بر این مطلب وجود دارد .پس شرکپنداشتن اسـتغاثه بـه ارواح م ـدی ،نادرسـت بـوده ،از
نداشتن فهم صحی از توحید افعالی ناشی میشود.

2

* پژوهشگر مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و سط سه حوزه.
paiam_8856@yahoo.com
 .1ابن فاری ،مقتییس اللغه ،ج ،2ص244؛ راغب اصفهانی ،مفردا  ،ص.736
 .2عبدالکریم شهرستانی ،الملل والنحل ،ج ،2ص.12- 61

وهابیان استغاثه به اولیای الهی را از مصادیق درخواست از غیرخدا ،و شرک میداننـد،
اما کسانی که آن را جایز میدانند به ادله ای از قرآن و روایات و سیره اهـل بیـت و صـحابه
پیامبر استدالل میکنند .در این زمینـه علمـای شـیعه و سـنی آثـار فراوانـی نگاشـتهاند .از
جمله آثار مفید و مختصر در این زمینه ،کتاب االغتثة بأدلة االساتغتثة اثـر حسـن بـن علـی
الس اف است .این کتاب در سال  3234ه.ق3334/.م .در مکتبة االمـام النـووی عمـان و
در ین جلد چهل صفحهای به چاپ رسید .همچنین در جلد اول کتاب رستئل سقتف ،کـه
داراالمام الروای بیـروت (3221ه.ق ).منتشـر کـرده ،نیـز بـه عنـوان رسـالهای مسـت ل از
صفحه  310تا  364آمده است.
حسن بن علی السقاف
سید حسن بن علی بن هاشم الس اف ،از نوادگـان
رسول خدا است .نسب وی با  12واسطه به امام
صــادق میرســد .او در چهــارم شــوال  3114ه.ق.
3373/م .در اردن به دنیا آمد .وی شافعیمـذهب و از
نظر کالمی اشعری است .حسن س اف تحصـیالت ابتـدایی را در وطـن خـود گذرانـد و در
ســال  3361بــه دمشــق ســفر کــرد .در آنجــا از دری اسـتادان بزرگــی ماننــد شــیخ هاشــم
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مجذوب و شیخ محمـد سـعید رمضـان البـوطی اسـتفاده کـرد .مـدتی را نیـز در مغـرب بـه
تحصیل پرداخت و از محضر استادانی مانند عبدالله بن صدیق غماری استفاده بـرد .شـاید
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شاگردی ابن صدیق غماری سبب رویکرد ضدسلفی در حسن س اف شده باشد.
سـ اف حـدود  14کتـاب در موضـوعات مختلـف نگاشـته اسـت کـه غالبـا در رد افکــار
سـلفیان اسـت .برخـی از آن کتـب عبارتانــد از .3 :السـلفیة الوهابیـة؛ أفکارهـا األساســیة
وجذورها التاریخیة؛  .2البشارة و االلحاف بما بـین ابـن تیمیـة واأللبـانی فـی الع یـدة مـن
االختالف؛  .1التناقضات االلبانی الواضحات (این کتاب در سه جلـد تـدوین شـده اسـت)؛
.2صحی شرح الع یدة الطحاویة؛  .0االمتاع واالست صاء ألدلة تحـریم التبـرع باألعضـاء؛

 .7ع یـدة أهـل السـنة والجماعـة؛  .6شـرح لعمـدة السـالن وعـدة الناسـن؛  .1احتجــاج
الخائب بعبارة من ادعی االجماع فهو کاذب؛  .3بهجة الناظر فی التوسـل بـالنبی الطـاهر؛
 .34االغاثة بأدلة االستغاثة؛  .33وهم سیء البخت الذی َ
حرم صـیام السـبت؛  .32التندیـد
َ
بمن عدد التوحید؛  .31الدالئل والن ول علی تحریم الکولونیا؛  .32إل ام الحجر للمتطـاول
علی األشاعرة من البشر؛  .30صحی صفة صالة النبی و ...
وی در جلسات ت ریب مـذاهب نیـز حضـور فعـالی دارد .سـ اف در سـالهـای اخیـر در
شبکه المست لة به مناظره با شیخ عدنان عرعور پرداخته و تفکرات ابـنتیمیـه را ن ـد کـرده
است.
نگاهی به فصول کتاب
ایشان در م دمه کتاب میگوید:
روزی در مجلسی بودم .یکی از استادان حاضر در جلسه به مـن گفـت« :شـنیدهام تـو
استغاثه به غیرخدا را جایز میدانـی؛ آیـا صـحی اسـت؟» .گفـتم« :بلـه» .گفـت« :دلیلـت
چیست؟» .ین روایت از بختری را برای او خواندم .یکی از علمای حاضر که به علم حدیث
اشتغال داشت گفت « :در کتاب و سنت و اقوال سلف هی دلیلی بر ایـن مطلـب نـداریم و
حتی این مطلب از یکی از افراد معتبر نیز ن ل نشده است» .باقی علمـا نیـز او را بـه جهـت
تخص در علم حدیث تأیید کردند .من از او قبول نکردم و از حرفش تعجـب کـردم ،زیـرا
مطلع بودم که او با تمام روایات باب توسل و استغاثه آشنایی دارد .مخصوصا از این گفته او
که گفت« :چهل سال است که من در ایـن مسـئله جسـتوجو مـیکنم و بـه ایـن مطلـب
رسیدهام که دلیلی بـر آن نـداریم» .در ایـن هنگـام یکـی دیگـر از علمـا گفـت« :صـدازدن
گزارشی از کتاب االغاثة بأدلة االستغاثة

