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صفحات91-7:

جنایتاهی ث سعو
آل سعود دوره سوم خود را با کمک انگلستان بنا کردند و در ادامه به دامـان آمریکـای
کافر پناه بردند و در وابسـتگی بـه بـرب چنـان مـدهو

شـدند کـه اسـالمیت خـود را بـه

فراموشی سپردند .این خاندان در طول تاریخ نهچندان بلند خود بـه جنایـاو و خیانتهـایی
علیه مسلمانان دست زدند که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
جنایت و خیانت عبدالعزیز در قبال فلسطین
یکی از اسناد تاریخی نشان میدهد بنیانگذار عربسـتان سـعودی ،در دوران سـل نت
خود بدون داشتن هر گونه حق قانونی سرزمینهای فلس ینی را بـه دولـت انگلـیس اهـدا
کرده است! در سندی که اخیرا در برخی محافل رسانهای عربی منتشر شده و منسوب بـه
عبدالعزیز بن سعود ،بنیانگذار سل نت خاندان سعودی است ،آمده اسـت« :مـن سـل ان
عبدالعزیز بن عبدالرحمن السعود نزد سر پرسی کاکس ،نماینده بریتانیای کبیـر ،هـزار بـار
اذعـان داشـته و اقـرار کـردهام کـه هـی مــانعی از سـوی مـن بـرای اع ـای فلسـ ین بــه
شهروندان یهودی یا بیر از آنان ،هر طور کـه بریتانیـا صـالد بدانـد ،وجـود نـدارد و تـا روز
قیامت هم از این نظر عدول نخواهم کرد».
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حادثه  11سپتامبر
 33سپتامبر  ،2443تروریستهای القاعده برجهای دوقلوی نیویورک را منهدم کردند.
 .1این سند در همایش علمای حجاز در  23ژوئیه سال  3333و در مجله الحرس عربستان سعودی ،که وابسته بـه مخالفـان
حاکمیت بوده ،منتشر شده است.

این اقدام تروریستی با رهبری اسامه بن الدن و مشارکت  30جوان عربستانی و کمکهای
مالی برخی از شهروندان سعودی به القاعده همراه بود .این مسئله بهشدو اسالمهراسـی
و نفرو از مسلمانان را در برب گستر داد.
درخواست از آمریکای کافر برای حمله به ایران اسالمی
ن
نظـامی ایـاالو متحـده آمریکـا بـه
حملـه
عبدالله ،پادشاه پیشین سعودیها ،خواسـتار
ی

ایران و متوقفکردن برنامه هستهای ایران شد .او در آوریل  244۲به ریـان کروکـر ،سـفیر
ایاالو متحده در عراق ،و ژنرال دیوید پترائوس گفته بود «سر افعی را ق ع کنید».
حمایت از دولتهای فاسد منطقه
سال  2433خیز های میلیونی مردم مسلمان تونس ،مصـر ،اردن ،یمـن ،عربسـتان
در اعتراض به استبداد حاکمان و نقض حقوق بشر آباز شـد .معترضـان خواسـتار تشـکیل
حکومتهایی بر اساس تعالیم دین اسالم بودند .این خیز ها به بیداری اسالمی یـا بهـار
عربی شهرو یافت .در پی این خیز های مردمی ،زین العابدین بن علی و حسنی مبارک
و علی عبدالله صالح مجبور به فـرار و کنـارهگیـری از قـدرو شـدند .پادشـاه عربسـتان کـه
همواره از بروز جریانهای سیاسی مسلمان جلوگیری کرده است با خرو

مـردم مخالفـت

کرد .وی از تظاهرکنندگان مصری با تعبیـر «اخاللگـر» نـام بـرد و گفـت دولـت عربسـتان
سعودی با همه توانش در کنار دولت و مردم مصر خواهد ماند .بحرین و یمـن دو همسـایه
عربستان هسـتند .مـردم بحـرین و یمـن از حاکمـان وابسـته بـه آل سـعود ناراضـی بودنـد
سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

وخواستار تغییر در نظام حاکم شدند .عملیشدن خواستههای انقالبیـان ،قـدرو و امنیـت
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نظام سعودی را تهدید میکرد .شدویافتن اعتراضهای مردم در بحرین و یمن ،عربستان
را وادار به حرکت کرد  .نیروهای نظامی عربستان وارد بحرین شدند و به سرکوب قیام مردم
بحرین پرداختند .در یمن ،ارسال کمکهای نظامی بـه عبداللـه صـالح و رایزنـی بـا قبایـل
صاحب نفوذ یمن برای حمایت از عبدالله صالح در دستور کار عربستان قرار گرفت.

حمایت از تروریستها در عراق و سوریه
عربستان از ابتدای بروز جریانهای افراطی و تکفیری در سوریه و عـراق ،هـی گـاه از
دولتهـای ســوریه و عــراق حمایـت نکــرد ،بلکــه سیاسـتهایش در راســتای بقــا و تقویــت
جریانهای مخـالف ایـن دو کشـور بـوده اسـت .ایـن در حـالی اسـت کـه سـوریه همسـایه
اسرائیل است و دولت سوریه همواره از ارکان مقاومت و حامی فلس ین مظلوم بوده است؛
و مخالفت عربستان با دولت سوریه و حمایت از مخالفان این دولت موجب تداوم بحـران و
ضعف حاکمیـت سیاسـی سـوریه شـده اسـت .روشـن اسـت کـه وجـود سـوریه ضـعیف در
همسایگی اسرائیل ،ضامن آرامش اسرائیل و نوعی فرصت اسـت .بـدینترتیـب بـهسـادگی
میتوان همنوایی عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی علیه محـور مقاومـت را دریافـت.
عربستان یکی از چهار کشور عربی بود که رسما به داعش و جبهة النصـر کمـک مـالی و
سیاسی کرد.
خیانتی دیگر علیه فلسطین
بر اساس متن سندی که عنوان «بسیار محرمانه» بر روی آن درج شده و ویکیلیکس
آن را منتشر کرده ،کمیتهای بلندپایه با مشارکت نمایندگان وزاروخانههای دفـا ،،کشـور و
خارجه و نیروی هوایی و سازمان اطالعاو عربستان برای بررسـی موضـو ،پـیشگیـری از
استفاده ایران از حریم هوایی این کشور (در جنگ پنجاهروزه تابسـتان گذشـته) بـه منظـور
انتقال محمولههای کمکی به بزه از طریق سودان تشکیل شد .کمیته مذکور این موضو،
را بهتفصیل بحث و بررسی کرد و بر همین اساس ریاض تصمیم گرفت به بهانـه پیـروی از
ق عنامه سازمان ملل مبنی بر پـیشگیـری از رسـیدن هـر گونـه کمـک بـه بـزه ،بـا رژیـم

اندکی پس از افشای اسـناد یادشـده ،گفـت تلگرافهـای عربسـتان پـرده از چهـره رژیمـی

سرمقــاله

صهیونیستی همکاری کند و اجازه عبور هواپیماهای ایرانی حامل کمکهای انسانی برای
فلس ینیان ،از حریم هوایی عربستان را ندهد .جولیـان آسـانژ ،بنیـانگـذار ویکـیلـیکس،
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دیکتاتور برمیدارد که نهتنهـا رـرف سـال جـاری  344نفـر را گـردن زده ،بلکـه بـه عـاملی
تهدیدآمیز علیه خود و همسایگانش تبدیل شده است.
حمله بیرحمانه به یمن
ششم فروردین  ،3132کمتر از دو ماه پس از به قدرو رسیدن سلمان ،حمله عربستان
به یمن تحت عنوان عملیاو «طوفان کوبنده» کلید خورد و هواپیماهای عربستان چنـدین
نق ه از صنعا ،پایتخت یمن و دیگر نقاط را بمباران کردند .این حمالو بـه نحـوی صـورو
گرفت که رژیم صهیونیستی را هم روسفید کرد .سعودیها در این جنایاو خود هی آدابـی
را رعایت نکردند و در ماه رجب ،که جزء ماههای حرام محسوب میشود و بتپرسـتان هـم
در این ماهها جنگ و خونریزی به راه نمیاندازند  ،به حمالو وحشیانه خود ادامه دادند و
حرمت این ماه و همچنین حرمت مـاه مبـارک رمنـان را هـم حفـد نکردنـد .بـدینترتیـب
دامنه آتش و آشوب در من قه خاورمیانه گستردهتر شـد و آل سـعود همـان نقشـی را بـازی
کردند که آمریکا و صهیونیسم کارگردانی کرده بودند.

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

جانشین سردبیر
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صفحات91-99:

اعش؛ ثمره واهبیت

شــیخ احمــد توفیــق الــزین در ســال  3311در صــیدای لبنــان بــه دنیــا آمــد .ایشــان از
فارغالتحصیالن دانشگاه األزهر مصر اسـت .وی بـه مـدو  00سـال قنـاوو شـرعی
محاکم شرعی لبنان و امامت جمعـه مسـجد عمـری کبیـر صـیدا را بـر عهـده داشـت.
همچنین ،در تأسیس مرکـز تجمـع علمـای مسـلمین در سـال  33۲2مشـارکت کـرد و
اکنون رئیس هئیت امنای مرکز تجمع علمای مسـلمین لبنـان و عنـو مجلـس اوقـاف
اسالمی صیدا است .وی بهمنماه  3132در سفری بـه شـهر قـم در میـان محققـان و
دانشپژوهان مؤسسه داراالعالم حاضر شد و به پرسـشهای آنـان پاسـخ گفـت کـه در
ادامه به این پرسش و پاسخها اشاره میکنیم.

جایگاه اهل بیت در نگاه اهل سنت چگونه است؟

بسیار خرسندم کـه دربـاره محبـت و والء اهـل سـنت بـه ائمـه اطهـار (رضـی اللـه علـیهم
اجمعین) سخن بگویم .والی ما به امام علی ،والی ما به قرآن کریم است ،به گونهای کـه
ْ
ْ
پیامبر درباره ایشان میفرمایدَ « :ع ِلی َم َع ال ُق ْر ِآنَ ،وال ُق ْر ُآن َم َع َع ِلی» 1.معنای این حدیث این
است که اگر بخواهیم مستلزم به قرآن شویم الزم است از امام علی بافل نشـویم و از ایـن
جهت است که قرآن با علی است و علی با قرآن ،و معارضه با علـی ،معارضـه و محاجـه بـا
قرآن است .ما نسبت به سایر اهل بیت هم اینگونه هسـتیم .دلیـل آن هـم روایـاو پیـامبر
درباره آنان است و در خصوص حنرو زهرا هم ما احساس محبت و والء داریم.
آیا شاهدی هم بر این ادعا دارید؟

ابتدا از امام ابوحنیفه شرو ،میکنم .ایشان با زید بـن علـی بـود و نزدیـک بـه  24مشـکل
داشت که برای حل آنها و استفتاء به خدمت امام جعفر صادق رسیدند .این در حالی بـود
که صدها هزار نفر از اهل سنت پشت سر امام ابوحنیفه بودند .ایشان همیشه برای حـل و
فصل مباحث علمی ،حل مشکالو مردم ،احکام شرعی و  ...در حال تـردد بـا امـام جعفـر
صـادق بودنـد .همچنـین ،امـام مالــک ،کـه تـابعین بسـیاری در کشـورهای مختلــف دارد،
میگوید من همیشه به زیارو امام جعفر صادق و مراوده با ایشـان مـیرفتم .هـر وقـت بـه
زیارو ایشان میرفتم یا ایشان را در حال نماز میدیدم یا در حال تـالوو قـرآن و یـا اینکـه
روزه بودند .این تصریح امام مالک درباره امام جعفر صادق است.
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با توجه به این محبت ،پس ریشه اختالفات مذاهب اسالمی کجا است؟
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اختالف مذاهب با یکدیگر از جهت مباحث فقهی و اجتهادی است و نیز از جهت اخـتالف
زمانها و افکار و جامعه .مثال آیا در هزار سال پـیش تلفـن بـوده اسـت یـا نـهت تمـام اینهـا
م
م
م
َ َ َ ََ
َّ َ
َّ م م أ َّ َ َ
َدةذو حُرذُّ َم ذ أ
احتیاج به احکام شرعی دارد .اسالم امت واحـده اسـتِ  :إن ه ِذِ ِِ َُّذكم َُّذو ح ِ

 .1حاکم نیشابوری ،ابو عبدالله محمد بن عبدالله ،المستدرک علی الصحیحین ،ج ،1ص ،312تحقیق :مص فی عبد القـادر
ع ا ،بیروو :دار الکتب العلمیة ،ال بعة األولی 3233 ،ق 3334/.م.
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تمام این مذاهب اجتهادی هستند ،اما الزم است همگـی حـول امـت واحـده اسـالمی
اجتما ،کنند؛ و معنای آن این نیست که از این مذاهب مستغنی شویم و بگـوییم مـا امـت

واحدهایم .پس هی احتیاجی به این مذاهب نداریم ،بلکه جامعـه بـه ایـن مـذاهب احتیـاج
دارد ،و هر مـذهب بـرای حـل مسـائل و مشـکالو خـود بـه یـک سـری احکـام شـرعی و
اجتهاداتی احتیاج دارد که عدالت را محقق کند .این اجتهاداو یک سری امـور اساسـی و
ضروری است و مردم از ایـن اجتهـاداو در امـور و نیازهـای خـود اسـتفاده میکننـد .پـس
جامعه اسالمی نیاز به اجتهاداو و تعدد مذاهب دارد ،اما نباید الزمه تعدد این مذاهب این
باشد که ما را به تفرقه و نزا ،منجر کند .ایـن م لـب را بـا تمـام حـرارو و سـوختگی قلـبم
میگویم .هدف مذاهب اجتهادی مصلحت انسان است و اینکه اسالم ،دینی صـالح بـرای
تمام ازمنه و دین انسانیت و تمدن اسـت .پـس هـم اجتهـاد ضـروری اسـت و هـم بـال بع
مذاهب ضروریاند .اما نباید این مذاهب را حمل بر تفرقه و نزا ،کنـیم ،بلکـه بایـد بـا هـم
مشورو داشته باشیم .زیرا حتـی بـه خـود پیـامبر هـم ،کـه وحـی را از خداونـد دریافـت
َ

م

َ

میکرد ،امر شده بود در کارها با مردم مشورو کندَ  :حش ُِّح أم أُه ِِف َدأل أَّ ِر.
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آیااا جواماا اسااالمی کنااونی واقعااا بااه مساائله وحاادت اسااالمی توجااه دارنااد و
اختالفاتشان در حد مسائل اجتهادی است؟

خیر .متأسفانه جمعیت مسلمانان جهان را ،کـه یـک میلیـارد و  244میلیـون نفـر هسـتند،
متشتت و متفرق از همدیگر ،و ضعیف و ذلیل میبینیم .کافی اسـت نگـاهی بـه فلسـ ین
بیندازید .از جریان فلس ین  64سال میگذرد و اسرائیل ما را ذلیل و خار میکند و کرامـت
 .2سوره ال عمران ( ،)1آیه .342
 .3سوره ال عمران ( ،)1آیه .341
 .4سوره انفال ( ،)۲آیه .27

 .5سوره ال عمران ( ،)1آیه .303
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ما را ،بهخصوص در قدس ،زیـر پـا میگـذارد .چـون قـدس و مسجداالقصـی فقـ بـرای
فلس ینیان اهمیت ندارد ،بلکـه مسجداألقصـی مخـتت تمـام امـت اسـالمی اسـت .امـا
یهودیها ،که بیش از  32الی  31میلیون نفـر نیسـتند ،در مقابـل چشـمان یـک میلیـارد و
چهارصد میلیون مسلمان ،از ورود مسلمانان به این مسجد ممانعت میکننـد .ایـن نتیجـه
تشتت و تفرقه مسلمانان است .حال آنکه همین بـرب و اروپـا ،کـه در جنـگ جهـانی دوم
میلیونها نفر از آنها کشته شدند ،اکنون با هم متحدند و از مصالح خود مراقبت میکنند.
شما علت این تفرقه بین مسلمانان را در چه چیزی میدانید؟

اولین دلیل تفرقه آنها ،مربوط بـه زعیمـان و مسـئوالن آنهـا اسـت .زیـرا خـود را بـه یهـود،
صهیونیسم و آمریکا فروختند و هر آنچه از طرف صهیونیسم و آمریکا به آنها دستور برسـد
اجرا میکنند .آمریکا و صهیونیسم به جهت مصالح خودشان میخواهند ،همانند وضعیت
فعلی ،ما همچنان متشتت و متفرق باقی بمانیم تا در ضعف باشیم .آنهـا تمـام منـابع مـا را
متالشی کردهاند و نفت ما را دزدیدهاند و بر ما مسل شدهاند .این برنامه راهبرد آنها است.
ما از طریق زعما و مسئوالنمان تنعیف شدهایم و به فالکت افتادهایم.
دیدگاه شما درباره جریانهای تکفیری به وجودآمده چیست و ریشه این جریانهاا
را در کجا میبینید؟

فلسفه آنها از اساس از وهابیت است؛ و بر اساس دیدگاه وهابیت ،فق خودشان مسـلمان
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هستند و مابقی همه کافرند و مسلمان نیستند .بنده معتقدم داعش ثمره وهابیت است و از
طریــق رئــیس و مؤســسشــان اســرائیل برنامــهریزی میشــود .عربســتان از زمــان دولــت
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عبدالعزیز اقرار به بودن اسرائیل در فلس ین داشـتهاند و ایـن داعشـیها ،همانگونـه کـه
شیعه را تکفیر میکنند ،اهل سنت را نیز تکفیر میکنند.

چه راهکاری برای مقابله با جریانهای تکفیری ،همچون داعش ،وجود دارد؟

داعــش اســالم را دینـی خشــن ،بــیرحم و اهــل خــونریزی میدانــد ،در حــالی کــه قــرآن
َ َ َ أ َ أ َ َ َّ َ أ َ َ م أ َ َ
میفرمایــد :حَّذذُّ ُملذذِنُِّ ِإال مًذذو َلعذذُّ ِ

َ ؛ 1و مــا هــی رحمتــی بــین داعــش و تکفیریهــا

نمیبینیم .این کار آنها برنامهای است برای بربیها ،تـا بـه آنهـا بگوینـد اصـال بـه اسـالم
نزدیــک نشــوید .چــون اســالم دیــن قتــل و کشــت و کشــتار و جریمــه و  ...اســت .تمــام
برنامههایی که آنها دنبال میکنند از طرف صهیونیسم است و با امـوال وهابیـت پشـتیبانی
میشود .در حال حاضر ،ما نیاز به فرماندهی اسالمی م مئنی داریم ،و افرادی چون بنده
کفایت نمیکنند که در خ بههای نماز جمعـه خـود ایـن م الـب را بیـان کننـد و کشـاندن
مباحث در مساجد هم مکفی نیستند ،بلکه م لوب دولت اسـالمی و رهبـری و قیـادو آن
است؛ مثال دولت اسالمی ای که دارای والیت فقیه باشد و م لوب شورای بین مسـلمانان
جهان؛ و همه حول آن دولت جمع شوند .اما متأسفانه در جهان هی گونه اجتماعی وجـود
ندارد و حال امت اسـالمی در حـال حاضـر نامسـاعد اسـت .تمـام امیـد مـا امـروز بـه امـام
خامنهای است که ولی فقیه و رهبری هستند و بهناچار بایـد در جهـان اسـالم رهبـری کـه
متولی بر جهان باشد داشته باشیم ،مثل رهبری در جمهوری اسـالمی کـه از حیـث اینکـه
ولی فقیه است الزماالتبا ،باشد .معنای این حرف ابدا این نیسـت کـه بـه تمـام مسـلمانان
جهان بگوییم با این کار بیایید شیعه شوید ،بلکه شافعیها ،احناف ،و مالکیهـا همگـی در
دایره امت اسالمی جمع شوند و تحت رهبری واحدی باشند.
نظر شما درباره آلسعود و کارهایی که انجام میدهد چیست؟

آلســعود در نتیجــه سیاســتهایی کــه ملــک عبــدالعزیز بــرای آنهــا ترســیم کــرده اســت

سیاستها کار خود را پیش میبرند و تمام اموال دولتهای اسالمی را در خدمت آمریکـا و
سیاستهای آنها ضایع میکنند .این اموال ،اموالی هستند که در یمن خرج میشـوند .آیـا
 .1سوره انبیاء ( :)23آیه .346
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منسجماند .از جمله این سیاستها تعامل و همکـاری بـا انگلسـتان اسـت؛ و در خصـوص
وجــود دولــت اســرائیل در خاکهــای فلس ـ ین اعتــراف تــام کردهانــد و آل ســعود بــا ایــن
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این اموال ،اموال امت اسالمی نیستت آیا این اموال عبدالعزیز است که از پـدر بـه ار
بــرده اســتت! ایــن امــوال و زمــین بــرای مســلمانان اســت کــه متأســفانه در جنگهــا و
تفرقهافکنیها بین مسلمانان خـرج میکننـد تـا رضـایت صهیونیسـم را جلـب کننـد .بنـده
میگویم :ای گـروه علمـا! چـه کسـی دولـت آلسـعود را تأسـیس کـردت مگـر انگلیسـیها
نبودندت آن هم با عقد قراردادی که بین ملک عبـدالعزیز و انگلسـتان بسـته شـد ،بـه ایـن
شکل که آلسعود تحت حمایت آنها قرار گیرند و بگذارند اسرائیل در زمینهـای فلسـ ین
باقی بماند.
در سوریه ،همانند عراق ،یمن و  ،...از طرف آمریکـا و صهیونیسـم چنـین برنامـهریزی
شده است که تمام سرزمین های عرب را از بین ببرند و اعراب را پراکنده و از هم گیسـخته
و ضعیف کنند .اموال عربستان ،بهخصوص پولهای نفت و گاز آنها ،کجا استت مگـر نـه
اینکه در بانکهای آمریکایی استت آیا این بانکها میخواهنـد ایـن افـراد پولهایشـان را
خرج اسالم و  ...کنندت! در حالی که این پولها در جنگهـای یمـن ،سـوریه و بیـره دارد
خرج میشود .از این جهت است که باید در مقابل آنها متحد شویم و مردم را در خصـوص
این مسائل م لع و بیدار کنیم .در گذشـته ،دیـدیم کـه در جنـگ جهـانی دوم ،کشـورهای
اروپایی ،بهخصوص انگلیس ،از بـین رفتنـد ،امـا االن مـیبینیم کـه ایـن کشـورها بـا هـم
متحدند و به دنبال سی ره پیدا کردن بر تمام جهان هستند .اما ما مسلمانان به هی وجه با
هم متحد نیستیم.
مشکل امروز مسلمانان را در چه میدانید؟
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امروزه شبکههای ماهواره ای شیعه و سـنی وجـود داد کـه مرکـز آنهـا در اروپـا و انگلسـتان
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است؛ شبکههای اهل سنت که سب شیعه میکنند و شبکههای شیعه که سب اهل سنت
میکنند و در یپس آنها آمریکا ،انگلستان و صهیونیستها قرار دارنـد و نیـز پولهـای نفتـی
که خرج آنها میشود .باید گفت اسالم م لقا خواستار چنین مباحثی نیست و به وحـدو و
اخوو بین مسلمانان دعوو میکند .زیرا تمام مسـلمانان بـه خـدا ،کتـاب خـدا و رسـولش
ایمان دارند .اسالم نهی از این سبها و دشمنامها میکند .ایـن شـبکهها بـه نفـع مصـالح

کفار و یهود کار میکنند .از علما خواستاریم که با اینها مواجهه کنند و پایبنـد بـه وحـدو
اسالمی باشند .در حال حاضر ،باید مشکالتمان را در مواجهه با اسرائیل و جهان بشناسیم
و واقعیت جهان اسالم ،ایران ،پاکسـتان ،عـالم عربـی و  ...را بـدانیم و بعـد از آن ،احکـام
شرعی را که موافق وحدو اسالمی هستند ،در تمام جهان اسالم پایهگذاری کنیم و هـی
کس را به تفرقه و سب و شتم و لعـن دعـوو نکنـیم .در جهـان اسـالم ،مـذاهب اسـالمی
عدیده ای وجود دارد که فقهی و شرعی و عقایدی هستند و الزمه آن این است که بـا هـم،
به همان نحو که کتاب خدا بیان کرده ،متحد شویم و روشی برای مواجهه با تکفیر داشـته
باشیم .همچنین ،باید پیروزی جریان فلس ین در دستور کار ما باشد ،همانگونه کـه امـام
خمینی گفته است اسرائیل بدهای سرطانی است که باید از بین برود .پس مـا بایـد بـا هـم
رو از بین رفتن این بده سرطانی را بیابیم.
آینده داعش را چگونه میبینید؟ آیاا در عاراق و ساوریه پیاروز خواهناد شاد؟ کادام
کشورهای منطقه به آنها کمک میکنند؟ تا چه وقت در منطقه حضور خواهند داشت؟

ما باید به این موضو ،نگاهی عام داشته باشیم ،نه نگاهی جزئی .داعش ،جبهه النصـر و
دیگر گروههای تکفیری ،بخشی از کارهای سیاسی جهان را تشکیل میدهنـد .هـدف اول
داعش ،ترسیم چهرهای خشن از اسالم و خدمت به صهیونیسم ،آمریکـا و دیکـر کشـورها
است .مسئله دیگر این است که نقشـه آمریکـا و صهیونیسـم ایـن اسـت کـه داعـش را بـه
مناطق مختلف بفرستند و خود مثال برای از بین بردن آنها به آن کشورها وارد شوند .مـثال
در جریــان ســوریه قصــد آمریکاییهــا از بــین بــردن کــل ســوریه بــود؛ چــه داعــش و چــه
بیرداعش .همینطور در عـراق کـه میخواسـتند آن را تجزیـه کننـد .دخالتشـان در دیگـر

برای از بین بردن خودشان تسخیر میکنند .اموال عربستان و دیگر کشورها بـرای از بـین
بردن اعراب تسخیر میشود ،اما نهایتا خود را از بین خواهند بردو این اموال سـبب از بـین
رفتن سعودیها و اماراو میشود.

داعش؛ ثمره وهابیت

کشورها نیز با همین قصد است؛ در حالی که از اموال خیلـی از کشـورهای خلـیر بـرای از
بین بردن این کشورهای اسالمی استفاده میشود .از کودنبودن اعراب است کـه خـود را
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هدف از این کارها از بین بردن سرزمینهای اعراب بر اساس برنامـههای یهـود اسـت.
یهــود در جهــان بــر ســه چیــز ســی ره دارنــد .3 :بانکهــای بــرب و حتــی تمــام جهــان؛
 .2مهمترین م بوعاو جهان (به طـوری کـه بـا تمـام دنیـا بـر اسـاس سیاسـتهای خـود
مواجهه میکنند)؛  .1برنامههای سیاسی جهان ،که بر اساس خ مشـی یهـود اسـت .بـه
این صورو که مثال یهود در انتخاباو آمریکا تأثیرگذار است و آنها نمیتوانند و نمیخواهند
از خ وط یهود دوری کنند .بهعالوه ،در تمام کارهای یهود افراد و دولتهایی هسـتند کـه
با آنها همکاری میکنند .این برنامه سیاسی ،اقتصادی ،و م بوعاتی اروپا و آمریکا است و
تاکنون بیر از برنامههای امام خمینی برای مقابله با آنها هی برنامه دیگری وجود نداشـته
است .امام در همان هفتههای اول بعد از تشکیل دولت اسـالمی شـرو ،بـه طـرد تجمـع
اسالمی و وحدو اسالمی کردند و گفتند نه شرقی و نه بربی؛ یعنـی نـه مارکسیسـت و نـه
بیره ،و فق اسالم مهم است.
آیا کشورهای عربی در واق برنامهای برای مقابله با صهیونیسم و غرب ندارند؟

خیر .در تمام کشورهای اسالمی ،همچـون پاکسـتان ،افغانسـتان ،انـدونزی ،مـالزی و ...
هی گونه برنامهای برای مقابله با اسـرائیل و بـازپسگیـری فلسـ ین وجـود نـدارد .در ایـن
کشورها فق راهر اسالم ،مثل نماز و روزه وجود دارد ،اما خبری از برنامههای اسـالمی و
وحدو بین آنها نیست .داعش یکی از نقشهها برای جهـان اسـالم و مسـلمانان اسـت کـه
برای از بین بردن چهره اسالم تشکیل شده است.
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با توجه به اینکه شما چند روز گذشته در ایران به برخی از مناطق اهال سانت سافر
کردید ،نظرتان درباره اهل سنت ایران چیست؟
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اهل سنت در ایران ،بهترین و راحتترین اهل سنت در جهان هستند و این به دلیل آزادی
آنها در انجامدادن امور مذهبی و التزام به اسالم و مـذاهب اسـالمی اسـت .مـا مـیبینیم
یکی از بزرگترین مساجد اهل سنت جهان در زاهدان بنا شده است .بنـده در خ بـه نمـاز
جمعه مولوی عبدالحمید حاضر شدم و دیدم که چه آزادانه جمعیت دهها هزار نفری بـرای
شرکت در نماز جمعه آمده بودند و در کمال آزادی خ بهها خوانده شد.

شبکههای ماهوارهای اعالم میکنند که اهل سنت در ایران مظلوم واقا شادهاند؟
نظر شما چیست؟

باید گفت اهل سنت در تمام عالم اسالمی (بیر از ایران) مظلوم واقع شدهاند ،در حالی که
اهل سنت در ایران از نظر آزادی بهترین اهل سنت در تمام عـالم اسـالمی هسـتند .اهـل
سنت در ایران به دلیل آزادی و احکام شرعی که در آن جـاری میشـود از دولـت اسـالمی
ایران متشکرند .همچنین ،بابت بنای مساجد و دیگر مراکز اسالمی که دارند متشکرند ،در
حالی که در خارج از ایران اهل سنت به این شکل آزاد نیستند .لذا در ایران هی فرقی بین
سنی و شیعی وجود ندارد و این را هـم در سیسـتان و بلوچسـتان و هـم در دیگـر اسـتانها
دیدیم .ما در شیراز در ضیافت شیعیان بودیم و به مساجد شافعیها رفتـیم و میدیـدیم کـه
شافعیها در مساجدشان نماز میخوانند .اما در خـارج از ایـران آنچـه میشـنویم سیاسـتی
است که از طرف اسرائیل و آمریکا طراحی شده و بر اساس آن میکوشند بـا ایجـاد تفرقـه
بین مسلمانان ،آنها را ضعیف و پراکنده کنند .آنها میگوینـد ایـن دشـمنیها بـین شـیعه و
سنی است نه بین اسالم و یهود؛ و نیز میگویند اسرائیل بـرای اهـل سـنت دولـت دوسـت
است و مشکل اسالم در شیعیان است.
در آخر اگر نکته یا نظری دارید بفرمایید؟

ما برای مقابله با هجمههای صهیونیستی ،صـلیبی و آمریکـایی در دنیـای اسـالم نیـاز بـه
تعامل با همه مذاهب داریم .االن تعامل بین مسلمانان و مقابله با برب بین علما ،حکام و
مردم گم شده است ،حال آنکه باید از تمام اجتهاداو مذاهب برای اتحاد و تعامل اسـتفاده
کنیم .ما باید از تمام ائمه و صحابه ابرار برای رسیدن بـه مقصـود و هـدفمان بهـره ببـریم.
مثال امام ابوحنیفه ،که از شاگردان امام صادق بودنـد ،بـرای رسـیدن بـه حکـم شـرعی بـا

م ردکردن مشکالو به دنبال حل آن باشند.
والسالم علیکم و رحمة الله

داعش؛ ثمره وهابیت

همدیگر تعاون و همکاری میکردند .ما نیز بایـد بـر همـین اسـاس قـدم بـرداریم؛ بـه ایـن
صورو که علمای األزهر ،لبنان ،نجف ،قم و  ...با هم تعامل و همکاری داشته باشند و بـا
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خالفت از یدگاه الفیه جها ی
*

چکیده

جریان سلف نیه جهـادی ،گرایشـی افراطـی از سـلفیه اسـت کـه در نـیم قـرن گذشـته بـا

برداشتهای تند از برخی افکار سید ق ب رهور کرده و مبنای فکری گروههایی ماننـد
القاعده ،داعش و  ...قرار گرفتـه اسـت .گروههـای سـلف نیه جهـادی بـا فهـم ناقصـی از
حقیقت اسالم و با شعار بازگشت به عزو اولیه مسـلمانان و مبـارزه بـا سـی نره فرهنـگ
برب بر جوامـع اسـالمی ،در پـی احیـای خالفـت اسـالمی هسـتند تـا بـه گمـان خـود
حاکمیت و عبودیت خداوند و عدالت اجتماعی در جوامع بشری را محقق کنند .آنـان بـا
اجتهادگرایی افراطی ،حکومتهای موجود را حکومـت جـاهلی مـیداننـد و حاکمـان و
مردمی را که راضی به حکومت آنها هستند تکفیر میکنند .سپس برای نجـاو مـردم از
بردگــی حکومتهــا پیــروان خــود را بــه هجــرو تربیــب مــیکننــد تــا پــس از تمرکــز و
قدرویافتن ،به جهاد با مخالفان خود برخیزند و خالفت اسالمی را برپا کنند.
کلیدواژهها :سلفیه جهادی ،سید ق ب ،خالفت ،تکفیر ،جهاد ،حاکمیت و عبودیت.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی.
morteza19mohiti@gmail.com

مقدمه
دوران حکومت طالیی مسلمانان در اندلس اسالمی ،یادآور شکوه و عزو صدر اسالم
بود .تا قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی نیز پیروان مکتب خلفا ،خأل حکومت اسالمی را
احساس نمیکردند ،اما با فروپاشی سل نت عثمانی از یـک سـو ،و اسـتیالی دولـتهـای
بربی بر سرمایه های مسلمانان که همراه با نفوذ فرهنگ بیگانه به مرز و بوم اسالمی بود،
از سوی دیگر ،بعنی متفکران مسلمان مانند سید جمالالدین اسدآبادی ،محمـد عبـده و
حسن البنا ،در پی مبارزه با بـرب زدگـی و احیـای حکومـت اسـالمی برآمدنـد و بـه منظـور
تحقق امت واحده اسالمی ،گامهایی در راستای تقریب بین مـذاهب اسـالمی برداشـتند و
فعالیت سیاسی حزبی را آباز کردند ،اما با ن
بلبـه تعصـباو قـومی بـر ارز هـای دینـی در
1
جامعه اسالمی ناکام ماندند.
در نیمه دوم قرن بیستم گروههایی از جوانـان مصـری ،کـه ابلـب گرایشهـای سـلفی
داشتند ،با تأثیرپـذیری از اندیشـههای انقالبـی سـید ق ـب ،از فعالیـت آرام حزبـی فاصـله
گرفتند و با ایـده ایجـاد حکومـت اسـالمی ،حرکتـی افراطـی را بـر پا ن
یـه تکفیـر و جهـاد بنـا
گذاشتند ،اما تال های ایـن حرکـت افراطـی ،نتیجـهبخـش نبـود ،و بسـیاری از رهبـران
فکری اخوانالمسلمین به ش ن
یوه حسن البنا ،یعنی مدارا با حکومت ،بازگشتند و گروهی نیز
بر اجرای عملیاو نظامی برای احیای خالفت تأ کید کردند که نتیجهای جز ایجـاد فنـای
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نــاآرام اجتمــاعی نداشــت 2.ایــن حرکــت جهــادی ،کــه گامهــای نخســت خــود را در مصــر
برداشت ،در سالهای اخیر به جریانی فکری تبدیل شده و با انتشـار در بیشـتر کشـورهای
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اسالمی ،باعث ناامنی و بروز مشکالو فراوانی شده است .امـروزه بـا توجـه بـه نابسـامانی
اوضا ،کشورهای من قـه ،ضـروری اسـت مبـانی فکـری سـلف نیه جهـادی دربـاره چرایـی و
چگونگی خالفت اسالمی بررسی شود تا از یک سو به کیفیت تعامل با این جنبشها واقف
شویم و با تعدیل عقاید آنان ،از هدر رفتن نیروی عظیم انسانی پیشگیری کنیم و از سـوی
 .1عماد ،عبدالغنی ،الحرکات االسالمیة فی الوطن العربی ،ج ،3ص.76- 72
 .2همان ،ج ،3ص.73

ن
یکپارچـه
دیگر با آسیبشناسی ایـن جریانهـا و اصـالد آن ،راه را بـرای تحقـق حکومـت
اسالمی ،فرا روی تمام مسلمانان جهان هموار سازیم.
بخش اول؛ مفاهیم و مبانی فکری
مفهوم «سلفیه جهادی»

از آنجا که اص الد «سلف نیه جهادی» اص الد جدیدی است ،تعـاریف مختلفـی از آن
داده شده ،اما بهترین و جـامعتر ین تعریـف را عبـدالغنی عمـاد 1دارد .وی میگویـد سـلف نیه
جهادی ،به گروههایی از سلفیه گفته می شود که مدارا و تساهل با حاکمان موجود و تغییـر
تدریجی افکار مردم برای ایجاد خالفت را نپذیرفتهاند و جهاد و عملیاو نظـامی را تنهـا راه
2
احیای خالفت اسالمی میدانند.
آنان با فهم ناقصی از اسالم ،جهاد را بر هر چیز مقدم میدارند و برای برپایی خالفـت
اسالمی ،با مخالفان خود ستیز میکنند .از نظر آنان ،تمام مسلمانان بـه دلیـل پـذیر یـا
سکوو در برابر فرهنگ برب و حاکمانی که به «بیر ما انزل الله» حکم میکننـد ،کـافر و
عدو قریب( 3دشمن نزدیک) خوانده میشوند و آمریکا و اسرائیل ،عدو بعید (دشـمن دور)
نام دارند.

4

مفهوم «خالفت»

خالفت در اص الد ،به معنـای نیابـت از پیـامبر اکـرم در اداره تمـام امـور دینـی و
دنیوی جامعه است ،کـه از آن بـه «امامـت کبـری» نیـز تعبیـر میشـود .در واقـع امامـت و
خالفت ،معنایی نزدیک به هم دارند با این تفاوو که کاربرد امامت عام اسـت و امامـت در

 .2همان ،ج ،3ص.3۲

 . 3درباره دشمن نزدیک و دور بین سلفیه جهادی اخـتالف اسـت .القاعـده ،کـه یکـی از گروههـای جهـادی اسـت ،آمریکـا و
اسرائیل را دشمن نزدیک میداند.
 .4فرمانیان ،مهدی ،تاریخ تفکر سلفیگری ،ص.23- 2۲

خالفت از دیدگاه سلفیه جهادی

 .1عبدالغنی عماد ،نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی و مدیر مرکز بررسیهای جریانها و حرکاو اسالمی در مصر است.
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نماز یا یک علم را نیز شامل میشود ،اما خالفت ،به معنای امامت کبری و ریاست جامعـه
اسالمی است 1.رشید رضا ،که از متفکـران سـلفی معاصـر اسـت ،ایـن تعریـف را از کـالم
تفتازانی و ماوردی نقل ،و آن را تأیید میکند.
در بیان ارتباط خالفت با حکومت نیز بایـد گفـت تشـکیل حکومـت اسـالمی بـه جـای
2

خالفت اسالمی اندیشه ای بود که پس از انحالل خالفت عثمـانی و تبـدیل سـرزمینهای
این امپراتوری به کشورهای کوچـک م ـرد شـد تـا بـا تشـکیل دولـتشـهرهای اسـالمی
نبود خالفت بزرگ اسالمی را تا حدودی جبران کند.
خسارو ی

3

مبانی فکری سلفیه جهادی
مبانی فکری سلف نیه جهادی ،که امروزه آبشخور جریانهای افراطی مانند داعش شـده
است ،نقش مهمی در ترسیم اهداف و راهکارهای آنان برای ایجـاد خالفـت اسـالمی دارد.
از اینرو الزم است مهمترین مبانی فکری آنان ارزیابی شود.
انحصار حاکمیت و عبودیات بارای خداوناد؛ مهامتارین مبناای فکاری سالفیه
جهادی

ارتباط مسئله حاکمیت خداوند با خالفت اسـالمی را ابـواالعلی مـودودی در نیمـه اول
قرن بیستم وارد مباحث اجتماعی و سیاسی کرد .از نظر او ،توحید ،رسـالت و خالفـت سـه

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

رکن اصلی دین اسالم است و حکومت فق حق خـدا اسـت .وی هـدف از ایجـاد خالفـت
اسالمی را عملکردن به موجباو رضایت خداوند میدانست 4.سـید ق ـب ،متفکـر بـزرگ
سلف نیه جهادی نیز با تأثیرپذیری از مودودی ،در جـایجـای آثـار حاکمیـت خداونـد را از

24

بارزترین ویژگیهای الوهیت و اساس دین معرفی کرد و با مقایسه نظامهای فکری بشـری
 .1عبد الرحمان ،محمود ،معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهیة ،ج ،3ص.2۲2
 .2رشید رضا ،محمد ،الخالفة او االمامة العظمی ،ص.36

 .3جعفریان ،رسول « ،پیش به سوی حکومت اسالمی» ،در :مجله شهروند ،اردیبهشت .31۲6
 .4مودودی ،ابواالعلی ،نظام الحیاة فی االسالم ،ص.24- 33

با شریعت اسالم ،قـوانین الهـی را کـه تبلـور حاکمیـت خداونـد اسـت ،دارای برتـریهـای
منحصر به فرد دانست که عبارواند از:
 .3مبدأ الهی دارد و م ابق با نیازهای ف ری بشر است.
 .2به صورو اصول کلی و البته قابل تفصیل بیان شده است.
 .1شامل مصالح فرد و جامعه و اساس حکومت است.
 .2بر اساس ارز های اجتماعی بنا شده که قابل پیشرفت است.
از اینرو سید ق ب رویآوردن به تعالیم اسالم را تنها راه سعادو بشر قلمداد میکنـد
و میگوید هر کس از پیش خود

1

ادعای حـق حاکمیـت بـر مـردم داشـته باشـد ،ادعـای

الوهیــت کــرده اســت 2.معیــار حاکمیــت از نظــر او ،هــوا و هــوس ،عقــل بشــری ،ملیــت،
انسانبودن یا اجتماعیبودن نیست ،بلکه تنها معیار حاکمیت ،سخن خدا و پیامبر او است
که اصل اولی دیـن ،یعنـی پـذیر عبودیـت خـدا اسـت 3.بـر همـین اسـاس ،سـید ق ـب
ع بودیت خداوند را شامل تمام موجوداو عالم بیب و شهود در دنیا و آخرو دانسته و آن را
ن َ َ
َ أ م َ َ َّ
4
قاعده اساسی تمام تصـوراو اسـالمی میدانـد و در تفسـیر آیـه فذَ َح َم م ذال ال يمَّنذون ةذ
َ

َ

م

َ

أ

َ م

َ

م

أَ

ِ

َ َ
شج َ َ م أ َّ
م
أ َ َ َ م َّ َ َ
يََ
م
يت َح َیسذِ مُوَد َ أس ِذِ ََمی؛« 5به پروردگارو قسم،
يهَن ُث ال يجدحَد ِف ُنف ِس ِه ةرجُّ ّمُّ قض
مُوک ِفَمی ر
ِ
ِ

آنان مؤمن محسوب نمیشوند ،مگر اینکه در اختالفهایشان بـه حکـم تـو گـردن نهنـد و
راضی به حکم تو باشند» میگوید خداوند افرادی را که با نام مسـلمان در جامعـه اسـالمی
زندگی میکنند و به شهادتین اقرار دارند ،اما حاکمیت خداوند به معنـای پیـروی از قـوانین
6
الهی را نپذیرفتهاند و از قوانین بشری تبعیت میکنند مسلمان نمیداند.

 .2همو ،مقومات التصور االسالمی ،ص.3۲3
 .3همان ،ص.364
 .4همان ،ص.۲3

 .5سوره نساء ( ،)2آیه .70

 .6سید ق ب ،مقومات التصور االسالمی ،ص.373

خالفت از دیدگاه سلفیه جهادی

 .1سید ق ب ،نحو مجتمع االسالمی ،ص.1۲
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سید ق ب با بیان اینکه جاهلیت امروز ،حاکمیت را به بشـر واگـذار کـرده و عـدهای از
آنها را معبـود عـدهای دیگـر سـاخته اسـت ،ایـن حکومتهـا را حکومـت کفـر میدانـد و
میگوید هـدف اسـالم و اسـاس دعـوو همـه انبیـای الهـی ،تحقـق حاکمیـت و سـل نت
1
خداوند در همه شئون زندگی بشر ،و بندگی انسان در برابر او است.
سید ق ب رسیدن به عدالت اجتماعی را یکـی از اساسـیترین نتـایر تحقـق حاکمیـت
خداوند در زمین میداند و با تکیه بر این م لب که اسـالم برنامـه کامـل زنـدگی و هـدایت
برای همه بشریت است ،میگوید اسالم فق هدایت صرف نیست ،بلکه پدید ن
آورنده باور به
معنویت و حامی ضـعیفان و دشـمن رالمـان اسـت .تبعـیض و بـیعـدالتی بـا رود اسـالم

2

ناسازگار است و اجرای قوانین اسالم ضـامن گسـتر عـدالت در جامعـه انسـانی اسـت.
منظور از عدالت اجتماعی ،فق عدالت در اقتصاد نیست ،بلکه اسالم ،عـدالت انسـانی را
به ارمغان میآورد که بر دو رکن محکم استوار است؛ یکی ،قلـب و وجـدان انسـان کـه بـر
مدار تقوا کار کند؛ و دیگری ،قانون گذاری صحیح در محـی اجتمـا ،،کـه بـه ایجـاد یـک
نظام اجتماعی متعادل میانجامد 3و پیدایش چنین عـدالتی در گـرو ایجـاد نظـام حکومـت
4
اسالمی است.
پس از سید ق ب و با رهور سلف نیه جهـادی ،اندیشـههای وی رونـق بیشـتری گرفـت.

ایمن الظواهری ،رهبر فکری القاعـده نیـز بـا تأییـد اندیشـه سـید ،حاکمیـت را اصـلیترین
ویژگی الوهیـت خداونـد مـیدانـد 5و میگویـد توحیـد ،جـدا از حاکمیـت شـریعت نیسـت.
همچنین ،ابومحمد مقدسی ،از رهبران فکری سلف نیه جهادی ،توحید و حاکمیـت خداونـد

6
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 .1همو ،معالم فی الطریق ،ص 20و 32؛ بن الدن ،اسامه ،النزاع بیین ککیام س سیعوا والمسیلمین ،ص ،2در سـایت منبـر
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التوحید والجهاد.
 .2همان ،ص27؛ ق ب ،سید ،نحو مجتمع االسالمی ،ص.07
 .3سید ق ب ،عدالت اجتماعی ار اسالم ،ص 37و .36
 .4همان ،ص.332

 .5الظواهری ،ایمن ،اعزاز رایة االسالم ،ص ،3در :سایت منبر التوحید والجهاد.

 .6همو ،الکتاب الجامع لکلمات و رسائل الشیخ ایمن ،ص ،3در :سایت منبر التوحید والجهاد.

را اصل اصول دین و هدف آفرینش و بعثت انبیا میداند که همه نزا،هـا در دنیـا بـرای آن
صورو گرفته است 1.سلفیهای جهادی با چنـین مبنـای فکـری ،و بـا توجـه بـه وضـعیت
موجود جهان اسالم ،که از نظر آنان حاکمیت بارز کفر اسـت ،احیـای خالفـت اسـالمی را
ضرورو میدانند.
ضرورت احیای خالفت اسالمی

از نظر سلف نیه جهادی ،احیای خالفت اسالمی تنها راه برای تحقـق حاکمیـت خداونـد
است .مودودی ،که تأثیر زیادی بر افکـار سـلف نیه جهـادی داشـته اسـت ،خـأل وجـود یـک
حکومت یکپارچه اسالمی را بهخوبی احساس کرده و مشکل جوامـع بشـری معاصـر را نـه
عبادو اصنام و اوثان ،بلکه تندادن به حاکمیت حاکمان فاسـد میدانـد 2.محـور اندیشـه
سیاسی -اجتماعی سید ق ب نیز ایجاد حکومت الهی بر مبنای قوانین اسالم بـود .او نیـز
فقدان رهبری الهـی را اساسـیتـرین مشـکل جامعـه جهـانی قلمـداد کـرده ،بـرای تحقـق
3
حاکمیت خداوند ،بر احیای امت اسالمی تأ کید میکند.
عبدالســالم فــرج ،رهبــر گــروه «الجهــاد» ،لــزوم ایجــاد خالفــت اســالمی را اجمــاعی
میداند 4و میگوید ن
اعاده خالفت اسالمی از اوامر خداوند است و بـر هـر مسـلمان واجـب
است برای تحقق آن ،از هی تالشی دریغ نکند.
بــنالدن؛ از رهبــران القاعــده ،نیــز بــا استشــهاد بــه روایــاو نبــوی ،تنهــا راه اجــرای
5

دستورهای دینی در جامعه را برپایی دولـت اسـالمی میدانـد 6.چنانچـه عبداللـه عـزام ،از
رهبران القاعده ،برپایی خالفت در زمین را واجب شرعی میداند 7و ابوقتاده فلس ینی ،که
 .1ابو محمد المقدسی ،التوکید والجهاا ،ص ،2در :سایت منبر التوحید والجهاد.
 .3ق ب ،سید ،نشانههای راه ،ص.3- 3

« .4ولقد أجمع المسلمون علی فرضیة إقامة الخالفة اإلسالمیة»...؛ عبدالسالم فرج ،محمد ،الجهاا فریضة الغائبة ،ص.0
 .5همان ،ص.1

 .6بنالدن ،اسامه ،توجیهات منهجیة  ،1ص ،7- 1در :سایت منبر االتوحید والجهاد.

 .7نک :.عزام ،عبدالله ،االسئلة واالجوبة الجهاایة ،در :سایت منبر االتوحید والجهاد.

خالفت از دیدگاه سلفیه جهادی

 .2مودودی ،ابواالعلی ،نظریة االسالم و هدیة فی السیاسیة ،ص.33
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یکی از رهبران فکری سلف نیه جهادی است ،میگوید مسـئله دولـت در دیـن الهـی جایگـاه
مهمی دارد و بدون آن اسالم بر پا نمیشود و ثمرهای نـدارد 1و برپـایی دولـت اسـالمی بـه
حکم قرآن و سنت ،واجب شرعی است.
ذکر این نکته نیز مهم است که سلف نیه جهادی ائـتالف بـا سـایر احـزاب بـرای تشـکیل
2

حکومت را با حاکمیت الهی در تعارض میبیند .عبدالله عزام چنـین ائتالفـی را بـه دولتـی
3
تشبیه میکند که رئیس آن ابوجهل و نخستوزیر پیامبر باشد.
بخش دوم؛ راهکارهای سلفیه جهادی برای احیای خالفت
سیر کلی

قبل از بیان راهکارهای سلفیهای جهادی برای تحقق خالفت ،سیر کلـی راهکارهـای
آنان برای تحقق خالفت را بیان میکنیم.
برنامه متفکران سلف نیه جهادی برای احیای خالفت را میتوان در دو مرحله بیان کـرد:
مرحله مفهومسازی و مرحله م یدانی .آنان ابتدا با توسعه مفهوم اجتهاد در دین ،خـود را در
جایگاه اسالمشناس قرار دادند و با مراجعه به رواهر متون دینی و ت بیق وضعیت کنـونی
جامعه با تـاریخ صـدر اسـالم ،اوضـا ،نابسـامان امـت اسـالمی را تحلیـل کردنـد 4.از نظـر
سلفیهای جهادی ،عامـل اصـلی ایـن نابسـامانی ،فسـاد حکـام و سـی ره بـرب بـر بـالد
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اسالمی است که آن نیز معلول فقدان حاکمیت خداوند بر بشر اسـت 5.آنگـاه تنهـا راهحـل
این بحران را بازگشت به بندگی خدا و حاکمیت او دیدند که فق با ایجاد خالفت اسـالمی

28

 .1ابو قتاده فلس ینی ،الجهاا واالجتهاا ،ص ،21در :سایت منبر االتوحید والجهاد.
 .2همان ،ص.323

 .3عزام ،عبدالله ،التامر العالمی ،ص ،33در :سایت منبر االتوحید والجهاد.

 .4رفعت ،سید احمد ،النبی المسلح ،ج ،3ص 73و 64؛ ادعای اجتهاد به صرف م العـه چنـد کتـاب از سـوی شـکری احمـد
مص فی.
 .5سید ق ب ،نشانههای راه ،ص337؛ المقدسی ،ابومحمد ،الکواشف الجلیة فی کفیر الدولیة السیعوایة ،ص ،2در :سـایت
منبر االتوحید والجهاد.

محقق میشود 1.آنان عملکرد پیامبر اسالم در تبدیل جامعه جاهلی به جامعه اسـالمی
را الگوی خود قرار دادند 2و بر اساس اجتهاد خود ،جوامع موجود را جوامع جاهلی خواندنـد
و حاکمان و هر کس را که راضی به حکومت آنان باشد تکفیـر کردنـد 3.سـپس همفکـران
خود را به هجرو از بالد کفر (جوامـع موجـود) و ایجـاد جماعـت پیشـتاز توحیـدی دعـوو
کردند 4و در اجرای این برنامه ،بر جهاد و خشونت تکیه کردند 5.البتـه بایـد گفـت در میـان
متفکران سلف نیه جهـادی  ،سـید ق ـب تربیـت دینـی افـراد جامعـه را از ارکـان ایجـاد نظـام
اسالمی میدانست ،اما پس از وی ،بـیش از آنکـه بـه مقولـه تربیـت توجـه شـود ،جهـاد و
خشونت به کار رفت.
ن
ن
برنامه سلفیه جهادی عبارواند از:
ارکان
بازکردن باب اجتهاد

با اینکه اجتهاد از مباحثی است که دین اسالم به آن تربیـب کـرده اسـت ،امـا ابلـب
اهل سنت در این خصوص ،برخالف امامیـه ،بـر تقلیـد از ن
ائمـه سـلف تأ کیـد مـیکردنـد و
اجتهاد در دین را برای خود روا نمیدانستند ،تا اینکـه ابـنتیمیـه ،مسـئ نله لـزوم اجتهـاد بـر
6

مبنای رجو ،به رواهر متون دینی و فهم سلف را م رد کرد 7.سلفیهای جهـادی نیـز بـا
الهام از تفکر ابنتیمیه ،مفهـوم اجتهـاد را وسـعت دادنـد تـا آرا و افکـار خـود را در پوشـش
اجتهاد ،مشروعیت ببخشند و راه را برای به دست گرفتن رهبری فکری جوانان مسلمان و
ایجاد خالفت اسالمی هموار کنند.
 .1رفعت ،سید احمد ،النبی المسلح ،ص.32۲

 .2سید ق ب ،معالم فی الطریق ،ص 10و .17
 .4همو ،نشانههای راه ،ص.331

 .5رفعت ،سید احمد ،النبی المسلح ،ج ،3ص.312
ُ ِّ َ
َ َ ٌ ِّ َ َ َّ ْ
ََ َ ََ
ِّ
 .6فل ْوال نف َر یمن کل یف ْرق ٍة ِّم ْن ُه ْم طآ یئفة ل َیتفق ُهوا یفي الد یین؛ سوره توبه ( ،)3آیه .322

« .7ومن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعین وتفسیرهم إلی ما یخالف ذلک کان مخ ئا فی ذلک ،بل کان مبتدعا وإن کان
مجتهدا مغفورا له خ ؤه»؛ ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،مجموع الفتاوی ،ج ،31ص.173

خالفت از دیدگاه سلفیه جهادی

 .3همو ،مبانی تفکر اسالمی ،ص.13

29

رهبران سلف نیه جهادی در بحث اجتهـاد و تقلیـد از مبـانی سـید ق ـب فراتـر رفتهانـد و
داشتن شرای حداقلی را برای اجتهاد کافی میدانند .بـه همـین دلیـل ،ابلـب مجتهـدان
آنان ،فاقد تحصیالو دینی کافی هستند و کتاب معتبری در موضوعاو دینـی ننوشـتهاند،
چنانچه در انجمنهای علمی یـا هیئتهـای افتـائی کشـورهای اسـالمی ،عنـو نیسـتند.
حتی بعنی از رهبران آنان ،صرف آشنایی بـا ادبیـاو عـرب و فهـم رـواهر متـون دینـی را
برای اجتهاد کافی میدانند 1،چنانچه صالح سریه ،رهبر حزب التحریر ،با دعوو بـه تفکـر
دینی و نهی از جمود بر سخنان فقها ،معتقد است یکی از مشکالتی که از قرن سوم تا بـه
امروز گریبانگیر علمای اسالم شده ،بفلت از سـخنان پیـامبر و اعتمـاد بـه رأی رجـال
دین است .او آثار فقها ،اصولیان ،مفسران و صوفیان را مملو از احادیث جعلی میداند.
صدور حکم هجرو و جهاد ،تکفیر مسـلمانان ،و تحـریم بعنـی آداب و رسـوم ملـی و
2

بینالمللی از پیامدهای چنین اندیشهای است.

3

جاهلیخواندن دولتها و ملتهای موجود

ن
ورطـه
سید ق ب رویگردانی جامعه از الوهیت و حاکمیت خداوند را ،فـرو بلتیـدن در
جاهلیت مینامد که به اشکال مختلف و نظامهـای متعـدد در جامعـه بشـری رهـور کـرده
است .از نظر او ،مردمی که راضی به حاکمیت قوانین بشری بـر جامعـه شـدهاند ،فرقـی بـا
حکام فاسد ندارند و همه در صفت جاهلیت ،شـریک هسـتند و اسـالم را از اسـاس قبـول
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ندارند و اسالم نیز حق موجودیت بـرای آنهـا قائـل نیسـت 4.از نظـر سـید ق ـب ،احیـای

10

 .1ایمن الظواهری در پاسخ به یکی از افراد القاعده که میپرسد «آیا اجتهاداو مجاهدین که گاهی با سنت ق عی تعارض دارد
اعتبار شرعی داردت» بدون هی ردی بر این اجتهاداو ،میگوید« :انصاف م لوب است»؛ الظواهری ،ایمن ،الکتیاب الجیامع
لکلمات ،...ص ،2۲6سایت منبر االتوحید والجهاد.
 .2رفعت ،سید احمد ،النبی المسلح ،ج ،3ص 17و .16
 .3همان ،ص.16

 .4سید ق ب ،مبانی تفکر اسالمی ،ص.13

خالفت اسالمی و تحقـق حاکمیـت خداونـد بـدون مبـارزه و از بـین بـردن جوامـع جـاهلی
امکانپذیر نیست.

1

همچنین ،صالح سریه ،از رهبران فکری سلف نیه جهادی ،با استناد به دالیلی از کتاب و
َ َ َ َ ه َم َ
مم أ
ن
َّ أ أ
م َ
َ
ذذُّ ُرذذُف م
همــه
حن 2حکومتهــای
َدّلل فک أحل ِاذذال ُه َدلمذ ِذُّفر
ســنت ،ماننــد آیــه َ حَّذذن
ْ يَم ذ
ِ

کشـورهای اسـالمی را کــافر و جوامـع اسـالمی را جــوامعی جـاهلی مینامـد 3.وی حنــور
مشترک مردان و زنان در اماکن عمومی ،آشکارا دشنامدادن بـه خـدا و دیـن ،تـرک علنـی
فرائض اسـالم ،وجـود شـراب و قمـار و زنـا ،گسـتر دروغ و فسـاد و حیلـهگری را نشـانه
جاهلیت ایـن جوامـع برمیشـمارد 4.از نظـر رهبـران معاصـر سـلف نیه جهـادی ،ماننـد ایمـن
الظواهری نیز جاهلیت ،یک دوره خاص تـاریخی نیسـت ،بلکـه هـر حکـومتی کـه بـر پایـه
5
امیال بشری اداره شود حکومت جاهلی است.
تکفیر مخالفان

سلفیهای جهادی پس از بازکردن باب اجتهاد ،مفـاهیمی ماننـد «جهـل» و «کفـر» را
توسعه دادند و جوامع موجود را جاهلی خواندند و پیـروان خـود را بـرای ایجـاد یـک تشـکل
ن
مرحلـه بعـد،
انقالبی و اصـالدگـر بـه هجـرو از جوامـع موجـود ،دعـوو کردنـد .آنـان در
حاکمیت دولتهای فاسد را خروج از جاده توحید و عامل اصلی ذلت مسلمانان دانسـتند و
با تکفیر حکومتهـا و مخالفـان خـود راه را بـرای مراحـل عملـی حرکـت خـود ،کـه همانـا
هجرو و جهاد برای تحقق خالفت است ،گشودند.

6

 .2سوره مائده ( ،)0آیه 20؛ و هر که م ابق آیاو الهی داوری نکند ،آنها حقا ستمگرند.
 .3رفعت ،سید احمد ،النبی المسلح ،ج ،3ص.24
 .4همان ،ص.23

 .5الظواهری ،ایمن ،اعزاز رایة االسالم ،ص ،37در :سایت منبر االتوحید والجهاد.
 .6رفعت ،سید احمد ،النبی المسلح ،ج ،3ص.11

خالفت از دیدگاه سلفیه جهادی

 .1همو ،نشانههای راه ،ص.62

11

سلفیهای جهـادی بـه قـدری دا ن
یـره کفـر را گسـتردهاند کـه ابلـب مسـلمانان را در بـر
میگیرد .شرک و کفر نزد سلفیهای وهابی شامل عباداو و عقاید فردی ،مانند توسـل بـه
اولیا ،نذر ،شفاعت ،زیارو قبور ،و  ...میشود ،اما شرک و کفری که سلفیهای جهادی به
آن معتقدند تقریبا همه شئون زندگی فردی و اجتماعی شخت را در بر میگیرد.
از نظر سلفیهای جهادی ،پیروی از اندیشـههای نـو یـا گرویـدن بـه مکاتـب فکـری و
فلسفی ،عنویت در احزاب سیاسی ،و اشتغال در اداراو و سازمانهای دولتی چنانچـه در
جهت اهداف و منافع گروههای سلفی نباشد منجر به کفـر شـخت میشـود 1.آنـان همـه
دولتهای اسالمی ،از جمله دولت مصر ،را کافر میدانند 2و هر گونه حمایـت از دولـت یـا
همکاری با آن و حتی اجرای قـوانین دولتـی را ممنـو ،کردهانـد 3.همچنـین ،سـازمانها و
کشورهای اسالمی را به سبب اتخاذ رو ها و قوانینی بیر از قوانین کتاب و سـنت ،کـافر
تلقی میکنند و این کفر جدید را شدیدتر از کفر مشرکان عصر جاهلیت میپندارند.
عبدالسالم فرج با ت بیق اوصاف سالطین مغول بر حکام کشورهای اسالمی ،آنـان را
4

کافر میداند و جهاد در مقابل ایشان را از واجباو شـرعی مـیشـمارد 5.صـالح سـریه نیـز،
قواعدی را برای «تکفیر» مردم به کار میبندد که عبارواند از:
قاعده اول :ایمان به خدا مقتنی پذیر نظام و شرایع الهی اسـت .حـال اگـر بشـر از
ن
برنامه الهی ،که خداوند برای او مقرر کـرده ،سـر بـاز زنـد و درصـدد قانونگـذاری و
اجرای
ن
ترسیم برنامه جدیدی برای زندگی باشد کافر میشود.
قاعده دوم :اسالم ،دین کاملی است و کسی که بخشی از آن را بپذیرد و بخـش دیگـر
سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

را رها کند کافر است.
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 .1همان ،ص.22- 22
 .2همان ،ص.13

 .3همان ،ص 21و .22
 .4همان ،ص.11

 .5عبدالسالم فرج ،محمد ،فریضة الغائبة ،ص.31- 33

قاعده سوم :ایمان شامل سه رکن است :باور قلبی ،اقرار زبانی ،و التزام عملی؛ کـه بـا
از بین رفتن هر کدام از این ارکان ،میتوان اشخاص را به کفر محکوم کرد و ریختن خون
فرد کافر و مصادره اموال وی حالل است.
ن
توسعه مفهوم کفر ،هر حاکمی را کـه بـا
اسامه بن الدن نیز ،به پیروی از سید ق ب ،با
1

دولتهای بیرمسلمان همکاری کند یا اهتمام کامل به اجرای حداکثری قوانین اسالم در
2
کشور نداشته باشد کافر میخواند و قیام علیه او را واجب میداند.
روشن است که بر اساس این قواعد کمتر کسی از اتهام کفر ،بری خواهد بود .در واقع،
ن
حربـه تکفیـر ،جـوازی
اندیشهها و آرای سلفیهای جهادی این نکته را تصدیق میکند که
برای انجام هر گونه عملیاو جهادی است .آنان بافلاند از اینکه رسـول خـاتم ،ایمـان
افراد را با دو کلمه (شهادتین) میپذیرفت و آن را حاکی از باور باطنی آنان میدیـد .از ایـن
رو از مسائل کالمی و فقهی و امثال اینها نمیپرسید.

3

تحقق جماعت پیشتاز و ترغیب به هجرت

از دیگر مراحل عملی حرکت سلف نیه جهادی ،تربیب پیروان خود بـه هجـرو از بـالدی
است که زیر نظر حکام بیراسالمی اداره میشود و مردم در آن بـالد قـادر بـه ارهـار دیـن
خود نیستند 4.سید ق ب پس از بیان راه عالج خروج از بندگی بشـر در برابـر بشـر ،تحقـق
جمعیتی پیشتاز با تربیت قرآنی را م ـرد میکنـد و هجـرو از جوامـع جـاهلی را ،کـه «دار
الحرب» مینامد ،برای تحقق چنین جماعت پیشتازی الزم میداند 5.عبدالسالم فـرج نیـز
در رسـاله الفریضیة الغائبیة بحـث هجـرو از «دارالکفـر بـه داراالیمـان» و جهـاد را م ــرد

 .2سید ق ب ،معالم فی الطریق ،ص32؛ بن الدن ،اسامه ،النزاع بین ککام س سیعوا والمسیلمین ،ص ،2در :سـایت منبـر
التوحید والجهاد.
 .3سبحانی ،جعفر ،مجموعه مقاالت کنگره تکفیر ،ج ،3ص.33
 .4رفعت ،سید احمد ،النبی المسلح ،ج ،3ص.312

 .5سید ق ب ،نشانههای راه ،ص 336 ،337و .323

خالفت از دیدگاه سلفیه جهادی

 .1رفعت ،سید احمد ،النبی المسلح ،ج ،3ص.23- 22

11

میکند 1،و تحقق خالفت اسالمی را متوقف بر وجود هستههای اولیهای (تعبیر دیگری از
همـان جماعــت پیشـتاز) میدانــد کــه ایــن جماعــت بایــد دولــت اســالمی تشــکیل دهــد.

2

همچنین ،ایمن الظواهری ،رهبر القاعده ،با نقل سخنان سید ق ب ،تمام جوامـع امـروزی
را به دلیل اجرانکردن شریعت خداوند جوامـع جـاهلی نامیـده و کفـر آنـان را بـاالترین کفـر
خوانده است و بر عقال واجب دانسته که از آنان دوری (هجرو) کنند.

3

استفاده ابزاری از جهاد

سلفیهای جهادی ،که آرمـان خاتمـه دادن بـه بنـدگی بشـر در برابـر بشـر را منـوط بـه
تشکیل خالفت اسالمی میدانند 4،پس از تکفیر مخالفان و هجرو از بالد کفـر ،از جهـاد
به مثابه تنها ابزار بـرای سـرکوب مخالفـان بهـره میبرنـد .در تفکـر سـلف نیه جهـادی حتـی
میتوان جهاد را فراتر از راهکار ،بلکه بخشی از عقاید و مبانی آنهـا دانسـت ،چنانچـه سـید
ق ب جهاد در اسالم را نـه ابـزار تحمیـل عقیـده ،بلکـه بخشـی از طبیعـت برنامـه اسـالم
میداند که برای آزادکردن انسانها از یوغ بندگی بیرخدا به کار میرود .از نظـر او ،روشـن
است که حاکمکردن قوانین خدا در زمین ،بـا تبلیـغ و نصـیحتکـردن حکـام فاسـد میسـر
5
نمیشود و باید در این راه جهاد کرد.
عبدالسالم فرج ،رهبر گروه الجهاد مصر نیز ،جهاد را واجب عینی میداند و مـیگویـد
جهاد تنهـا راه و بهتـرین رو بـرای اعـتالی توحیـد و برپـایی دولـت اسـالمی اسـت 6.او
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مجاهدان بیردانشمند بسیاری را که از زمان پیامبر تاکنون سـبب عـزو و پیـروزی اسـالم
شدهاند ،بر دانشمندان األزهر برتری میدهـد و دربـاره دلیـل ایـن برتـری میگویـد هنگـام
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 .1عبدالسالم فرج ،محمد ،الفریضة الغائبة ،ص.310 - 32۲

« .2وإعالن الخالفة یعتمد علی وجود النوا وهی الدولة اإلسالمیة»؛ همان ،ص.0
 .3الظواهری ،ایمن ،اعزاز رایة االسالم ،ص ،1در :سایت منبر التوحید والجهاد.
 .4سید ق ب ،نشانههای راه ،ص.62
 .5همان ،ص 62و .67

 .6عبدالسالم فرج ،محمد ،الفریضة الغائبه ،ص.21

هجوم ناپلئون به مصر ،دانش علمای األزهر سودی نبخشید ،پس برندهترین سالد بـرای
رویارویی و مقابله با کفار ،جهاد است نه علم! البته وی درصدد تحقیـر قـدر و ارز علـم و
علما نیست ،بلکه نظر این است که نباید فـرایض الهـی را بـا پـرداختن بـه امـوری مثـل
1
طلب علم ،ترک کرد!
همچنین ،عبدالله عزام ،جهاد را تنها ضامن حفد شعائر الهی و بندگی خدا میدانـد و
َ َ َ َ ه َم َ
2
مم
َ َ َّ أ أ
ذُّ ُرذُف م
َدّلل فک أحل ِاذال ُه
بر آن تأ کیـد میکنـد .او بـه پیـروی از ابـنتیمیـه ،آیـه حَّذن
ْ يَمذ
ِ
أ

م َ
حن 3را بر مسلمانانی ت بیق میکند که بر اساس عاداو و قوانینی که امرای آنان
مذُّفر
َدل
ِ

وضع کردهاند زندگی میکنند .آنگـاه کفـر همـه حکومـتهـای اسـالمی معاصـر را نتیجـه

میگیرد و آنان را مـانع تحقـق حکومـت اسـالمی مـیپنـدارد و جهـاد علیـه آنـان را واجـب
4
میشمرد.
ابومحمد مقدسی هم با استناد به سخن ابنتیمیه ،که قـوام دیـن را بـه هـدایتگری و
جهاد میداند ،مینویسد« :ما میخواهیم محبوبترین اصل را ،که همان توحید است ،بـا
قویترین راه ،یعنی جهاد ،یاری کنیم تا توحید در زمین اقامه شود».
همین موضع فکری در نوشتههای ابوبصیر طرطوسی نیز ،که یکی از رهبـران فکـری
5

داعش است ،دیده میشود .او در پاسخ به کسانی کـه جهـاد علیـه نظامهـای فاسـد بـرای
تحقق خالفت اسالمی را نقد میکنند میگوید« :این اعتراض مخالفان در واقع اعتـراض
به خدا و پیامبر و رد حکم شرعی است که قیام امت ،علیه رهبران کفـر و طغیـان را واجـب
6
کرده است».

 .2السیرة الذاتیة للشیخ عبدالله عزام ،مقدمه ،در :سایت منبر التوحید والجهاد.
 .3سوره مائده ( ،)0آیه .22

 .4عزام ،عبدالله ،العقیدة و اثرها فی بناء الجیل ،ص ،71در :سایت منبر التوحید والجهاد.
 .5مقدسی ،ابومحمد ،التوکید والجهاا ،ص ،2در :سایت منبر التوحید والجهاد.

 .6طرطوسی ،ابو بصیر ،أسباب فشل بعض الحرکات الجهاایة فی عملیة التغییر ،ص ،3در :سایت منبر التوحید والجهاد.

خالفت از دیدگاه سلفیه جهادی

 .1رفعت ،سید احمد ،النبی المسلح ،ص.310
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سلفیهای جهادی  ،جهاد هجومی (ابتدایی) را مانند جهاد دفاعی واجـب دانسـتهاند و
آن را وس ن
یله نشر اسالم میشمرند 1.ابوقتاده فلس ینی جهـاد را بـاالترین مظهـر قـدرو ،و

اجتهاد را وس ن
یله رسیدن به معرفت میدانـد و میگویـد« :ارتبـاطدادن قـدرو بـه معرفـت،
ن
2
منجر به تشکیل سل ه فراگیر میشود» .وی با استناد به روایت نبوی «ما ترک قوم اجلهاا

إال ذ َّلوا» ترک جهاد را سبب ذلت ،و خروج از ذلت را در گرو جهاد میداند 3.ابوقتاده ،جهـاد
را تنها راه احیای خالفت اسالمی قلمداد مـیکنـد و آن را واجـب میدانـد ،و در رد تعامـل
مسالمتآمیز با جامعه جاهلی میگوید جهـاد باعـث تولیـد ثـروو در جامعـه میشـود ،چـه
اینکه پیامبر فرمود« :رزق من در سایه نیزهام قرار داده شـده اسـت» ،پـس دسـتیـابی بـه
رهبری حقیقی ،در ررف صحیح آن واقع میشود که همان جهاد در راه خدا است.
ابوحمزه مهاجر ،از دیگر متفکران داعش ،نیز معتقد است هر موحـدی بایـد بدانـد کـه
4

جهاد برای اعاده خالفت اسالمی ،وریفه خ یری است که راهی جز آن نیسـت 5.ابـوعمر
سیف ،از دیگر رهبران گروههای جهادی ،مینویسـد« :فإن دولة االسالم قامت فتی ع ت
النبی صلی الله علیه وسلم بالکتاب والج اد ،ولن تقوم متر خرترإ ال بالکتتاب والج تاد،
ومن خراد قیام ا بغیرهما فق ضل السبیل»؛ «دولت اسالمی در زمان پیامبر بر پا ن
یـه قـرآن و
جهاد ایجاد شد و بار دیگر نیز ایجاد نمی شود مگر با تکیه بر قـرآن و جهـاد ،و هـر کـس از
6
راهی جز این راه درصدد ایجاد آن باشد گمراه است!».
ن
سلفیهای جهادی با فهمی ناقت از اسالم ،مسئله «تحقق حاکمیت خداوند بر بشر»

را م رد کردند و برای تحقق آن مبـارزه بـا سـی نره فرهنـگ بـرب بـر بـالد اسـالمی را در
سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19
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 .1عبدالسالم فرج ،محمد ،الفریضة الغائبة ،ص.27

 .2فلس ینی ،ابوقتاده ،الجهاا واالجتهاا ،ص ،2در :سایت منبر التوحید والجهاد.
 .3همان ،ص.۲

 .4همان ،ص.72

 .5ابوحمزه مهاجر ،الدولة النبویة ،ص ،0در :سایت منبر التوحید والجهاد.

 .6سیف ،ابوعمر ،رسالة إلی العلماء وطالب العلم والتجار ،ص ،1در :سایت منبر التوحید والجهاد.

النصره و  ،...که ابلب متأثر از اند ن
یشه ضدشـیعی وهابیتانـد ،رویکـرد فرهنگـی -مـذهبی
آنان ا نحراف بیشتری یافت و کشتار مسلمانان ،جای مبارزه با برب را گرفت.
نتیجه
تفکر سلف نیه جهادی با سردادن شـعار احیـای حاکمیـت خداونـد در پـی ایجـاد خالفـت
اسالمی است .آنان با انحراف از آموزههای اسالمی و فقدان درک درست از مفاهیم دینی،
مانند ایمان و شرک ،و با رعایتنکردن شرای اجتهاد ،حاکمان و مردم کشورهای اسالمی
را تکفیر میکنند و بالد مسلمانان را دارالکفر مینامنـد .سـپس هجـرو از ایـن کشـورها و
جهاد با مخالفان خود را تنها راه ایجاد حکومت اسالمی میشمرند.
حرکت سلف نیه جهادی از یک سو با ترسیم چهـرهای خشـن از اسـالم در خـدمت پـروژه
اسالمهراسی با مدیریت برب قرار گرفته است و از سوی دیگر ،با روشنکردن آتش جنگ
در من قه ،باعث تفرقه ،ویرانی و ایجاد ناامنی شده است.