اموات نوعی دعا است و دعا عبادت است ،زیـرا پیـامبر فرمـود« :الـدعا هـو العبـادة»» .در
جواب او گفتم« :دعا معانی زیادی دارد که یکی از آنها عبادت اسـت» .سـ س روایـاتی را
در این زمینه برای آنان قرائت کردم .از جمله آنها روایتی است که در صحیحین آمده کـه
پیامبر بعد از فوت پسرش ابراهیم خطاب به او گفتند« :وانا علیی فراقیک ییا ابیراهیم
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لمحزونون  1.»...لذا بر خود واجب دیدم در مشروعیت استغاثه و بیـان ادلـه جـواز آن و
اقوال سلف دست به قلم شوم (ص.)2

س اف در این کتاب پس از م دمه ،چند فصل در زمینه استغاثه مطرح کرده است:
فصل :فی تعریف االستغاثة و ما یتعلق بذلک
س اف در تعریف استغاثه میگوید« :استغاثه نزد من ،طلب از نبی ،قبل از وفات یا بعـد
از وفات ایشان ،است تا حاجت حاجت مندی را از خداوند بخواهد ،زیـرا ایشـان همـانطـور
که در اخبار آمده بعد از وفات نیز زنده هستند و می شنوند و اعمال امت بـر ایشـان عرضـه
میگردد» (ص.)0
ایشان مواردی همچون طلبکردن باران از پیامبر در زمان حیات و ممات ایشان را بـه
عنوان شاهد ذکر کرده ،در ادامه میگوید:
با وجود اینکه بارش باران به دست خداوند است نه به دست پیامبر ،امـا ایـن صـحابی
که آشنای به آیاتی ماننـد «وإذا سـألن عبـادی عنـی فـانی قریـب أجیـب دعـوة الـداع إذا
دعان» 2نیز بود آن را از پیامبر درخواست کرد و پیامبر نیز به او نگفتند هرگاه بال یا مشـکلی
به شما روی آورد به سراغ مـن نیاییـد و ف ـط از مـن بخواهیـد کـه دعـا کـنم .پـس معلـوم
میشود این آیه منافاتی با استغاثه ندارد .زیرا در اصول ثابت شـده کـه اثبـات یـن مطلـب،
نفی ماعدای آن نمیکند (ص.)0

ایشان در ادام ه فرعی را با عنوان اثبات حیات در قبر برای پیامبر مطرح کردهاند.

سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17

در این زمینه روایتی را از پیامبر ن ل کرده است« :األنبیاء أحیاء فی قبیورهم یصیلون» 3.او
تصحی این روایت را از حافظ هیثمی و مناوی و البانی بیان کرده ،از سـیوطی نیـز ادعـای
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تواتر بر حیات انبیا در قبرشان را ن ل میکنـد .او میگویـد در ایـن زمینـه بیه ـی در کتـاب
حیتة االنبیتء و ابنقیم در الرو  ،به طور مجزا بحث کردهاند.
 .1محمد ابن اسماعیل بخاری ،صحیح ،ج ،2ص.10
 .2سوره ب ره ،آیه .317
 .3ابویعلی ،مسند ،ج ،7ص326؛ بزار ،مسند ،ج ،31ص ،233ح7111؛ احمد ابن حسین بیه ی ،حیتة االنبیتء بیهقای ،ج،3
ص.73

نکته مهم این است که س اف بعد از تصحی البانی از حدیث مذکور میگوید« :من به
تصحی و تضعیف البانی اعتنایی نمیکنم و همانطور که بارها گفتهام او را اهل ایـن کـار
نمیدانم و کالم او و ابنتیمیه و امثال آنها را ف ط برای تنبه م لدان و عاش ان آنها ذکر
میکنم» (ص.)7
جناب س اف فرع دیگری را در اینکه پیامبر و سـایر امـوات بعـد از مرگشـان میشـنوند
ذکر کرده است .او در این بخش ادله منکران سماع مـوتی را ،کـه آیـاتی ماننـد «ومـا أنـت
بمسمع من فی ال بور» 1و «إنن ال تسمع الموتی وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین»

2

است ،ذکر کرده ،در ن د آن میگوید« :مراد این است که کفاری که مصر در باطل هسـتند
از تذکر و موعظه نفعی نمیبرند ،کما اینکه اموات از موعظه نفعی نمیبرند و ای محمد تو
نمی توانی کسانی را که مهر قساوت بر قلبشان خورده هدایت کنی .چنانکه ابـنکثیـر نیـز
اینگونه معنا کرده است» .س س ادله سماع اموات را ذکر میکند و هفـت روایـت از کتـب
معتبر میآورد ،مانند:
 .3روی االمام البخاری ومسلم فی صحیحیهما مو حدیث ابو عمیر رضیی اللیه تعیالی
عنهما قال« :وق النبی صلی الله علیه وآله وسلم علی قلیب بیدر فقیال :هیل وجیدتم میا
وعدکم ربکم حقا؟ ثم قال :أنهم اآلن یسمعون ما أقول  ...وفی روایة فی الصحیح :أن النبی
صلی الله علیه واله وسلم جعل ینا یهم بأسما هم وأسماء آبا هم :یا فالن بو فالن ،ویا فیالن
بو فالن ،أیسرکم أنکم أطعتم الله ورسوله؟ فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ،فهل وجدتم ما
وعد ربکم حقا؟ فقال عمر :یا رسول الله ما تکلم مو أجسا ال أرواح لها ،فقال رسیول اللیه
صلی الله علیه وآله وسلم :والذی نفس محمد بید ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».

گزارشی از کتاب االغاثة بأدلة االستغاثة

 .1سوره فاطر ،آیه .22
 .2سوره نمل ،آیه .14
 .3بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،صحیح ،ج ،0ص.1

3
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 .2أن النبی صلی الله علیه واله وسلم کان یقول إذا ذهب إلی المقیابر« :السیالم علییکم
أهل الدیار مو المؤمنیو والمسلمیو ،وإنا إن شاء الله بکم الحقیون ،أسیال اللیه لنیا ولکیم
العافیة».
جناب س اف سند تمام روایات را تصحی کرده ،به بعضی اشـکاالت پاسـخ میدهـد .او
1

در پایان این فصل خاطرنشان میکند که تمام این مطالب را برای اثبات زندهبودن انبیـا در
قبر و شنیدن آنان ذکر کردم تا بعد از این ادله استغاثه را بیان کنم.
فصل :تحقیق روایات «حیااتی خیار لکام و ممااتی خیار لکام تعارض علای
أعمالکم »...
جناب س اف وجه داللت این روایت را ذکر نکرده است و ف ط اشکاالت واردشده بر این
روایت را بررسی کرده و پاسخ داده است .البته میتوان ایـن روایـت را همسـو بـا بحثهـای
قبلی و دلیل بر زندهبودن پیامبر دانست.
برخی از اشکاالت این روایت چنین است:
 .3برخی گفتهاند این روایت با حدیث حوض سازگار نیست ،زیرا در حدیث حوض پیامبر
امتش را به حوض دعوت میکند اما مالئکه از ورود بعضی افراد ممانعت میکنند .پیـامبر
به مالئکه اعتراض میکند .آنها در جواب میگویند تو نمیدانی اینان بعد از تو چه کردند.

سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17

اما طبق روایت عرضه اعمال بر پیامبر نباید ایشان از اعمال امت بیخبر باشد.
س اف در پاسخ به این اشکال میگوید این اشکال را ابنحجـر در فاتح الباتری 2جـواب
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داده و گفته است کسانی که از حوض رانده میشـوند مناف ـان و مرتـدان از دیـن هسـتند.
آنان جزء امت حضرت نیستند و اعمالشان به حضرت عرضه نمیشود .زیرا ح ی تـا از دیـن
خارج شدهاند.

 .1ابن حجر عس النی ،تلخیص الحبیر ،ج ،2ص.316
 .2احمد ابن حجر عس النی ،فتح البتری ،ج ،33ص.110

 .2برخی در سند حدیث اشکال کردهاند .س اف در این زمینه  32نفر از کسانی که ایـن
روایت را تصحی کرده اند نام برده و اشکاالت را پاسخ داده است .او ریشه این نوع مواجهه
جارحان را در ع اید انحرافی آنان میداند (ص.)31
نویسنده در تذکری ،مسئله استحباب زیـارت قبـر پیـامبر (ص) در کـالم نـووی را ،کـه
ارنؤوط (یکی از عالمان سلفی) مطرح کرده بود بررسی کرده و میگوید:
ارنؤوط کالم نووی را تحریف کرده ،زیرا در کتاب الحج نووی بـابی بـا عنـوان «فصـل
فی زیارة قبر رسول الله و أذکارها» آمده و در آن گفته است :سزاوار است که هر کسـی بـه
حس میرود ،به زیارت قبر رسولالله (ص) مشرف شود ،چـه در مسـیر راهـش باشـد و چـه
نباشد .زیارت پیامبر (ص) از اهم قربات و افضل عبـادات اسـت .ایـن در حـالی اسـت کـه
ارنؤوط کالم او را تحریف کرده و استحباب زیارت را از کالم نووی ذکر نکرده اسـت و ایـن
امانتداری علمی نیست و ف ط تعصب به ع یـده ابـنتیمیـه حرانـی در مسـئله شـد رحـال،
باعث اینگونه اظهارات میشود (ص.)36