خالفت از دیدگاه سلفیه جهادی

11

مناب
 .1قرآن کریم.
 .2ابراهیمنژاد ،محمد ،داعش ،قم :دار االعالم لمدرسة اهل البیت 1131 ،ش.
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،مجموع الفتاوی ،مدینة نبویة :مجمع الملک فهد1111 ،ق.
 .1جعفریان ،رسول« ،پیش به سوی حکومت اسالمی» ،در :مجله شهروند ،اردیبهشت .11۳۱
 .5رشید رضاّ ،
محمد ،الخالفة او االمامة العظمی ،بیروت ،دار الطلیعة ،بیتا.
 .1رفعت ،سید احمد ،النبی المسلح (ج  =1الرافضون) ،لندن :ریاض الریس للکتب والنشر.1331 ،
 .۱سید قطبب ،عددال اتتمداعی دا امدال  ،ترجمبه :سبید هبادی روبرو شباهی ،قبم :کلببه شبروق،
11۱3ش.
 .۳ببببببببببببببب  ،مبانی تفکر امالمی ،ترجمه :ابوبکر حونزاده ،تهران :احوان11۳۱ ،ش.
 .3ببببببببببببببب  ،معالم فی الطریق ،قاهره :االتحاد االسالمی العالمی ،بیتا.
 .11ببببببببببببببب  ،مقومات التصوا االمالمی ،قاهره :دار الشروق ،الطبعة الثالثة13۳۳ ،م.
 .11ببببببببببببببب  ،نحو المجتمع االمالمی ،قم :دار الکتاب االسالمی1113 ،ش.
 .12ببببببببببببببب  ،نشانههای ااه ،ترجمه :محمود محمدی ،تهران :امیرکبیر11۱۳ ،ش.
 .11عبد الرحمان ،محمود ،معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهیة ،دمشق :صفحات للدراسات والنشبر،
2113م.
ّ
 .11عبد الوالم فرج ،محمد ،الجهاد فریضة الغائبة ،قاهره :بینا13۳1 ،م.
 .15عماد ،عبد الغنی ،الحرکات االمالمیة ،بیروت :مرکز دراسات الوحدة العربیة2111 ،م.
 .11فرمانیان ،مهدی ،تاایخ تفکر ملفیگری ،قم :دار االعالم لمدرسة اهل البیت1131 ،ش.
 .1۱مجموعه مقاالت کنگره تریانهای تکفیری ،به کوشش :مهدی فرمانیان ،قم :دار االعالم لمدرسة
اهلالبیت1131 ،ش.
 .1۳مودودی ،ابواالعلی ،نظریة االمال و هدیة فدی السیامدة والقدانون والدمدتوا ،بیبروت :مؤسوبة
الرسالة1313 ،م.
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19. https://archive.org/details/BarnamagMenbarAlTawheedWaAlJehad
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صفحات65-91:تاریخ دریافت9911/19/93:تاریختأیید9911/11/96:

رب سی الفیگری ابن ابی العز با تأكید رب «شرح العقیدة الطحاوةی»
*

چکیده
شرح العقیدة الطحاویة ابن ابی العز حنفـی بـیآنکـه نـامی از ابـنتیمیـه ببـرد ،تفکـراو
ابنتیمیه را انعکاس داده است .این کتاب سبب گستر تفکراو سـلفی در بـین برخـی
مذاهب اسالمی شده است .در این مقاله ،ضمن اثباو راب ه ابن ابی العز با ابـنتیمیـه،
شاخصـــههای ســـلفیگری وی را بررســـی کـــردهایم .ایـــن شاخصـــهها ،کـــه همـــان
شاخصههای فکری ابنتیمیه است ،در سه بخش تنییق مفهوم سلف ،توسعه مفهـوم
عبادو و تغییر مفهوم اجتهاد است .هر یک از این شاخصهها مناقشاو جدی دارد .این
شاخصهها نهتنهـا از دیـد آیـاو و روایـاو مـردود اسـت ،بلکـه حتـی بـا برخـی از مبـانی
سلفیها نیز در تعارض است.
کلیدواژهها :شرد العقید ال حاویة ،ابن ابی العز ،سلفیگری ،عبادو ،تقلید.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد کالم اسالمی.
s.a.3131@chmail.com

مقدمه
سالیانی است که واژه «سلفیت» در مجامع علمی مسـلمانان وارد شـده اسـت .سـلفیت
مرامی است که ضمن انتساب خود به صـحابه و مابعـد ایشـان ،قرائـت جدیـدی از اسـالم
عرضه کرده و حتی در بسیاری از مواقع ،بهراحتی به دیگر مسـلمانان نسـبت شـرک و کفـر
میدهد .قرائتها و عملکرد این گـروه منجـر شـده اسـت چهـرهای خشـن و بـیمن ـق از
اسالم جلوهگر شود .بیشک راهیابی کتب سلفیها به مـدارس علمـی مسـلمانان ،یکـی از
مهمترین عوامل گستر این دیدگاه است .از جمله کتب سـلفیهـا ،کـه توجـه عـدهای را
برانگیخته ،شرح العقیدة الطحاویة است .کتاب مذکور مهمترین کتاب ابن ابی العز حنفی
است که تفکراو ابنتیمیه را به صورو منظم عرضه کرده است.
وهابیت بر این کتاب تأکیـد دارد بـه گونـهای کـه مـتن درسـی دانشـکدههای شـریعت

عربستان است 1و در سالهای اخیر نیز علمـای سـلفی اهتمـام ویـژهای بـه آن داشـتهاند.
کســانی همچــون عبــدالعزیز بــن عبداللــه بــن بــن بــاز ،ناصــرالدین البــانی ،احمــد شــاکر،
عبــدالرزاق العفیفــی ،عبداللــه الترکــی و الشــیخ شــعیب األرنــؤوط 2هــر کــدام بــا تحقیــق و
تعلیقههای جداگانهای این کتاب را منتشر کردهاند .حتی سلفیهـای جهـادی نیـز بـه ایـن

کتاب توجه داشتهاند ،به طوری که ابوبصیر طرطوسی ،که یکی از نظریهپردازان اصلی این
3
گروه است ،این کتاب را برای بیان عقاید انتخاب کرده است.
نکته دیگر اینکه شرح العقیدة الطحاویة ،که در برخی مراکز علمی ایران تدریس میشـود،
با تعلیقه البانی و بنباز 1است 2.نگارنده معتقد است با توجه به اینکـه ابـن ابـی العـز هـی گـاه در
سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19
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40

 .1الراجحی ،عبد العزیز بن فیصل ،قمع الدجاجلة ،ج ،3ص.330
 .2نک :.جمعی از محققان ،جامع الشرود والتعلیقاو العلمیة علی شرد عقید ال حاویة.
 .3نک :.ال رطوسی ،ابوبصیر ،تهذیب شرح عقیدة الطحاویة ،در:
www.abubaseer.bizland.com/books.htm؛ وی در مقدمه کتابش تصریح میکند فراگیری این کتاب ،انگیزه وی
برای انتخاب آن بوده است .نکته دیگر اینکه منظور وی از تهذیب این کتاب این است که بخشهایی از کتاب را تلخیت کرده
یا توضیح داده و بخش کفر طابوو را نیز به آن اضافه کرده است.
 .4سایت معهد عالی علوم اسالمی اهل سنت جنوب ایران،
www.hiis.ir/hiis/showpage.php?page=manhaj_davat_fa.)32/3/2( ،

کتاب شرح العقیدة الطحاویة بهصراحت پیـروی از ابـنتیمیـه را اعـالم نکـرده و از طـرف دیگـر
حنفیبودن را در آخر اسم خود یدک میکشد ،کتابش برای برخی از مـذاهب اسـالمی جـذابیت
خاصــی دارد .لــذا الزم اســت شخصــیت و آثــار وی ،و نیــز میــزان تأثیرپــذیریا از تفکــراو
ابنتیمیه بررسی و نقد شود .از آنجا که رسـالت ایـن مقالـه بررسـی شاخصـههای اصـلی و کلـی
سلفیگری ابن ابی العز است ،کوشیدهایم اصل اتقان و اختصار رعایت شود.
ابن ابی العز حنفی و تأثیرپذیری وی از تفکرات ابنتیمیه

3

صدر الدین علی بن عالء الدین علی بن محمد ابن أبی العز الحنفـی معـروف بـه ابـن
ابی العز حنفی ،در سال  613ه.ق .در دمشق به دنیا آمد و در سال  632ه.ق .در همان جا

5

از دنیا رفت 4.خانواده او همواره از بزرگان مکتب حنفیت بودهاند و مناصبی نیز داشـتهاند.
از جمله اینکه پدر ابن ابی العز مدتی قاضـی حنفیهـا در دمشـق و مصـر بـوده اسـت 6.در

کتب تراجم نامی از استادان ابن ابی العـز بـرده نشـده ،ولـی خـود چنـدین بـار در شیرح
العقیدة الطحاویة تصریح کرده که ابنکثیر استاد بوده است 7.البته عدهای به این دلیل
که وی بسیاری از نقلهای ابنقیم را آورده ،احتمال قوی دادهاند که با ابنقیم نیـز ارتبـاط
8
داشته است.


اتفـاق سـختی اشـاره شـده اسـت« .علـی بـن أیبـک
در شرد زندگانی ابن ابی العـز بـه ی

بررسی سلفیگری ابن ابی العز...

 .1هر چند نام بنباز در روی جلد نیامده ولی در مهمترین باب این کتاب ،یعنی توحید و شرک ،توضیح نسبتا مفصل بنباز آمده
است.
 .2همانگونه که گذشت ،این کتاب تعلیقه و تصحیح های زیادی دارد .در مشاهداو میدانی دیده شد ،در ایران اکثر قریب به
اتفاق از تعلیقه البانی و بنباز استفاده میکنند.
 .3البته منابعی همچون شذرات الذهب (ج ،۲ص )006نام وی را «محمـد» دانسـتهاند ،ولـی ابـنحجـر «علـی» را درسـتتر
دانسته است (ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،الدرر الکامنة ،ج ،2ص.)341
 .4ابن تغری ،یوسف ،المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی ،ص.270
 .5ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمر ،البدایة والنهایة ،ج ،32ص.203
 .6ابن حجر العسقالنی ،أبو الفنل أحمد بن علی ،الدرر الکامنة فی اعیان المأة الثامنة ،ج ،2ص341؛ َالعکری الحنبلی ،ابن
العماد ،شذرات الذهب ،ج ،۲ص006؛ سیوطی ،جالل الدین ،کسن المحاضرة فی تاریخ مصر والقاهرة ،ج ،2ص.3۲0
 .7ابن ابی العز حنفی ،شرح العقیدة الطحاویة ،تعلیق :البانی ،ص 226و .122
 .8همو ،شرح العقیدة الطحاویة ،تحقیق و تعلیق :عبدالله بن عبدالمحسن الترکی و شعیب الرنؤوط ،ص.66
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الصفدی» شعری در وصف پیامبر سرود که ابن ابی العز به وی اشکاالتی گرفت که میزان
تأثیرپذیری وی از تفکراو ابنتیمیـه را بـهوضـود نشـان میدهـد .از جملـه اشـکاالو وی
جایزنبودن توسل به پیامبر در حال مماو ،جایزنبودن گفتن «اشفع لتی» بـه پیـامبر

در حال مماو و جایزنبودن قسم به بیرخدا بود .بعد از این مـاجرا بـود کـه علمـای دمشـق
لب به اعتراض گشودند ،به طوری که خبـر بـه مصـر رسـید و بـا پافشـاری علمـای مصـر،
مخصوصا علمای حنفی ،حاکم مصر دستور داد ابن ابی العز دادگاهی شود .ابن ابـی العـز
در دادگاه ضمن اعتراف به بیان چنین اعتقاداتی ،بازگشـت خـود را از ایـن اعتقـاداو بیـان
کرد .هرچند قاضی در نهایت به رأی علما او را زندانی کرد و حکـم کـرد بعـد از نمـاز صـبح
مؤذنان توسل به پیامبر داشته باشند.
ابـن ابــی العــز در جــای جــای کتــاب شیرح العقیییدة الطحاوییة از کلمــاو ابــنتیمیــه و
1

شاگرد ابنقیم استفاده کرده است 2.اما در خصوص اینکه چرا نامی از ابنتیمیه نبـرده،
دو دلیل برشمردهاند:
 .3ترس از مواجهه با مخالفت علمای آن زمان؛ بعد از اینکه ابنتیمیه دیدگاههای خود
را در باب توحید و شرک بیان کرد ،با مخالفت شدید عالمان آن دیـار مواجـه شـد و پـس از

زندانیشدن ،همان جا از دنیا رفت 3.همین عالمان بعد از ابنتیمیه به شدو موارب بودند
دیدگاههای ابنتیمیه را شاگردانش ترویر نکنند .همچنان که گزار شده ابنکثیر جرئـت
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ارهار عقاید ابنتیمیه را نداشته است 4.لذا کامال طبیعی بود که ابن ابی العز برای اینکه به
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 .1ابن حجر عسقالنی ،أبو الفنل أحمد بن علی ،إنباء الغمر بأبناء العمر ،ج ،3ص.274
 .2نک :.آل عبدالل یف ،عبدالعزیز بن محمد بن علی ،تعلیقاو علی شرد العقید ال حاویة البن أبی العز الحنفـی مـع بیـان
موارد الشرد ،در:
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_explaining_al-aqida_altahaweia_Abdullatyf.pdf

مصادر شرح العقیدة الطحاویة را از کتب ابنتیمیه و ابنقیم استخراج کرده است).
(نویسنده،
ی
 .3ذهبی ،محمد ابن احمد ،تذکرة الحفاظ ،ج ،2ص.332
 .4الدمشقی الحنبلی ،عبد الهادی بن یوسف ،العقوا الدریة ،ص۲3؛ ابن حجر العسقالنی ،أبو الفنل أحمـد بـن علـی ،الیدرر
الکامنة ،ج ،3ص.220

دردسر نیفتد ،نام ابن تیمیه را نبرده است .این نکته در بعنی از مقدمـههایی کـه بـر شـرد
ابن ابی العز نوشته شده ،مفصل توضیح داده شده است.

1

 .2جذب احناف به دیدگاههای خود؛ بعد از اینکه ابنتیمیـه محاکمـه و زنـدانی شـد در
نظر عموم آن زمان وجهه خوبی نداشت .لذا ابـن ابـی العـز در کتـابش هرچنـد عقایـد ابـن
تیمیه را بازگو میکند اما نامی از وی نمیبرد.
بررسی سلفیگری ابن ابی العز

2

«سلف» در لغت به معنای پیشـینیان و گذشـتگان اسـت 3.امـروزه عـدهای کـه خـود را

سلفی میدانند ادعا میکنند راه حق منحصر در راه صحابه ،تابعین و تـابع تـابعین اسـت.

4

البته اینکه این ادعا چقدر بـه واقعیـت نزدیـک اسـت در ادامـه بررسـی میشـود .سـلفیها
شاکله فکری خود را مستقیم یا بیرمستقیم از ابنتیمیـه میگیرنـد .ابـنتیمیـه در برخـی از
مفاهیم تغییراتی ایجاد کرده است که ایـن مفـاهیم تـا عصـر وی در اسـالم سـابقه نداشـته
است .این سه مفهوم عبارواند از .3 :تنییق مفهوم سلف؛  .2توسعه مفهـوم عبـادو؛ .1
تغییر مفهوم اجتهاد.
با م العه در آثار ابـن ابـی العـز ،مخصوصـا شیرح العقییدة الطحاوییة ،چنـین فهمیـده
5

میشود که وی نیز همچون ابن تیمیه همین رویکرد را داشته است .هـر کـدام از ایـن سـه
مفهوم را بررسی و نقد میکنیم:
 .1تضییق مفهوم سلف

همانگونه که گذشت ،سلف به معنای م لق گذشتگان است که همین معنـا نیـز مـد
نظر تمام علمای اسالم بوده است 6.با رهور ابنتیمیه محدوده زمـانی سـلف (گذشـتگان)

 .2الحافی ،عبدالله بن عبید الله بن عباد ،منهج االمام ابن ابی العز الحنفی ،ص.۲3
 .3فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج ،6ص20۲؛ ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،3ص.30۲
 .4ابن حمود ابا الخلیل ،سلیمان بن عبدالله ،السلفیة کقیقتها و اصولها و موقفها من التکفیر ،ص.11
 .5فرمانیان ،مهدی ،نقد مبانی معناشناختی ابنتیمیه ،ص.3
 .6همان ،ص.13

بررسی سلفیگری ابن ابی العز...

 .1آل عبدالل یف ،عبدالعزیز بن محمد بن علی ،تعلیقات علی شرح العقیدة الطحاویة ،ص ،1در:
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_explaining_al-aqida_altahaweia_Abdullatyf.pdf
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مقید به سه قـرن اول شـد و مفهـوم سـلف از معنـای لغـوی بـه معنـای اصـ الحی تغییـر

معناشناختی یافت 1.در این زمان ،دیگر سلفگرایی ،رویکرد نبود ،بلکه کـمکـم خـود را بـه
عنوان مکتبی در مقابل اشاعره ،اصحاب حدیث و ماتریدیه معرفـی میکـرد .وی در کتـاب
الفتوی الحمویة الکبری برای نخستین بار از مکتبی به نام «سـلفیه» نـام بـرده اسـت .وی
سلف را نهتنها از حیث ایمان ،بلکه از حیث فهم نیز عالمتر و محکمتر دانسته و فهم خلف
2
را تخ ئه کرده است.
یکی از مهمترین ادله بر مشروعیت این فهم ،حدیث «خیر القـرون» اسـت کـه پیـامبر
گرامی اسالم فرموده اسـت« :ریر الناس قرنی ،ثم الذین یلون م ،ثم الذین یلتون م ،ثتم

یجیء اقوام تسبق ش اد اح هم یمینه و یمینه ش اد »؛« 3بهترین مردم ،مردمان قرن مـن
هستند .سپس کسانی که در پی ایشان میآیند و سپس دیگرانی که در پی میآیند .پـس از
ایشان مردمانی میآیند که گواهی هر یک سوگندشان ،و سوگند هر کـدام ،گواهیشـان را
نقض میکند» .ابن ابی العز نیز با تکیه بر ایـن حـدیث ،دلیـل ایـن خیریـت را چنـین بـازگو
میکند « :خیر القرون بر راه پیامبر بودنـد کـه شـامل صـحابه و تـابعین بـه احسـان ایشـان
میشود .اول و آخر امت به این خیر القرون سفار شدهاند؛ چرا که متأخرین به گذشتگان

4

اقتدا میکنند  .خیر القرون در کل امور به پیامبر اقتدا میکردند و راه ایشان را میرفتنـد».
وی در جای جای کتابش در مقام تعلیل برای عقایدی که بیـان میکنـد ،اسـتناد بـه سـلف
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میدهد ،به طوری که بیش از هفتاد بار واژه «السلف» را تکرار کرده است.
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بررسی این دیدگاه
این نظریه در عمل مبهم اسـت .زیـرا مسـتند ابـن ابـی العـز در معیـار قـراردادن سـلف
حدیث خیر القرون بود که در این حدیث سه احتمال میتوان داد:
 .1نک :.شاهی ،عماد الدین« ،سلفیت» ،در :اایرةالمعارف نوین اسالم ،ج ،1ص.۲1
 .2ابنتیمیه ،فتوی الحمویة الکبری ،ص( 3۲0طریقة السلف أسلم وأعلم وأحکم).
 .3بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج ،1ص363؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،3ص.366
 .4ابن ابی العز ،شرح العقیدة الطحاویة ،تحقیق :البانی ،ص.62

 .3این سه نسل اصول عقاید یکسانی داشتند (اعتقاد).
 .2در این سه نسل همه با صلح و دوستی زندگی میکردند (امنیت).
 .1در مقام عمل و ت بیق شریعت برای رسیدن به اهداف دین یکسان بودند (عمل بـه
شریعت).
هر کدام از این سه که مد نظر ابن ابی العز باشد ،تـاریخ اسـالم خـالف آن را شـهادو
میدهد 1.از حیث عقاید در این دوران مسلمانان دچار تشتت زیادی شدند که عقاید خوارج
و مرجئه فق گوشهای از این انحرافاو است .در امنیـت نیـز جنـگهـای جمـل ،صـفین،
واقعه کربال و حره ،گویای وضع آن دوران است  .در حوزه عمل به شریعت نیز وضعیت بدتر
بوده است ،به گونهای که صحیح بخاری از یکی از صحابه چنین نقل کـرده اسـت :عـالء
بن مسیب از پدر نقل میکند با براء بن عازب دیدار داشتم و گفتم خوشـا بـه حالـت! تـو
صحابه پیامبر^ بودی و با ایشان در زیر شجره رضوان بیعت کردی .براء بن عـازب گفـت
2
ای برادرزاده! تو خبر نداری که ما صحابه بعد از پیامبر چه بدعتهایی را گذاشتیم.
به هر حال ،این سه نسلی که ابـن ابـی العـز بـه عنـوان مرجـع در تفسـیر دیـن معرفـی
میکند ،اوال ،در بسیاری از مسائل ارهارنظر نکردهاند؛ و ثانیا ،خودشان اختالفاو فـراوان
و گاه دیدگاههای متناقنی داشتهاند .پس مالک قراردادن اقوال آنها در عمل امکانپـذیر
نیست .از دیگر نکاو در خور مالحظه این اسـت کـه نـهتنهـا نقـلهـای متعـارض در یـک
مسئله از افراد مختلف وجود دارد ،بلکه گاه از یک نفر دو نقل متعـارض ذکـر شـده اسـت.
سلفیه در چنین مسائلی میکوشند به آنچه پسند خودشان است استناد کننـد .در ایـن بـاره
شاهدی از خود ابن ابی العز میآوریم:
بررسی سلفیگری ابن ابی العز...

 .1نک :.سبحانی ،جعفر ،البدعة مفهومها ،کدها و ثارها و مواراها ،ص03- 27؛ نویسنده وضعیت مسـلمانان را در سـه قـرن
نخستین اسالم در سه ن
حوزه عقاید ،امنیت ،و عمل بهتفصیل بررسی کرده است.
 .2بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ،کتاب المغازی ،باب بزو الحدیبیة ،ج ،0ص ،320د 2364؛ عـن العـالء
بن المسیب عن أبیه قال :لقیت البراء بن عازب رضی الله عنهما فقلت :طوبی لک! صحبت النبی صـلی اللـه علیـه و سـلم و
بایعته تحت الشجر  ،فقال :یا إبن أخی! إنک ال تدری ما أحدثنا بعده.
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مال علی قاری در کتاب شرح فقه االکبر ،ابتدا نقل ابن ابی العز از ابوحنیفه (از تابعین
تابعین) در بحث صفت علو خداوند را میآورد .ابوحنیفه در جواب کسی که گفت نمـیدانم
پروردگارم در زمین است یا در آسمان ،او را کافر دانست؛ چراکه خدا بر عرشـش تکیـه زده؛
َ َ أ
ََّ دلر أً منلَعَدل َع أرش أَدل َكوی 2.1در حقیقت ،منظور ابوحنیفه در این نقل این است که وجود خدا
ِ

در عر است و این قول م ابق هستیشناسی ابنابیالعز در حسانگاری خدا میباشد.
سپس مال علی قاری در نقد این نقل ابن ابی العز چنین میگوید:
از ابوحنیفه نقل دیگری نیز از ابن عبدالسالم در کتاب کل المرموز است« :کسی کـه
بگویــد نم ـیدانم خــدا در آســمان اســت یــا زمــین کــافر اســت .زیــرا ایــن قــول متنــمن
مکانداشتن خدا است و کسی که چنین فکری داشته باشد ،خدا را تشـبیه کـرده اسـت».
یعنی ابوحنیفه در این نقل خالف نقل قبلـی ،تشـبیه و تجسـیم خـدا را دلیـل کفـر دانسـته
است.

مال علی قاری در ادامه میگوید« :بهعالوه ،راوی روایت منقـول از ابـن ابـی العـز ،ابـا
م یع است که نزد بسیاری از حدیثشناسان فردی وضا ،است» 3.منظور مال علـی قـاری
این است که ابن ابی العز از بین دو قول متنادی که از ابوحنیفه نقل شـده ،قـول م ـابق
نظر خود را انتخاب کرده است ،هرچند سند این قول نیز ضعیف باشد .در حقیقت ،ابـن
ابی العز و همفکرانش به دنبال سلفی هستند که فهـم آنهـا را تأییـد کنـد نـه اینکـه ببیننـد
سلف چه میگویند 4و جالب اینکه امروزه بعنـی از نزدیکـان بـه تفکـر سـلفیت ،همچـون
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یوسف قرضاوی ،نیز به این اشکال پی بردهاند و بدان تصریح کردهاند.
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 .1سوره طه ( ،)24آیه .0
 .2قاری ،مال علی ،شرح کتاب الفقه االکبر ،ص.336
 .3همان ،ص.33۲
 .4نک :.البوطی ،محمد سعید رمنان ،سلفیه :بدعت یا مذهب ،ص.203
 .5قرضاوی ،یوسف ،الصحو االسالمیة من المراهقة الی الرشد ،ص.243

5

 .2توسعه مفهوم عبادت

ُ
ُ
«عبادو» در لغت به «الطاعة مع الخ ُضوع» 1،یا «غایة الخضوع والتتذلل» 2معنـا شـده
ِ
است .دیدگاه علمای اسالمی در تعریف اص الحی عبادو یکسان نیست و اخـتالفهـایی
دیده میشود 3.ابن ابی العز در تعریف عبادو میگوید« :العبتاد تتضتمن ممتاا المةبتة و

ن ایت ا ،و مماا الذا و ن ایته»؛ 4عبادو متنمن کمال محبت و نهایت محبـت اسـت .در
حقیقت ،این تعریف که همان تعریف ابنتیمیه است 5،معنای لغوی را معنـای اصـ الحی
نیز دانسته و قید «کمال و نهایت محبت» را نیز اضافه کـرده اسـت .در ایـن تعریـف ،هـی
اشارهای به قصد عبادوکننده نشده است و به صرف تعظیم ،عبادو را صادق میداند.
بررسی این دیدگاه

اینکه ابن ابی العز ،همچون ابنتیمیه ،عبادو را به نهایت خنو ،و محبت تعریف کرد
اشکاالتی دارد ،از جمله:
الف .خالف مبانی سلفگرایانه

همانگونه که گذشت ،ابن ابی العز اهتمام بسـیاری بـه سـلف و پیـروی از آنهـا داشـته
است .حال پرسش این است که :این تعریف از عبادو را کدام یک از سلف بیان کردهانـدت
مگر طبق مبنای مشهور این طائفه ،ترک فعل از طرف سلف دلیل بر حرمت نیستت یعنی
عالوه بر اینکه فعل سلف را حجت میدانند ،ترکهای آنان را نیز حجت میدانند 6.حال
به چه دلیلی عبادو را به معنای بایت ذل و حب دانستت آیا ممکن نیست ابـن ابـی العـز،

 .3نجارزادگان ،فتحالله« ،معناشناسی عبادو در نظام تعالیم وحی و دفع اتهام کفر و شرک از مسلمین» ،در :مجموعه مقاالت
کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از ایدگاه علمای اسالم ،ج ،0ص.333
 .4ابن ابی العز ،شرح العقیدة الطحاویة ،تحقیق :البانی ،ص.1۲2
َ َ َ ُّ ِّ َ
َ َ ْ
 .5ابنتیمیه ،مجموع الفتاوی ،ج ،30صْ 372
(اس ٌم ْیج َم ُع بایة ال ُح ِّب ل ُه َوبایة الذل ل ُه).
 .6خلیل ،یحیی بن ابراهیم ،السنة الترکیة :مفهومها ،کجیتها ،اثرها االسئلة الواراة علیها ،ص.26

بررسی سلفیگری ابن ابی العز...

 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،1ص261؛ واس ی زبیدی ،سید مرتنی ،تاج العروس من جواهر القاموس،
ج.۲2 ،0
 .2طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،ج ،1ص.32
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که از خلف است ،به مسئلهای پی برده کـه بـه ذهـن سـلف نرسـیده باشـد ،کـه در ایـن
صورو بنیان سلفگرایی وی متزلزل خواهد شدت

1

ب .مشرکشدن مسلمانان در طول قرون متمادی

همانگونه که بیان شد ،ابن ابی العز معنای لغوی «عبـادو» را بـا معنـای اصـ الحی
یکی دانسته و عبادو را کمال تعظیم محسـوب کـرده و اشـارهای بـه قصـد عبـادوکننـده
نکرده است .نتیجه این فهم منجر به این شده است کـه بسـیاری از امـور متـداول در بـین
مسلمانان ،مانند توسل و استغاثه به اولیاءالله ،چون متنمن تعظیم است ،عبادو بیر الله
شود و مشرک شوند؛ 2و این یعنی امت اسالمی قرنها است مشرکاند؛ در حالی که یکـی
از ارکان اصلی عبادو ،قصد الوهیت معبود از طرف عابد است که هی مسلمانی در توسل
و استغاثه به اولیاءالله این قصد را ندارد .پس معنای عبادو صدق نمیکند.
در ادامه تعریف صحیح عبادو را از قرآن میآوریم:
در قرآن کریم 327 ،آیـه وجـود دارد کـه بـه موضـو ،عبـادو پرداختـه و بـا زبـانھای
مختلف مردم را به عبادو فراخوانده است .با دقت در این آیاو فهمیده میشود عبادو دو
رکن دارد :یکی مربوط به عمل عبـادی اسـت و دیگـری مربـوط بـه معبـود .مـالک عمـل
عبادی همسان با معنای لغوی آن است .یعنی رامبودن ،خنـو ،و تـذلل .ماننـد ایـن آیـه:
ََ َ
َ
أ أم
ف ِإ مهل مم أ ِإ ٌله َح َِدة ٌد فِ مه ُ أل ِِ مُوَد َح ب َ مش ِر َد خ ِب ِك َ ؛ « 3پس [بدانید که] خدای شما خدایی یگانه است،
پس به [فرمان] او گردن نهید .و فروتنان را بشارو ده» .در ایـن آیـه ،در کنـار الـه ،کـه بـه
معنـای معبــود اســت ،تســلیمبــودن را م ــرد میکنــد کــه معلــوم میشــود شــرط عبــادو
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تسلیمبودن است.
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4

 .1نک :.قاضیزاده ،حسین ،نقد و بررسی تعریف ابن تیمیه از عباات ،ص.2
 .2نک :.اللهبداشتی ،علی ،بررسی و نقد رای سلفیه ارباره توکید ،ص.212
 .3سوره حر ( ،)22آیه .12
 .4نک :.نجارزادگان ،فتحالله« ،معناشناسی عبادو در نظام تعالیم وحی و دفع اتهام کفر و شرک از مسلمین» ،در :مجموعیه
مقاالت کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از ایدگاه علمای اسالم ،ج ،0ص.333

اما دومین رکن اساسی در عبادو معبود است .از آیاو قرآن اینگونه بـه دسـت میآیـد
که مالک معبود ،رب ،اله و خالقبودن است .مانند این آیاو:
م

م َ

َ

 .3إ َّن َّ َ
َدّلل َمِّب َح َم ذ أ ف أُّع مبذ مذد محِ هذَِد َِذ َذر ٌَدس مَّ أسذ َذك ِ ٌ ؛« 1در حقیقــت ،خداونــد پروردگــار مــن و
ِ
پروردگار شما است؛ پس او را بپرسـتید [کـه] راه راسـت ایـن اسـت» .ایـن آیـه رببـودن را

مالک عبادو قرار داده است.

َ
َّ م
َ َ َّ م َ َ َّ َ َ َ أ م
َ َ أ َ أَ أ َأ َ أ َ م
حن؛« 2و پـیش از تـو هـی
يه ُره ال إله إال ُرُّ فُّع مبذد
ل
إ
ی
ة
ُن
ال
إ
وف
ل
م
ن
َّ
ال
ِ
ب
ق
ن
َّ
ُّ
ن
ِ
ل
م
ُ
 .2ح َُّّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ

پیامبری نفرستادیم مگر اینکـه بـه او وحـی کـردیم کـه خـدایی جـز مـن نیسـت ،پـس مـرا
بپرستید» .این آیه الهبودن را مالک عبادو قرار داده است.

م َّ
َ َ َّ م أ م
َ َ َ م أ َ َّ َ أ َ أ م أ َ َ َّ م أ َ َّ م َ
ذون؛
ُّس َدع مبذدحَد َم َّ ذ م َدل ِذِی َِ مذ ح َدل ِذِين َِّذن قذب ِِم لعِمذ تك
 .1يُّ ُُّيُّ َدلن

«ای مـردم،
پروردگارتان را که شما ،و کسانی را که پیش از شما بودهانـد آفریـده اسـت ،پرسـتش کنیـد؛
3

باشد که به تقوا گرایید» .این آیه خالقبودن را مالک عبادو قرار داده است.
پس با این دو رکنی که از آیـاو قـرآن اسـتخراج شـد تعریـف عبـادو چنـین میشـود:
«رامبودن و تذلل در پیشگاه رب یا اله یا خالق»؛ 4یعنی عبادو باید با اعتقاد به رب یا اله ،یا
خالقبودن باشد و اال عبادو صدق نمیکند 5.در حالی که ابن ابی العز ،به تبع ابـنتیمیـه،
هی اشارهای به اعتقاد و قصد عبادوکننده نکرده است که نتیجها
به اعمال مسلمانان شده است.

دادن نسبت شـرک

بررسی سلفیگری ابن ابی العز...

 .1سوره آلعمران ( ،)1آیه .03
 .2سوره أنبیاء ( ،)23آیه .20
 .3سوره بقر ( ،)2آیه .23
 .4نک :.نجارزادگان ،فتحالله« ،معناشناسی عبادو در نظام تعالیم وحی و دفع اتهام کفر و شرک از مسلمین» ،در :مجموعیه
مقاالت کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از ایدگاه علمای اسالم ،ج ،0ص.36۲
 .5ناگفته نماند که این مفاهیم بسی هستند .مثال هر کس به درستی کسی را اله بداند ،رب نیز میداند و بالعکس.
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 .3تغییر مفهوم اجتهاد

اجتهاد در لغت به معنای «بذل الوسع و المجهود؛ نهایت سعی و کوشش» 1است و در

اص

الد چنین تعریف شده« :استفراغ الوسع فی طلب الظن بشیء من األحکام الرشعیة علای

وجه حیس من النفس العجز عن املزید فیه»؛ 2سعی و تال

بـرای رسـیدن بـه رـن بـه احکـام

شرعی به گونهای که نفس از رسیدن به بیشتر این مقدار از علم به احکام عاجز باشد.
قرنها ا ست باب اجتهاد در بین اهل سنت بسـته شـده و مـذاهب فقهـی ،منحصـر در
مذاهب اربعه شده است .علمای هر کدام از این چهار مذهب ،از اقوال و فتـاوای امـام آن
مذهب فراتر نمیرفتند و معتقد بود ند مجتهد م لقی بعد از ائمـه اربعـه وجـود نـدارد 3.امـا
ابنتیمیه ا نحصار تقلید از ائمه اربعه را نهتنها رد میکند بلکه سبب کفر میداند و میگویـد
مقلدی که متعصب بر امام خاصی است ،اگر توبه نکند باید کشته شود 4.ابن ابی العز نیـز،
به تبعیت از ابنتیمیه ،مسئله تقلید از ائمه اربعه را بهجد نقد کـرده و تقلیـد بـه ایـن معنـا را
مردود دانسته اسـت .وی در اعتـراض بـه کسـی کـه تعصـب بـر مـذهب حنفیـت را تـرویر
میداد ،کتاب االتبا ،را نوشت .وی در ایـن کتـاب چنـین مـیگویـد« :اگـر کسـی تقلیـد را
منحصر در یک مجتهد بکند بـه طوریکـه تقلیـد از بیـر او جـایز نباشـد ،ادعـای مـردودی

است» 5.وی وریفه عوام (بیرمجتهدان) را عدم تعیین در تقلید میداند .یعنی جایز نیست
مقلد از مجتهد مشخصی تقلید کند .زیرا این کـار ماننـد تعصـب بـر یکـی از صـحابه و دور
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نگهداشتن دیگر صحابه است 6.ابن ابی العز به جای تقلید ،اتبا ،را پیشنهاد مـیدهـد .بـه
7
این معنا که شخت دلیل چیزهایی را که تقلید میکند بداند که این تبعیت از دلیل است.
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 .1ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،1ص.10
 .2أبو الحسن اآلمدی ،علی بن محمد ،اإلککیام فیی أصیوس األککیام ،ج ،2ص372؛ نـک :.العثیمـین ،محمـد بـن صـالح،
مجموع الفتاوی ،ج ،6ص.327
 .3قرضاوی ،یوسف ،االجتهاا فی الشریعة االسالمیة ،ص.۲1
 .4ابنتیمیه ،مجموع الفتاوی ،ج ،22ص.223
 .5ابن ابی العز ،االتباع ،تحقیق :البانی ،ص.۲4
 .6همان ،ص.۲4
 .7همان ،ص.21

در ادامه وی میکوشد م سیر اجتهاد را هموار جلوه دهد و مردم را بـه آن تربیـب کنـد.
وی شرای اجتهاد را اینگونه برمیشمرد:
 .3حفد قرآن و تدبر در آن؛
 .2آ گاهی به سنت در حد مقدور؛
 .1آ گاهی از علم لغت به اندازهای که در رجو ،به قرآن و سنت الزم است؛
 .2آ گاهی به کلماو صحابه و مابعد ایشان در حد مقدور؛
 .0تعصبنداشتن در انتخاب سخنان صحابه؛

1

ابن ابی العز در کتاب فقهی خود در باب طالق نظر خلیفه دوم و مشهور علمای اربعـه
اهل سنت در وقو ،سه طالق در یـک مجلـس را بـهجـد نقـد کـرده اسـت 2،هرچنـد مثـل
3
ابنتیمیه به ب الن آن فتوا نداده است.
ارزیابی این دیدگاه

اینکه ابن ابی العز باب اجتهاد را باز میداند و تقلید از یک امام را جایز نمیداند ،همان
راه علمای سلف بوده است؛ چرا که علمای اسالمی تـا قـرن چهـارم ،هنگـامی کـه بـه قـوه
اجتهاد میرسیدند ،م ابق شرای  ،زمان و مکان اجتهاد میکردند ،اما بهیکباره این بـاب
به مصلحتی بسته شد 4و مذاهب اربعه فقهی معرفی شدند و این بـه سـنتی در سـالهـای
بعد تبدیل شد .اما اشکال این است که این دیدگاه منجر به آسانسازی شرای اجتهاد شده

است و به هر کسی که آ گاهی نسبی از آموزههای اسالمی پیدا کند ،اجازه اجتهاد در امـور
دینی را میدهد 5.در حالی که شرای اجتهاد بهسختی به دست میآید و نیاز بـه آ گـاهی از
علوم مختلف است .مثال بزالی عالم بزرگ اهل سنت شروط اجتهاد را چنین برمیشمرد:
بررسی سلفیگری ابن ابی العز...

 .1همان ،ص.۲۲
 .2ابن ابی العز ،التنبیه علی مشکالت الهدایة ،ص.3134- 3233
 .3همان.
 .4پاکتچی ،احمد« ،اجتهاد» ،در :اایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،7ص747؛ مـدیر شـانهچـی ،کـارم ،تیاریخ فقیه میذاهب
اسالمی ،ص.220 - 223
 .5نک :.محمدیان خراسانی ،حامد« ،اجتهاد از نگاه وهابیون» ،در :سراج منیر ،3131 ،32 ،ص.336- 332
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 .3به ذهن سپردن پانصد آیه مربوط به مسائل فقهی؛
 .2یادگیری رو

مراجعه به منابع حدیث؛

 .1آ گاهی از محتوای احکام فرو ،و مسائلی که بر آن اجما ،شده است تا بدینوسـیله
از قوانین موضوعه منحرف نشود .اگر فردی چنین دانشی ندارد ،باید در هر مورد م مـئن
شود حکم فقهیای که به دست آورده هی گونه مغایرتی با دیدگاههای فقهای بزرگ ندارد؛
 .2آ گاهی از رو هایی که از طریق آنها میتوان مدرک حکـم را از متـون فقهـی اخـذ
کرد؛
 .0آشنایی با زبان عربی؛
 .7آ گاهی از قواعد حاکم بر نسخ؛
 .6توانایی در ارزیابی حدیث و تشخیت اعتبار آن؛ اگر حـدیثی در میـان مسـلمانان بـه
عنوان حدیث ثقه پذیرفته شده باشد ممکن است دیگر در آن تردید نشود .اگـر یـک راوی،
1
فردی ثقه شناخته شده باشد ،تمامی احادیثی که از طریق او روایت شده مقبول است.
ابن ابی العز حتی آ گاهی از سنت را نیز محدود به توان شخت کرده اسـت .در نتیجـه
هر کس توان خود را تعریف میکند و اجازه اجتهاد به خـود مـیدهـد .وی گرچـه قائـل بـه
اجتهاد است ،ولی اجتهاد نازلترین نو ،اجتهاد است؛ چراکه بسیاری از شروط اجتهـاد
را برنمیشـمرد و نمـیتـوان آن را اجتهـاد اصـ الحی علمـای اهـل سـنت دانسـت ،بلکـه
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اجتهادی راهرگرا است .در حقیقت ،ارجا ،عموم مـردم بـه رـواهر کتـاب و سـنت ،باعـث
میشود هر کسی در خود بهزودی احساس اجتهاد کند و فنا به گونهای شـود کـه در ایـن

12

زمان صدای بسیاری از علمای سلفی نیز دربیاید؛ مانند سخن قرضاوی کـه در ایـن زمینـه
جالب است:
از مشکالو عصر ما این است که بسیاری از جوانانی که چند کتاب دینی ،مخصوصـا
کتب حدیثی ،میخوانند ،ادعای اجتهاد در دین دارند ،در حـالی کـه هنـوز فنـون عربـی و
حتی اعراب کلماو را نمیدانند .علم اصول و فقه را نخواندهاند و مجتهد شدهاند و نهتنهـا
 .1الغزالی ،أبو حامد محمد بن محمد ،المستصفی ،ص.120- 122

درباره ائمه دین بلکه درباره علمای صـحابه نیـز نظـر مـیدهنـد .مـیگوینـد آنـان مردانـی
بودهاند و ما نیز مردانی هستیم .شیخ محمد بزالی (از علمـای اخـوانالمسـلمین) از آنهـا
شکایت کرده و ضربالمثل قدیمی به کار برده :اگر میخـواهی مـردی را زمـینگیـر کنـی
1
بچهای را بر او مسل کن.