نکته مهم در عبارات مصنف این است که ایشان تفکر سلفیت را به شـدت ن ـد کـرده،
در خصوص علمای آنان ،بهویژه ابنتیمیه ،با لحنی تح یرآمیز سخن میگوید.
فصل :ادله استغاثه و آثار سلف
جناب س اف در این بخش ،شـش روایـت صـحی از کتـب مختلـف ،از جملـه صاحیح
بختری ،آورده و ذیل هر ین توضیحات کـافی داده اسـت .ایـن روایـات از ایـن قـرار اسـت
(ص:)24

.»...
این روایت از اص ادله در استغاثه به غیرخدا است ،زیرا استغاثه مردم به انبیای الهی را
1

در آن زمان که همه معنای شرک را میدانند ثابت کرده است .لفظ استغاثه در ایـن روایـت
 .1بخاری ،صحیح ،کتاب الزکاة ،باب 02؛ احمد ابن حجر عس النی ،فتح البتری ،ج ،1ص.111

گزارشی از کتاب االغاثة بأدلة االستغاثة

 .3قال رسول الله (صلی الله علیه وسلم)« :إن الشمس تدنو یوم القیامة حتی یبلغ العرق
نص األذن ،فبینا هم کذلک استغاثوا بآ م ،ثم بموسی ،ثم بمحمد فیشفع لیقضی بیو الخلق

161

ن

صری در اثبات استغاثه است ،مخصوصا اینکه ابتدا به حضرت آدم استغاثه میشود و

ایشان اعتراف می کند کـه قـادر نیسـت و سـ س بـه انبیـای دیگـر اسـتغاثه میکننـد .پـس
استغاثه به شخ غیرقادر کفر و شرک نیست (ص.)24
 .2عو أنس بو مالک« :أن رجال خل یوم الجمعة مو باب کیان وجیا المنبیر ورسیول
الله یخطب ،فاستقبل رسیول اللیه قا میا فقیال :ییا رسیول اللیه هلکیت المواشیی،
وانقطعت السبل ،فا ع الله یغیثنا  -أی یمطرنا  -قال :فرفع رسول الله یدیه فقال :اللهم
اسقنا ،اللهم اسقنا ،اللهم اسقنا .قال أنس :وال والله ما نری فیی السیماء میو سیحاب وال
قزعة وال شیئا ،وما بیننا وبیو سلع مو بیت وال ار .قال :فطلعیت میو وراء سیحابة مثیل
1

الترس ثم انتشرت ،ثم أمطرت .»...
در این روایت پیامبر به آن شخ

نگفته است برو از خدا بخواه .استغاثه شخ

نابینا نیز از این باب است و پیامبر او را به توسل و استغاثه به جاه خود تعلیم داد .همچنـین
کسی که االن به ایشان استغاثه میکند نیز چون اعت اد دارد کـه حضـرت در قبـرش زنـده
است و سالمش را میشنود و جواب میدهد ،لذا رو به قبر ابراز حاجت میکند (ص.)23
 .1عن عبد الله ابن مسعود قال رسول الله« :إذا انفلتت ابة أحدکم بیأر فیالة
فلینا  :یا عبا الله احبسوا علی ،یا عبا اللیه احبسیوا علیی ،فیذن للیه فیی األر حاضیرا
سیحبسه علیکم» 2یا «إذا ضل أحدکم شیئا ،أو أرا أحدکم غوثا ،وهو بأر لیس بها أنیس
فلیقل :یا عبا الله أغیثونی ،یا عبا الله أغیثونی ،فان لله عبا ا ال نراهم».
 .2أخرج قصة عا الثانیة أحمد بذسنا حسو عیو الحیار بیو حسیان البکیری قیال:
سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17
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«خرجت أنا والعالء بو الحضرمی إلی رسول الله الحدیث  -وفیه  -فقلت :أعیوذ باللیه
وبرسوله أن أکون کوافد عا  ،قال :وما وافد عیا ؟ وهیو أعلیم بالحیدیث ولکنیه یسیتطعمه
.»...

4

 .1بخاری ،صحیح ،کتاب االستس اء ،باب 7؛ احمد ابن حجر عس النی ،فتح البتری ،ج ،2ص.043
 .2سلیمان ابن احمد طبرانی ،معجم الکبیر ،ج ،34ص.236
 .3همان ،ج ،36ص.331
 .4احمد ابن حجر عس النی ،فتح البتری ،ج ،1ص.061

نویسنده این روایت را صری در استغاثه میداند ،زیرا عـالوه بـر خداونـد بـه پیـامبر نیـز
استغاثه کرده است.
 .0روی ابو أبی شیبة بذسنا صحیح مو روایة أبی صیالح السیمان عیو مالیک الیدار -
وکان خازن عمر  -قال« :أصاب الناس قحط فی زمو عمر فجاء رجل إلی قبیر النبیی
1

فقال؟ یا رسول الله استسق المتک فذنهم قد هلکوا .»...
 .7قال :حدثنا أبو النعمان ،ثنا سعید بو زید ،ثنا عمرو بو مالک أبو النعمان ،ثنیا سیعید
بو زید ،ثنا عمرو بو مالک ،وقال االمام البخاری :حدثنا مسلم بو إبراهیم ثنا سعید بو زید
ً
أبوالنکری ،حدثنا أبو الجوزاء أوس بو عبد الله قال« :قحیط أهیل المدینیة قحطیا شیدیدا
فشکوا إلی عا شة فقالت :أنظروا قبر النبی فاجعلوا منه کوة إلی السماء حتیی ال یبقیی
بینه وبیو السماء سق  .قال :ففعلوا فمطرنا مطرا حتی نبت العشیب وسیمنت االبیل حتیی
تفتقت مو الشحم فسمی عام الفتق».
در این دو روایت نیز مردم به پیامبر خـدا پنـاه بردهانـد و مسـت یما از ایشـان درخواسـت
2

کردهاند.
 .3چند مورد از فعل صحابه و علما را به عنوان دلیل ذکر میکند .او میگوید پیامبر بـه
اقتدا به صحابه ای مانند ابوبکر و عمر امر فرمودند و عمـر نیـز در مسـائلی کـه در قـرآن و
سنت مطرح نشده به آنچه صالحان انجام میدهند ارجـاع داده اسـت و در طـول تـاریخ از
صحابه و علما مواردی در اثبات استغاثه موجود است .از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره
کرد:

 -ابنمفل و مطرحکردن استغاثه

 .1همان ،ج ،2ص.230
 .2دارمی ،سنن ،ج ،3ص.21

گزارشی از کتاب االغاثة بأدلة االستغاثة

 فعل ابنعبای -احمد بن حنبل که راه حس را گم کرد و استغاثه کرد.
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 ذکر روایت «اذا ضل احدکم شیئا  »...در معجم الکبیر طبرانی که دال بـر تأییـد ویبر آن است و به تجربه نیز ثابت شده است.
 قول نووی در نحوه زیارت قبر پیامبر و ایستادن رو به قبر ایشان و درخواست ازایشان (ص.)21
 ابیاتی از ابنحجر درباره استغاثهنویسنده در این زمینه میگوید هـی یـن از علمـای نـامبرده مـدعی شـرکبـودن ایـن

و
َ
و
َْ َ
ْ
ه و َ ِّ و و
َ
َ
ْ َ
اّلل َوأُتئكم تا
اعمال نبودند .وی با استناد به آیه َ وأ ْبر وء اْلک ََُ واْل ْب َترَ َوأ ْحيتا اْ ْتوب بتنذن
ر
ر
رر ر
ر
ر
ْ
و
َ و و َ َ َ َ َّ و َ
ون رِف وب وي روتك ْم 1میگوید:
تأكلون وما تد رخر

ما نمیگوییم مخلوق رزق میدهد یا زنده میگرداند یا میمیراند ،بلکه خداوند در ایـن
آیه اسناد فعل به غیرخود را از باب مجاز جایز دانسته است ،زیرا تأثیر از جانب خدا اسـت و

او است که زنده میکند و میمیراند و  ...فیالحال نیز کسی که به پیـامبر اسـتغاثه میکنـد
 با این اعت اد که او صدایش را میشنود -و از ایشان درخواسـت میکنـد ،شـرک نیسـت،زیرا مؤثر واقعی را خدا میداند (ص.)23

جناب س اف در ادامه بـه ن ـد ادلـه منکـران اسـتغاثه پرداختـه اسـت .او ادلـهای را کـه
مستمسن منکران استغاثه مطرح کردهاند ذکر میکند و به ن د آنـان میپـردازد .برخـی از
این اشکاالت چنین است:
 أن أبا بکر الصدیق قال :قوموا بنا نستغیث برسول اللیه میو هیذا المنیافق ،قیالرسول الله« :إنه ال یستغا بی و إنما یستغا بالله تعالی».
نویسـنده میگویــد« :اوال ایـن روایــت ضـعیف اســت و بسـیاری از علمــا آن را تضــعیف
سال پنجم ،بهار  ،1394شماره 17
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کردهاند و ثانیا بر فرض صحت ،همـین روایـت دلیـل بـر کفرنبـودن اسـتغاثه اسـت و ف ـط
میگوید استغاثه به دور از ادب است ،زیرا ابوبکر اف ه مردم بعد از پیامبر اسـت و موجبـات
کفر را بهتر میداند .همچنین پیامبر نیز امر بـه شـهادتین و اسـالم دوبـاره نفرمـوده اسـت
(ص.)13
 .1سوره آلعمران ،آیه .23
 .2احمد ابن حنبل ،مسند ،ج ،0ص.136
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و َ و
َ ْ و و َ
ْ
َ َْ و
و
ْ َ َ ْ َ
َ
َ َّ َ َ ْ و َ
َ
ْ َي ْس َ و
َس وعتوا متا
 آیه وال رذین تدعون رمن د رون رُ ما َي رلكون رمن رقط رَري  رإن تدعوِه َّل َعوا دعتاءم ولتو ر
َ
و َ َ
3
ْس َتج و َ و ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ و و َ
ون رب رش ْر رکك ْم َوَّل وُي ِّب وئ َك رم ْث ول َخ ربري.
ا اْبا لكم وویم ال رِيام ر یكفر