در حقیقت ،خوب بود که ابن ابی العز تقلید در میان علما را نقـد مـیکـرد؛ علمـایی کـه
شرای الزم برای اجتهاد را دارند و میتوانند از منابع دینی ،احکام را استخراج کنند ولی باز
دعوو به تقلید از ائمه چهارگانه میکنند؛ نه اینکه به طور عمومی دعوو به رجو ،به کتاب
و سنت کند و مراحل اجتهاد را ،که نیاز به طی مراحل مختلف دارد ،آسان جلوه دهـد ،کـه
این خود باعث مشکلی بزرگتر برای امت اسالمی شده است.
نتیجه
ابن ابی العز حنفی را باید یکی از پیروان و نظریهپردازان بزرگ مکتـب سـلفیه دانسـت.
وی بهشدو تحت تأثیر تفکراو ابنتیمیه بوده است و در مهمترین کتـابش شیرح العقییدة
الطحاویة ،بیآنکه نامی از ابنتیمیه ببرد ،تفکراو وی را ترویر میکند .سه شاخصه اصلی
تفکر ابنتیمیـه ،یعنـی تنـییق مفهـوم سـلف ،توسـعه مفهـوم عبـادو و تغییـر در مفهـوم
اجتهاد ،در آثـار ابـن ابـی العـز انعکـاس یافتـه اسـت .ایـن تفکـراو در مخاطـب خـود آثـار
ناخوشــایندی ،همچــون شــرکدانســتن بســیاری از اعمــال مس ـلمانان ،م ـیگــذارد و ایــن
مقدمهای برای ترویر تفکراو تکفیری -وهابی است .از آنجا که در سالهای اخیر ،کشتار
مسلمانان و خشونتهای فرقهای بخشی از نتایر این تفکر بوده ،الزم است دلسوزان علـم
و امنیــت مســلمانان ،زمینــههای رشــد ایــن تفکــراو را بــهخــوبی بشناســند و از شــیو ،آن

 .1القرضاوی ،یوسف ،الصحوة االسالمیة من المراهقة الی الرشد ،ص.240
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جلوگیری کنند.
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مناب
 .1قرآن کریم.
 .2ابن أبی العز الحنفی ،علی بن علی بن محمد ،شرح العقیدة الطحاویدة ،تحقیبق :عببد اللبه ببن عببد
المحون الترکی و شعیب األرنؤوط ،بیروت :نشر مؤسوة الرسالة ،الطبعة التاسعة111۱ ،ق.
 .1ابن ابی العز حنفی ،شرح العقیدة الطحاویة ،تحقیق :ناصر الدین آلبانی ،بغداد :دار الکتاب العرببی،
بغداد :الطبعة االولی 2115 ،م.
 .1ابن ابی العز حنفی ،علی ،التنبیه علی مشکالت الهدایة ،تحقیق :عببدالحکیم ببن محمبد الشباکر،
ریاض :نشر مکتبة الرشد ،الطبعة االولی1121 ،ق.
 .5ابن أبی العز ،صدر الدین علی ،االتباع ،تحقیق :محمد عطاء الله حنیف و عاصم بن عبد الله القریوتی،
لبنان :نشر عالم الکتب ،الطبعة الثانیة1115 ،ق.
 .1ابن تغری ،یوسف ،المنهل الصافی والمستوفی بعدد الدوافی ،تحقیبق :دکتبور محمبد محمبد أمبین،
بیجا :الهیئة المصریة العامة للکتاب ،بیتا.
 .۱ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوی ،تحقیق :عبد الرحمن بن محمبد ببن قاسبم ،مدینبة
نبویة :مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف1111 ،ق.
 .۳ابن حجر العوقالنی ،أبو الفضل أحمد بن علی ،الدداا الکامندة فدی اعیدان المائدة ال،امندة ،تحقیبق:
محمد عبد المعید ضان ،صیدر اباد؛ نشر مجلس دائرة المعارف العثمانیة ،چاپ دوم 1132 ،ش.
 .3ابن حجر عوقالنی ،أبو الفضل أحمد بن علی ،إنباء الغمر بأبناء العمر ،تحقیق :حون حبشی ،مصر:
المجلس االعلی للشؤن االسالمی11۳3 ،ق.
 .11ابن حمود ابا الخلیل ،سلیمان بن عبدالله ،السلفیة :حقیقتهدا و اودولها و موقفهدا مدت التکفیدر،
ریاض :نشر دار العصمة ،الطبعة االولی1111 ،ق.
 .11ابنعبدالهادی ،یوسف ،العقود الدایة مت مناقب شیخ االمال احمد بت تیمیة ،تحقیبق :محمبد
حامد الفقی ،بیروت :دار الکاتب العربی ،بیتا.
 .12ابن کثیر دمشقی ،اسماعیل بن عمبر ،البدایدة والنهایدة ،تحقیبق :علبی شبیری ،بیبروت :دار ءحیباء
التراث العربی ،الطبعة االولی111۳ ،ق.
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 .11ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،تحقیق :احمد فارس صاحب الجوائب ،بیروت :دار الفکبر
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للطباعة والنشر والتوزیع ،الطبعة الثالثة1111 ،ق.
 .11أبو الحون اآلمدی ،علی بن محمد ،االحکدا فدی اودوأل األحکدا  ،تحقیبق :عببد البرزاق عفیفبی،
بیروت :نشر المکتب االسالمی ،بیتا.
 .15بخاری ،مح ّمد بن اسماعیل ،وحیح بخداای ،تحقیبق :محمبد زهیبر ببن ناصبر ،بیجبت :دار وبوق
النجاة ،الطبعة االولی1122 ،ق.

 .11البووی ،محمد سعید رمضان ،ملفیه :بددع یدا مد،هب ،ترجمبه :حوبین صبابری ،مشبهد :نشبر
آستان قدس رضوی ،چاپ چهارم 11۳3 ،ش.
 .1۱پبباکت،ی ،احمببد« ،اجتهبباد» ،در :دایرةالمعددااب ب د ا امددالمی ،ج ،1زیببر نظببر :کبباوم موسببوی
بجنوردی ،تهران :نشر دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،چاپ اول 11۱1 ،ش.
 .1۳جمعی از محققان ،تامع الشروح والتعلیقات العلمیة علی شرح عقیدة الطحاویدة ،مصبر :نشبر
البدایة ،الطبعة االولی1111 ،ق.
 .13الحافی ،عبدالله بن عبیدالله بن عباد ،منهج االما ابت ابی الع الحنفی ،ریاض :دار ابن الجوزی،
الطبعة االولی1121 ،ق.
 .21الحرانی الحنبلی الدمشقی ،تقی الدین ابن تیمیة ،الفتوی الحمویة الکبری ،تحقیق :حمد بن عببد
المحون التویجری ،الریاض :دار الصمیعی ،الطبعة الثانیة1125 ،ق.
 .21رلیل ،یحیی بن اببراهیم ،السدنة الترکیدة ،مفهومهدا ،حجیتهدا ،اررهدا ،االمد لة الدواادة علیهدا،
مقدمه :عبدالرحمن بن ناصر البراک و دیگران ،ریاض :بینا ،الطبعة االولی1112 ،ق.
 .22ذهبی ،محمد بن أحمد ،ت،کرة الحفاظ ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة االولی1113 ،ق.
 .21الراجحی ،عبد العزیز بن فیصل ،قمدع الدتاتلدة الطداعنیت فدی معتقدد ائمدة االمدال الحنابلدة،
الریاض :مطابع الحمیضی ،الطبعة االولی1121 ،ق.
 .21سبحانی ،جعفر ،البدعة ،مفهومها ،حدها و آرااها و مواادها ،قبم :نشبر مؤسوبه امبام صبادق

،

1111ق.
 .25الویووی ،جالل الدین ،حست المحاضرة فی تداایخ مصدر والقداهرة ،تحقیبق :محمبد أببو الفضبل
ءبراهیم ،بیجا :نشر دار ءحیاء الکتب العربیة ،چاپ اول11۳۱ ،ق.
 .21شاهی ،عماد الدین« ،سلفیت» ،در :دایرةالمعااب نویت امال  ،تهران :نشبر مرجبع و نشبر کنگبره،
 1131ش.
 .2۱وریحی ،فخر الدین ،مجمع البحریت ،تحقیق :سید احمد حوینی ،تهران :کتابفروشی مرتضبوی،
چاپ سوم1111 ،ق.
 .2۳العثیمین ،محمد بن صالح ،مجموع فتاوی و امائل ،تحقیق :فهد بن ناصر ببن ءببراهیم الوبلیمان،

األرناؤوط ،بیروت :نشر دار ابن کثیر ،الطبعة االولی1111 ،ق.
 .03الغزالی ،أبو حامد محمد بن محمد ،المستصفی ،تحقیق :محمد عبد الوالم عببد الشبافی ،بیجبا:
نشر دار الکتب العلمیة ،الطبعة االولی1111 ،ق.
 .11فراهیدی ،رلیل بن احمد ،کتاب العیت ،تحقیق :دکتر مهدی مخزومی و دکتر ابراهیم سامرائی ،قم:
نشر هجرت ،چاپ دوم1111 ،ق.
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بیجا :دار الوون  -دار الثریا ،الطبعة االولی1111 ،ق.
َ .23
العکری الحنبلی ،أبو الفالح عبد الحی ،شد،اات الد،هب فدی اربداا مدت هدب ،تحقیبق :محمبود
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 .12فرمانیان ،مهدی ،نقد مبانی معناشنارتی ملفیه ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .11قاری ،مال علی ،شرح کتاب الفقه االکبر ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة الثانیة112۳ ،ق.
 .11قاضیزاده ،حوین ،نقد و برامی تعریف ابتتیمیه از عبادت ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .15قرضاوی ،یوسف ،االجتهاد فی الشری عة االسالمیة مع نظرات تحیلیة فبی االجتهباد المعاصبر ،کویبت:
دار القلم ،الطبعة االولی111۱ ،ق.
 .11قرضاوی ،یوسف ،الصحوة االمالمیة مت المراهقة الی الرشد ،قاهره :دار الشروق ،الطبعة الثالثبة،
 2112م.
 .1۱اللهبداشتی ،علی ،برامی و نقد آاای ملفیه دابااه توحید ،قم :نشبر تحوبین ،چباپ اول1132 ،
ش.
 .1۳محمدیان رراسانی ،حامد« ،اجتهاد از نگاه وهابیون» ،در :مراج منیر ،ش 1131 ،11ش.
 .13مدیر شانهچی ،کاوم ،تاایخ فقه م،اهب امالمی ،قم :نشر بوستان کتاب ،چاپ اول 11۳3 ،ش.
 .11نجارزادگان ،فتحالله « ،معناشناسی عبادت در نظام تعالیم وحی و دفع اتهام کفر و شرک از مولمین»،
دا :مجموعده مقدداالت کنگددره تهدانی تریانهددای افرا ددی و تکفیددری از دیددگاه علمددای امددال  ،بببه

کوشش :مهدی فرمانیان ،قم :نشر دار االعالم لمدرسة اهل البیت  1131 ،ش.
 .11نیشابوری ،مولم بن ّ
حجاج ،وحیح مسلم ،تحقیبق :محمبد فبؤاد عببد البباقی ،بیبروت :دار ءحیباء
التراث العربی ،بیتا.
 .12واسطی زبیدی ،سید مرتضی ،تاج العدرو

مدت تدواهر القدامو  ،تحقیبق :سبید محمبد مرتضبی

حوینی ،بیروت :دارالفکر للطباعة والنشر ،چاپ اول1111 ،ق.
43. abubaseer.bizland.com/books.htm
44. d1.islamhouse.com
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پژوهشنامهنقـدوهابیـت؛سـراجمنیـرسـالپـنجمشـماره91پـاییز9911

صفحات71-67:تاریخدریافت9911/11/93:ت ـاریختأییـد9911/99/11:

رب سی و نقد یدگاه الفیه  ر ا تباط ا واح با عالم جسمانی
*

چکیده
وهابی ها معتقدند با مرگ ،ارتباط انسان با عالم دنیـا پایـان مییابـد .لـذا بـا مستمسـک
قراردادن برخی آیاو و روایاو به ناشنوایی امواو حکم کردهاند .از جمله دالیل وهابیـت
َّ َ َ م أ م أ َ أ َ
در نفی سما ،موتی (ناشنوایی امواو) آیه إرال ال َسذُُ َد ذو
ِ
ِ

 اسـت .آنـان بیتوجـه بـه

مفهوم ،با استناد به راهر این آیه ،حکم به عـدم سـما ،مـوتی دادهانـد .از دیگـر دالیـل
آنان حدیث قلیب بدر است .هرچند ایـن حـدیث در اثبـاو نظریـه سـما ،مـوتی مشـهور
است ،با اینحال وهابیت در دو محور از ایـن حـدیث بهـره جسـتهاند تـا در نفـی سـما،
موتی استفاده کنند؛ محور نخست ،نقل حدیث قلیب به روایت عایشه است که متنمن
ناشنوایی امـواو اسـت؛ و محـور دوم ،واکـنش عمـر بـه کـالم پیـامبر اسـت کـه از
توانمندی شنیدن مردگـان متعجـب شـده بـود .نوشـته حاضـر ،ادعـای وهابیـت را نقـد
میکند و میگوید مدعای ایشان در فهـم آیـه مخـالف سـیاق و نظـر مشـهور مفسـران
است .همچنین ،استدالل به حدیث قلیب بدر در هر دو محـور مـذکور ،مخـالف رـاهر
روایت واردشده است .بنابراین ،ادله آنها مبنی بر نفی سما ،امواو باطل است.
کلیدواژهها :وهابیت ،سلفیها ،سما ،موتی ،قلیب بدر ،انک ال تسمع الموتی.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مذاهب اسالمی.
ghasem.mirzaii@gmail.com

مقدمه
از اختالفاو وهابیت با سایر فرق اسالمی ،اعتقاد به نفی سما ،امواو اسـت .وهابیـت
با این باور که مرگ و متالشیشدن جسم انسان موجب میشود ارتباط انسان با دنیا پایـان
پذیرد 1و به این دلیل که رود پس از مرگ ،منفک از جسد میت میشود و دیگـر ارتبـاط یـا
تعلقی با جسد ندارد به ناشنوابودن امواو حکم کرده اند؛ لذا این نگاه به کمک راهر برخی
نصوص قرآ نی ،آنان را به نفی سما ،موتی معتقد کرده است.
نکته مهم اینکه ،نزد وهابیان ،مسئله نفی سما ،موتی ،به معنای نفی م لـق شـنوایی
امواو نیست ،بلکه معتقدند اگر در روایاو معتبـر ،نمونـهای از سـما ،میـت گـزار شـود
استثنا محسوب میشود که باید آن را پذیرفت .ابنعثیمین پس از ذکر حدیث نبـوی مبنـی
بر سالم به اهل قبور چنین نتیجه میگیرد« :عموم اهل قبور زمانی کـه سـالم بـه ایشـان
گفته میشود بعید نیست که میشنوند» 2.پس محل نزا ،در این است که وهابیت در بیـر
موارد منصوص که بسیار کم است ،منکر شنیدن امواو هستند.
برخالف نظر وهابیت ،اکثریت فرق اسالمی سما ،موتی را پذیرفتهاند 3یا دستکم آثـار
موافق سما ،موتی ،دیدگاه بالب را در میان کتب اهل سنت تشکیل میدهد .جالب اسـت
که نظر وهابیت حتی مخالف با بزرگان سلفیه بوده تا آنجا که سما ،مـوتی نـزد ابـنتیمیـه،
پدر فکری سلفیها ،ثابت بوده اسـت .ابـنقـیم نیـز یکـی از تأثیرگـذارترین شخصـیتهای
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سلفی و محل توجه وهابیت ،کتاب مستقلی به نام الروح نوشته که نتیجه و ماحصل کتاب
او ،اذعان یا اثباو سما ،موتی است .پس با اینکه بسیاری از آثار اهل سـنت ،نشـاندهنده
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اعتقاد به سما ،امواو است نظریه وهابیت مخالف دیدگاه اکثر قرار گرفته است.
اهمیت این موضو ،از آنرو است که نفی سما ،موتی از مبناهایی است که وهابیت بر
اساس آن ،برخی اعمال مسلمانان ،از جمله زیارو قبور و استغاثه ،را در حد بدعت و شرک
 .1بن باز ،عبدالله ،مجموع الفتاوی ،ج ،2ص.130

 .2بن عثیمین ،محمد ،الشرح الممتع علی زاا المستقنع ،ج ،0ص.1۲0

 .3صفدر ،محمد سرفراز خان ،خزائن السنن شرح جامع ترمذی ،ص.163

لحاظ میکند .حال از آنجا که بسیاری از علمای اهل سنت معتقد به سما ،مـوتی بودهانـد
و دیدگاه نافیان در دوران وهابیت به طور مناعف تقویت شـده ،بـه نظـر مـیرسـد انگیـزه
تقویت نفی سما ،موتی نزد وهابیت ،در حقیقت نفی استشـفا و اسـتغاثه باشـد .زیـرا وقتـی
سما ،از امواو نفی شود استغاثه بیمعنا میشود ،زیرا استغاثه و استشفا بـه شـیء ناشـنوا،
لغو و عبث محسوب میشود و این مقدمهای است تا موجبـاو متهمکـردن مسـلمانان بـه
شرک از ناحیه وهابیت فراهم شود .این مدعا بـهخوبی در نوشـته ناصـر آلبـانی ،در مقدمـه
کتاب اآلیات فی عدم سماع االموات ،به دست میآید« 1:خواننده محترم حال که دانستی
مردگان نمی شنوند پـس آ گـاه بـا

دیگـر مجـالی بـرای صـدازدن امـواو نمیرسـد ... .و

همچنین دیگر نوبت به استغاثه امواو نمیرسد».

2

َّ َ َ م أ م أ َ أ َ
وهابیت در اثباو عقیده عدم سما ،موتی بالبا به راهر آیه إرك ال َس ُُِ َد و
ِ

 3استناد

دسـت خـالی وهابیـت ،محسـوس اسـت؛ تـا
میکنند .در مقابل ،در باب استناد به روایاو،
ی
آنجا که ناچار به تحلیلهایی روی آوردهاند که با مشی راهرگرایی ایشان در تناد است .در
ادامه مستنداو وهابیت را بیان و نقد میکنیم.
استناد وهابیت به آیات و نقد آن

َّ َ َ
وهابیت با استناد به راهر برخی آیاو ،به نفی سما ،امواو قائل شدهاند .آیاو إرذك ال
ِ
َ
أم
م أ م أَ َ 4
أ َ م
َ أ
ذوم 5از مهمتـرین اسـتنادهای وهابیـت در رد سـما،
َس ُُِ َد أو َ  ح َُّّ ُرذت أس ِذُُ َّذن ِف َدل مب
ِ
ِ
ِ
ٍ

حکم به عدم سما ،موتی میدهد:
 .1نک :.موسوعة األلبانی فی العقیدة ،ج ،1ص.603

 .2آلبانی ،ناصر ،مقدمه کتاب اآلیات البینات ،ص.23
 .3سوره نمل ( ،)26آیه .۲4
 .4همان.

 .5سوره فاطر ( :)10آیه .22

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

موتی است .عبدالعزیز بن باز عالم و فقیه وهابی ،که صاحب دهها کتاب در ترویر وهابیـت
است ،در پاسخ به پرسش مقلدانش ،درباره امکان شنیدن امـواو ،بـا اسـتناد بـه آیـه فـوق
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س :آیا زمانی که ما به قبر میت سری میزنیم و با او صحبت میکنیم او سـخن مـا را
میشنودت
ج :در این مسئله تفصیل وجود دارد .اما اینکه آگاهی میـت از اخبـار زنـدگان ،م لـق
َ
َ م أ م أَ َ
َّ
َ أ َ م
َ أ
باشد ،صحیح نیست؛ چراکه قرآن میفرمایـد إرذال ال َسذُُ َد أذو  و َ حَّذُّ ُرذت أسذُُ َّذن ِف
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
أم
ذوم از این جهت شـنیدن امـواو منق ـع اسـت ،مگـر نصـی بیایـد و نـت هـم اسـتثنا
َدل مب
ِ
1
محسوب میشود ... .پس مردگان نه میشنوند و نه علم به اخبار زندگان دارند.

ناصرالدین آلبانی ،از علمای سلفی ،با شدو مناعفی نسبت به وهابیت ،معتقـد اسـت
آیه مذکور بر عدم سما ،موتی داللت میکند« :در کتاب و سنت دلیلـی مبنـی بـر شـنوایی

مردگان وج ود ندارد؛ بلکه رواهر نصوص بر عدم سما ،مردگان داللت میکند» 2.در جایی
دیگر نیز از عدم سما ،موتی با عنوان «بالشک» یاد میکند 3.وی میگوید« :حـق م لـب
در فهم راهر نصوص قرآ نی این است که مردگان م لق شنوایی ندارند».

4

کمیته دائمی تحقیقاو علمی و افتای عربستان ،در پاسخ به اینکـه آیـا امـواو صـدای

َّ َ َ م أ م أ َ أ َ
زندهها را میشنوند ،با نفی شنوایی امواو ،این مدعا را برگرفته از آیه إرذك ال َس ِذُُ َد ذو
ِ
َم
أ َ
میداند« :به دلیل آیه ِ إ َّرال ال َ أس ُِ مُ َد َ أذو  اصـل ایـن اسـت کـه امـواو صـدای زنـدهها را
6



5

نمیشنوند».

با این اوصاف چند نتیجه به دست میآید:
 .3بزرگان وهابی ،از جمله بنباز و برخـی سـلفیها ،از جملـه آلبـانی ،بـه سـما ،مـوتی
َ م
أ َ
معتقد نیستند و دلیل آن را استناد به راهر آیه ِ إ َّر َك ال َ أس ُِ مُ َد َ أو  7میدانند.

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

 .1بن باز ،عبد العزیز ،فتاوی نور علی الدرب ،ج ،32ص.306
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 .2البانی ،ناصرالدین ،سلسلة األکاایث الضعیفة والموضوعة ،ج ،1ص.2۲0

 .3آلوسی ،نعمان ،االیات البینات فی عدم سماع االموات ،تحقیق البانی ،ص.23
 .4همان ،ص.21

 .5سوره نمل ( ،)26آیه .۲4

 .6اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،ج ،3ص.۲2
 .7سوره نمل ( ،)26آیه .۲4

 .2آنــان اصــل در امــواو را عــدم ســما ،دانســتهاند و مــوارد خــاص را اســتثنا قلم ـداد
میکنند.
 .1آنان به راهر آیه تمسک میکنند و نحوه استدالل ایشان در عدم سما ،موتی عمال
َ م
أ َ
بدینصورو است که مراد از  َ أو  میت است و معنای ال َ أس ُِ مُ فقدان شنوایی است.

پس آنان با برداشتی که از راهر آیه «ای پیامبر! تو مردگان را تـوان شـنواندن نـداری»
داشتهاند ،به نظریه ناشنوایی امواو حکم کردهاند .حال الزم است در مرحلـه پاسـخگـویی،
به این مسئله بپردازیم که آیا تفسیر و فهم علمای اهل سنت و حتی سلفیها همـان اسـت
که وهابیت از آن سخن میگویند ،یا اعتقاد وهابیت مخالف نظر مشهور است.
پاسخ:

آنان مدام با استناد به آیه مذکور به مخاطب القا میکنند که َمدرک عدم سما ،مـوتی،

آیه مذکور است .نتیجهای که حاصل میشود این است که خواننده ناآشنا بـه سـیاق آیـه و
بافل از نظـر مفسـران ،دیـدگاه وهابیـت در نفـی سـما ،را موجـه میبینـد .حـال کـه فهـم
وهابیت از آیه مذکور با نفی سما ،موتی گـره خـورده اسـت نوبـت بـه بررسـی دیـدگاه علمـا
میرسد .برخالف آنچه وهابیـت از آیـه برداشـت کـرده و م ـابق آن «مـوتی» را بـه معنـای
مردگان و «سما »،را به معنای هدایت یا پذیر حق تفسـیر میکننـد 1،مفسـران بسـیاری
مراد از موتی را کفار ،و سما ،را هدایت یـا پـذیر حـق دانسـتهاند تـا جـایی کـه ابنجریـر

سما ،،پذیر و تفهیم حق (یا هدایت )3است؛ چراکه خدا به دلیل بلبه کفر ،بـر دل کفـار
مهر عدم فهم زده است؛ و به همین دلیل نمیتوانند به سمت حق نائل شوند 4.پس معنای
 .1بنباز ،عبد العزیز ،فتاوی نور علی الدرب ،ج ،32ص.323
 .2ابنتیمیه ،احمد ،مقدمة فی أصوس التفسیر ،ج ،3ص.03
 .3طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،30ص.134

 .4طبری ،محمد بن جریر ،جامع البیان فی تأویل القر ن ،ج ،33ص.230

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

طبری ،شخصیت مورد اعتماد ابنتیمیه ،کـه تفسـیر صـحیحترین تفاسـیر و اسـانید
ثابت و فاقد بدعت در نظر ابنتیمیه بوده 2،میگوید مراد آیه از مردگان ،کفار است و مراد از
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صحیح آیه این عبارو است« :ای پیامبر! تو قادر نیستی کسی را که خدا او را برای پذیر
َ
حق کر ساخته است شنوا کنی».
از طــرف دیگــر ،وهابیــت رــاهر آیــه را مــالک قــرار داده و مجــالی بــه مجــازبودن آیــه
نمیدهد و مبتنی بر آن حکم به عدم سما ،موتی کرده است .در مقابل ،مفسران بسیاری،
تشبیه را در آیه پذیرفتهاند و موتی را به معنای کافر و سما ،را به هـدایت تعبیـر کردهانـد؛ و
کسانی که تشـبیه در آیـه را پذیرفتهانـد معمـوال معتقـد بـه سـما ،مـوتی هسـتند؛ از جملـه
مفسران مـذکور عباروانـد از :فخـر رازی 1،قرطبـی 2،ابنکثیـر 3،ابنعبـاس 4،سـمعانی،
بغوی 6،زمخشـری 7،ابنجـوزی 8،نسـفی 9،واحـدی 10،سـیوطی 11،ابنتیمیـه 12،خـازن،

13

قشیری 14،ابنزمنین 15،بقاعی 16،یحیی بن سالم 17،و از معاصران نیـز هـرری شـافعی،

18

 .1فخر الدین رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج ،22ص.063
 .2قرطبی ،محمد ،الجامع ألککام القر ن ،ج ،31ص.212
 .3ابن کثیر ،تفسیر ابنکثیر ،ج ،7ص.234

 .4فیروزآبادی ،مجدالدین ،تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ،ص.123
 .5سمعانی ،منصور ،تفسیر القر ن ،ج ،2ص.332

 .6بغوی ،حسین بن احمد ،معالم التنزیل فی تفسیر القر ن ،ج ،1ص.031

 .7نک :.زمخشری ،محمود ،الکشاف عن کقائق غوامض التنزیل ،ج ،1ص.1۲1
 .8ابنالجوزی ،أبوالفرج ،زاا المسیر فی علم التفسیر ،ج ،1ص.173
 .9نسفی ،ابوالبرکاو ،تفسیر النسفی ،ج ،2ص.723
 .10واحدی ،علی ،الوجیز ،ص.۲43

 .11سیوطی ،عبد الرحمن ،الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،ج ،7ص.167
سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

 .12ابنتیمیه ،احمد ،المستدرک علی مجموع الفتاوی ،ج ،3ص.32
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5

 .13خازن ،علی ،تفسیر الخازن ،ج ،1ص.102

 .14قشیری ،عبدالکریم بن هوازن ،لطائف اإلشارات (تفسیر القشیری) ،ج ،1ص.04

 .15ابنزمنین المالکی ،أبو عبد الله محمد ،تفسیر القر ن العزیز البن أبی زمنین ،ج ،1ص.133
 .16بقاعی ،إبراهیم ،نظم الدرر فی تناسب اآلیات والسور ،ج ،32ص.232
 .17یحیی بن سالم بن أبی ثعلبة ،تفسیر یحیی بن سالم ،ج ،2ص.072

 .18هرری شافعی ،محمد امین ،تفسیر کدائق الروح والریحان ،ج ،23ص.04

زحیلــی 1،جزائــری 2،ابنیاســین 3،آل بــازی 4،طن ــاوی 5،لجنـة علمــاء مصــر 6،نخبگــان
استادان تفسیر سعودی.

7

شنقیطی هم با اینکه سلفی است باا وردن ویاا

َّ
م أ م أَ
إرال ال َس ُُِ َد أو
ِ

م

َّ

َ
أم
8
َ أ َ م
َ أ
ذوم
َ حَّذُّ ُرذت أس ِذُُ َّذن ِف َدل مب
ِ
ِ
ِ
ٍ

م أ
َ
َحال َ أسُ مُ َدلص َّ َدلذد َ
رين 9ماتیی دا ند ایاآ ویاا
عَُّ إاَد َحل أذوَد َّذد
ِ
ِ
ِ

نانسته ر قائل به سماع امتا

ر

میاا

است 10.بنابرایآ ،فهم رهابیات ییار ا نظار مهاهتد

است که حتی نزن برخی سلفیها نیز جایگاهی ندادن.

اشکال :ناصر آلبانی با اعتقاد به عدم سما ،موتی معتقد است بـا فـرض اینکـه تفسـیر

َّ َ َ م أ م أ َ أ َ
مشهور را بپذیریم و مراد از موتی و سما ،در آیه إرك ال َس ُُِ َد و
ِ

 11را به ترتیب «کافر» و

«هدایت» تعبیر کنیم ،یعنی معتقد به مجازیبودن معنای آیـه باشـیم ،بـا ایـن حـال دوبـاره
عدم سما ،موتی به اثباو میرسد 12.او بـرای اثبـاو نظریـه عـدم سـما ،مـوتی بـه قاعـده
اقوابودن «مشبهبه» در وجه شبه روی آورده است .دلیلی کـه آلبـانی بـرای اثبـاو ادعـایش
میآورد این است که قرآن دل مشرکان را به مردگان تشـبیه کـرده ،یعنـی از آن جهـت کـه
مردگان ناشنوا هستند کفار هم ناشنوایند .پس وجه شبه در آن عـدم سـمع اسـت .او بـرای
تقریب به ذهن ،تشبیه زید کاالسد را به تصویر کشیده است و میگوید «مشبه» زید است و
 .1الزحیلی ،وهبة بن مص فی ،التفسیر الوسیط للزکیلی ،ج ،2ص3۲33؛ همچنین التفسیر المنیر للزکیلی ،ج ،24ص.26
 .2جزائری ،جابر بن موسی ،أیسر التفاسیر للجزائری ،ج ،2ص.21

 .3حکمت بن بشیر بن یاسین ،الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور ،ج ،2ص.10
 .5طن اوی ،محمد ،التفسیر الوسیط لطنطاوی ،ج ،34ص.106

 .6لجنة من علماء األزهر ،المنتخب فی تفسیر القر ن الکریم ،ص.062
 .7نخبة من أساتذ التفسیر ،التفسیر المیسر ،ج ،3ص.1۲2
 .8سوره فاطر ( :)10آیه .22
 .9سوره نمل ( :)26آیه .۲4

 .10شنقی ی ،محمد االمین ،أضواء البیان فی إیضاح القر ن بالقر ن ،ج ،7ص.32۲
 .11سوره نمل ( ،)26آیه .۲4

 .12نک :.آلوسی ،نعمان ،تحقیق االیات البینات فی عدم سماع االموات ،تحقیق :ناصر آلبانی ،ص.22- 3

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

 .4آل بازی ،عبد القادر بن مال حویش ،بیان المعانی ،ج ،2ص.123
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«مشبهبه» اسد است .وجه شبه در اینجا شجاعت است .پس اسد که به معنای شیر درنـده
است باید اعلی مراتب شجاعت را داشته باشد که «مشبهبه» واقع شـود .حـال وقتـی قـرآن
کفار را به مردگان تشبیه میکند معنایش این است که بارزترین صفت میت مد نظر است و
آن عدم سمع (نشنیدن) است که کفار به آنها تشـبیه شـدهاند .بنـابراین ،وجـه شـبه ،عـدم
سمع است.

1

پاسخ:

در پاسخ به این شبهه و شبهاو وهابیت پاسخهای متنوعی داده شده اسـت .در ادامـه
گزارشی از پاسخها و در پایان پاسخ شبهه آلبانی را میآوریم.
برخی در پاسخ با رد برداشت راهرگرایانه وهابیت از آیه ،شواهدی را بیان میکننـد کـه
نشان میدهد منظور از موتی ،کفار است .آنها چنـین اسـتدالل میکننـد کـه اگـر مـراد از
َ َ م

أ

َ

موتی در آیه ِإ َّرك ال َ أس ِذُ مُ َد َ أذو  2میت بود باید مقابله آیه که پس از آن آمده ،مناسب معنا
باشد .ولی در عبارو بعدی میخوانیم« :نمیشنوند مگر کسی که به آیاو ما ایمـان بیـاورد

در حالی که مسلمان است» 3.با این عبارو روشن میشود که این مناسبت بـا معنـای کفـر
برای موتی سازگار است نه معنای مفارقت رود از بدن 4.گاهی هم برای تقویت این م لـب
مؤیداو دیگری میآورند که قرآن واژه «موتی» را مکرر به معنای کـافر قصـد کـرده اسـت.
َ
م
أ َ م م م َّ م َّ َ أ َ م َ
َّ أیستج م َّ َ أیس َ م َ
ون َحَد أ َ أ
ون 5از جمله این شواهد است .در این
يه يرجع
ل
إ
ُث
َدّلل
ه
ث
ع
بی
و
ع
ُ
ِين
َدل
يب
آیه إَّنُّ
ِ ِ
ِ
أ
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آیه منظور از کلمه «موتی» کافران هستند .دلیل این مسئله عبارو َد َ أو أبی َع مث مه م  است که
َ
أیستج م َّ َ أیس َ م َ
ون آمده است 6.به تعبیر دیگـر ،سـنخیت جملـه «یسـتجیب »...
بعد از  يب َدلِين ُع
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 .1همان ،ص.23

 .2سوره نمل ( ،)26آیه .۲4
 .3سوره نمل ( ،)26آیه .۲3

 .4شنقی ی ،محمد االمین ،أضواء البیان فی إیضاح القر ن بالقر ن ،ج ،7ص.320
 .5سوره انعام ( ،)7آیه .17

 .6شنقی ی ،محمد االمین ،أضواء البیان فی إیضاح القر ن بالقر ن ،ج ،7ص.320

خ اب مؤمنانه است .لذا جمله پیرو ،یعنی «الموتی  »...نیز مقابـل ایـن سـنخ خ ـاب بایـد
قرار گیرد ،که کفار میشود .با وجود این ،آیه قبل نیز تأییدی بر این ادعا است که موتی بـه
َ

َ أ َ
اکن م َ
کُب َعِيذال  1....اینجا سخن از اعراض کفـار
معنای کافران است ،آنجا که فرمود :ح إن
ِ
است و به نوعی خدا میخواهد پیامبر را دلداری دهد .لذا در آیه بعـدی «المـوتی» متـرادف

کلمه «کافران» قرار میگیرد .آیاو متعـدد دیگـری ،مؤیـد ایـن م لـب هسـتند ،از جملـه:
یس64:؛ انعام322 :؛ فاطر.22 :
َّ َ َ م أ م أ َ أ َ
برخی دیگر گفتهاند در آیه إرك ال َس ُُِ َد و
ِ

 مراد از «موتی» کفاری است که اصرار به

باطل دارند .اینها با تذکر و موعظه انتفا ،پیدا نمیکنند ،آنچنان که امواو در قبور هرگز به

تذکر و موعظه منتفع نمیشوند 2.نشـانه دیگـر ایـن ادعـا عبـارو بعـدی آیـه اسـت« :و تـو
نمیتوانی کران را صدا کنی در حالی که پشت به تو کردهاند» .پس مراد از «کـران» همـان
کفار است ،در حالی که اگر در واقع میت باشد ،میت موقع صدازدن پشـت نمیکنـد .پـس
3
منظور از «موتی» و «صم» کفار است نه اجساد.
برخی دیگر نیز موضو ،تسالدادن به پیامبر را حکمت این آیه ذکر کردهاند و میگوینـد
َ م
أ َ
آیه ِ إ َّر َك ال َ أس ُِ مُ َد َ أذو  برای تسالدادن خدا به پیـامبر اسـت .زیـرا پیـامبر از ایماننیـاوردن
کافران محزون بود .آیاتی که این حزن پیامبر را نمایش میدهد به این شرد است :انعام:
11؛ حجر36 :؛ نحل326 :؛ مائده7۲ :؛ فاطر۲ :؛ کهف7 :؛ شعراء .1 :با این وصف ،آیه
َ م

أ َ

برخی دیگر به تبیین وجه شـبه پرداختهانـد و گفتهانـد آیـه درصـدد نفـی شـنیدن بـرای
مردگان نبوده و وجه شبه عدم سـما ،نیسـت؛ زیـرا مشـرکان زنـده بودنـد و قـدرو شـنیدن
 .1سوره انعام ( ،)7آیه .10

 .2سقاف ،حسن ،اإلغاثة بأالة االستغاثة ،ج ،3ص.7
 .3همان ،ج ،3ص.7

 .4شنقی ی ،محمد االمین ،أضواء البیان ،ج ،7ص.327

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

ِ إ َّر َك ال َ أس ُِ مُ َد َ أو  از جمله آیاتی است که به دلیل هدایتنشدن کفـار ،ایشـان را بـه میـت
تشبیه کرده است 4.لذا درصدد بیان بیرممکن بودن سمع برای مردگان نیست.
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داشتند؛ بلکه وجه شبه نپذیرفتن کالم نبی مکرم اسالم و دعوو او است .یعنـی همچنـان
که امکان ندارد میت دعوو پیامبر را نپذیرد ،به این دلیل که بعد از مرگ سودی به حال او
ندارد ،همچنان کافر و مشرک نیز دعوو پیامبر را نمیپذیرند .زیرا عنصر هـدایت از ایشـان
سلب شده است .پس مراد از آیه این است که «ای پیامبر! تو نمیتوانی مردگـان (کفـار) را
شنوا کنی ،شنوا ساختنی که نفعی به حال ایشان داشته باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه دعـوو را
1
بپذیرند».
برخی معتقدند تشبیه کفار به امواو در اینجا بـه معنـای حقیقـت وجـودی آنـان اسـت.
دلیل اینکه قرآن کفار را به مردهها تشبیه کرده این است که کافران ف رو توحیدیشان را
در زیــر خــاک طبیعــت و شــهوو و بنــب مــدفون کردهانــد .لــذا وقتــی انســان ،حیــاو
انسانیا را از دست دهد ،میمیرد؛ اگرچه از حیاو حیوانی و طبیعی بهرهمند اسـت .بـه

َّ َ
همین دلیل ،خدای سبحان درباره سیاهقلبان کافر ،به پیامبر گرامی خود میفرماید :إرك
ِ
َ م
أ َ
ال َ أس ُِ مُ َد َ أو  2.به تعبیر دیگر ،سر اینکه قرآن کریم« ،کافران» را کر ،کـور و الل دانسـته،

این است که باطن و حقیقت وجود مثالی آنان را بیـان کـرده اسـت؛ بـدین معنـا کـه وجـود
مثالی آنها در جایی که حقایق همه چیز راهر و آشکار میشود ،به صورو کر ،کور و الل

َ َ َ
أ
َ أ م م
راهر میشوند و در این هنگام است که میگویندَ  :م م
ب َ
ْ َةش أذرتي ُع َُذی َحقذد کنذت َ ِصذ
ِ
ِ
3

«پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردیت در حالی که من بینا بودم».