مصنف هی ین از ادله را وارد ندانسته و پاسخ داده است (ص.)11

خاتمه
س اف در خاتمه میگوید « :انکار استغاثه از قرن هشتم به بعد مطرح شـد و قبـل از آن
پذیرفته شده بود .او برای این مدعا جمالتی را از کتب قبل از قرن هشتم ذکر میکنـد و از
سلفیها میخواهد کنار قبر أبیعبیده بروند و استغاثه کنند تا خداوند آنان را هدایت کنـد و
از میل به دراهمی که باعث رویگردانی آنان از حق شده ،رهایی بخشد» (ص.)10
نویسنده ،پس از خاتمه ،الحاقیهای ذکر کرده است .او در این بخش به تصحی روایت
«ما من أحد یمر ب بر رجل کان یعرفه فی الدنیا فیسلم علیـه إال عرفـه ورد علیـه السـالم»
پرداخته ،اشکاالت البانی در کتاب اآلیت البینت را پاسخ داده است.

گزارشی از کتاب االغاثة بأدلة االستغاثة

 .1سوره ب ره ،آیه .317
 .2سوره جن ،آیه .31
 .3سوره فاطر ،آیه .31
 .4ابن عساکر ،تتر یخ مدینه دمشق ،ج ،34ص.114
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ملخ
لم
ص ا قاالت
أدةل داشش علی الخفاةف و نقداه من قبل السلفیة الجهادةي
في شهر رمضان من عام  3121هـ قامـت جماعـة متطرفـة تنتمـي إلـی التیـار السـلفي
الجهادي باحتالل أجـزاء مـن العـالم اإلسـالمي و تأسـیس خالفـة إسـالمیة و إعـالن
زعیمها إبراهیم بن عواد البغدادي خلیفة علی المسلمین و أمیرا للمـؤمنین .تعتبـر هـذه

1

الجماعة التي یطلق علیها مخالفوهـا اسـم داعـش  ،أن مشـروعیة خالفـة البغـدادي
تنبثق من انتخاب أهل الحل و الع د له .فضال عن أنّ غلبة و سـیطرة هـذه الجماعـة
بزعامة البغدادي علی أجزاء من العراق و سوریة دلیل آخر علی صـحة خالفتـه .و نجـد
في الم ابل ،أن هذه الفریة الکبیرة جوبهت بمعارضـة و اسـتنکار مـن سـائر الجماعـات
السلفیة التکفیریة التي تنتهس نهجا متطرفا و التي مـن بـاب أولـی هـي األقـرب فکـرا و
ع یدة من هذه الناحیة إلی داعش .ل د انبری معارضو أبي بکـر البغـدادي الـذین راحـوا
ینعتون الدواعش بشتی النعوت مثـل الخـوارج و کـالب أهـل النـار ،انبـروا إلـی رد أدلـة
داعش و اإلتیان بشواهد و قرائن تؤکد بطالن ما ذهبت إلیه هـذه الجماعـة فـي مسـألة
الخالفة ،و تحذیر المسلمین من االلتحاق بها.
الکلمات المفتاحیة :الخالفة ،الخلیفة ،ابو بکر البغدادي ،داعش ،الدولة االسالمیه
فی العراق و الشام.

 .1کلمة داعش هي اختصار لعبارة «الدولة االسالمیة فی العراق و الشام».

لم
ن
خ
ل
ه
ب
ف
ل
ی
لص
ب
بی
رداةس ج الد و ندةي و ا واه ة ی ا فات ا رةي
الم ال الحالي دراسة م ارنة لمنهس الفرقتین الوهابیة و الدیوبندیة فیما یتعلق بالصـفات
الخبریة لله تبارک و تعالی .یبین الکاتب في ورقتـه أن الوهابیـة تخـالف الدیوبندیـة فـي
الکثیر من األمور ،من جملتها:
«الظاهریـة» ،التـي تمــت مناقشـتها مـن زاویتــین و «رد التأویـل» و «انکـار المجــاز» ،و
کذلن حجیة فهم السلف و الن ل و نبذ المخالفین و إخراجهم من دائرة أهل السنة.
الکلمااات المفتاحیااة :الصــفات الخبریــة ،التأوی ـل ،المــنهس ،الوهابی ـة ،الدیوبندی ـة،
المجاز ،صفات الله تبارک و تعالی.

ّ
أاالیب الواهبیة فی معارةض أهل السنة
ال شن في أن العداء الوهابي ألهل السنة علی مدی التاریخ هـو مـن األمـور الواضـحة
للعیان تماما .إذ لم تتـور ع الوهابیـة یومـا عـن توجیـه الضـربات فـي السـر و العلـن إلـی
المذاهب اإلسالمیة األخری .لذا ،ال بد من تسلیط الضوء علـی الن ـاط الخالفیـة التـي
تفصل بین هذه الفرقة الضالة وبین سائر المذاهب اإلسـالمیة ،لـئال ینخـدع البسـطاء و
عامة النای بالدعایة الواسعة لهذه الفرقة .نسعی في هذه الورقة إلی تبئیـر أمثلـة العـداء
الوهابي ألهل السنة ،لنمیط اللثام عن الوجه الح ی ي لهذه الفرقة.
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خفي.