َ َد ؛
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پس در قرآن زندگی و مرگ به لحاظ حیاو حقیقی انسان م رد شده است ،نه بر پایـه
حیاو مادی و طبیعی؛ و مرز میان زندگان و مردگـان واقعـی ،ایمـان بـه خـدای سـبحان و
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تسلیم در مقابل او است .بنـابراین ،بیـنش توحیـدی همـان حیـاو انسـانی اسـت .آیتاللـه
جوادی آملی درباره تمثیلهای قرآنی چنین میگوید:

 .1سبحانی ،جعفر ،الیل الحقیقة (راهنمای کقیقت) ،ص.306
 .2جوادی آملی ،عبدالله ،والیت فقیه ،ص22

 .3نک :.جوادی آملی ،عبدالله ،تفسیر تسنیم ،ج ،2ص.113

انسانیت انسان به نفس ناطقه او است و تشبیه کافران بـه چهارپایـان در قـرآن کـریم
م َ
م َ َ َ
1
 ُأحل ِا َك اکأل أر َع ُِّم َ أ أُه ُ َض  نیز َمجاز و برای توهین و تحقیر آنان نیست.

این تمثیلها نارر به حقیقت و وجود مثالی آنها است و منافقـان واقعـا گنـگ ،کـر و
کورند .شاهد این دیدگاه آن است که در قیامت ،که ررف رهـور و بـروز حقـایق اسـت (نـه
ررف حـدو آنهـا) ،کـوری و گنگـی و کـری اینـان رهـور میکنـد و میگوینـدَ  :م م
ب َ
ْ
ِ
َ َ َ
أ َ َ َ أ م م
َ
نت َ ِص َ َد  و مراد از این کوری ،کوری چشم دل است ،نـه کـوری چشـم
ةش أرتي ُعُی حقد ک
ِ
َ
َّ
َ
َ
أم م
أ
ذُّم َحلمذن َت أع َُذذی َدل ِ م
ـر ،و چشــم دل اینــان حقیقتــا کــور اســت :ال َت أع َُذذی َدأل أ َص م
َس ْ
ذوب َدل ِكذ ِف
ِ
ِ
ْ
م
حم و این گمراهان ،در قیامت افزون بر کوری ،کری و گنگی ،به رو افتـاده محشـور
َدلصذد
ِ
َ
َ
َ
أم
َ
َ
أم
م
َ َ َ أ ه م َ م َ أ م أ َ َ َ م أ أ َ دجذ َ م أ أ َ
حر ِذه َحمَش مذرُه
میشوند ،نه برپا ایستاده :حَّن ُّي ِد َدّلل فهو َد هك ِذد حَّذن ْ ِِذ فِذن ِ د هلذ ُح ِليذَُّ َِّذن و ِ
أ
َ َ
َأ َ أ
أ م أ َ َ م أ َ َ م ًّ َّ َ م أ
َ
َدُه َج َه َّ مذّ .پس چنین نیسـت کـه کـوری منافقـان
وهه عُيُّ ح مُُّ حَُُّ َّکح
َيم َدل ِ َيَُّّ ِو لَع مح مج
ِ ِ
در حد تشبیه باشد ،بلکـه بیـان واقعیـت و تمثـل درونـی آنهـا اسـت و در قیامـت بـا بـاطن
خویش ،که به رهور میپیوندد ،مواجهاند .در دادگاه قیامت ،مانند محکمـه دنیـا ،کیفرهـا
2

اعتباری نیست ،بلکه اعمال و باطن آدمی در آن روز مشهود خواهد بود.
پس این تشبیه برای تبیین حقیقتی اسـت کـه از دیـد برخـی انسـانها پوشـیده اسـت.
انسانی که مشی او بر اساس شکم و شهوو است و علم و اراده خود را در مسیر شـکم بـه
َ َّ م َ َ َ
َدّلل َِذق
کار میگیرد از نظر هیئت و سیرو مانند حیوانی است که بر شـکم راه مـیرود :ح
م

َ أ

َ َ

أ

ک َّ َوَد َّ ٍو َِّن َََُّّّ ف ُِ مهَن ََّّن ََيأ ِش لَع َ ط ِن ِه ( سوره نور ،آیه  .)20بنابراین ،حشر انسان به صـورو
3
حیوان بر اساس مبانی قرآنی و عقلی ،امری واقعی است ،نه سخن مجازی و شاعرانه.

حقیقی انسان ،یعنی ایمان ،است ،نه حیاو حیوانی و مادی ،تا کسی نتیجه بگیرد حال که
قرآن ،کفار را به امواو تشبیه کرده است پس امواو شنوایی ندارند؛ و اینگونه توجیـه کنـد
که اقوابودن مشبهبه در این تشبیه ،که همان عـدم سـمع اسـت ،موجـب شـده اسـت ایـن
نتیجه حاصل شود.
 .1همان ،ج ،3ص.041

 .2سوره طه ( ،)24آیه 320؛ همان ،ج ،2ص 113و .112
 .3جوادی آملی ،عبدالله ،التسنیم ،ج ،3ص.041

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

به نظر میرسد جـواب پایـانی صـحیحترین پاسـخ بـه شـبهه اسـت .بنـابراین ،میتـوان
اینگونه نتیجه گرفت که آنچه در تشبیه کـافران بـه مردگـان در نظـر بـوده ،فقـدان حیـاو
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استناد وهابیت به روایات و نقد آن
الف .حدیث قلیب بدر به روایت عایشه

یکی از ادله قائالن به عدم سما ،موتی استناد به روایت عایشه است .ابتـدا الزم اسـت
به اصل روایت مذکور ،که در صحیحین وارد شده ،بپردازیم که از زبـان ابـیطلحـه شـاهد
این حادثه بدین شرد است :پس از پایان جنگ بدر ،وقتی پیامبر امر کردند کشتگان بدر را
به چاه افکنند ،بعد از سه روز ،به کشتگان کفار که در چاه بودند رو کردند و تکتک نام آنها
را بردند و فرمودند :آیا آنچه خدایان شما به شما وعده دادنـد حـق یافتیـدت مـن کـه وعـده
پروردگارم را حق یافتم .در این حین ،عمر بن خ اب میپرسد :یا رسولالله! آیا مردگـانی را
که رود ندارند خ اب قرار میدهیت در این حال ،پیامبر پاسخ دادند :قسم به کسی که مرا
1
به حق مبعو کرد! شما شنواتر از ایشان در آنچه به ایشان میگویم نیستید.
حال دو برداشت متفاوو نیز از این روایـت در صیحیح بخـاری موجـود اسـت کـه یکـی
مربوط به ابنعمر و دیگری مربوط به عایشه است .اختالف موجود در دو روایت این اسـت
که مستفاد از روایت ابنعمر سما ،امواو به طور م لق است ،و مسـتفاد از روایـت عایشـه
سما ،امواو مقید به زمان ،خ اب رسول خدا به اهل قلیب بدر است.
از آنجا که روایت عایشه ،ردی بر روایت ابنعمر محسوب میشود ،وهابیت این روایـت
را دلیلی بر عدم سما ،موتی ذکر کردهاند .مشرود روایت عایشه بدین شرد است:

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

نزد عایشه حدیثی از ابنعمر بیان شد که او از رسول خدا نقل میکرد کـه فرمودهانـد:
همانا میت به گریه و ندبه اهلـش در دنیـا معـذب میگـردد .عایشـه بـا رد حـدیث ابنعمـر
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حقیقت حدیث را بدین شرد توصیف کردند که پیـامبر فرمودنـد« :همانـا میـت در قبـر بـه
خ اها و گناهانش معذب میگردد و االن اهلش بر او گریه میکنند» .سپس عایشه ادامـه
میدهد که این اشتباه ابنعمر شبیه اشتباهی است که در خصوص نقل سخن رسول خدا
نسبت به قلیب بدر مرتکب شد ،آنجایی کـه او از رسـول خـدا خ ـاب بـه اهـل قلیـب نقـل
میکند« :همانا مردگان میشنوند آنچه را که میگویم» ،در حالی که رسول خـدا اینگونـه
 .1بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،صحیح بخاری ،ج ،0ص.67

فرمودند« :همانا مردگان اآلن به آنچه به آنها میگویم علم دارنـد» .سـپس ایـن دو آیـه را
1
قرائت میکنند« :همانا تو مردگان را نمیتوانی شنوا سازی».

بنابراین ،وهابیت اصالحیه روایت عایشه بر ابنعمر را ،که متنمن نفـی سـما ،مـوتی
است ،شاهد دیگری بـر عـدم سـما ،مـوتی م ـرد کردهانـد .حـال بـه پاسـخ ایـن اشـکال
میپردازیم.
پاسخها:

 .3ابنحجر در فتح الباری به مخالفت جمهور با روایـت عایشـه اشـاره کـرده و پـذیر
روایت ابنعمر را به جمهور منتسب میکند .او میگوید« :اکثر علما به روایت عایشه معتقد
نبودهاند و حدیث ابنعمر را پذیرفتند ،به این دلیل که سایر روایاو این باب بالبا با منمون
روایت ابنعمر موافقت دارد» 2.همچنین ،ابنکثیر با نقل روایاو متعارض عایشه و ابنعمر
در خصوص حدیث قلیب بدر ،با بیان شواهدی ،صحت روایت عبدالله بن عمر نزد علمـا را
3
تأیید میکند.
 .2اقوال علما نشان میدهد روایت صحابی با تأویل دیگران (مانند تأویل عایشه مبنـی
بر عدم سـما ،مـوتی) باطـل نمیشـود .برخـی علمـای اهـل سـنت ،در تأییـد ایـن م لـب
سخنانی گفتهاند که بدان اشاره میکنیم.
ابنتیمیه :این نت (پیامبر) مقدم بر تأویل صحابه (عایشه) اسـت 4.لـذا تـا زمـانی کـه

سوی صحابه ،آن روایاو رد نمیشود 5.روایت عدل با تأویل باطل نمیشود 6.لذا انـس بـن
 .1همان ،ج ،0ص.66

 .2ابنحجر ،احمد ،فتح الباری ،ج ،1ص.212

 .3ابنکثیر ،اسماعیل ،تفسیر القر ن العظیم ،ج ،7ص.233
 .4ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،2ص.23۲

 .5شنقی ی محمد االمین ،أضواء البیان ،ج ،7ص.323
 .6همان ،ج ،7ص.312

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

نصی موجود است توجه به تأویالو ناصحیح است.
شنقی ی :تا زمانی که نت صحیحی از پیامبر اکـرم وجـود دارد بـا تأویـل آیـاو از
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مالک ،که هر دو روایت قلیب بدر را بـه یـک منـمون نقـل کـرده ،هرچنـد در بـدر حنـور
نداشته ولی روایت را از ابیطلحه نقل کرده که در حادثه قلیب حنور داشته است.

1

سرهندی :قول یک صحابی در مقابل نت قرآن و اقوال دیگر اصحاب نمیتواند دلیل
2
و حجت باشد.
َ م

أ

َ

َّ َ
ذك ال َ أس ِذُ مُ َد َ أذو  منافـاتی نـدارد کـه بـا روایـت
 .1احتجاج عایشـه بـه عمـوم قرانـی إر
ِ
قلیب بدر تخصیت بخورد 3.روایت قلیـب سـما ،مـوتی را اثبـاو میکنـد و ایـن قاعـدهای

اصولی است که موقع ورود خاص بعد از عام ،خـاص حجـت واقـع مـیشـود .پـس حـدیث
سما ،اهل قلیب حجت واقع میشود و بدینترتیب سما ،موتی ثابت میگردد.

4

 .2اگر هم این سخن از عایشه صحیح باشد ،بعدها از این نظر برگشته است؛ چراکه در
منابع اهل سنت از عایشه نقل شده است که:
هر زمانی که وارد خانهام میشدم که پیامبر و پدرم در آن دفن بودند پوشش از سـر بـر
میداشتم؛ چراکه صاحبان قبر پدر و شوهرم بودند .ولی زمانی کـه عمـر در همـین مکـان
دفن شد ،به خـدا قسـم داخـل خانـه نمیشـدم مگـر اینکـه بـه دلیـل حیـاء خـود را کامـل
5
میپوشاندم.

لذا اگر عایشه معتقد به فهم و درک امواو نبود لزومی نداشت خود را بپوشاند.
 .0ضمن اینکه ابنحجر به رجو ،عایشه از ادعای خود اشاره کرده است:
عای شه بعدها به دلیل اینکه روایاو متعددی از اصحاب برای او ثابت شد از قـول خـود
6
مبنی بر عدم سما ،موتی برگشت .بدین سبب که خود شاهد قصه قلیب نبوده است.
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اآلن َل ْیع َل ُم َ
 .7عبارو عائشه « َّن ُ ُم َ
ون» مخالف نقل ابیطلحه در صحیح بخاری است.
ِ

10

 .1همان ،ج ،7ص.31

 .2سرهندی ،محمد حسن ،االصوس االربعة فی تراید الوهابیة ،ص.13
 .3شوکانی ،محمد بن علی ،فتح الربانی ،ج ،2ص.722
 .4همان ،ج.372 ،2

 .5أحمد بن حنبل ،مسند ،ج ،22ص.223

 .6ابنحجر ،اکمد ،فتح الباری ،ج ،6ص.142

ب .حدیث «قلیب بدر» مستند به فهم عمر

برخی از سلفیه بـا رویکـرد دیگـری بـه حـدیث قلیـب بـدر در نفـی سـما ،مـوتی سـخن
گفتهاند .آنها واکنش عمر به کالم پیامبر را مالک احتجاج خود قرار دادهانـد ،آنجـایی کـه
عمر از توانمندی شنیدن مردگان در کالم پیامبر متعجب شده بود .قـائالن بـه ایـن نظریـه
معتقدنــد اســتنکار ســما ،مــوتی از ســوی عمــر و ردنکــردن اعتقــاد او از ناحیــه پیــامبر،
استثناییبودن شنوایی مردگان را در قلیب بدر نشان میدهد« :پیامبر به آنچه اعتقـاد عمـر
مبنی بر عدم سما ،امواو بود اقرار کرد».

1

یکی از شخصیتهای سلفی که این نظریه را مدلل کرده ناصر آلبانی اسـت .اینـک بـه
تحلیل ادعای وی میپردازیم؛ تحلیلی که محور آن فهم صحابه 2و پایـه اصـلی اسـتدالل،
استنکار سما ،موتی از ناحیه عمر است .ایـن گـروه از سـلفیه میکوشـند اثبـاو کننـد کـه
صحابه با توجه به آموزههایی که از پیامبر فرا گرفته بودند عمل میکردند و فهم ایشان
حجت است.
پاسخها:

اول :استدالل آلبانی مبتنی بر فهم عمر واقع شده است .این در حالی اسـت کـه فهـم
عمر در مقابل کـالم رسـولالله قابـل اسـتناد نیسـت .قـرآن دربـاره سـرپیچینکردن از
دستورهای پیامبر میفرماید« :هی مرد مؤمن و زن مؤمن را سزاوار نیست کـه وقتـی

درباره تبعیت از رسول مکرم اسالم چنین میفرماید« :ای کسانی که ایمـان آوردهایـد!
خدا و رسول را اطاعت کنید و اعمال خود را باطل مسازید»؛ 4یا اینکه میفرماید« :بگو اگر
 .1البانی ،ناصر الدین ،تحقیق اآلیات البینات ،ص 14و .12
 .2همان ،ص.12

 .3سوره أحزاب ( ،)11آیه .17
 .4سوره محمد ( ،)26آیه .11

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

خدا و رسولش امری را صادر فرمودند ،باز هم در امور خود ،خود را صاحباختیار بدانند ،و
هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند ،به ضاللتی آشکار گمراه شده است» 3.همچنـین،

11

خدا را دوست میدارید (که باید هم بدارید) باید مرا پیروی کنید» 1.لذا اگر کسی فهم عمر
را در مقابل رسول خدا علم کند و مبنای ادعایش را این فهم قرار دهد ایـن اجتهـاد در
مقابل نت است و قرآن بهوضود آن را نهی کرده است.
دوم :حجیت فهمی که مـدعیان سـلفیه معتقدنـد صـحابه در طـول سـالهـا از پیـامبر
کسب کردهاند و بدان استناد میکنند مربوط به زمانی است که واقعه جنگ بـدر (در سـال
دوم) روی داده و صحابه رسول خدا بهتازگی با گستره وسیعی از مفاهیم اسالمی آشنا شده
بودند و بسیاری از معارف را بعد از این سالها آموختند؛ و سال دوم برای صـحابه ،آبـاز راه
کسب معارف بود و استعجاب ایشان میتوانسـت ریشـه در باورهـای دوره جاهلیـت داشـته
باشــد؛ باورهــایی کــه بــه نــابودی انســان بعــد از مــرگ معتقــد بــود و انتقــال رود را ممتنــع
میدانست.
سوم :گرچه سلفیه در فهم نصوص به رو راهرگرایی عمـل میکننـد ،امـا اینجـا بـه
ایــن مــنهر پشــت کردهانــد و بــه رو اســتداللی و تحلیلــی روی آوردهانــد .در حــالی کــه
َ َ
َُ ُ
بههی وجه به راهر خ اب پیامبر توجه نکردهاند؛ آنجا که فرمودَ « :ما خ ْن ُت ْم ِبأ ْس َم َع ِل َما خقوا
ِم ْن ُ ْم»؛ «شما شنواتر از آنان (مردگان) نیستید»  .یعنی بدون توجه به تحلیل و تأویل ،راهر
حدیث پیامبر درصدد بیان سما ،بر امواو است .این بفلت از برداشت راهری حدیث ،که
متبادر از رـاهر کـالم پیـامبر اکـرم اسـت از راهرگرایـان سـلفی ،کـه تأویـل و تحلیـل
نصوص را نمیپذیرند ،پذیرفتنی نیست.
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دیدگاه سلفیها بر پذیرش ارتباط ارواح با اهل دنیا

12

دیدگاه ابنتیمیه ( 027-661ه.ق).

نظریه سما ،مـوتی موافقـان شاخصـی در سـلفیه دارد .ابنتیمیـه ،پـدر مکتـب فکـری
سلفیها و وهابیت ،از جمله آنان است .وی سما ،موتی را پذیرفته و از آن اعتقاد با عنـوان
 .1سوره آلعمران ( ،)1آیه .13

«بال ریب» دفا ،میک ند .او پذیر این موضو ،را به نصوص و اتفـاق اهـل سـنت مسـتند
میکند .وی میگوید« :م ابق نصوص و اتفاق اهل سنت ،بدون شک میت میشنود».

1

برخی ادله که ابنتیمیه در اثباو سما ،موتی به آن استناد میکند چنین است :حدیث
خفق نعالْ « :یس َم ُع َر ْف َق ن َعتال ْم ح َ
تین َیولتو َن َع ْن ُته»؛ قلیـب بـدر روایـت ابنعمـرَّ « :ن ُ ْتم
ِ ِِ ِ
ْ ْ
ُ ُ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
ْ َ ُ َ َ َ َُ ُ
ِّ
ْ
َ
ُ
یار ِمن المتْ ِم ِنین»؛ رد
ال
ل
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خ
یکم
ل
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م
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الس
وا
ول
ق
«
:
قبور
بر
سالم
؛
»
وا
یسمعون اآلن ما خق
ِ
َّ
َ
َّ
سالم بر رود مؤمن « :ال َر َّد الل ُه َعلیه ُر َ
وح ُه»؛ توصیه به صلواو بـر پیـامبر در روز جمعـه:
ِ
َ ْ ُ
ْ
َ َ ً َ ِّ
َ ُ ْ َّ َ َ
ُ
َّ
الصال ِ َعلی ْیو َم ال ُج ُم َع ِة»؛ ابالغ سالم به پیامبر...« :مال ِئکة یبلغ ِونی عن خم ِتی
«خ ِمثروا ِمن
َّ َ
السال َم»؛ 2یا در جـای دیگـری بـا پـذیر سـما ،مـوتی مـیگویـد« :امـواو ،صـدای پـای
تشییعکنندگان و سالم آنها و امثال این را میشنود و این مسئله مخصوص افراد معینـی
3
نیست».
دیدگاه ابنقیم ( 051- 691ه.ق).

ابنقیم ،شاگرد ارشد ابنتیمیه ،در کتاب الروح با اقامـه ادلـه فـراوان بـه اثبـاو ارتبـاط
امواو با زیاروکنندگان میپردازد .اثباو شناخت زائـران قبـور از سـوی امـواو محـور اول
بحث ابنقیم را شکل میدهد که با استدالل به چهـار حـدیث «رد سـالم»« ،قلیـب بـدر»،

«سالم به اهل قبور» و «قر ،نعال» به اثباو این مـدعا میپـردازد 4.در مجمـو ،،زیربنـای
کتاب الروح اثباو سما ،برای امواو است.

دیگر ،از مهم ترین استناداو درباره سما ،موتی کثرو نقل اثر در این باره است که موجـب
 .1ابنتیمیه ،أحمد ،جامع المسائل ،ج ،1ص.313
 .2همو ،مجموع الفتاوی ،ج ،22ص.172

 .3همو ،المستدرک علی مجمو ،الفتاوی ،ج ،3ص.32
 .4ابنقیم ،محمد ،الروح ،ص.3
 .5همان ،ص.24

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

ابنقیم از فراوانی دالیل حسی در اثباو سما ،و انتفا ،مـوتی از بیـر خبـر میدهـد .او
اخبار آحاد را نقل میکند و کثرو نقل این اخبـار را دلیـل بـر وقـو ،آن میدانـد 5.بـه تعبیـر

11

شده است افرادی همچون ابنقیم در این باب شکی نکنند؛ با این اسـتدالل کـه در هـی

زمانی اینگونه ارتباط یا سما ،موتی نفی یا انکار نشده است 1.ضمن اینکه او عنوان «زائر»

را خود دلیل بر آن میداند که مزور دارای قدرو درک است.
دیدگاه علمای اهل سنت :پذیرش ارتباط ارواح با عالم جسمانی

بسیاری از علمای اهل سنت با ذکر دالیلی به پذیر سما ،مـوتی اذعـان کردهانـد؛ از
جمله :احمد بن حنبل 2،ابنکثیر 3،مالعلی قـاری 4،المنـاوی 5،احمـد حسـن خـان ،عـالم
حنفی 6،محمد انورشاه فقیه دیوبندی 7،علوی المالکی.

8

نکات پایانی
 .3حدیث قر ،نعال مستندی است که بهصراحت سما ،موتی را تأیید میکنـد .در ایـن
حدیث آمده است« :هنگامی که تشییعکنندگان از تشییع جنـازه برمیگردنـد میـت صـدای
9
پای ایشان را میشنود».
 .2روایــت «ســالم بــر اهــل قبــور» و تشــریع آن از ســوی پیــامبر نشــاندهنده خ ــاب
واقعشدن کسی است که میشنود و تعقـل میکنـد .بخشهـایی از خ ـاب پیـامبر بـه
اهل قبور در این روایـت ماننـدَّ « :
تیکم» ،همچنـین « َو َّنتا ْن َشت َاء َّالل ُته ب ْ
الس َتال ُم َع َل ْ
کتم»
ِ ِ
ِ
نشانهای روشن بر توانایی شنیدن مردگان است؛ چراکه اگر امواو سالم پیامبر و کالم وی
 .1همان ،ص.37

 .2ابنحنبل شیبانی ،احمد ،مسند ،ج ،23ص203؛ ج ،36ص33؛ ج ،32ص.212
سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

 .3ابنکثیر ،إسماعیل ،تفسیر ابنکثیر ،ج ،7ص.120

14

 .4قاری ،علی ،مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ،ج ،7ص.2002

 .5المناوی القاهری ،محمد ،فیض القدیر ،ج ،0ص ،313به نقل از :الحکایات الرضویة ،ص.22
 .6سرهندی ،محمد حسن جان ،االصوس االربعة فی تراید الوهابیة ،ص.24
 .7کشمیری ،محمد ،فیض الباری علی صحیح البخاری ،ج ،1ص.22
 .8علوی المالکی ،محمد ،مفاهیم یجب ان تصحح ،ص 221و .220

 .9بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،صحیح البخاری ،ج ،2ص34؛ ابن قیم ،الروح ،ص.0

را نشنوند این سخن پیامبر از جنس خ اب معدوم میشود که در شـأن عقـال نیسـت ،چـه
رسد به مقام پیامبر اکرم؛ 1و ق عا اینگونه خ ـاب بـرای کسـی اسـت کـه میشـنود 2.لـذا

سالم معنایش این است که مخاطب ،توجه و آ گاهی دارد 3.اما اصل حدیث خ ـاب سـالم
به امواو چنین است« :سالم بر شما مؤمنان و مسلمانان که ساکنان قبرها هسـتید .خـدا
گذشتگان و آیندگان ما را رحمت کند و ق عا همه ما در آینده به سوی شما ملحق خـواهیم
4
شد».
نتیجه
با توجه به آنچه گذشت:
 .3سخنان وهابیت مخالف دیدگاه اکثر علمای مذاهب اسالمی است تا جایی که حتی
بزرگان سلفی ،از جمله ابنتیمیه و ابنقیم ،جزء مخالفان این دیـدگاه محسـوب میشـوند.
نوشته ابنقیم در کتاب الروح را باید نق ه تقابل وهابیت با متقدمان سلفیه به حساب آورد.
 .2از آنجا که دیدگاه نفی سما ،موتی در دوران وهابیت دوچندان تقویت شـده بـه نظـر
میرسد انگیزه نفی سما ،موتی نزد وهابیت ،در حقیقت نفی استغاثه و توسل بـوده اسـت.
زیرا وقتی سما ،از امواو نفی شود استغاثه و توسل بیمعنا میشود؛ چراکه توسل به شیء
ناشنوا لغو و عبث محسوب میشود؛ و این مقدمهای است تا موجباو اتهامزنی مسـلمانان
به شرک از ناحیه وهابیت فراهم شود.

 .2ابن تیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی ،ج ،22ص.171
 .3ابن قیم ،محمد ،الروح ،ص.0

 .4نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،2ص.773

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

 .1شنقی ی ،محمد االمین ،أضواء البیان ،ج ،7ص.312
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مناب
 .1قرآن کریم.
ّ
 .2ابن القیم الجوزیة ،محمد ،الروح فی الکالم علی أرواح األموات واألحیاء بالبدالئل مبن الکتباب والوبنة،
بیروت :دار الکتب العلمیة ،بیتا.
 .1ابن تیمیة ،احمد ،تامع المسائل البت تیمیة ،تحقیق :محمد عزیر شبمس ،بیجبا :دار عبالم الفوائبد
للنشر والتوزیع ،الطبعة األولی1122 ،ق.
 .1ابنتیمیة ،أحمد ،المستداک علی مجموع الفتاوی ،جمعآوری :محمد ببن عببدالرحمن ببن قاسبم،
چاپ اول111۳ ،ق.
 .5بببببببببببب  ،مجمدوع الفتداوی ،تحقیبق :أنبور البباز و عبامر الجبزار ،بیجبا :دار الوفباء ،الطبعبة الثالثبة،
1121ق.
 .1ببببببببببب  ،مجموع الفتاوی ،تحقیق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مدینة نبویة :مجمع الملک فهد
لطباعة المصحف الشریف1111 ،ق.
 .۱ببببببببببب  ،مقدمة فی اووأل التفسیر ،بیروت :دار مکتبة الحیاة1131 ،ق.
 .۳ابن جوزی ،عبد الرحمن ،زاد المسیر فی علم التفسدیر ،تحقیق :عببد البرزاق المهبدی ،بیبروت :دار
الکتاب العربی ،الطبعة األولی1122 ،ق.
 .3ابن حجر عوقالنی ،احمد ،فتح الباای شرح وحیح البخاای ،بیروت :دار المعرفة11۱3 ،ق.
 .11ابن حنبل شیبانی ،احمد ،مسند اإلما احمد بت حنبل ،تحقیق :أحمد محمبد شباکر ،قباهرة :دار
الحدیث ،الطبعة األولی1111 ،ق.
 .11ابن حنبل شیبانی ،احمد ،مسند اإلما احمد بت حنبل ،تحقیق :شبعیب األرنبؤوط و عبادل مرشبد
وآررون ،بیروت :مؤسوة الرسالة ،البطعة االولی1121 ،ق.
 .12ابن زمنین ،محمد ،تفسیر القرآن الع ی  ،تحقیق :حوین بن عکاشة  -محمبد ببن مصبطفی الکنبز،
قاهرة :الفاروق الحدیثة ،الطبعة األولی1121 ،ق.
 .11ابن عثیمین ،محمد ،الشرح الممتع علی زاد المستقنع ،دارابنجوزی ،چاپ اول1122 ،ق.
 .11ابن کثیر ،ءسماعیل ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :سبامی ببن محمبد سبالمة ،بیجبا :دار ویببة،
سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19
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 .15بببببببببببب  ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :محمد حوین شمس الدین ،بیجا :دار الکتب العلمیبة،
الطبعة االولی1113 ،ق.
 .11البببانی ،ناصببرالدین ،ملسددلة األحادیدل الضددعیفة والموضددوعة ،ریبباض :دارالمعببارف ،چبباپ اول،
1112ق.
 .1۱ألوسی ،نعمان ،اآلیات البینات فی عد مماع األموات علی م،هب الحنفیة السدادات ،تحقیق:
محمد ناصر الدین األلبانی ،بیروت :المکتب اإلسالمی ،الطبعة الرابعة ،بیتا.

 .1۳آل غازی ،عبد القادر ،بیان المعانی ،دمشق :نشر مطبعة الترقی ،الطبعة األولی11۳2 ،ق.
 .13آلوسی ،محمود ،اوح المعانی فی تفسدیر القدرآن العظدیم والسدبع الم،دانی ،تحقیبق :علبی عببد
الباری عطیة ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة االولی1115 ،ق.
 .21البانیّ ،
محمد ناصر الدین ،موموعة العالمة اإلمدا مجددد العصدر محمدد ناودر الددیت األلبدانی،
صنعاء :مرکز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمیة وتحقیق التراث والترجمة ،الطبعة االولی1111 ،ق.
 .21بخاریّ ،
محمد ،وحیح بخاای ،تحقیق :محمبد زهیبر ببن ناصبر ،بیجبا :دار وبوق النجباة ،الطبعبة
االولی1122 ،ق.
 .22بغوی ،حوین ،معالم التن یل فی تفسیر القرآن ،تحقیق :عبد البرزاق المهبدی ،بیبروت :دار ءحیباء
التراث العربی ،الطبعة االولی1121 ،ق.
 .21بقاعی ،ءبراهیم ،نظم الداا فی تنامب اآلیات والسوا ،قاهره :دار الکتاب اإلسالمی ،بیتا.
 .21بن باز ،عبد العزیز ،فتاوی نوا علی الداب ،تحقیق :الدکتور محمد بن سعد الشبویعر ،بیجبا :بینبا،
بیتا.
 .25بببببببببببب  ،مجموع الفتاوی ،أشرف علی جمعه ووبعه :محمد بن سعد الشویعر ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .21جزائری ،جابر ،ایسر التفامیر لکال العلی الکبیر ،مدینة منبورة :مکتببة العلبوم والحکبم ،الطبعبة
الخاموة1121 ،ق.
 .2۱جوادی آملی ،عبدالله ،تفسیر تسنیم ،تحقیق :علی اسالمی ،قم :اسراء ،چاپ اول11۱۳ ،ش.
 .2۳حکمت بن بشیر ،مومدوعة الصدحیح المسدبوا مدت التفسدیر بالمدأروا ،مدینبه :دار المبثرر للنشبر
والتوزیع والطباعة ،الطبعة االولی1121 ،ق.
 .23رازن ،علی ،لباب التأویل فی معانی التن یل ،تحقیبق :محمبد علبی شباهین ،بیبروت :دار الکتبب
العلمیة ،الطبعة األولی1115 ،ق.
 .11زحیلی ،وهبه ،التفسدیر المنیدر فدی العقیددة والشدریعة والمدنهج ،دمشبق :دار الفکبر المعاصبر،
الطبعة الثانیة111۳ ،ق.
 .12زمخشری ،محمود ،الکشاب عدت حقدائق ادوامل التن یدل ،بیبروت :دار الکتباب العرببی ،الطبعبة
الثالثة111۱ ،ق.
 .11سبحانی ،جعفر ،ااهنمای حقیق  ،تهران :نشر مشعر11۳۱ ،ش.
 .11سرهندی ،محمد حون جان ،االووأل االابعة فی تردید الوهابیدة ،تحقیبق :حکبیم معبراج البدین،
استانبول :مکتبة الحقیقة1111 ،ق.
 .15سقاف ،حون ،اإلاارة بأدلة االمتغارة ،عمان :مکتبة اإلمام النووی ،الطبعة األولی1111 ،ق.
 .11سمعانی ،منصور ،تفسیر القرآن السمعانی ،تحقیق :یاسر بن ابراهیم و غنیم ببن عبباس ببن غنبیم،
ریاض :دار الوون ،الطبعة االولی111۳ ،ق.

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی

 .11بببببببببببب  ،التفسیر الومیط ،دمشق :دار الفکر ،الطبعة األولی1122 ،ق.
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 .1۱سیووی ،عبد الرحمن ،الدا المن،وا فی التفسیر بالمأروا ،بیروت :دار الفکر.
 .1۳شنقیطی ،محمد األمین ،اضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن ،بیروت :دار الفکر1115 ،ق.
 .13شوکانی ،محمد ،الفتح الربانی مت فتاوی اإلما الشوکانی ،تحقیق :أبو مصبعب «محمبد صببحی»
بن حون حالق ،صنعاء :مکتبة الجیل الجدید ،بیتا.
 .11صفدر ،محمد سرفراز ران ،ر ائت السنت شرح تامع ترم،ی ،ترجمه :محمد سرور فاروقی ،محلبه
جنگی پیشاور :مکتبة فاروقیه ،بیتا.
 .11وباوببایی ،محمبد حوببین ،المید ان فددی تفسدیر القدرآن ،قببم :دفتبر انتشببارات اسبالمی ،الطبعببة
الخاموة111۱ ،ق.
 .12وبریّ ،
محمد بن جریر ،تدامع البیدان فدی تأویدل القدرآن ،تحقیبق :أحمبد محمبد شباکر ،بیبروت:
مؤسوة الرسالة ،الطبعة االولی1121 ،ق.
 .11ونطاوی ،محمد ،التفسیر الومیط للقرآن الکریم ،قاهرة :دار النهضة ،الطبعة األولی.
 .11عبد الله بن عباس ،تنویر المقبا

مت تفسیر ابت عبا  ،تحقیق :محمد بن یعقبوب فیروزآببادی،

بیروت :دار الکتب العلمیة ،بیتا.
 .15علوی المبالکی ،محمبد ،مفداهیم یجدب ان تصدحح ،بیبروت :دار الکتبب العلمیبة ،الطبعبة الثانیبة،
1111ق.
 .11عینی ،محمود ،شرح منت ابی داود ،تحقیبق :رالبد ببن ءببراهیم مصبری ،ریباض :مکتببة الرشبد،
الطبعة األولی1121 ،ق.
 .1۱غزالی ،محمد ،المقصد األمنی فی شرح معانی امماء الله الحسدنی ،تحقیق :بوام عبد الوهباب
الجابی ،قبرص :الجفان والجابی ،الطبعة األولی111۱ ،ق.
 .1۳فخر الدین رازیّ ،
محمد ،مفاتیح الغیب ،بیروت :دار ءحیاء التراث العربی ،الطبعة الثالثة1121 ،ق.
 .13قاری ،علی ،مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح ،بیروت :دار الفکر ،الطبعة االولی1122 ،ق.
 .51قروبیّ ،
محمد ،الجامع ألحکا القدرآن ،تحقیبق :أحمبد البردونبی و ءببراهیم أوفبیش ،قباهرة :دار
الکتب المصریة ،الطبعة الثانیة11۳1 ،ق.
 .51قشیری ،عبدالکریم ،تفسیر القشیری ،تحقیق :ءبراهیم البوبیونی ،مصبر :الهیئبة المصبریة العامبة

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19
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 .52قیروانی ،یحیی بن سالم ،تفسیر یحیی بت مال  ،تحقیبق :دکتبر هنبد شبلبی ،بیبروت :دار الکتبب
العلمیة ،الطبعة االولی1125 ،ق.
 .51کشمیری ،محمد انورشاه ،فیل الباای علی وحیح البخاای ،تحقیق :محمد بدر عالم المیرتهبی،
بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة األولی1121 ،ق.
 .51اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،جمعآوری :احمد الدویش ،ریاض :اداره بحبوث علمبی و
افتاء ،بیتا.

 .55لجنة من علمباء األزهبر ،المنتخدب فدی تفسدیر القدرآن الکدریم ،مصبر :المجلبس األعلبی للشبئون
اإلسالمیة ،وبع مؤسوة األهرام ،الطبعة الثامنة عشر1111 ،ق.
 .51مناوی ،محمد ،فیل القدیر شرح الجامع الصغیر ،مصر :المکتبة التجاریة الکبری ،الطبعة األولی،
.1151
 .5۱نخبة مبن أسبات ة التفوبیر ،التفسدیر المیسدر ،الوبعودیة :مجمبع الملبک فهبد لطباعبة المصبحف
الشریف ،الطبعة الثانیة ،مزیدة ومنقحة1111 ،ق.
 .5۳نوفی ،عبد الله ،تفسیر النسفی ،تحقیق :یوسف علی بدیوی ،بیبروت :دار الکلبم الطیبب ،الطبعبة
األولی1113 ،ق.
ّ
 .53نیشابوری ،مولم بن حجاج ،وحیح مسلم ،تحقیبق :محمبد فبؤاد عببد البباقی ،بیبروت :دار ءحیباء
التراث العربی ،بیتا.
 .11واحدی ،علی ،الوتی فی تفسیر الکتاب الع ی  ،تحقیق :صفوان عدنان داوودی ،دمشق ،بیبروت:
دار القلم ،الدار الشامیة ،الطبعة االولی1115 ،ق.
 .11هرری ،محمد األمین ،تفسیر حدائق الروح والریحان فی اوابی علدو القدرآن ،بیبروت :دار وبوق
النجاة ،الطبعة األولی1121 ،ق.

بررسی و نقد دیدگاه سلفیه در ارتباط ارواح با عالم جسمانی
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پژوهشنامهنقـدوهابیـت؛سـراجمنیـرسـالپـنجمشـماره91پـاییز9911

صفحـات919-39:تاریخدریـافت9919/99/91:تـ ـاریختأییــد9911/91/91:

ا زیابی سخن ابنتیمیه  ربا ه حدیث «اقضاکم علی»
*

چکیده
روایت نبوی «اقضاکم علی» ،دستکم در نگاه عـدهای از سـلفیها ،مثـل ابـنتیمیـه،
سندا محل اشکال است .این عده درباره متن آن نیز نکاتی گفتهانـد؛ از جملـه معتقدنـد
به فرض استناد به این حدیث ،چـون دایـره قنـاوو از علـم بـه حـالل و حـرام تنـگتر
است ،علی حتی بر معاذ هم تفوق نـدارد ،چـه رسـد بـه بـاالتر از او .در مقالـه ثابـت
میشود که منمون این روایت با برخی آیاو و بسـیاری از روایـاو ،تأییـد شـده و از ایـن
طریق ،ضعف سندی آن جبران و بلکه ایـن روایـت بـه عنـوان روایتـی کـه منـمون آن
متواتر است ،م رد میشود .اشکال امثـال ابـنتیمیـه در خصـوص مـتن و محتـوا نیـز
پاسخ داده شده است.
کلیدواژهها :حنرو علی ،روایت اقناکم ،قناوو ،ابنتیمیه.

* خارج فقه و اصول
asgharinejad@chmail.ir

مقدمه
کتابهای روایی و شـرود آنهـا و کتابهـای تفسـیری و تـاریخی و بیـر آنهـا آ کنـده از
نکتههایی است که بهصراحت یا بـهاشـاره ،فنـایل و برجسـتگیهای علـی را یـادآوری
میکند .یکی از این ویژگیهای «اقنا» بودن آن بزرگوار است که بـه گونـههای مختلـف،
ولی نزدیک به هم ،گزار شده است.
هرچند این مقاله گرداگرد حدیث «اقضاکم علی» اسـت ،ولـی بایـد دربـاره احـادیثی کـه
منمون این روایت را بازگو میکند هم سخن میگوییم .زیـرا بـا توجـه بـه آنهـا یقـین پیـدا
میکنیم که این خصوصیت در ایشان وجود دارد؛ و از طرفـی اگـر سـند حـدیث «اقنـاکم
علی» ضعیف باشد ،با این روایاو ،تقویت میشود .دالیل و شواهد دیگری هم وجـود دارد،
که در سایه آنها هم میتوان به صحت و درستی حدیث «اقضاکم علی» دست پیدا کرد ،که
شماری از آنها را بازگو میکنیم.
علت نگار این مقاله نقد ادعای ابنتیمیه دربـاره ضـعف ایـن حـدیث اسـت .یکـی از
سیرههای ابنتیمیه تنعیف فنیلتهای امام علی است .چنین احساس میشـود کـه
وی میکوشد حتیاالمکان از برجسـتگیهای ایشـان بکاهـد و دیگـران را بـر آن حنـرو
برتری دهد .البته همه تقصیر را نباید به گردن ابن تیمیه انداخت .کلیه کسانی که به نحوی
در تنعیف این حدیث گام برداشـتهاند ،در اشـتباه وی تـأثیر داشـتهاند .در ایـن زمـان ،کـه
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تهاجم عقیدتی و سیاسی و نظامی دنبالهروهای ابنتیمیه فراوان است و دیدگاههای وی را
طرفدارانش احیا کردهاند ،بررسی و ارزیابی آنها ضروری است.
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روایت اقضاکم
ابنحجر هیتمی درباره این که چرا و به چه مناسبتی رسول خدا تعبیر «اقضاکم علی»
را فرمود ،میگوید:
گفته شده علت اینکه رسول خدا تعبیر «اقناکم علـی» را فرمـود ،ایـن اسـت کـه
پیامبر با گروهی از اصحاب خود نشسته بودند .در این بین ،دو نفر که بـا هـم اخـتالف
داشتند ،خدمت آن حنرو رسیدند .یکی از آنهـا گفـت« :مـن یـک درازگـو دارم و ایـن

شخت یک گاو دارد و گاو او درازگو مرا کشته است» .یکی از اصـحاب گفـت« :بهـائم
ضمانی ندارند» .رسول خـدا فرمودنـد« :علـی! تـو بـین آنهـا قنـاوو کـن» .حنـرو
علی فرمود « :آیا هر دو حیوان رها بودند یا هر دو بستهت یا یکی از آنها بسـته و دیگـری
رها بودت» .یکی از آن دو گفت « :درازگـو بسـته و گـاو رهـا و صـاحبش هـم در کنـار
بود» .امام علی فرمود« :بنابراین ضمان درازگو به عهده مالک گـاو اسـت» .رسـول
1
خدا صحت دادرسی و قناوو علی را تأیید و امنا فرمودند.

نگاه ابنتیمیه به روایت اقضاکم علی
ابنتیمیه در موضعی از آثار خود درباره روایت «اقضامم علی» مینویسد:

روایت نبو یی «اقناکم علـی» را احـدی از نویسـندگان کتـب شـشگانـه و نویسـندگان
مسـندهای مشـهور بـه اسـناد صـحیح یـا حتـی ضـعیف روایـت نکردهانـد؛ نـه احمـد و نـه
بیراحمد .و فق از طریق کسی که معروف به کذب بوده ،روایت شده اسـت .البتـه از عمـر
روایت شده که «علی اقنانا» ،ولی این را عمر بعد از مرگ ابو بکر گفتـه اسـت .روایتـی کـه
َ َ ُ
ْ َ
در سنن ترمذی و بیر آن است ،این اسـت کـه پیـامبر فرمـود« :خ ْعل ُتم خ َّم ِتتی ِبتال َةال ِا
َ
َ
َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ
ض َز ی ُ ْب ُن ث ِاب ٍ » .در این حـدیث ،نـامی از علـی
والةر ِام معاذ بن جب ٍل ،وخعلم ا ِبالفر ِائ ِ
برده نشده است .در متن حدیثی که علی در آن یاد شده ،عالوه بر ضعفش ،آمده است

فصل دعاوی ،آن هم در راهر وجود دارد و ممکن است واقعیت امر ،چیز دیگـری باشـد.
اما علم به حالل و حرام ،هم شامل راهر میشود و هم شـامل بـاطن .لـذا کسـی کـه بـه
حالل و حرام اعلم باشد ،اعلم به دین خواهد بود .از منظری دیگر هم اگـر بررسـی کنـیم،
متوجه میشویم که «اعلم به حالل و حرام» برتر از «اقنا» اسـت .چـون قنـاوو دو نـو،
است .یکی حکمکردن در صـورو انکـار طـرفین دعـوا؛ نظیـر اینکـه یکـی چیـزی را ادعـا
 .1ابن حجر هیثمی ،احمد ابن محمد ،الصواعق المحرقة ،ج ،2ص.10۲

ارز یابی سخن ابنتیمیه درباره حدیث «اقضاکم علی»

اعلم امت من به حالل و حرام و زید بن ثابت ،اعلم امت من بـه مسـائل
که معاذ بن جبل ،ی
ار است .حتی اگر صحت این حدیث ،که علـی در آن بـه عنـوان «اقنـا» نسـبت بـه
دیگر افراد م رد شده ،تقدیر شود ،این ویژگی داللت بر برتربودن او بر معاذ نمیکند .زیـرا
معاذ در آن به عنوان «اعلم بالحالل والحرام» توصیف شده که داللـت بـر وسـعت علمـی
بیشتری نسبت به کسی که «اقنا» اسـت ،میکنـد؛ زیـرا در دایـره قنـاوو ،فقـ حـل و
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میکند که طرف خصم او منکر است .در این صورو با بینه و مثل آن حکم میشود که
مال ادعا شده متعلق به چه کسی است .و در نو ،دوم از قنا تجاحدی در کار نیست؛ بلکه
مسئله جهل طرفین به میزان و مقدار حقی م رد است که بر عهده طـرف مقابـل اسـت؛
مثل نزا ،در حق ار و حقوقی که زوجین به گردن یکدیگر دارند .و این سـری از مسـائل،
در زمره مسائل حالل و حرام است و اگر طرفین دعوا به فتوای کسی که او را قبول دارنـد،
عمل کنند ،کافی است و نیازی به این نیست که کسـی بـین آن دو قنـاوو کنـد .و فقـ
وقتی طرفین نزا ،،منکر ادعای طرف مقابل هستند ،بـه قنـاوو نیـاز دارنـد و ایـن بالبـا
هنگامی اتفاق میافتد که یکی از طرفین نزا ،به دیگری رلم و ستم میکند ،و گاهی هم
در صورو فراموشی ،به وجود میآید .اما مسائل حالل و حرام را همگان ،اعم از خوبـان و
بدان ،به آن احتیـاج دارنـد .بـه نظـر تمـامی علمـای حـدیث« ،اعلمکتم بتالةالا  »...از
«اقناکم» به صحت نزدیکتر اسـت .وقتـی سـند و داللـت اولـی صـحیحتر و روشـنتر از
دومی است (تازه به فرض اینکه قابل احتجاج باشد) مشخت میشـود کـه اگـر کسـی بـا
حدیث «اقضامم علی» به برتری علی بر معاذ استدالل کند ،جاهل است ،چه رسـد بـه
1
اینکه بگوید علی از ابوبکر و عمر ،که اعلم از معاذ هستند ،بخواهد احتجاج کنند.

نقد نگاه ابنتیمیه نسبت به حدیث اقضاکم علی
 .1شهرت مضمون روایت اقضاکم علی در بین روات و اصحاب و علما

اگر نظر ابنتیمیه را درباره حدیث «اقضاکم علی» بپذیریم که عین الفاظ این حـدیث در
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صحاد سته و مسندهای مشهور نقل نشده ،باز هم میبینیم که منـمون آن ،در همـه یـا
بسیاری از کتابهای قدیم و جدید اهل سنت در موضو ،روایت ،فقه ،تفسیر ،کالم و بیـر
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آن ذکر شده است .اقنـابودن امـام علـی بـین رواو ،صـحابه ،تـابعین ،علمـا و حتـی
معاصران مشهور است؛ و آنها روایت «اقضامم علی» یـا منـمون آن را در قالـب «اقضتانا
علی»« ،اقضاهم علی»« ،اقضی امتی»« ،اقضی اهل م ینه» و نظیر آن بـه نقـل از رسـول
خدا یا برخی از صحابه در کتب خود م رد کرده اند و برخی بدون استناد به پیـامبر
 .1ابن تیمیه ،احمد ابن عبد الحلیم ،الفتاوی الکبری ،ج ،2ص 216و .21۲

یا صحابه به صورو روایتی که ق ع به صدور داشتهاند ،آوردهاند .در ذیل ،نمونههایی در
این زمینه ذکر میکنیم:
عبدالرزاق صنعانی (متوفای  233ه.ق :).حدیث «اقضاهم علی» را در کتاب خود نقـل
1
میکند.
ابن ابی شیبه (متوفای  210ه.ق :).حدیث «علی اقضانا» را از عمر نقل میکند.
ابنماجه (متوفای  260ه.ق :).روایـت «اقضتاهم علتی» را بـه اسـناد خـود از انـس از
2

رسول خدا نقل کرده است.

3

البانی ( 3333-3332م ).این روایت را صحیح دانسته است.

4

احمد بن حنبل (متوفای  223ه.ق :).حدیث «علی اقضانا» را در سه موضـع از مسـند
خود از ابنعباس از عمر نقل کرده و شعیب ارنـؤوط ،محقـق مسـند احمـد ،ذیـل هـر سـه
صحیح گفته اسـت« :صةیح»« ،اسناده صةیح علی شرط الشتیخین»« ،استناده صتةیح
5
علی شرط الشیخین».
بخاری (متوفای  207ه.ق :).در صـحیح خـود «اقضتانا علتی» را از عمـر بـه گـزار
6
ابنعباس آورده است.
نسایی (متوفای  141ه.ق :).در سنن خود روایت فوق را به اسناد خود از ابنعبـاس از
7
عمر نقل میکند.

 .1صنعانی ،ابوبکر ،مصنف عبد الرزاق ،ج ،33ص220

 .2ابن ابی شیبه ،عبد الله بن محمد ،مصنف ابن ابی شیبه ،ج ،3ص.3۲1
 .3قزوینی (ابن ماجه) ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماجه (المذیلة باککام االلبانی) ،ج ،3ص.00
 .4همان.

 .5شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسند احمد ،ج ،0ص( 331طبع مؤسسة القرطبه).
 .6بخاری ،محمد ،صحیح البخاری ،ج ،2ص.372۲
 .7نسایی ،احمد ،السنن الکبری ،ج ،7ص.2۲3

 .8وکیع ،محمد بن خلف؛ ضبی بغدادی ،عباس بن بکار ،اخبار القضاه ،ج ،3ص ۲3و .34

ارز یابی سخن ابنتیمیه درباره حدیث «اقضاکم علی»

محمد بن خلف ضبی بغدادی ،معروف به وکیع (متوفـای  147ه.ق :).روایـت «اقضتی
8
اهل الم ینة» را با دو سند از ابنمسعود و ابوهریره نقل کرده است.
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احمد بن علی تمیمی موصلی (متوفای  146ه.ق :).حـدیث «اقضتاهم علتی بتن ابتی
طالب» را از ابنعمر از پیامبر نقل میکند.

1

طبرانی (متوفای  174ه.ق :).بـه نقـل از ابـن ابـی لیلـی حـدیث فـوق را از عمـر نقـل
2
میکند.
کتانی سند حدیث طبرانی را حسن دانسته است.
نیز طبرانی حدیث «اقضی امتی علی بن ابی طالب» را از جـابر بـن عبداللـه انصـاری از
3

پیامبر نقل میکند.

4

دارق نـی (متوفــای  1۲0ه.ق :).بــرای ایــن حــدیث عمــر چنــد طریــق ذکــر کــرده ،در
جمعبندی بین آنها میگوید« :وح یث حبیب بن خبی ثاب هو الصةیح فی هذا الباب».
حاکم نیشابوری (متوفای  240ه.ق :).حدیث ابنمسعود را درباره اقنابودن علـی
5

به قرار ذیل م رد کرده و آن را صحیح دانسته است"« :منا نتة ث خن خقضی خهل الم ینة
6
علی بن خبی طالب" هذا ح یث صةیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه».
از سخن ابنمسعود بهخوبی آشکار میشود که اقنابودن علی بین رواو حـدیث و
صحابه ،معروف بوده و کسی در این زمینه تردیدی نداشته است.
بیهقـی (متوفـای  20۲ه.ق :).بـه طـور قـاطع حـدیث «علتی اقضتانا» را از عمـر نقـل
7
میکند.
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 .1تمیمی موصلی ،احمد ،مسند ابویعلی ،ج ،34ص.323
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 .2طبرانی ،سلیمان ،المعجم االوسط ،ج ،6ص.106
 .3کتانی ،ابوالحسن ،تنزیه الشریعة ،ج ،2ص.37

 .4طبرانی ،سلیمان ،المعجم الصغیر ،ج ،3ص.110
 5دارق نی ،علی ،العلل ،ج ،2ص ۲0و .۲7

 .6حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک ،ج ،1ص.310
 .7بیهقی ،احمد ،االئل النبوة ،ج ،6ص.300

ابآ عبد البر (متتفا  463ه.ق :).به طتد جزمی مایگتیاد« :قتاا رستوا اللته

«علی خقضی خمتی ...ذمره الةلوانی عن یزی بن هارون .و روإ عمرمن وجوه" :علی
خقضانا .»"...

1

ابن عبد البر ،در موضعی دیگر نیز ،به طور ق عی اقنابودن علی را بـه پیـامبر

نسبت میدهد و نیز به دنبال آن اقنابودن علی را از عمر نقل میکند« :و قاا فی
2
خصةابه" :خقضاهم ع لی بن خبی طالب" و قاا عمر بن الخطاب" :علی خقضانا.»"...
طاهر بن محمد اسفرایینی شافعی (متوفـای  263ه.ق :).قاطعانـه حت یث «اقضتامم
علی» را از پیامبر نقل کرده است.

3

محمد بن عبدالله ،معروف به ابنمغربی (متوفای  021ه.ق« :).اقضتامم علتی» را در
4
تفسیر خود نقل کرده است.
نتیر (متتفا  732ه.ق :).به طتد جزمی «اقضاهم علی» دا به پیامبر نسابت

مینهد ر ند پی و حدیث «علی اقنانا» را بـه عمـر« :و قـال فـی أصـحابه" :خقضتاهم
علی" وقاا عمر" :علی خقضانا"».

5

شخصیتی مثل ذهبی هم ،که شاگرد ابنتیمیه بوده و به ذکر فنایل علـی چنـدان

خشنود نیست 6،روایت «علی اقضانا» را قاطعانه به عمر نسبت میدهد.
8
مزی (متوفای  622ه.ق ).نیز قاطعانه «علی اقضانا» را به عمر نسبت میدهد.
7

 .1ابن عبد البر ،یوسف بن عبدالله ،االستیعاب ،ج ،3ص.36

 .4ابن مغربی (ابن عربی) ،محمد بن عبد الله ،اککام القر ن ،ج ،2ص 3726و .3723
 .5نویری ،شهاب الدین ،نهایة االرب ،ج ،24ص.7

 .6دالیل و قراین بسیاری در این باره وجود دارد .شاید مهمترین دلیل ،کتاب المنتقی (خالصه منهاج السنة) است کـه ذهبـی
تدوین کرده است .ابنصدیق مغربی هم میگوید« :اذا رأی [الذهبی] حدیثا فی فنل علی بادر الی انکاره بحق و بباطل»
(مغربی ،ابنصدیق ،فتح الملک العلی ،ص.)04
 .7ذهبی ،شمس الدین ،تاریخ االسالم ،ج ،1ص.71۲
 .8مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،تهذیب الکماس ،ج ،24ص.2۲0
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 .2همان ،ج ،1ص3342؛ ابن عبد البر در االستذکار هم ،که کتابی در فقه مالکی است ،به طور جزمی نقل میکنـد« :وقـال
عمر بن الخ اب علی أقنانا( »...ج ،2ص.)77
 .3اسفرایینی ،طاهر ،التبصیر فی الدین ،ص.363
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ماردینی ،معروف بـه ابـنترکمـانی (متوفـای  620ه.ق ).روایـت «اقضتامم علتی» را در
کتاب فقهی خود به طور ق عی از رسول الله نقل میکند.

1

ابنالوزیر (متوفای  ۲24ه.ق ).در الروض الباسم به طور ق عـی مـیگویـد ...« :متان
2
علی خقضاهم».
سخاوی (متوفای  342ه.ق ).بعد از آنکه م البی را درباره حـدیث «اقضتامم علتی» و
روایتهایی که منمون آن را بازگو کرده و اسناد و طرق آنها م رد میکند ،میگویـد« :و
هذه الطرق یقوإ بعض ا ببعض .»...

3

محمد بن عمر بحرق خنرمی شافعی (متوفای  314ه.ق ).هم به طور ق عی حـدیث
«أقضاکم علی  4»...را به پیامبر نسبت میدهد.
مال علی قاری (متوفای  3432ه.ق ).درباره اقنابودن علی میگوید هنگـامی کـه
پیامبر ایشان را به یمن به عنوان قاضی اعزام فرمود ،علی سن کم خود را برای این
کار مهم م رد کرد .پیامبر در پاسخ ایشان فرمـود« :ان اللته ستی إ قلبت و یثبت
لسان »؛ علی میگوید بعد از آن ،یعنی بعد از دعا و تعلیم پیامبر ،در هی قنـاوتی
دچار شک و تردید نشـدم .مـال علـی قـاری میگویـد شـاید همـین موضـو( ،یعنـی دعـای
حنرو پیامبر در حق ایشان) باعث شد علی در قناوو از دیگران برتر باشد.
جزری روایت «علی اقضانا  »...را به اسناد خود در اسنی المناقب ،از سعید بـن جبیـر

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

از ابنعباس از عمر ،نقل کرده اسـت .ایـن روایـت را ترمـذی و ابـوداوود و ابـنماجـه نقـل
5
کردهاند.
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 .1ابن ترکمانی ،علی بن عثمان ،الجوهر النقی ،ج ،7ص.233
 .2ابنالوزیر ،الروض الباسم ،ج ،2ص.326

 .3سخاوی ،عبد الرحمن ،المقاصد الحسنه ،ص.317- 312
 .4بحرق ،محمد ،کدائق االنوار ،ص.17۲

 .5قاری ،مال علی ،مرقاة المفاتیح ،ج ،7ص.1223

ابنتیمیه هم اقنابودن علی را به سخن عمر قبول دارد و باالتر اینکه میگویـد در
روایتهای صحیح این م لب از عمر گزار شده است« :ثب فی الصةاح عن عمتر خنته
قاا :خبی خقرخنا وعلی خقضانا» 1.البته ،چنانکه پیشتر ذکر کردیم ،ابنتیمیـه معتقـد اسـت
عمر این سخن را بعد از وفاو ابوبکر گفته؛ و راهرا منظور ابـنتیمیـه ایـن اسـت کـه اگـر
ابوبکر زنده بود عمر چنین توصیفی از علی نمیکرد.
و به طور خالصه باید گفت اقنابودن علی در بسیاری از کتابهای اهـل سـنت در
رشتههای گوناگون ذکر شده و نشـاندهنده مسـلمبـودن ایـن ویژگـی در آن بزرگـوار بـوده
است.
از اقنابودن علی حتی حجاج بن یوسف خونخوار هم خبر داشـت .دربـاره اطـال،
َ
َ
حجاج از این فنیلت علی در بخشی از روایت بیهقی آمده استَّ ِ « :نا ل ْم َن ْن ِق ْم َعلی َع ِلی
َ
َ
َ
َ
َ ْ َ ُ ْ 2
ق َض َاء ُه ق ْ َع ِل ْم َنا خ َّن َع ِلیا مان خقضاهم».
صالبی ،ا پژرههگرا سنی معاصر ،ندبااده جایگااه علای ند نگااه عمار ر

ً ً
ثابتبتن «اقضانا علی» مینتیسد« :فق مان علی عضوا بارزا فی مجلت شتورإ
ال ولة العمریة بل مان هو المستشار األوا ،فق مان عمر یعرف لعلتی فضتله ،وفق ته،
ً
3
وحکمته ،ومان رخیه فیه حسنا ،فق ثب فیه قوله فیه خقضانا علی».
بنابراین ،اگر هم بپذیریم که حدیث «اقضامم علی» حدیث ضعیفی است ،منمون آن

میگیریم که اگر منمون «اقضامم علی» متواتر نباشـد دسـتکم مشـهور اسـت؛ و بـرای
همین یقین پیدا میکنیم که علی در قناوو ،از دیگران برتر بوده است.
 .1ابن تیمیه ،احمد ابن عبد الحلیم ،مجموع الفتاوی ،ج ،3۲ص.2۲2
 .2بیهقی ،احمد ،السنن الکبری ،ج ،34ص.273

 .3صالبی ،علی محمد ،الحسن بن علی بن أبی طالب ،ص.300

ارز یابی سخن ابنتیمیه درباره حدیث «اقضاکم علی»

از طرق مختلفی نقل شده که اگر هم برخی از آنهـا ضـعیف باشـد ،برخـی دیگـر بـه اسـناد
صحیح و برخی هم به اسناد معتبر نقل شده و اگر این روایاو را کنار هـم بگـذاریم نتیجـه
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 .2گستردهتربودن دایره قضاوت نسبت به علم به حالل و حرام

اشتباه دیگری که ابنتیمیه مرتکب شده تا مقام علی را کمتـر از حتـی معـاذ نشـان
دهد ،این است که میگوید دایره قناوو از دایره علم به حالل و حرام کمتر است .لذا اگر
هم «روایت اقناکم علی» قابل احتجاج باشد ،ثابـت نمیکنـد کـه علـی بـاالتر از معـاذ
است .در پاسخ ،میگوییم کسی که میخواهد در بین مردم به امر خ یر قنـاوو بپـردازد،
باید بر تمامی ابواب و مسائل فقه تسل کافی داشته باشد .برای همین مالـک و شـافعی و
برخی از حنفیهـا هـم یکـی از شـروط قنـاوو را تسـل بـر احکـام الهـی در حـد اجتهـاد
دانستهاند 1.فقهایی مثل ابنقدامه هم چنین عقیدهای دارنـد 2.بـر ایـن اسـاس ،بـهراحتـی
متوجه میشویم کسی که صالحیت قناوو دارد از کسی که فقـ عـالم بـه شـر ،اسـت،
یک گام جلوتر است؛ چرا که الزمه قناوو تسل کافی بر تمامی ابواب فقه و حدیث و بیر
آن است .بنابراین ،از روایاتی که اقنابودن امام علی را م رد کرده ،به داللت التزامـی
فهمیده میشود که آن حنرو از معاذ برتر بوده است.
 .3پارهای از دالیل و شواهد دیگر بر تأیید مضمون روایت علی اقضاکم

 .3احمــد بــن حنبــل در مســند خــود روایــت میکنــد کــه رســول خــدا بــه حنــرو
فاطمه درباره شأن بیهمتای علی میفرماید« :اما ترضین انی زوجت اقتوم امتتی
ً
ً
سلما و امثرهم علما  3.»...هیثمی درباره موثـقبـودن سـند ایـن روایـت مینویسـد« :رواه

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

احم والطبرانی وفیه رال بن ط مان وثقه ابو حاتم وغیره وبقیة رجاله ثقات» 4.هیثمـی در
5
موضعی دیگر درباره سند این روایت میگوید« :رواه احم والطبرانی برجاا وثقوا».
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 .1نک :.ابن قدامه ،عبد الرحمن ،الشرح الکبیر ،ج ،33ص.1۲۲
 .2همان.

 .3شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسند ،جزء  ،11ص( 222طبع مؤسسة الرسالة).
 .4هیثمی ،نور الدین ،مجمع الزوائد ،ج ،3ص.343
 .5همان ،ص.332

نظیر روایت فوق را هیثمی به نقـل از طبرانـی بـا تعبیـر «زوجتکته و ان الوا اصتةابی
ً
ً
سلما و امثرهم علما  »...یادآوری کرده و درباره سند آن مینویسد« :و هو مرسل صتةیح
االسناد».
 .2بسیار اتفاق میافتـاد کـه خلیفـه دوم در امـر قنـاوو و فلسـفه احکـام و پاسـخ بـه
1

پرســشهای مــردم و بیــر آن بــه امیرالمــؤمنین علــی رجــو ،میکــرد .وقتــی عل ـی

پرسشها را پاسخ میداد یا مشکالو بهوجودآمده را حل میکرد ،خلیفه میگفـت« :لتوال
علی ل ل
فی قوم لی

عمر» ،یا «ال ابقانی الله لمعضلة لی ل ا ابو حسن» یا «خعتوذ باللته خن خعتی
فی م خبو الةسن» و نظیر آن .بدیهی است که در آن زمان ،صحابه بزرگ هـم

در کنار خلیفه بودند ولی عمـر بـرای حـل و فصـل مشـکالو قنـایی و بیرقنـایی خـود،
مخصوصا مسائل راهبردی حکومت از آنها استفاده نمیکرد .اگر کسی از آنها توانـایی الزم
را داشـت ،خلیفـه از او اسـتفاده میکـرد .سـخنان خلیفـه نشـانگر برتـری علمـی و قنـایی
علی نسبت به دیگران است .در ادامه درباره این سری از احادیـث ،م ـالبی از منـابع و
سخنان علما نقل میکنیم:
از سعید بن مسیب (متوفای  32ه.ق ).نقل شده کـه عمـر میگفـت« :الل تم ال تبقنتی
لمعضلة لی

ل ا ابو الةسن».

2

ابآقتیبه (متتفا  267ه.ق ).قاطعانه میگتید« :و یقوا [عمر] خعوذ باللته متن متل
ل ا خبو حسن».

معضلة لی
زمخشری (متوفای  01۲ه.ق ).بهجزم ،این سخن را از عمر میداند ،و درباره اختالف
3

 .1همان ،ص.342

 .2زرندی حنفی ،محمد ،نظم ارر السمطین ،ص.312

 .3ابن قتیبه ،عبد الله بن مسلم ،تأویل مختلف الحدیث ،ص.372
 .4زمخشری ،محمود ،الفائق ،ج ،2ص.160

ارز یابی سخن ابنتیمیه درباره حدیث «اقضاکم علی»

تعابیر این حدیث میگوید« :و منه قوله :اعوذ بالله من مل معضلة لی ل ا ابو حستن
4
و روإ معضلة"».

91

ابنجوزی (متوفای  036ه.ق ).درباره نیاز همگان به دانـش علـی و جملـه معـروف
عمر میگوید« :و مان الخلق یةتاجون لی علم علی حتی قتاا عمتر :آه متن معضتلة
لی

ل ا خبو حسن».
ابآجت

1

ندباده دجتع اصحاب ،حتی عمر ،به علی ر جمله معارر

عمار،

مینتیسد « :مان مبراء الصةابة یرجعون لیه فی رخیه وعلمه حتی مان عمر یتعوذ من معضلة
2
لی ل ا خبو حسن».
عالیی (متتفا  761ه.ق ).قاطعانه میگتید« :مان عمر یقوا خعتوذ باللته متن
معضلة لی

ل ا خبو حسن».

3

سفادینی (متتفا  1188ه.ق ).به طتد جزمی میگتید« :ومان خمیر المتْمنین عمتر
4
بن الخطاب یتعوذ بالله من معضلة لی ل ا خبو حسن».

مناوی (متوفای  3413ه.ق ).قاطعانه میگوید« :مان عمر یتعوذ من مل معضتلة لتی
5
ل ا ابو الةسن».

چنانکه مالحظه میشود ،در برخی تعابیر فوق ،عبـارو «مان  ...یتعوذ» و «متان ...
یقوا» وجود دارد که نشاندهنده استمرار و تداوم است .یعنی برای خلیفه ثـانی مشـکالو
زیادی به وجود میآمد که برای حل آنها به مشورو علی نیاز داشت و اگر ایشان بـرای
حل آن در دسترس یا در قید حیاو نبود ،به خدا پناه میبرد.

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

ابن عبد البر (متوفای  271ه.ق ).بعد از اشاره به دو نمونه از تصحیح اشـتباهاو عمـر
6
از سوی علی مینویسد« :فکان عمر یقوا :لو ال علی ل ل عمر».
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 .1ابن جوزی ،عبد الرحمن بن علی ،التبصره ،ج ،3ص.221
 .2همو ،کشف المشکل ،ج ،3ص.321

 .3عالیی ،خلیل بن کیکلدی ،اجماس االصابه ،ص.07

 .4سفارینی ،شمس الدین ،لوامع انوار البهیه ،ج ،2ص.102
 .5مناوی ،محمد ،فیض القدیر ،ج ،2ص.264

 .6ابن عبد البر ،یوسف بن عبدالله ،االستیعاب ،ج ،1ص.3341

باقالنی (متوفـای  241ه.ق ).قاطعانـه مـیگویـد« :و یقتوا [عمتر] لتوال علتی لضتل
عمر».

1

نیآوردی (متوفای  204ه.ق ).در الحاوی ،در فقه شافعی ،سـخن معـروف عمـر ،یعنـی
2
«لوال علی ل ل عمر» ،را نقل کرده است.
ابن ابی الحدید (متوفای  707ه.ق ).بعد از یادکرد سخن عمر مینویسد« :و هذا یت ا
3
علی انه لم یکن یعرف الظاهر من الشریعة».
شخصـیتهایی چــون ســمعانی (متوفــای  2۲3ه.ق ).در تفســیر خــود ،محــب طبــری
(متوفای  732ه.ق ).در ریاض النضرة ،ابوالحسـن نبـاهی (متوفـای  631ه.ق ).در تیاریخ
قضاة االندلس ،نظامالدین نیشـابوری (متوفـای  ۲04ه.ق ).در غرائیب القیر ن ،زکریـا بـن
محمد انصاری (متوفای  327ه.ق ).در اسنی المطالب ،مناوی (متوفـای  3413ه.ق ).در
فیض القدیر ،اسماعیل حقی (متوفای  3326ه.ق ).در روح البییان ،و بیـر او تعبیـر «لـوال
علی لهلک عمر» را گزار کردهاند.
دارق نی (متوفای  1۲0ه.ق ).از أبوسعید نقل میکنـد کـه هـر گـاه عمـر از مسـئلهای
میپرسید و علی پاسخش را میداد ،میگفت« :خعوذ بالله خن خعی فی قوم لی فی م
خبو الةسن وفی روایة ال خبقانی الله بع ک یا علی».
احمد طبری (متوفای  732ه.ق ).به نقل از یحیی بن عقیل میگوید« :مان عمر یقوا
4

لعلی ذا سأله ففرج عنه ال خبقانی الله بع ک یا علی».
همت ا أبتسعید خدد نقل میکند« :انه سمع عمر یقوا لعلی  -وق سأله عن شیء
5

 .1باقالنی ،محمد بن طیب ،تمهید االوائل ،ص.042
 .2نیآوردی ،ابو الحسن ،الحاوی ،ج ،32ص.330

 .3ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبة الله ،شرح نهج البالغه ،ج ،32ص.240
 .4مناوی ،محمد ،فیض القدیر ،ج ،2ص.264

 .5طبری ،احمد بن عبدالله ،ذخائر العقبی ،ص.32
 .6همان.

ارز یابی سخن ابنتیمیه درباره حدیث «اقضاکم علی»

فأجابه :خعوذ بالله خن خعی

فی قوم لس فیه یا خبا الةسن».

6
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عصامی شافعی (متوفای  3333ه.ق ).هم از جمله کسانی است که روایـت یحیـی بـن
عقیل را در سمط النجوم خود آورده است.
ندباده اعلمیت ر افضلیت علی ند نظر عمر مینتیساد:

 .3ابتاسحاق شیرا

«روإ الةسن قاا :جمع عمر خصةاب النبی لیستشیرهم و فی م علتی فقتاا :قتل
فأن خعلم م و خفضل م».

1

 .4عبد الملک بآ ابی سلیما ا عطاء 2پرساید« :متان خحت فتی خصتةاب رستوا
الله اح خعلم من علی؟ قاا :ال والله ما اعلمه».

3

 .0ابن سعد (متوفای  214ه.ق ).به اسناد خود از سعید بن مسیب گزار میدهد که

عمر بعد از م ردکردن مشکل فقهی خود و گرفتن پاسخ آن از علی خ اب بـه ایشـان
4
در جمع صحابه گفت« :ان ریرهم فتوإ».
 .7ابن ابی الحدید درباره مقام شامخ علی در فقه و علوم دینی و فتوا و برتربـودن او
به نقل از عمر مینویسد که او منع کرده بود با وجود علی در مسجد 5،کسی فتوا بدهد:
«ال یفتین خح فی المسج وعلی حاضر».
عبدالحلیم جندی ،از پژوهشگران معاصر اهل سنت ،مینویسـد« :لق مان عمر علتی
ً
الةق اذا امر اال یفتی اح بالمسج وعلتی حاضتر فجعتل القضتاء وقفتا علیته فتی ستاحة
7
القضاء».
6

البته به نظر ما سخن خلیفه دوم محدود به قناوو نمیشود.
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 .1شیرازی ،ابو اسحاق ،طبقات الفقهاء ،ص.22
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 .2احتماال منظور ،ع اء بن یسار است.

 .3ابن ابی شیبه ،عبد الله بن محمد ،مصنف ابن ابی شیبه ،ج ،6ص .042سخن فوق منابع دیگری هم دارد.
 .4ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،ج ،2ص.113
 .5راهرا منظور ،مسجدالنبی است.

 .6ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبة الله ،شرح نهج البالغه ،ج ،3ص.3۲
 .7الجندی ،عبد الحلیم ،االمام جعفر الصااق ،ص.26

 .6دیلمی (متوفای  043ه.ق ).به واس ه سـلمان از رسـولاللـه نقـل میکنـد کـه:
«اعلم امتی من بع إ علی بن ابی طالب».

1

 .8ا ابآمسعتن نقل شده است « :ن خعلم خهل الم ینة بالفرائض ابن خبی طالب».

2

 .9ابآعباس میگتید « :خعطی علی تسعة خعشار العلم وخنه ألعلم م بالعشر الباقی».

3

 .34عایشه درباره میزان علم علی میگوید« :انه اعلم الناس بالسنة».
 .33وقتی به معاویه شهادو علی گـزار داده شـد ،گفـت« :ذهتب العلتم والفقته
4

بموت علی ابن ابی طالب».
َ

 .32در آیه 11
أ

5

َأ َ أ
م َّ م أ
َّ
يذِه َ
ب َع أذنم م م
َدلذر أج َه ُهذ َدل َب ذت
سوره احـزاب آمـده اسـت :إَّنذُّ
يريذد َدّلل ِل ِ
ِ
ِ
ِ

َحيط مه َر أمک َتط ِهذ َد .طبق این آیه ،خداوند ه ر گونه گناه و زشـتی و پلیـدی و کاسـتی را از ایـن
بزرگواران برداشته و نگذاشته اصـال بـه وجـود شریفشـان راه پیـدا کنـد .ابوحیـان اندلسـی
(متوفای  620ه.ق ).میگویـد « :الرج یقع علی االثم ،وعلی العتذاب ،وعلتی النجاستة،
6
وعلی النقائص ،فأذهب الله جمیع ذل عن خهل البی ».
بدون تردید جهل و نادانی از بزرگترین آفتها و نواقت است .با تمسـک بـه ایـن آیـه
میتوان فهمید که علی و اهلبیت در میدان علم و دانش از دیگران برترند و احدی
قابل سنجش با آنان نیست.
 .31دلیل دیگر بر برتری علی بر دیگر صحابه و اقنـابودن ایشـان جملـهای اسـت

 .1دیلمی ،شیرویه ،الفراوس ،ج ،3ص.16

 .2شیرازی ،ابو اسحاق ،طبقات الفقهاء ،ص 22و .21
 .3همان.
 .4همان.