مفهوم الجاهلیة فی السلفیة الجهادةي و آاثر ذلک علیالعالم اإلافامی

کلمة «الجاهلیة» هي إحدی أهم المبادئ المستخدمة في أدبیات السلفیة الجهادیة .و
قد بلغت الکلمة ذروتها المعنائیة في المرحلة الزمنیة التي أع بـت سـید قطـب ،و ترتـب

علی ذلن العدید من النتائس مثل انتشـار الجماعـات التکفیریـة و الحـروب المذهبیـة و
ظهور موجة اإلسالموفوبیا في الغرب ،و التي أدت إلی تغیـر نظـرة شـعوب العـالم تجـاه
الدین اإلسالمي و تصویره علی أنـه دیـن العنـف .و مـن أهـم الجماعـات التـي ظهـرت
نذکر :الجماعة اإلسالمیة ،و جماعة الجهاد ،و تنظیم ال اعدة و تنظـیم داعـش ،حیـث
قامت کل جماعة بتوظیف مفهوم الجاهلیة من أجل تح یـق أهـدافها و مـا ترتـب علـی
ذلن من أحکام خاصة من بینها التکفیر .إن الجاهلیـة التـي طرحتهـا تیـارات السـلفیة
الجهادیة و رتبت علیها أحکامها جرت علـی العـالم اإلسـالمي کـوار ال تحصـی ،مـن
قبیـل سـفن دمـاء المسـلمین األبریــاء ،و تـدمیر المجتمعـات اإلسـالمیة و تخلفهــا ،و
إشعال الحروب األهلیة ،و انتشار اإلسالموفوبیا ،و أحدثت هذه الکوار ثلما تحتاج منـا
سنوات طوال لکي نسد جزءا منها.
الکلمات المفتاحیة :السلفیة الجهادیة ،الجاهلیـة ،الجهـاد ،التکفیـر ،سـید قطـب،
ال اعده ،داعش.

حصر أقسام التوحید من منظار الواهبیة :رداةس نقدةي

تسعی هذه الورقة إلی ت دیم فهم أفضل ألقسام التوحید و دالئـل حصـریته مـن منظـار
الوهابیة .فمن خالل حصر تصنیف التوحیـد فـي نـوعین ،األول ت سـیم ثنـائي و الثـاني
ت سیم ثالثي ،و تحاول الوهابیة تخطئة هذه المعرفة .و لکـن بعـد دراسـة دالئـل حصـر
أقسام التوحید في هذین النوعین نستنتس أن دالئـل الوهابیـة لهـذا الحصـر ،عـدا عـن
کونها غیر صحیحة ،فإنها تنطوي علی إشـکالیات أیضـا ،مـن بینهـا ،عـدم صـحة هـذا
الحصر استنادا إلی أصول السلفیة الوهابیة و تعارضها مع منهجهم.
الکلمات المفتاحیة :اقسام التوحید ،التوحید الربوبي ،البدعة ،السلف ،الوهابیة.
ملخص المقاالت
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افتراءات و أکاذیب محمد بن عبد الواهب ّضد الشیعة :رداةس نقدةي
محمد بن عبد الوهاب هو من األشخاص الذین أطل وا افتراءات و أکاذیب ضـد الشـیعة
بهدف تشویه سمعتهم لدی سائر المسلمین .من جملة االفتراءات التي أطل ها مؤسـس
الوهابیة قوله بأن الشیعة تؤمن بأن اإلمام الحسن المجتبی (علیه السالم) لـم یکـن لـه
ع ب أو ذریة ،کیما یحاول عن هذا الطریق إثبـات أن المهـدي الموعـود هـو مـن ذریـة
اإلمام الحسین (علیه السالم) ،فیما تعت د الشیعة أن اإلمامة هي بالن

اإللهـي .کمـا

افتری علی الشیعة بال ول أنهـم ینتظـرون إمـامهم لیخـرج علـیهم مـن السـرداب .فـي
الح ی ة ،إن محمد بن عبد الوهاب ال یعت د بخروج الشیعة من الـدین فحسـب ،و إنمـا
یتهمهم بأنهم ینسبون الفحشاء إلی السیدة عائشة زوجة النبي األکـرم ،هـذا فـي
حین أن الشیعة تجمع علی عفة و طهارة جمیع زوجات النبي األکـرم .کمـا یـتهم
عبد الوهاب الشیعة بتحریف ال رآن الکریم بینما ال وجود لهذا األمر علی أرض الواقـع.
في هذه الورقة یحاول الکتاب رد اتهامات عبد الوهاب الواردة بشکل رئیسي فـي کتابـه
الرد علی الرافضة ،من خالل تحلیل ن ـدي ،و ذلـن لتعریـة اتهامـات محمـد بـن عبـد
الوهاب ضد الشیعة و فضحها.
الکلمات المفتاحیة :محمد بن عبد الوهاب ،التهمة ،الرد علـی الرافضـة ،الفاحشـة،
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Muhammad Ibn Abd al-Wahhab is one of those who have
tried to distort the image of Shiites by making unfounded
accusations against them. One of his accusations is that
Shiites believe that Imam Hassan (A.S) has no
descendants, so that they could consider Imam Mahdi
(A.S) as the descendant of Imam Hussein (A.S). While,
Shiites believe Imams are Divinely Chosen. And he also
attributes to the Shiites that, they are waiting for their
Imam to reappear from the basement. He not only
considers the Shiites outside the Islam but also accuse
them of believing in the fact that Aisha has committed
fornication, but Shiites have consensus on chastity of
wives of the Prophet (P.B.U.H). He accuses Shiites to
have distorted Quran and this is utterly wrong. In this
present writing we have analyzed and criticized these
accusations, most of which comes from the book “Risala
fi al-radd 'ala al-rafidah”, so that his unfounded
accusations are discredited.
Keywords: Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, accusation,
al-radd 'ala al-rafidah, prostitution, distortion of Quran.
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Abstracts

This research has been done in order to present a better
understanding of variations of Devine Unity and the
arguments of Wahhabites for restricting these variations.
Wahhabites have restricted these classifications into two
sets; one with two categories and the other with three
categories. And they believe that the rest of the Muslims
have a wrong perception regarding this issue. However, if
we analyze their argument for this restriction, we can
conclude that it is wrong and has some shortcomings. This
restriction contradicts with the principles of Salafism and
its methodology.
Keywords: Variations of Devine Unity, Tawhid arRububiyyah, heresy, Salaf (the early Muslims),
Wahhabites.

6

The term Ignorance is one of the key basic concepts used
in the Salafi Jihadism. The peak of the usage of this term
refers to the area after the Seyed Qutb’s time. A time that
had outcomes such as: the expansion of takfiri groups,
religious wars and Islamophobia in West, all of which
discredited Islam in the eyes of universal community and
showed Islam as a religion of violence. Some of the main
groups are, The Jama’at al-Muslimeen, The Jama’at alJihad , Al Qaeda, and ISIL. All of them have used the
concept of ignorance to achieve their own goals and make
certain rules such as takfir out of this concept. this concept
of ignorance used by these Salafi Jihadist groups and the
special way of making certain rules based on it have
caused irreparable damages such as massacre of innocent
Muslims, destruction and underdevelopment of Islamic
communities, civil wars, Islamophobia, to Islamic world.
Long years of repairing may only fix small part of these
damages.
Keywords: Salafi jihadist, ignorance, Jihad, takfir, Seyed
Qutb, Al Qaeda, ISIL.
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Abstracts

This writing analyses and compares the methodology of
the two sects, Duebandieh and Wahhabites regarding the
informative attributes of Allah. It will clarify the fact that
Wahhabites has his differences in its methodology with
that of Duebandieh. The methodologies are the following:
“formalism” which has been analyzed based on rejection
of anagogic interpretation and figurative expression,
validity of understanding of the early Muslims,
narrativism, and excommunication of the opponents from
the Sunni circle.
Keywords: informative attributes, anagogic interpretation,
methodology, Duebandieh, Wahhabites, figurative
expression, attributes of Allah.

4

Throughout history, the animosity of Wahhabites against
the Sunnis has been apparent and obvious. Wahhabis have
always, openly or secretly tried to do harm to the Islamic
sects. The instances of enmity and hostility of this
deviated sect against other sects should be well defined, so
that the ordinary people will not be deceived by their
widespread propaganda. In this writing we try to highlight
the animosities of Wahhabites against the Sunnis and
illustrate their true face.
Keywords: Wahhabites, sects, hostile encounter, open
method, secret method.

In the Ramadan 1434, after dominating some areas of
Islamic regions, an extremist group related to Salafi
Jihadist movement claimed Islamic caliphate and assigned
their own leader, Ebrahim ibn Awad Albaqdadi as the
caliph of Islamic world. This group, named by adversaries
as ISIL, considers the caliphate of Albaqdadi legitimate
based on the fact that he has been elected by the "Ahl alHall wa'l-Aqd." Furthermore, his dominance and control
over some parts of Iraq and Syria is considered as another
reason for his rightful caliphate. On the other hand, the
other Salafi-takfiri groups, they themselves having a very
extreme policy which makes them very close to ISIL,
have opposed this bold claim, and strongly have rejected
it. These opposing groups address ISIL as Kharijites and
the Dogs of the Hell and by rebutting their arguments and
putting forward evidences and reasons against this
claimed caliphate, try to prove them wrong and warn
Muslims not to join them.
Keywords: caliphate, Abubakr Baqdadi, ISIL, Islamic
State in Iraq and Levant.
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