 .5ابن عبد البر ،یوسف بن عبدالله ،االستیعاب ،ج ،1ص334۲؛ اندلسی ،ابو الحسن ،تاریخ قضاة االندلس ،ص.21
 .6اندلسی ،ابو حیان ،البحر المحیط ،ج ،۲ص.26۲

ارز یابی سخن ابنتیمیه درباره حدیث «اقضاکم علی»

که با منامین قریب به یکـدیگر از امـام علـی نقـل شـده؛ جملـهای کـه مرکـز ثقـل آن
عبارو «سلونی» است .سعید بن مسیب میگوید « :ما مان اح من الناس یقتوا "ستلونی"
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غیر علی بن ابی طالب» 1.این سخن علـی را بسـیاری از علمـای اهـل سـنت ،از زمـان
قدیم تا عصر حاضر؛ در کتب خود نقل کردهاند .در ذیل به شماری از آنها اشاره میکنیم:
صنعانی (متوفای  233ه.ق ).در تفسیر خود 2،ابنجریر طبری (متوفای  134ه.ق ).در
تفسیر خود ،ابنمنادی (متوفای  117ه.ق ).در کتاب مالکیم ،سـمرقندی (متوفـای 161
ه.ق ).در تفسیر بحرالعلوم ،حاکم نیشابوری در المسیتدرک (وی از ایـن حـدیث بـه عنـوان
حدیث صحیح عالی یاد کرده است) 3،ابـوعمر دانـی (متوفـای  222ه.ق ).در سینن خـود،
ســمعانی (متوفــای  2۲3ه.ق ).در تفســیر خــود 4،قرطبــی (متوفــای  763ه.ق ).در تفســیر
خود ،یوسف مقدسی شافعی در عقد الدرر ،نظامالـدین نیشـابوری (متوفـای  ۲04ه.ق ).در
غرائب القر ن ،شربینی (متوفای  366ه.ق ).در سراج منییر ،زمخشـری در کشیاف ،حقـی
بروسوی در تفسیر خود ،سیوطی در اتقان ،آلوسی در روح البییان (وی دربـاره ایـن حـدیث
میگوید « :أخرج بیر واحد عن علی کرم الله تعالی وجهه أنه قال علـی المنبـر .)... :حتـی
علمای معاصر مانند عبدالعظیم زرقانی (متوفای  3176ه.ق ).در مناهل العرفان ،تویجری
(متوفای  3231ه.ق ).در اتحاف الجماعة ،و عثیمـین (متوفـای  3223ه.ق ).ایـن سـخن
اعجازی و خارقالعاده علی  را گزار کردهاند.
تفسیر نادرست ذهبی از حدیث سلونی
ذهبی هم به طور ضمنی به صحت حدیث «سلونی» اذعان دارد ولی آن را به گونـهای
م رد میکند که ق عا منظور گوینـدها نیسـت .ذهبـی میگویـد « :نمتا قتاا علتی
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سلونی ألهل الکوفة لیعلم م ال ین فإن غتالب م متانوا ج لتة ...امتا التذین متان علتی
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یخاطب م ف م من جملة عوام الناس التابعین ومان مثیر من م من شرار التتابعین ول تذا متان
 .1قرطبی ،ابو عمر ،جامع بیان العلم و فضله ،ج ،3ص .222این سخن در بیر این منبع هم وجود دارد.
 .2صنعانی ،عبد الرزاق ،تفسیر القر ن ،ج ،1ص.223

 .3حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،المستدرک ،ج ،2ص.1۲1
 .4سمعانی ،منصور ،تفسیر السمعانی ،ج ،0ص.204

علی یذم م وی عو علی م ومان التابعون بمکة والم ینتة والشتام والبصتر ریترا متن م
.»...

1

ذهبی در جایی دیگر هم بـه گونـهای ایـن حـدیث را م ـرد میکنـد کـه اصـال مـراد و
مقصود گویندها را نمیرساند .او می نویسد ...« :فنقوا ال ریب خن علیا لم یکتن یقتوا
هذا بالم ینة بین ساد الصةابة الذین یعلمون مما یعلم و نما قاا هذا لما صتار لتی العتراق
بین قوم ال یعرفون مثیرا من ال ین وهو االمام الذإ یجب علیته خن یعلم تم ویفق تم» 2.در

واقع ،او به تحریف این حدیث دست زده است که در اینجا به نقد سخن او میپردازیم:

 .3به فرض اینکه امام علی این حدیث را در کوفه گفته باشد ،ولی اطالق یا عمـوم
حدیث فق مخاطبان حاضر در مجلس و حد اکثر کوفـه را ،آنگونـه کـه ذهبـی پنداشـته،
شامل نمیشود .اگر این گونه با هر روایتی برخورد شود ،باید بگوییم احکام و مسائل شرعی
که مثال رسول خدا در مناطق گوناگون گفتهاند  ،شامل دیگر افراد و سایر مسلمانان و
سایر مناطق نمیشود و این دستکم در بسیاری از موارد ،باطل و نادرسـت اسـت؛ چرا کـه
بسیاری از احکام و مسائل شرعی ،فرامکانی و فرازمانی است؛ یعنی زمـان و مکـان ،هـی
نقشی در آنها ایفا نمیکنند .بسیاری از احکام نجاساو ،بسل و وضو ،حر ،امر به معـروف
و نهی از منکر و تمامی مسائل عقیدتی و اصول دین ،از این قبیل است.
 .2برخالف توهم ذهبی ،باید گفت در کوفـه ،شخصـیتهای برجسـته و عظـیمالشـأن

آشنا کند .افرادی مثل مالک اشتر ،عمار یاسر ،سلیمان بن صرد ،ابـنعبـاس ،محمـد بـن
ابی بکـر ،محمـد بـن حنفیـه ،عقیـل بـن ابـی طالـب ،عبداللـه بـن بـدیل ،هاشـم مرقـال،

 .1ذهبی ،شمس الدین ،المنتقی ،ص 122و .121
 .2همان ،ص.043

ارز یابی سخن ابنتیمیه درباره حدیث «اقضاکم علی»

هم وجود داشتند و کم نبودند و اطراف آن حنرو را اراذل و جاهلها فرا نگرفته بودنـد تـا
بگوییم حنرو علی میخواهد با گفتن «سلونی» آنهـا را بـا مسـائل ابتـدایی دیـن خـود
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ذوالشهادتین ،کمیل بن زیاد( 1که عظمت آنها بـر علمـای اهـل سـنت مخفـی نیسـت) در
کوفه و در محنر امام علی بودند .باال تر از همـه اینهـا امـام حسـن و امـام حسـین

بودند که احدی از صحابه را با آن دو بزرگوار در هی جهتی نمیتوان مقایسه کرد .در عین
حال ،امام علی فرمودند :از هر م لبی که تمایل دارید ،از من بپرسید.
 .1برخالف گمان ذهبی ،باید گفت امام علی در این حـدیث در ایـن مقـام نیسـت کـه افـراد
جاهل را با دین آشنا کند ،بلکه در صدد معرفی خویش است تا مردم بدانند بـا اقیـانوس بیکـران
دانش روبهرو هستند .اگر امام علی در این صدد نبود ،لزومی نداشت بفرماید« :ستلونی قبتل ان
تفق ونی فانی اعلم منی بطرق السماء» یا «سلونی عما دون العرش» و نظیر آن.
نتیجه
با توجه به دالیل و شواهد زیادی که وجود دارد ،مشخت میشود کـه روایـت اقنـاکم
علی حتی اگر سند درستی نداشته باشد ،محتوا و منمونش مسلما درسـت و بلکـه متـواتر
معنوی است .ابنقدامه میگوید هر گاه از طرقی که برخی از آنهـا برخـی دیگـر را تصـدیق
میکند ،اخبار فراوانی درباره م نمون واحدی نقل شود تا آنجا که یقین به آن منمون پیدا
شود ،تواتر حاصل میشود .برای همین است که ما به جود حاتم طایی یقـین داریـم گرچـه
در این زمینه خبر واحـدی بـا سـند معتبـر وجـود نداشـته باشـد .شـجاعت و علـم و دانـش
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علی نیز همین گونه است 2.یعنی متواتر است ،حتی اگر درباره آن یک خبر معتبـر هـم
وجود نداشته باشد؛ و از آنجایی که قـرآن مجیـد و روایـاو نبـوی و گزار هـا و توصـیفاو
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صحابه و تـابعین و علمـا همگـی بـر جایگـاه علمـی بـیبـدیل علـی صـحه میگـذارد و
تصویری از ایشان به دست میدهد که درباره احدی داده نشده ،یقین پیدا میکنیم کـه آن

 . 1عجلی و مدائنی از کمیل به عنوان ثقه ،یکی از رؤسای شیعه ،و یکی از عباد اهل کوفه یاد کردهاند (ابن حجـر عسـقالنی،
احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،ج ،۲ص.)242
 .2مغربی ،ابن صدیق ،فتح الملک العلی ،ص 70و .77

حنرو اعلم و اقنای امت اسالمی بوده است؛ و از همین جا فهمیده میشود که سـخن
ابنتیمیه در تنعیف مقام علمی و قنایی علی بیپایه است.
بهعالوه ،امام علی« اعلم» نیز هست؛ یا به این دلیل که «اقنا» به معنای «افقـه»
است ،یا به این دلیل که الزمه اقنابودن اعلمیت در مسائل دینی و حالل و حرام است .در
این مقاله اشاراتی درباره اعلمیت آن بزرگوار داشتیم .در اینجا نیز نکته جـالبی را از منـاوی
(متوفای  3223ه.ق ).به نقل از ابنعبدالهادی اضافه میکنیم تا بیش از پـیش مشـخت
شود که علی اعلم از امثال معاذ بوده است .مناوی ذیل حدیث «اقناهم علی» ،آنجایی
که پیامبر فنیلت معاذ را م رد میکند (یعنی جمله «اعلمهم بالحالل و الحرام معاذ بن
جبل») مینویسد « :یعنی معاذ بعد از وفاو بزرگان صحابه اعلم به حالل و حرام میشود و
1
اال ابوبکر و عمر و علی اعلم از معاذ و اعلم از زید بن ثابت در فرایض بودهاند».
و نکته پایانی سخن دکتر ذهبی ،وزیر اسبق اوقاف مصر ،در ترسـیم مقـام علمـی علـی
 است:
علی دریای علم ،دارای حجت قوی و استنباط سلیم بود .در فصـاحت و خ ابـه و
شعر ،بهره فراوانی داشت .از عقل قنایی بالنده و شکوفا و بصیرتی که به باطن امور نفـوذ

میکرد و مشمول مشکاو انوار نبوی بود .ابنمسعود نقل میکند :ما اصـحاب پیـامبر

گزار میکردیم که اقنای اهل مدینه علی بن ابی طالب است .از ع ا پرسیده شـد :آیـا
در بین اصحاب محمد« خعلم» از علی وجود داشتت ع ا گفت :نه به خدا مـن کسـی
را سراغ ندارم .از ابنعباس روایت شده :اگر از علی چیزی برای ما ثابـت شـود ،بـه بیـر او
2
رجو ،نمیکنیم.
 .1مناوی ،محمد ،فیض القدیر ،ج ،3ص.003

 .2ذهبی ،محمد حسین ،التفسیر والمفسرون ،ج ،3ص.۲3

ارز یابی سخن ابنتیمیه درباره حدیث «اقضاکم علی»

پیدا میکرد ،برخوردار بود .اصحاب ،در بسیاری از موارد برای روشنشدن م ـالبی کـه بـر
آنها پوشیده بود ،به او مراجعه میکردند .رسول خدا او را متولی قناوو در یمن فرمود
و اینگونه دعایش کرد :خداوندا ،زبانش را بر حق و حقیقت ثابت بـدار و قلـبش را هـدایت
فرما .برای همین موفق بـود و کارهـای سـخت و مشـکل را حـل و فصـل میکـرد .جـای
تعجب هم نیست؛ چون در بیت نبوو پرور پیدا کرده بود و از شیر معارف این بیت تغذیه
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مناب
 .1ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبة الله ،شرح نهج البالاه ،بیجا :دار احیاء الکتب العربیة ،بیتا.
 .2ابن ابی شیبه ،عبد الله بن محمد ،مصنف ابت ابی شیبه ،بیجا :دار الفکر1113 ،ق.
 .1ابن تیمیه ،احمد ابن عبد الحلیم ،الفتاوی الکبری ،بیجا :دار الکتب العلمیة111۳ ،ق.
 .1ابن تیمیه ،احمد ابن عبد الحلیم ،مجموع الفتاوی ،بیجا :دار الوفاء1121 ،ق.
 .5ابن جوزی ،عبد الرحمن بن علی ،التبصرة ،بیجا :عیوی البابی الحلبی و شرکاؤه1131 ،ق.
 .1ابن جوزی ،عبد الرحمن بن علی ،کشف المشکل ،ریاض :دار الوون111۳ ،ق.
 .۱ابن حجر عوقالنی ،احمد بن علی ،ته،یب الته،یب ،بیجا :دار الفکر1111 ،ق.
 .۳ءبن حجر هیثمی ،احمد بن محمد ،الصواعق المحرقة ،بیروت :مؤسوة الرسالة133۱ ،م.
 .3ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
 .11ابن عبد البر ،یوسف بن عبدالله ،االمت،کاا ،بیروت :دار الکتب العلمیة2111 ،م.
 .11ابن عبد البر ،یوسف بن عبدالله ،االمتیعاب ،بیروت :دار الجیل1112 ،ق.
 .12ابن قتیبه ،عبد الله بن مولم ،تأویل مختلف الحدیل ،بیروت :دار الجیل1131 ،ق.
 .11ابن قدامه ،عبد الرحمن ،الشرح الکبیر ،بیروت :دار الکتاب العربی ،بیتا.
 .11ابن مغربی ابن عربی  ،محمد بن عبد الله ،احکا القرآن ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .15اسفرایینی ،واهر ،التبصیر فی الدیت ،بیروت :عالم الکتب13۳1 ،م.
 .11اندلوی ،ابو الحون ،تاایخ قضاة االندلس ،بیروت :دار اآلفاق الجدیدة1111 ،ق.
 .1۱اندلوی ،ابو حیان ،البحر المحیط ،بیروت :دار الفکر1121 ،ق.
 .1۳باقالنی ،محمد بن ویب ،تمهید االوائل ،بیروت :مؤسوة دار الکتب الثقافیة13۳۱ ،م.
 .13بحرق ،محمد ،حدائق األنواا ،بیروت :دار الحاوی133۳ ،م.
 .21بخاری ،محمد ،وحیح البخاای ،یمامه /بیروت :دار ابن کثیر111۱ ،ق.
 .21بیهقی ،احمد ،السنت الکبری ،حیدرآباد :مجلس دائرة المعارف النظامیة1111 ،ق.
 .22بیهقی ،احمد ،دالئل النبوة ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة االولی1115 ،ق.
 .21تمیمی موصلی ،احمد ،مسند ابو یعلی ،بیجا :دار المأمون ،بیتا.
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 .21جندی ،عبد الحلیم ،االما تعفر الصادق  ،بیجا :بینا113۱ ،ق.
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 .25حاکم نیوابوری ،محمد بن عبدالله ،المستداک ،بیروت :دار الکتب العلمیة1111 ،ق.
 .21دارقطنی ،علی ،العلل الواادة ،ریاض :دار ویبة1115 ،ق.
 .2۱دیلمی ،شیرویه ،الفردو  ،بیروت :دار الکتب العلمیة1111 ،ق.
 .2۳ذهبی ،شمس الدین ،المنتقی ،قاهره :المطبعة الولفیة و مکتبتها ،بیتا.
 .23ذهبی ،شمس الدین ،تاایخ االمال  ،بیجا :دار الکتاب العربی111۱ ،ق.
 .11ذهبی ،محمد حوین ،التفسیر والمفسرون ،بیجا :دار الکتب الحدیثة1131 ،ق.

 .11زرنبدی حنفبی ،محمبد ،نظدم داا السدمطیت ،مبن مخطووبات مکتببة االمبام امیبر المببؤمنین ،
11۱۱ق.
 .12زمخشری ،محمود ،الفائق ،بیروت :دار الکتب العلمیة111۱ ،ق.
 .11سخاوی ،عبد الرحمن ،المقاود الحسنة ،بیجا :دار الکتاب العربی ،بیتا.
 .11سفارینی ،شمس الدین ،لوامع األنواا البهیة ،دمشق :مؤسوة الخافقین1112 ،ق.
 .15سمعانی ،منصور ،تفسیر السمعانی ،ریاض :دار الوون111۳ ،ق.
 .11شیبانی ،احمد بن حنبل ،مسند احمد ،قاهره :وبع مؤسوة القروبه ،بیتا و وبع مؤسوة الرسالة،
1121ق. .
 .1۱شیرازی ،ابو اسحاق ،بقات الفقهاء ،بیروت :دار الرائد العربی13۱1 ،م.
 .1۳صنعانی ،أبو بکر ،مصنف عبد الرزاق ،بیروت :المکتب االسالمی1111 ،ق.
 .13صنعانی ،عبد الرزاق ،تفسیر القرآن ،ریاض :مکتبة الرشد1111 ،ق.
 .11وبرانی ،سلیمان ،المعجم االومط ،قاهره :دار الحرمین1115 ،ق.
 .11وبرانی ،سلیمان ،المعجم الصغیر ،بیروت/عمان ،المکتب االسالمی /دار عمار1115 ،ق.
 .12عالیی ،رلیل بن کیکلدی ،اتماأل االوابة ،کویت :جمعیة احیاء التراث االسالمی111۱ ،ق.
 .11قاری ،مال علی ،مرقاة المفاتیح ،بیروت :دار الفکر1122 ،ق.
 .11قروبی ،ابو عمر ،تامع بیان العلم ،بیجا :مؤسوة الریان1121 ،ق.
 .15قزوینی ،محمد بن یزید ابن ماجه  ،منت ابت ماته ،بیروت :دار الفکر ،بیتا.
 .11کتانی ،ابو الحون ،تن یه الشریعة ،بیجا :دار الکتب العلمیة ،بیتا.

 .1۱مغربی ،ابن صدیق ،فتح الملک العلی ،اصفهان :مکتبة امیر المؤمنین  ،بیتا.
 .1۳مناوی ،محمد ،فیل القدیر ،بیروت :دار الکتب العلمیة1115 ،ق.
 .13نوایی ،احمد ،السنت الکبری ،بیروت :دار الکتب العلمیة1111 ،ق.
 .51نویری ،شهاب الدین ،نهایة األاب ،بیروت :دار الکتب العلمیة1121 ،ق.
 .51نیثوردی ،ابو الحون ،الحاوی ،بیجا :دار الکتب العلمیة1111 ،ق.
 .51وکیع ،محمد بن رلف؛ ضببی بغبدادی ،عبباس ببن بکبار ،اربداا القضداة ،مصبر :المکتببة التجاریبة
الکبری1111 ،ق.
 .51هیثمی ،نور الدین ،مجمع ال وائد ،بیروت :دار الکتب العلمیة111۳ ،ق.

ارز یابی سخن ابنتیمیه درباره حدیث «اقضاکم علی»

 .52نیوابوری ،نظام الدین ،ارائب القرآن ،بیروت :دار الکتب العلمیة1111 ،ق.
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پژوهشنامهنقـدوهابیـت؛سـراجمنیـرسـالپـنجمشـماره91پـاییز9911

صفحات991-919:تاریخدریافت9911/15/91:تاریختأیید9911/11/16:

جای گاه عقل  ر معرفت ینی از نظرالبانی
*

چکیده
تأکید قرآن و سنت بر نقش عقل در هدایت انسان ،نشان از اهمیت ایـن موهبـت الهـی

دارد .از آنجایی کـه بحـث حجیـت عقـل یکـی از بحثهـای مهـم در بـین متکلمـان و
سلفیها است و از سوی دیگر البانی ،به عنوان یکی از رهبـران سـلفی ،دارای پیـروان و
مکتبی است ،بر آن شدیم تا عقل از دیدگاه البانی را بررسی و تبیین کنـیم و ضـعفهای
دیدگاه وی را نشان دهیم .با تحقیقاو انجامشده این نتیجه به دست میآیـد کـه البـانی
تعریف خاصی برای عقل م رد نکرده و معتقـد اسـت عقـل بـر دو قسـم اسـت :عقـل
حقیقی و عقل مجازی .به نظر وی ،روایاو عقل جعلی و موضوعه است .چـون در سـند
بیشتر روایاو عقل ،داوود بن محبر وجـود دارد .در نگـاه البـانی ،خـدا بـه وسـیله عقـل
شناخته نمیشود و عقل سلیم با نقل صحیح تعارضی ندارد .حسن و قبح ،شرعی اسـت
نه عقلی.
کلیدواژهها :عقل ،البانی ،روایاو عقل ،تعارض عقل و نقل ،حسن و قبح عقلی.

* دانشپژوه مؤسسه داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و س ح  1حوزه.
Seyedmostafa61@yahoo.com

مقدمه
جایگاه عقل و محدوده دخالت آن در حوزه امور شرعی از پیچیدهترین مسائل در حـوزه
پژوهشهای دینی است و ابلب به علت تنقیح و تبییننشـدن منزلـت آن ،در ارهارنظرهـا
افراط و تفری رخ داده است .در آیاو و روایاو نیز بر نقش عقـل در هـدایت انسـان تأکیـد
فراوانی شده است.
در میان مذاهب اسالمی ،در خصوص روایی یـا نـاروایی دخالـتدادن عقـل در مسـائل
دینی دیدگاههای متفاوتی م رد است .پرسش تقدم عقل بر نقل (یا عکس آن) با اینکه از
گذشته محل بحث بوده ،هنوز هم طراوو خود را از دست نداده اسـت .در عقایـد شـیعی،
مقام عقل بسیار رفیع است و در فقه یکی از منابع اجتهاد محسوب میشـود ،ولـی مکتـب
سلفیه و بهتبع آن البانی ،اصالت را به نقل دادهاند و برای عقل ارز چندانی قائل نیستند.
از آنجایی که البانی در میان سلفیها و وهابیها تأثیرگذار بوده و برای خود در بین آنان
پیروانی دارد و کتابهای متعددی در این باره نوشته است حتی علمـای وهابیـت از البـانی
به عنوان محدثی بزرگ و متخصت در علم حدیث و فاضـلی دانشـمند یـاد مـیکننـد و در
مسائل حدیثی به دیدگاههای او مراجعه میکنند و آن را مـالک عمـل قـرار میدهنـد؛ و از
اینرو وی را مدد و تمجید میکنند .همچنین ،بنباز ،مفتی اعظم عربستان ،درباره البانی
1
میگوید در زیر آسمان در ایـن عصـر ،دانـاتر از شـیخ ناصـر در علـم حـدیث ندیـده اسـت.
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بنعثیمین نیز او را صاحب علم بسیار در درایه و روایـت حـدیث ،معرفـی کـرده ،بـه عنـوان
ثمرهای بزرگ برای مسلمانان ذکر میکند 2.از سوی دیگر ،بحث عقل یکـی از بحثهـای
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مهم در بین متکلمان و سلفیها است .لذا مناسب است عقل را از دیدگاه البـانی بررسـی و
3
تبیین کنیم.
 .1سیوطی ،محمد کمال ،اإلعالم بآخر أککام األلبانی اإلمام ،ص.2
 .2همان.

 .3درباره عقل از دیدگاه سلفیها مقاالتی نوشته شده ،اما طبق استقرایی که انجام شد مقاله و کتـاب مناسـبی دربـاره عقـل از
دیدگاه البانی یافت نشد .مقالهای را هم مریم ساداو مؤدب درباره منزلت عقل از دیدگاه البانی نوشته است که نظراو البانی را
بهخوبی تبیین نکرده و به تمام جنبهها اشاره نکرده است.

تعریف عقل در لغت
عقل در لغت به چند معنا آمده است که عبارواند از :عقل بـه معنـای نقـیض جهـل و
آنچه در ذهن تعقل میشود 1و عقل به معنای حفد و امساک و منع و حبس؛ 2یعنـی عقـل
نگهدارنده انسان از افعال و اقوال پست است 3.لسان العرب میگویـد« :گفتـه شـده عاقـل
کسی است که خود را از هوایش حبس میکند و از هوایش باز میدارد» .همچنـین ،در
ادامه میگوید« :عقل را عقل میگویند چون صاحبش را از گرفتارشدن در مهلکهها حبس
میکند و نجاو میدهد» 4.عقل به معنای فهم و شعور و تدبیر است 5.گفته شده این فهم
و شعور جدا کننده انسان و حیوان است 6.لسان العرب میگویـد عقـل یعنـی نهـی (قـوهای
است که برای قبول علم آماده شده است و به وسـیله آن تفکـر و اسـتدالل میشـود )7کـه
ضد حماقت است 8.همچنین ،فیومی در مصباح المنیر میگوید عقل بریـزهای اسـت کـه
 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العیین ،ج ،3ص303؛ مصـ فوی ،حسـن ،التحقییق فیی کلمیات القیر ن الکیریم ،ج،۲
ص.332
 .2صاحب بن عباد ،اسماعیل بن عباد ،المحیط فی اللغة ،ج ،3ص362؛ جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح :تاج اللغیة و
صحاح العربیة ،ج ،0ص3673؛ رابب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفراات ألفاظ القر ن ،ص066؛ ابن منظـور ،محمـد بـن
مکرم ،لسان العرب ،ج ،33ص20۲؛ فیومی ،احمد بن محمد مقری ،المصباح المنیر ،ج ،2ص222؛ طریحی ،فخـر الـدین،
مجمع البحرین ،ج ،0ص.220
 .3ابن فارس بن زکریا ،احمد ،معجم مقائیس اللغة ،ج ،2ص73؛ مص فوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القر ن الکریم ،ج،۲
ص.332
 .4ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،33ص 20۲و 203؛ طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحیرین ،ج ،0ص220؛

ص221؛ مص فوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القر ن الکریم ،ج ،۲ص337؛ قرشی ،سید علیاکبـر ،قیاموس قیر ن ،ج،0
ص.2۲
 .6ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،33ص.203
 .7الکیالنی الفاهم ،نصر ُم َّ
حمد ،اور العقل فی الفکر العقدی اإلسالمی ،ص.2
 .8ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،33ص.20۲

جایگاه عقل در معرفت دینی از نظر البانی

حسینی واس ی زبیدی ،سید محمد مرتنی ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،30ص( 042با اندکی تفاوو)؛ مص فوی،
حسن ،التحقیق فی کلمات القر ن الکریم ،ج ،۲ص( 337با اندکی تفاوو).
 .5ابن منظور ،محمد بـن مکـرم ،لسیان العیرب ،ج ،33ص203؛ فیـومی ،احمـد بـن محمـد مقـری ،المصیباح المنییر ،ج،2
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انسان را برای فهم خ اب ،آماده میکند 1.عقل بـه معنـای دژ ،علـم و قلـب هـم در کتـب
لغت آمده است.

2

تعریف اصطالحی عقل
برای عقل در اص الد متکلما ن تعریفـاو زیـادی شـده اسـت .قبـل از بررسـی دیـدگاه
البانی در تعریف عقل ،ابتدا به چنـد تعریـف اشـاره مـیکنـیم .ایـن تعریفـاو را جرجـانی در
کتاب التعریفات آورده است:
 .3عقل جوهری اسـت کـه در ذاو خـود  ،مجـرد از مـاده اسـت ،ولـی در افعـالش،
مقارن با ماده است .در واقع ،عقل همان نفس ناطقهای است که هر کسی با لفد مـن بـه
3
آن اشاره میکند.
 .2عقل جوهر روحانی است که خداوند این جوهر روحانی را خلق کرد و تعلق بـه بـدن
انسان دارد.
 .1عقل نوری است در قلب که حق و باطل را میشناسد.
 .2عقل جوهری مجرد از مـاده اسـت و بـه بـدن تعلـق (تعلـق تـدبیر و تصـرف) گرفتـه
است.

4
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 .1فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر ،ج ،2ص.221
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 .2فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج ،3ص374؛ جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح :تاج اللغة و صحاح العربیة،
ج ،0ص3673؛ حمیری ،نشوان بن سعید ،شیمس العلیوم و اواء کیالم العیرب مین الکلیوم ،ج ،6ص 2722و 2721؛ رابـب
اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفراات ألفاظ القر ن ،ص066؛ حسینی واس ی زبیدی ،سید محمد مرتنی ،تاج العیروس مین
جواهر القاموس ،ج ،30ص 042و 047؛ ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،33ص.20۲
 .3راهرا این تعریف ،تعریف خود جرجانی از عقل است یا دستکم وی آن را قبول دارد .چون در مقابل این تعریف از تعریفاو
دیگر با لفد قیل شرو ،میکند.
 .4الشریف الجرجانی ،علی بن محمد بن علی ،التعریفات ،ص 303و .302

تعریف البانی از عقل
البانی در تعریف عقل میگوید« :عقل علمی است که به سبب آن علم ،عمل میشود؛
یعنی عاقل کسـی اسـت کـه خیـر را میشناسـد و خیـر را طلـب میکنـد .همچنـین شـر را
میداند و شر را ترک می کند .پس اگر کسی کاری را انجام بدهـد و بدانـد در آن کـار ضـرر

َ م
1
است آن شخت دارای عقل نیست» .بعد به آیه  34سوره ملک استشهاد میکندَ  :حقُّلوَد
َ
َ
َ أ
َ
ل أو َّکنُّ ن أس َُ مُ ُ أح َر أع ِ م ََُّّ َّکنُّ ِِف ُص ََ ُِّب ََّدلس ِذع ِ ؛ «یعنی اصحاب آتش میگویند اگر ما میشـنیدیم یـا

عاقل بودیم و تعقل میکردیم در اصحاب آتش نبودیم».

در جایی دیگر ،در تعریف عقل میگوید «عقل در اصل لغت عربی ،یعنی آن چیزی که
بازمیدارد صاحبش را ،و مقید می کند او را از اینکه در طرف راست و چپ زیادهروی بکنـد.
عقل زمانی میتواند جلوی زیاده روی را بگیرد که از کتـاب خـدا و سـنت پیـامبر تبعیـت
کند» 2.بعد در ادامه میگوید مشرکان و کفـار از عقـال نیسـتند؛ چرا کـه خداونـد در آیـه 34
َ
َ
َ أ
م َ
ملک میفرمایدَ  :ح َقُّلوَد ل أو َّکنُّ ن أس َُ مُ ُ أح َر أع م ََُّّ َّکنُّ ِف ُصََُّب َّ
َدلس ِذع ِ ؛ «اصحاب آتش میگوینـد
ِ
ِ
ِ

اگر ما میشنیدیم یا عاقل بودیم و تعقل میکردیم در میان اصحاب آتش نبودیم».
در واقع ،تعریف اول البانی از عقل ،یکی از تعاریف ابنتیمیه است .ابنتیمیه در تعریف

عقل گفته است عقل چهار معنا دارد که یکی از آن معانی ،علـومی اسـت کـه انسـان را بـه
انجامدادن کاری دعوو می کند که به نفع او است و ترک کارهایی که بر ضرر انسان است.
بعد به آیه  34سوره ملک استدالل میکند 3.میتوان تعریف اول البانی از عقل را به تعریف
سوم از تعاریف اص الحی برگرداند که جرجانی آن را ذکـر کـرد .چـون در آن تعریـف آمـده

اهل لغـت برمیگـردد .لسیان العیرب دربـاره عقـل گفـت« :عقـل را عقـل میگوینـد چـون
 .1ألبانی ،محمد ناصرالدین ،اإلیمان ،ج ،2ص.22

 .2شادی بن محمد بن سالم آل نعمان ،موسوعة العالمة اإلمام مجدا العصر محمد ناصرالدین األلبانی ،ج ،3ص.224

 .3ابن تیمیة حرانی ،تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم ،بغیة المرتاا فی الرا علی المتفلسفة والقرامطة والباطنیة ،ج ،3ص.274
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است که عقل نوری است که به وسیله آن نور ،حق و باطل را میشناسد؛ و البانی از آن نور
تعبیر به علم کرد .همچنین ،تعریف دوم البانی برای عقل در کتاب موسوعه به تعریف دوم

101

صاحبش را از گرفتارشدن در مهلکهها حبس میکند و نجـاو میدهـد» 1.پـس ،در واقـع،
البانی تعریف جدیدی از عقل م رد نکرده است .تنها نکتـه در خـور توجـه ایـن اسـت کـه
البانی میگوید کفار و مشرکان عقل ندارند ،که در انوا ،عقل توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
انواع عقل
عقل حقیقی و عقل مجازی

البانی در تقسیم بندی عقـل نگـر جدیـدی دارد و عقـل را بـا توجـه بـه کتـاب خـدا و
احادیث بر دو نو ،میداند :عقل حقیقی و عقل مجازی .او میگویـد عقـل حقیقـی همـان
عقل مسلمانی است که به خـدا و رسـولش ایمـان آورده اسـت .همچنـین ،میگویـد عقـل
مسـلم جاهـل
مسلم جاهل .امکان نـدارد ی
مسلم عالم و عقل ی
مسلم بر دو قسم است :عقل ی
ی

مسلم عـالم یکـی باشـد .سـپس بـه آیـه  21سـوره عنکبـوو اسـتدالل
در فهم و عقلش با ی
أ
َّ
م
َ م َ
َ َ أ َ
ون؛ یعنـی بیـر از علمـا در ایـن
میکند که خداوند متعال میفرمایـد ... :حَّذُّ يع ِ ِهذُّ ِإال َدلعذُّ ِ
مثلها کسی تعقل و فکر نمیکند .پس معلوم میشود که عقل عالم بیشتر از عقل جاهـل
است .در ادامه به نکته دیگری اشاره میکند و میگوید عقل عالمی کـه بـه علمـش عمـل

میکند نسبت به عالمی که به علمش عمل نمیکنـد مسـاوی نیسـت و عقـل عـالم عامـل
2
بیشتر از عالم بیرعامل است.
البـانی میگویــد عقــل مجـازی همــان عقــل کفـار اســت .وی بــه آیـه  34ســوره ملــک
َ م َ َّ َ أ م َ َ
م َ َّ
استشهاد می کند که خداوند از زبـان اهـل نـار میفرمایـدَ  :حقذُّلوَد ل أذو کنذُّ نس َذُُ ُ أح ر أع ِ ذ َّذُّ کنذُّ ِف
ِ
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َ أ
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ُصََ ُِّب ََّدلس ِع ِ ؛ یعنی «اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم از اصحاب آتش نبودیم» .عاقـل
کسی است که شر ،بر عقلش حکم میکند و کافر کسی است که شـر ،بـر عقلـش حکـم
َ

مم

َ

أ

َ م َ
نمیکند .یا در آیه  363سوره اعراف خداوند فرمود ... :مهل أ قِ ٌ
ذون ِ َهذُّ؛ یعنـی بـرای
وب ال یف ه

 .1ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،ج ،33ص 20۲و .203

 .2شادی بن محمد بن سالم آل نعمان ،موسوعة العالمة اإلمام مجدا العصر محمد ناصرالدین األلبانی ،ج ،3ص222- 224
و .203- 22۲

کفار قلوبی است بدون اینکه به وسیله آن قلبها فهم و درک داشته باشند .پس عقل کافر
در واقع عقل نیست ،بلکه هو

و زیرکی است .سپس به آیه  6سوره روم استدالل میکند

مأ َ أ
أ
أ َ م َ َ َ َ ألََ
َ مأ َ م َ
ون یعنی کفار به امور
يُّة َدلدريُّ َحُه عن َدْل َِر ِة ُه غ ُِّفِ
ُّهرَد َِّن َد
که خداوند میفرماید :يعُِون ظ ِ
ِ
ِ

دنیا شناخت دارند ولی از امور آخرو بافلاند .پس آنها جزء عقـال نیسـتند و عقـل مجـازا

بر عقل کافر اطالق میشود.
در ادامه البانی ادعا میکند که این م لب (عقل کافر مجازا عقل است) حقیقتی است
1

که به نظر نمیرسد در آن حتی دو نفر هم با هم اختالف داشته باشند.

2

البانی در سلسلة الهدی والنور میگوید به شهادو قرآن برای اروپاییهـا و آمریکاییهـا
عقلی نیست و شما خیال میکنید آنها دارای عقل هستند .آنها دارای هـو هسـتند و بـه
سبب همین هو و زیرکی به آسمان و کره ماه و بیره صعود کردنـد .بـین عقـل و هـو
فرق است .چنانچـه آیـه  34سـوره ملـک بـر ایـن م لـب داللـت دارد کـه آنهـا جـزء عقـال
3
نیستند.
چنانکه گذشت ،البانی طبق آیه  34سوره ملک 4میگوید عقل کفار مجازا عقل اسـت
و در حقیقت هو است .اشکاالتی بر کالم البانی مترتب میشود که عبارواند از:
 . 3در اینجا (نعقل) به معنای تفکر است یعنی اگر فکر میکـردیم و بـه اوامـر و نـواهی
انبیا عمل میکردیم اینک از اصحاب آتش نبودیم ،نه اینکه به معنـای ایـن باشـد کـه اگـر
عاقل بودی م و عقل داشتیم از اصحاب آتش نبودیم تا بگوییم حاال که کفار در آتش هستند
پس کفار دارای عقل نیستند .چنانچه فخر رازی تعقل را در اینجا بـه معنـای تفکـر و تأمـل
تفسیر کرده است 5.همچنین ،از راهر روح المعانی و فتح القدیر چنین به دست میآید که
 .2همان ،ج ،3ص.224

 .3أبو خلیل النجدی ،تفریغ سلسلة الهدی والنور للشیخ اإلمام المحدث محمد ناصر الیدین األلبیانی ،ج ،2۲3ص 2و  ،0در:
. www.alalbany.net
َ  .4و َق ُالوا َل ْو ُک َّنا َن ْس َم ُع َأ ْو َن ْعق ُل َما ُک َّنا في َأ ْص َحاب َّ
یر.
ع
الس
ی
ی
ی ی ی

 .5فخرالدین رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،ج ،1ص.0۲۲
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 .1همان ،ج ،3ص 213و  224و  1۲1و  1۲2و .22۲
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در اینجا (نعقل) را به معنای تفکر گرفتهاند 1.پس کفار باید عقل داشته باشند تا تفکر کنند.
بدون عقل تفکر معنا ندارد.
 . 2طبق تفسیر البانی از عقل کفار به هو  ،تأویل الزم میآید .چون در لغت عقـل بـه
معنای هو نیامده ،و سلف عقل کفار را به معنای هـو تفسـیر نکردهانـد .پـس البـانی
معنای عقل کفار را تأویل برده است ،در حالی که تأویل در مکتب سـلفیها مـردود اسـت و
آنها لفد را حمل بر معنای راهر میکنند.
 .1تکلیف دایر مدار عقل است ،چنانچه عز بن عبدالسـالم میگویـد بـه اجمـا ،تمـام
مسلمانان مناط تکلیف عقل است 2.اگر بگوییم کفار عقل ندارند ،بلکه هو

دارند ،آنگـاه

تکلیف معنا ندارد .همچنین ،کالم البانی مخالف آیـاو متعـددی اسـت کـه بـه مشـرکان و
کفار امر به تعقل و تفکر میکند 3.چون اگر برای کفار حقیقتا عقل نباشد خ اب الهی لغـو
و بیهوده خواهد بود.
جالب اینکه البانی ذیل حدیث خلقت آدم در پاسخ به یکی از پزشـکان کـه گفـت مغـز،
مقر عقل و کار قلب ،پخش خون به جسد انسانی است میگوید قلـب ،مرکـز عقـل اسـت.
أ َ
َّ
أ
َ َ
َ َّ َ َ
أ
مذن َت أع َُذی َدل م مِ م
َّنُّ ال َت أع َُی َدأل أ َص م
ذوب َدلذ ِف
زیرا خداوند در آیه  27سوره حر میفرماید :فإ
ذُّم حل
ِ ِ
ِ

م
حم چشمهای سرشان کور نیست و لکن قلبهایشان که در سینه اسـت کـور و نابینـا
َدلصد
ِ
است .در اینجا خداوند نفرموده که قلبهـایی کـه در سـر اسـت نابینـا اسـت ،بلکـه فرمـود
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قلبهایی که در سینه است نابینا است .پس معلوم میشود عقل در قلب اسـت نـه در مغـز
أ
َ َ َ
َّ
َ َ َ َ
که آن پزشک گفت .همچنین ،در آیه  16سوره ق خداوند فرمود :إن ِف الك ل ِِْكی ِ ن اکن
ِ ِ ِ
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 .1آلوسی ،سید محمود ،روح المعانی ،ج ،30ص31؛ شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدیر ،ج ،0ص.133
 .2العز بن عبدالسالم ،ملحمة االعتقاا ،ص.22

 .3سوره آل عمران ( ،)1آیه 70؛ سوره نساء ( ،)2آیه ۲2؛ سوره یونس ( ،)34آیه 37؛ سوره یوسف ( ،)32آیـه 33؛ سـوره انبیـاء
( ،)23آیه 76؛ سوره مؤمنون ( ،)21آیه  ،۲4سوره یس ( ،)17آیه .72

َ َأ

ل مه قِ ٌب؛ در اینجا مفسران گفتهاند مراد از قلب ،عقل است و تعبیر بـه قلـب از آن رو اسـت
که قلب محل استقرار عقل است.

1

روایات حجیت عقل از دیدگاه البانی
روایاتی که البانی درباره عقل در کتابهای خود آورده ،دو دسـته اسـت .3 :روایـاتی
که عقل در آن روایاو به معنای دیه است؛  .2روایـاتی کـه دربـاره حجیـت و فنـیلت عقـل
است .البانی روایاتی را که عقل در آنها به معنای دیه است معمـوال قبـول دارد و خدشـهای
در آنها نمیکند 2.اما درباره روایاتی که مربوط به فنیلت عقل است ادعا میکند کـه تمـام
آن روایاو ،ضعیف و موضوعه است و میگوید« :من تمـامی آنچـه را کـه ابـوبکر بـن ابـی
الدنیا در کتـابش ،العقیل و فضیله ،آورده تتبـع کـردم و همـه ایـن احادیـث را فاقـد صـحت
یافتم» .در ادامه ،البانی از مصحح این کتاب ،شیخ محمد زاهد کوثری ،تعجب میکند که
3
چ ور در مقابل این احادیث سکوو کرده است.
البانی برای تأیید کالم خود در جاهای مختلف کتاب سلسلة األکااییث الضیعیفة از
ابنتیمیه ،ابنقیم ،ابنحجر ،ابنحبان و دیگر علما نقل میکنـد کـه ایـن افـراد مـیگوینـد
تمام احادیث حجیت عقل ضعیف و موضوعه است 4.عمدهترین و مهمترین دلیل البانی در
رد این احادیث ،وجود داوود بن محبر 5است .او عباراو مختلفی از علما میآورد کـه داوود
بن محبر را جرد کردهاند؛ مـثال احمـد گفتـه اسـت داوود نمیدانسـت حـدیث چیسـت؛ یـا
ابوحاتم میگفت داوود ،ثقه نیست؛ همچنین ،دارق نی میگوید داوود متروک است؛ حتی
 .1البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األکاایث الصحیحة وشیء من فقههیا وفوائیدها ،ج ،7ص27۲؛ شـادی بـن محمـد بـن

 .3البانی ،محمـد ناصـرالدین ،سلسیلة األکااییث الضیعیفة والموضیوعة وأثرهیا السییأل فیی األمیة ،ج ،3ص 01و 02؛ ج،32
ص 333و ( 332با اندکی تفاوو).
 .4همان ،ج ،0ص 17۲و 244؛ ج ،3ص 01و 02؛ ج ،32ص333؛ ج ،32ص.272
 .5داوود بن ُم َحبر ،از علمای ن
سده دوم هجری است که تنها تألیف روایی او با عنوان کتاب العقل ،در طی سدههای متمادی،
ی
همواره محل نقد و گفتوگو میان محدثان بوده است.
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سالم آل نعمان ،موسوعة العالمة اإلمام مجدا العصر محمد ناصرالدین األلبانی ،ج( 230 ،3با اندکی تفاوو).
 .2البانی ،محمد ناصرالدین ،سنن أبی ااوا سجستانی ،ج ،2ص 131تا .121
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ذهبی نیز آرزو کرده است که ای کـا

داوود ایـن کتـاب را نمینوشـت؛ و دارق نـی گفتـه

کتاب «العقل» از موضوعاو میسر بن عبدربه بـوده و داوود بـن محبـر آن را دزدیـده و بـا
اسانید ساختگی منتشر کرده است.
ین له ال عق ،له ) وجود بشر بن بالب را دلیل بـر ب ـالن ایـن حـدیث میدانـد .چـون بشـر
1

البانی در اولین حدیث عقل (الدین هو العقا ،ومان ال

مجهول است .چنانچه ازدی گفته است بشر مجهول است و ذهبی در مییزان االعتیداس و
2
عسقالنی در میزان اللسان به این م لب اقرار کردند.
معموال منهر البانی چنین است که هر چیزی را که در تأیید نظریاتش باشـد در کتـبش
میآورد و از آن به نفع خود استفاده میکند و هر چیزی را که به ضرر افکار باشـد اصـال
ذکر نمیکند .چنانچه وی درباره شخصیت داوود بـن محبـر همـین کـار را کـرده اسـت .او
فق کالم کسانی را آورده است که داوود بن محبـر را جـرد کردهانـد ،بـدون اینکـه کـالم
کسانی را ذکر کند که داوود را حسن دانستهاند یا توثیق کردهانـد .همچنـین ،البـانی دلیـل
جارحین را ذکر نکرده است .با رجو ،به کتب رجـال ،مشـخت مـیشـود عـالوه بـر جـرد،
کسانی هستند که داوود را توثیق کردهاند .همچنین ،دلیل جرد با توجـه بـه عبـاراو علمـا
مشخت میشود.
الف .درباره داوود بن محبر در کالم علما عباراو مختلفی نقل شده اسـت .ابتـدا قـول
جارحین نقل میشود که عبارواند از:
 .3عبدالله بن احمد میگوید درباره داوود بن محبر از پدرم پرسیدم .خندید و گفت وی
3
آشنا به حدیث نبود و چیزی از حدیث نمیدانست.
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 .2بخاری میگوید داوود بن محبر منکرالحدیث است و کالم احمد را نقل میکند.
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4

 .1همان ،ج ،3ص.01
 .2همان.

 .3ابنحنبل ،أحمد بن محمد  ،العلل ومعرفة الرجاس ،ج ،3ص1۲۲؛ النوری ،السـید أبـو المعـاطی؛ عیـد ،أحمـد عبـد الـرزاق؛
خلیل ،محمود محمد ،موسوعة أقواس اإلمام أکمد بن کنبل فی رجاس الحدیث وعلله ،ج ،3ص.102
 .4بخاری ،محمد بن اسماعیل ،التاریخ الکبیر ،ج ،1ص222؛ أبو نعیم األصفهانی ،أحمد بن عبدالله ،کتاب الضعفاء ،ص.03

 .1ابوزرعه میگوید داوود بن محبـر ضـعیفال حـدیث اسـت و فنـل بـن سـهل اعـرج
می گوید از یحیی بن معین درباره داود بن محبر پرسیدند .گفت او اقبالی ندارد.

1

 .2عبدالرحمن ابن ابی حاتم از پدر نقل میکند که پـدر گفـت داوود بـن محبـر،
2
بیرثقه ،منکرالحدیث و ذاهبالحدیث است.
 .0دارق نی میگوید داوود بن محبر متروکالحدیث است .همچنین ،نسائی میگویـد
3
او ضعیف است.
علمای دیگری نیز داوود بن محبر را جرد کردهاند که مزی آنها را در تهذیب الکماس و
خ یب در تاریخ بغداا ،ذکر کردهاند 4.آنچه از عباراو جارحین حاصـل میشـود ایـن اسـت
که جارحین علت جرد را ذکر نکردهاند و جرحشان جرد مجمل است و نمیتوان بـه جـرد
مجمل اعتنا کرد .چون در مقابل این جرد توثیق هم آمده است 5.چناچه شـوکانی در نییل
االوطار آورده است که ابنمعین گفته است جـرد مجمـل نـزد برخـی ائمـه جـرد و تعـدیل
مقبول نیست 6.از عبارو شوکانی به دست میآید که نظر خود ابنمعین هم همـین اسـت.
حتی صاحب کتاب تحریر علوم کدیث از برخی علما ،مثل ابنحزم ،نقل میکند کـه جـرد
حتما باید مفسر باشد ولو اینکه در مقابل این جرد ،تعدیل نباشد 7.اما علمایی که داوود بن
محبر را توثیق کردهاند علت جرد او را هم ذکر کردهاند:
 .1رازی ،ابی زرعه ،أبو زرعة الرازی وجهواه فیی السینة النبوییة ،ج ،2ص 043و 034؛ بغـدادی ،خ یـب ،تیاریخ بغیداا ،ج،2
ص ،14درwww.alwarraq.com :؛ رازی ،ابن ابی حاتم ،الجرح والتعدیل ،ج ،1ص ،222ترجمه .3313
 .2رازی ،ابن ابی حاتم ،الجرح والتعدیل ،ج ،1ص ،222ترجمه .3313

 .3الـــدارق نی ،أبـــی الحســـن علـــی بـــن عمـــر ،کتیییاب الضیییعفاء والمتیییروکین للیییدارقطنی ،ص ،34ترجمـــه  ،24۲در:

ص 23و  ،14در.www.ahlalhdeeth.com :
 .5ابن الترکمانی ،عالء الدین علی بن عثمان ،الجوهر النقی علی سنن البیهقی ،ج ،2ص32۲؛ السنانی ،عصام بن عبداللـه،
جنی الثمر بشرح نخبة الفکر ،ص322؛ الجدیع ،عبدالله بن یوسف ،تحریر علوم الحدیث ،ج ،3ص.263
 .6شوکانی ،محمد بن علی ،نیل األوطار ،ج ،7ص.2۲1
 .7الجدیع ،عبدالله بن یوسف ،تحریر علوم الحدیث ،ج ،3ص.263

جایگاه عقل در معرفت دینی از نظر البانی

www.ahlalhdeeth.com؛ بغدادی ،خ یب ،تاریخ بغداا ،ج ،2ص ،14در.www.alwarraq.com :
 .4مزی ،یوسف بن عبدالرحمن ،تهذیب الکماس فی اسماء الرجاس ،ج ،۲ص226- 221؛ بغدادی ،خ یب ،تاریخ بغیداا ،ج،2
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 .3عباس دوری میگوید از یحیی بن معین شنیدم که بر داوود بـن محبـر ثنـای نیـک
میکرد و از او به خیر یاد میکرد و میگفت :داوود بن محبر همیشـه در حـدیث معـروف و
مشهور بود و حدیث مینوشت تا اینکه حدیث را ترک کرد و با معتزله همراه شد و معتزله او
1
را از نظر عقیده منحرف کردند ،در حالی که او از نظر حدیث ثقه است.
عباس دوری در جایی دیگر می گوید از یحیـی بـن معـین شـنیدم کـه دربـاره داوود بـن
محبر میگفت داوود کذاب نبود .او ثقه بود و لکن به حدیث جفا کرد و گوشهنشین شد و با
صوفیهای عبادان (آبادان) همنشین شد ،تا اینکه به بغداد آمد و وقتی پیـر شـد اصـحاب
حدیث نزد او میآمدند و او برای آنها حدیث میگفت و در حـدیث کثیرالخ ـا بـود؛ ولـی او
ثقه بود.
 .2از ابوداوود درباره داوود بن محبر پرسیدند .وی در پاسخ گفت او ثقه و شـبهضـعیف
2

است؛ و از یحیی بن معین کالمی رسیده که او را توثیق کرده است.
 .1جرجانی میگوید برای داوود احادیث صالحه بیر از آن احادیثی کـه در کتـاب عقـل
3

است ،وجود دارد و داو ود همانند آن چیزی است که یحیی بن معین ذکر کرد که او اشتباه
4
و خ ا داشت و لکن در اصل صدوق و راستگو بود.
بـا توجــه بــه اینکــه دربــاره داوود بــن محبـر هــم جــرد وارد شــده و هــم بعنــی (مثــل
ابنمعین) او را توثیـق کردهانـد ،همچنـین جـارحین علـت و دلیـل جـرد را ذکـر نکردهانـد
نمیتــوانیم وی را بــه طــور م لــق جــرد و رد کنــیم ،بلکــه میتــوان گفــت علــت جــرد
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 .1بغدادی ،خ یب ،تاریخ بغداا ،ج ،2ص ،23درhttp://www.alwarraq.com :؛ مزی ،یوسف بن عبدالرحمن ،تهذیب
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تهذیب الکماس فی أسماء الرجاس ،ج ،8ص.445
 .2جرجانی ،أحمد بن عدی ،الکامل فی ضعفاء الرجاس ،ج ،1ص063؛ مزی ،یوسف بـن عبـد الـرحمن ،تهیذیب الکمیاس فیی
أسماء الرجاس ،ج ،۲ص220؛ بغدادی ،خ یب ،تاریخ بغیداا ،ج ،2صhttp://www.alwarraq.com ،23؛ ابـن معـین،
یحیی ،تاریخ یحیی بن معین ،ج ،3ص( 316با اندکی تفاوو) ،درhttp://www.alwarraq.com :؛ عقیلـی ،محمـد بـن
عمرو ،الضعفاء الکبیر ،ج ،2ص.10
 .3أبو داود سجستانی ،سلیمان بن أشعث ،سؤاالت اآلجری ،ج ،3ص.107
 .4جرجانی ،أحمد بن عدی ،الکامل فی ضعفاء الرجاس ،ج ،1ص.062

معتزلیبودن داوود بن محبر یـا صـوفیبـودن او اسـت ،چنانچـه ابـنمعـین بـه ایـن نکتـه
(اعتزال) اشاره کرد .همچنین ،با توجه به اینکه احمد بن حنبـل و پسـر و نیـز بخـاری و
بقیه محدثان ،همچون نسائی ،از مخالفان سرسخت معتزله هستند میتوان گفت تخ ئـه
داوود به سبب اعتزال او است .از این نکته هم بافل نشویم کـه مـذهب راوی ،تـأثیری در
ثقهبودن او ندارد .ممکن است کسی معتزلی باشد ولی ثقه هم باشد ،یا کسی شیعه یا رمی
به رفض بشود ولی ثقه هم باشد .چنانچه ذهبی در میزان االعتداس درباره ابـان بـن تغلـب
میگوید او کوفی و شیعه اسـت .حتـی بلـو در تشـیع داشـت ولـی صـدوق اسـت .احمـد و
ابنمعین و ابوحاتم او را ثقه دانستهاند 1.پس تعـدیل داوود مقـدم بـر جـرد او اسـت .چـون
جرد داوود ،جرد مجمل است و نمیتوان به صرف اعتـزال و صـوفیبـودن داوود ،او را از
وثاقت انداخت ،چنانچه محمد زاهد کوثری در مقاالو خود به این نکتـه اشـاره میکنـد
که تا زمانی که جرد تابعین ،جرد مفسر نباشد راوی از عدالت و وثاقت نمیافتد.
ب .اما درباره بشر بن بالب ،که در اولین حدیث عقل (ال ین هو العقل ،ومن ال دین لته
2

ال عقل له) آمده است 3و البانی درباره آن گفت آفت این حدیث ایـن اسـت کـه بشـر در آن
است و از ازدی میآورد که بشر ،مجهول است ،باید گفت با توجه به کتب اهل رجال ،تنها
کسی که میگوید بشر بن بالب اسدی ،مجهول است ازدی است .در حالی که خـود ازدی
مجرود است و به جـرحش اعتنـا نمیشـود ،چنانچـه بعنـی از علمـا بـه ایـن نکتـه اشـاره
کردند 4.ذهبی و ابنحجر عسقالنی هم مجهـولبـودن بشـر را بـه ازدی نسـبت میدهنـد.
ازدی معتقد است دو نفر به نام بشر بن بالب وجود دارد کـه یکـی از آنهـا بـه نـام بشـر بـن
بالب اسدی است که مجهول است و دیگری بشر بـن بالـب کـوفی کـه متـروکالحـدیث

 .2کوثری ،محمد زاهد ،مقاالت الکوثری ،ص.62

 .3البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األکاایث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیأل فی األمة ،ج ،3ص.01

 .4ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان االعتداس فی نقد الرجاس ،ج ،3ص0؛ ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب،
التهذیب ،ج ،3ص17؛ اللکنوی الهندی ،محمد عبد الحی ،الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل ،ص.261- 263

جایگاه عقل در معرفت دینی از نظر البانی

 .1ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان االعتداس فی نقد الرجاس ،ج ،3ص.7
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است 1.با توجه به کتب رجـالی معلـوم میشـود کـه بشـر بـن بالـب اسـدی مجهـولالعـین
نیست ،بلکه معلوم است چه کسی است و از چه کسی روایت نقل کرد؛ و آنهایی هم کـه از
او روایت نقل کردهاند معلوم هستند .علمایی که بشر را توثیق کردند یا دستکم درباره جرد
یا تعدیلش سکوو کردهاند عبارواند از:
 .3بخاری در تاریخ کبیر میآورد که بشر بن بالب از امام حسین نقل روایـت کـرد و
عبدالله بن شریک و ابن اشو ،از بشر روایت نقل کردند و او برادر بشـیر بـن بالـب اسـت و
حدیثش در کوفیین است 2.در اینجا بخاری بشر را جرد نکرد .اگر بشـر از مجـروحین بـود
حتما بخاری او را جرد میکرد .پس بشر نزد بخاری ثقه است .فق میگوید کوفی است.
 .2ابنحبان میگوید بشر بن بالب از امام حسـین نقـل روایـت کـرد و عبداللـه بـن
شریک و ابناشو ،از بشر روایت نقل کردهاند 3.ابنحبان بشر را جزء ثقـاو میدانـد .چـون
در کتاب ثقاو نام او را برده است.
 . 1ابــن ابــی حــاتم رازی و أبوالفــداء جمــالی حنفــی میگوینــد بشــر بــن بالــب از امــام
4

حسین و ابیهریره نقل روایت کرد و عبدالله بن شریک و ابناشو ،و یزید بن ابیزیاد از
بشر روایت نقل کردند 5.پس اگر بشر ثقه نبود ابنابیحاتم او را جـزء مجـروحین مـیآورد و
جرد میکرد.
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 .1ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان االعتداس فیی نقید الرجیاس ،ج ،3ص122؛ ابـن حجـر عسـقالنی ،احمـد بـن علـی ،لسیان
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المیزان ،ج ،2ص 2۲و 140؛ ذهبی ،شمسالدین ،المغنی فی الضعفاء ،ج ،3ص347؛ ذهبی ،شمسالدین ،اییوان الضیعفاء
والمتروکین وخلق من المجهولین وثقات فیهم لین ،ج ،3ص.23
 .2بخاری ،محمد بن اسماعیل ،التاریخ الکبیر ،ج ،2ص.۲3
 .3دارمی ،محمد بن حبان ،الثقات ابن کبان ،ج ،2ص.73
 .4همان.

 .5رازی ،ابن ابی حاتم ،الجرح والتعدیل ،ج ،2ص171؛ الجمالی ،أبو الفداء زین الدین ،الثقات ممن لم یقع فی الکتب الستة،
ج ،1ص.1۲

 .2عالمة عبدالله بن االمام الهادی میگوید بشر از امام حسـین و ابـنزبیـر روایـت
کرد و عبدالله بن شریک از بشر روایت کرد.

1

پس با رجو ،به کتابهای حدیثی و رجالی معلوم میشود که بشر معلومالحال اسـت و
حتی تعدادی از علما او را توثیق کردهاند و کـالم البـانی مـردود اسـت کـه گفـت آفـت ایـن
حدیث عقل این است که بشر مجهول است .حتی بشر بن بالب در کتب رجالی شیعه هـم
یک نفر معرفی شده است (دو نفر هم نیستند ،چنانچه ازدی قائل است که آنهـا دو نفرنـد)
و از اصحاب امام حسن و امام حسین و امام سجاد معرفی شده و ثقه است.

2

قلمرو و حدود عقل از دیدگاه البانی
سلفیان معتقدند عقل عاجز از درک حقیقت مسائل دین است و این دلیل بسیار مهمی
بر کمال و برتری شریعت بر عقل است .پس هر چه خداوند از آن خبـر داده اسـت ،اعـم از
صفاو خداوند و نبوو و معاد ،همه از فهم عقل باالترند و عقل قدرو درک حقیقت آنها را
ندارد .لذا نباید آنها را انکار کند و بگوید چون من حقیقت آنها را درک نمیکنم پـس وجـود
ندارند .هی گاه عقل نمیتواند درک کند که چگونه عصا تبدیل به مـار مـیشـود و چگونـه
امکان دارد دریا شکافته شود و چگونه ممکن است انسانی در شکم ماهی زندگی کند ،اما
همه اینها اموری است که خدا از آنها خبر داده است و عقل حقیقت آنها را درک نمیکند و
نخواهد کرد 3.از جمله کسانی که درباره محدوده عقل بحثی به میان آورده البانی است که
با تفحت در کتابهای او معلوم میشود که وی در سه حـوزه ،م ـالبی راجـع بـه حـدود و

اول خدا را باید به وسیله عقل بشناسیم گفت:
 .1عبدالله بن اإلمام الهادی الحسن ،الجداوس الصغری مختصر الطبقات الکبری ،ج ،3ص ،231در:
 .2خوئی ،سید ابو القاسم ،معجم رجاس الحدیث و تفصیل طبقات الرجاس ،ج ،2ص.226
 .3الشاطبی ،أبو إسحاق ،االعتصام ی للشاطبی موافق للمطبوع ،ج ،2ص.113- 127
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قلمرو عقل بیان کرده است که عبارواند از:
یک .بیرممکنبودن معرفت خدا از طریق عقل :البانی در پاسخ به کسی که پرسید آیا
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 .3کسی که این حرف (معرفت خدا با عقل) را میزند باید دلیل از کتاب و سنت بیـاورد
که معرفت خدا با عقل باید باشد و چنین کسی دلیل از کتاب و سنت ندارد.
 .2عقـول مـردم مختلـف اسـت .عقـل شــخت یهـودی بیـر از عقـل نصـرانی و عقــل
نصرانی بیر از عقل مسلم است و عقل مسلم صالح بیر از عقل مسلم فاسق است و عقـل
عالم صالح بیر از عقل جاهل صالح است .پس در این صورو کدام عقل سزاوار است کـه
خدا را بشناسد .شما با کدام عقل میخواهید خدا را بشناسید .چون عقول مختلف است.
 .1اگر در معرفت خدا عقل کافی باشد ،پـس چـرا در معرفـت خـدا ایـن همـه اخـتالف
وجود دارد .این اختالفاو در معرفت خالق دلیل بر آن است که عقل در معرفت خدا کـافی
نیست .همچنین ،اگر عقل در معرفت خدا کافی باشد ارسـال رسـل و انـزال کتـب عبـث و
بیهوده است و دیگر نیازی به کتب و پیامبران نیست ،در حالی که خداوند در آیه  30سـوره
اسراء فرمود ما معذب و عذابکننده نیستیم تا اینکه رسولی را مبعو کنیم.

1

َ
م
البانی در جای دیگری میگوید معتزله در این آیه َ ح ََُّّ َّکنُّ مَّ َعِ ِ َ َة َّ َر أب َع َث َم ملذوال رسول

را به معنای عقل تفسیر کردند و این انحراف از سنت است .چون در سنت آمـده اسـت کـه
چند گروه (مجنون ،بچه نابالغ و بیره) در آخرو حسابشان با مابقی مردم فرق دارد و برای
آنها ارسال رسول میشود و اگر رسول را اطاعت کردند وارد بهشت میشوند و اگر عصیان
کردند وارد جهنم میشوند .در این حدیث ،تعبیر به رسول شده است و به همـین دلیـل ،در

کتب تفاسیر سلف تفسیر به عقل نشده است.
 .2وقتی عقول مختلف باشد مجالی نیست که عقلی بر عقـل دیگـر ،و نظـری بـر نظـر
سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19
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دیگــر تــرجیح داده شــود .پــس وقتــی عقــل مرجــع باشــد در واقــع مرجــع امــری مختلــف و
من رب است و خداوند به ما دستور داده است به مرجعی که در آن اض راب نباشد رجو،
کنیم ،چنانچه در آیه  03سوره نساء فرمود :اگر در چیزی نزا ،و اخـتالف کردیـد آن را بـه
 .1شادی بن محمد بن سالم آل نعمان ،موسوعة العالمة اإلمـام مجـدد العصـر محمـد ناصـرالدین األلبـانی ،ج ،3ص 222و
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 .2همان ،ج ،2ص266؛ ج ،0ص( 312با اندکی تفاوو).

خدا و رسولش برگردانید .پس رجو ،به عقل در معرفت خدا رجو ،به امر منـ رب اسـت و
برای این رجو ،،ضاب ه و قاعدهای نیست ،بلکه قاعده این است که رجو ،به مرجعی باشد
که در آن اض راب نیست.
اشکاالتی بر کالم البانی مترتب میشود که چنین است:
1

 .3خود خداوند در آیاو قرآن (مثل آیه  22سوره انبیاء) با دلیل عقلـی چنـین اسـتدالل
َ
أ
َ
َ َ ٌ َّ َّ م َ َ َ َ َ ف مس أبََ َ َّ
م َ
َأ َ
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ذون؛ یعنـی اگـر دو تـا خـدا
ب َدل َع أذرش ع َُّذُّ فف
ُّن
آهلو إال َدّلل لفسدتُّ
يهُُّ
ِ
میکند :لو اکن ِف ِ
ِ
ِ ِ
ِ

باشد آسمان و زمین به فساد کشیده میشوند .پس اگر معرفت خدا با عقل ممکـن نباشـد
پس چ ور خداوند با دلیل عقلی استدالل میکندت همچنین ،پیامبران برای قوم خودشان

استدالل به دالیل عقلی میکردند .مثال اسـتدالل حنـرو ابـراهیم بـرای کسـانی کـه
خورشــید و مــاه را می پرســتیدند عقلــی بــود .خداونــد در ســوره انعــام (آیــه  67تــا )۲۲
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کون .پس اگر با عقل ،شناخت خدا ممکن نباشد چ ور حنرو ابـراهیم بـه دالیـل
َشر
ِ

عقلی استدالل میکند .یعنی قبل از معرفی خود
با دالیل عقلی بر وجود خداوند استدالل میکند.

و نیز معرفی خدا از طریق شر ،،ابتدا

 . 2آیاو متعددی به تفکر و تعقل در مخلوقاو خداوند امر میکند و میگوید به وسـیله
آن مخلوقاو می توانید پی ببرید که خالقی وجود دارد و می توانیـد خداونـد را بـا آن آیـاو و

خداوند شناخته نمیشود و با کدامین عقل میتوانیم خدا را بشناسیم ،باید گفت عقل سلیم
و ف رو در تمام انسانها یکی است و با همین عقـل سـلیم میشـود خداونـد را شـناخت،
أ َ َّ َّ
َ
َدّلل َدل
چنانچه خداوند در آیه  14سوره روم ِ فطرت ِ
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نشانهها بشناسید.
 .1در پاسخ به این سخن البانی که عقـول متعـدد اسـت و بـا عقـول متعـدد و مختلـف
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م لب اشاره میکند که ف رو انسانها یکی است .اما امروزه اگر دیده میشود که خـدای
یهود با خدای مسیحیها و خدای مسیحیها با خدای مسلمانان از نظر ویژگـی فـرق دارد
به این دلیل است که دینشان تحریف شده است .همچنین ،آن عقل سلیم ف ری با اوهام
و تمایالو نفسانی مخلوط شده و نمیتواند آنطور کـه بایـد خـدا را بشناسـند .بـدینترتیب
اشکال چهارم البانی نیز پاسخ داده میشود .چون در این صورو عقـل سـلیم و ف ـرو در
تمام انسانها یکی است و دیگر رجو ،به امر من رب نیست ،بلکه رجـو ،بـه امـر متقنـی
است که خداوند در نهاد انسان گذاشته است .البته در جـایی کـه عقـل در آنجـا راه و درک
ندارد (مثل بعنی از صفاو خدا و مسائل معاد و احکام الهی) باید به خـدا و رسـول رجـو،
شود.
 .2پاسخ این اشکال البانی که اگر عقل در معرفت خدا کافی باشد دیگر ارسال رسـل و
انزال کتب لغو و بیهوده است چون خـود عقـل کـافی اسـت ،ایـن اسـت کـه اوال عقـل در
معرفت خدا ،تأییدکننده آن خدایی است که به وسیله کتب و رسل معرفی شده است .برای
همین در قرآن امر به تعقل و تفکـر شـدهایم .ثانیـا ارسـال رسـل و انـزال کتـب فقـ بـرای
معرفت خدا نیست ،بلکه عالوه بر معرفت خدا ،پیامبران صفاو و اعمال و احکامی را ذکر
کردند که از حی ه درک عقل خارج است .همچنین ،عقل به کلیـاو حکـم میکنـد و بایـد
انبیا و رسل جزئیاو را در تمام مسائل بیان کنند .پس ولو اینکه عقل خدا را بشناسد باز نیاز

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

به کتب و رسل داریم تا تمام مسائل را برای ما بازگو کنند.
 .0نکته در خور تأمل است این است که دلیل چهارم البـانی در واقـع همـان دلیـل دوم
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البانی به بیان دیگر است .اما البانی آن را جداگانه و به عنوان دلیل چهارم ذکر میکند کـه
این صرفا بزرگنمایی است .البانی میگویـد عقـل در اسـتدالل مسـاوی بـا کتـاب و سـنت
نیست .چون کتاب و سنت محصور است و میشود به آن استدالل کـرد ،ولـی عقـل بشـر
محصور نیست و نمیتوان به آن رجو ،و استدالل کرد 1.او میگوید واجب اسـت مسـلمان
 .1شادی بن محمد بن سالم آل نعمان ،موسوعة العالمة اإلمـام مجـدد العصـر محمـد ناصـرالدین األلبـانی ،ج ،3ص 227و
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در عقیده خود

به کتاب و سنت و راه مؤمنان رجو ،کند 1.سپس ،وی احـزاب اسـالمی،

مخصوصا حزب تحریر ،را سرزنش میکند که برای عقـل جایگـاهی قـرار دادهانـد بـیش از
جایگاه ی که اسالم برای عقل در نظر گرفتـه اسـت .مـا مـیدانیم خداونـد عقـال و علمـا را
2
خ اب قرار داده ،اما عقل بشری متفاوو است.
به نظر البانی ،مؤمن به خدا و رسول حق ندارد به عقلش حکم کنـد ،بلکـه عقـل او در
مقابل کالم خدا و رسول خاضع است .در حالی که حزب التحریـر بـا تأثیرپـذیری از معتزلـه
برای عقل بیش از آنچه سزاوار اسـت اعتبـار قائـل اسـت .مـا اعتبـار و ارز عقـل را نفـی
نمیکنیم ،اما عقل بر کتاب و سنت حکم نمیکند و همانـا عقـل در مقابـل حکـم کتـاب و
سنت خاضع است و حکم کتاب و سنت را میفهمد نه اینکه خـود حکـم کنـد 3.سـپس
میگوید معتزله حقایق شرعیه را انکـار کردنـد .چـون عقـول را بـر نصـوص کتـاب و سـنت
مسل کردند و آن نصوص را تحریف کردند و تغییر دادند .پس سـزاوار اسـت عقـل بعـد از
فهم کتاب و سنت در مقابل آن خاضع باشد و آن را بپذیرد .همچنین ،البانی ادعـا میکنـد
که بسیاری از اصولی که معتزله وضع کردهاند مخالف کتاب و سنت و منهر سـلف صـالح
4
است .چون اعتبار فراوانی به عقل دادهاند.
دو .معرفت به صفاو خداوند به وسـیله عقـل :البـانی میگویـد بـرای خداونـد صـفاو
کمال وجود دارد .همچنین ،خداوند از تمام صفاو نقصان منزه اسـت و بعنـی از صـفاو
کمال خداوند به وسیله عقل و ف رو سلیم مشخت است .مثل صفت فوقیت که خداوند
فوق مخلوقاو اسـت و ایـن صـفت از بـدیهیاو عقـل اسـت .بـا ایـن حـال ،در بسـیاری از

 .1همان ،ج ،3ص.213
 .2همان.
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نصوص در کتاب و سنت تصریح شده است که خداوند بر عر مستوی است .سپس وی
میگوید این نصوص باید حمل بر راهر شـوند نـه اینکـه تأویـل بـرده شـوند .زیـرا تأویـل از
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انحرافاو علمای کالم است ،در حالی که علمای سلف آیاو و احادیث صفاو را حمـل بـر
راهرشان میکردند ،بدون اینکه تأویل و تحریف کنند؛ چنانچه از مالک مشهور است کـه
َ َ

أ

از او دربــاره َدلذ َّذر أ ًَ من لَع َدل َع أذرش أَدلذ َذك َوی پرســیدند .وی در پاســخ گفــت« :االستتتواء معلتتوم،
ِ
والکیف مج وا ،واالیمان به واجب ،والسْاا عنه ب عة» .پس مالک عقیده سلف را راجـع

به کل صفاو خداوند گفت.
بر این سخنان البانی ایرادهـایی وارد اسـت :ایـن ادعـا کـه سـلف ،صـفاو را حمـل بـر
1

راهرشان میکردند و تأویل نمیبردند ،درست نیست .زیرا .3 :چنانچه ابنتیمیه در الفتوی
الحمویة همین م لب (حمل صفاو بـر رـاهر) را میگویـد .چـون بعنـی از سـلف (مثـل
مالک) خودشان می گفتند کیف برای ما مجهول است و ما فهم صحیحی از آیه نـداریم و
به سبب جهل از صفاو ،سکوو میکردنـد و میگفتنـد چـون خـدا ذکـر کـرد تعبـدا قبـول
داریم و درباره آن صفاو نپرسید .پس در واقع بعنی از سلف فهم این صفاو را تفویض به
خدا میکردنـد نـه حمـل بـر رـاهر 2کـه البـانی ادعـا میکنـد؛  .2اینکـه کـل سـلف تأویـل
د
نمیبردند ادعای کذب و دروبی است ،چنانچه نویسنده کتاب التندیید بمین عیدا التوکیید
میگوید بزرگان از سلف صالح (مثل ابنعباس ،مجاهد ،قتاده ،حسن ،منصور ،ابـنزیـد و
بیرهم) بسیاری از صفاو خداوند را تأویل میبردند .حسن سقاف برای نمونه از ابـنجریـر
سلفی نقل میکند کـه ابـنعبـاس سـاق را در ایـن آیـه  َ أَي َم مي أم َش مذُ َعذن َلذُّ ٍ  3تأویـل بـه
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َ ََ َ
» یعنی سختی برد و از طبری نقل میکنـد کـه «أیـد» را در ایـن آیـه َ ح َّ
َدلس َذَُُّ ن أينُّهذُّ

 .1أبو خلیل النجدی ،تفریغ سلسلة الهدی والنور للشیخ اإلمـام المحـد محمـد ناصـرالدین األلبـانی ،ج ،2۲1ص 30و 37؛
شادی بن محمد بن سالم آل نعمان ،موسوعة العالمة اإلمام مجدد العصر محمد ناصرالدین األلبانی ،ج ،7ص 246و .24۲
 .2برگرفته از :فرمانیان ،مهدی ،مفهوم سلفیگری در نزد ابنتیمیه ،ص 2و .1
 .3سوره قلم ( ،)7۲آیه .22

َ

ِ ک أي ٍذد 1به «قوه» تأویل

2
بردند .بعد نویسنده میگوید حتـی امـام أحمـد هـم ایـن آیـه َ ح َجذَُّ

َم َك 3را به «جاء ثوابه» تأویل برد و تأویالو دیگری که از احمد نقل شده است.

البانی میگوید از اصول استدالل اهل سنت ،عقل ف ری سلیم است .سپس میگویـد
عقل ف ری سلیم صـفت علـو را بـرای خداونـد اثبـاو میکنـد .همچنـین ،میگویـد عقـل
صحیح تابع شر ،است نه اینکه شر ،تابع عقل باشد.
متأسفانه ایشان برای عقل سلیم تعریفـی بـه دسـت نمیدهـد و نمیگویـد عقـل سـلیم
4

چیست و دایرها

تا کجا است .همچنین ،دالیل حجیت عقل سلیم را هم ذکر نمیکنـد و

نمیگوید بر چه اساسی البانی عقل سلیم را حجت میداند ،در حالی که خـود البـانی تمـام
روایاو عقل را جعلی میداند و برای عقل منزلتی قائل نیست .البانی از یک طـرف عقـل را
قبول ندارد و از طرف دیگر عقل سلیم را قبول دارد و این از تناقناو او است.
البانی میگوید عقل چیزی از صفاو خداوند را درک میکند امـا قـدرو نـدارد عمـق و
کنه صفاو را درک کند .به وسیله نقل (کتاب و سنت) میتوانیم کنه صفاو را درک کنـیم.
بعد مثال میزند که واجبالوجود حقیقی خود را به صفاتی (یجیء ،یسمع ،یری و بیره)
5
متصف کرده که این صفاو برای خداوند با نقل ثابت است.
وی در جای دیگری میگوید خداوند دارای مکان نیست .چون بینیاز از مکان اسـت،
لکن عقل بشری نمی تواند حقیقت خداوند را درک کند و به آن معرفت داشـته باشـد .فقـ
خداوند صفاو و ذاو خود را میشناسد 6.بعنی از متکلمان احبا  7میگویند عقل ثابـت

 .3سوره فجر ( ،)۲3آیه .22

 .4شادی بن محمد بن سالم آل نعمان ،موسوعة العالمة اإلمام مجدا العصیر محمید ناصیر الیدین األلبیانی ،ج ،3ص 130و
 137و .234
 .5فتح الله ،أبو سند ،ألف فتوی للشیخ األلبانی = مجموع فتاوی العالمة األلبانی ،ج ،2ص.74

 .6النجدی ،أبو خلیل ،تفریغ سلسلة الهدی والنور للشیخ اإلمام المحدث محمد ناصرالدین األلبانی ،ج ،770ص.32

 .7همان ،ج ،730ص :3آنها شاگردان شیخ عبدالله حبشی هستند که معارض با البانی و از اهل کالم و صوفی بودند.

جایگاه عقل در معرفت دینی از نظر البانی

 .1سوره ذاریاو ( ،)03آیه .26
د
 .2سقاف ،حسن بن علی ،التندید بمن عدا التوکید ،ص 23و .22
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میکند خداوند دارای مکان و زمان نیست .چون مکان مخلوق است و معقول نیسـت کـه
خداوند حال در مخلوق باشد .البانی میگوید این کـالم صـحیحی اسـت ،امـا از آن ،اراده
باطل کردهاند و میخواهند با این جمله ،اسماء و صفاتی را کـه در قـرآن و روایـاو بـه آنهـا
تصریح شده تع یل کنند .در حالی که ما هـم میگـوییم خداونـد دارای مکـان نیسـت ،در
عین حال صفت علو را برای خداوند اثباو می کنیم و بین اثباو صفت علو و بودن خـدا در
1
مکانی هی تالزمی نیست .چون مکان خود مخلوق خداوند است.
سه .معرفت معاد به وسیله عقل :به نظر البانی ،عقـل اجمـاال داللـت دارد کـه معـاد و
عقاب و ثواب برای بندگان وجود دارد ،اما تفصـیال در بـاب اینکـه بنـدگان صـالح دائمـا در
بهشت هستند یا کفار دائما در جهنم ،باید به سمع رجـو ،شـود و ببینـیم سـمع دربـاره ایـن
افراد چه چیزی میگوید 2.این کالم البانی موافق متکلمان است کـه عقـل ،اصـل معـاد و
عقاب و ثواب را میفهمد ،اما درباره کیفیت معاد باید به شر ،رجو ،شود.
تعارض عقل و نقل در نگاه البانی
با تحقیقاو انجامشده به نظر میرسد البانی در تعارض عقل و نقل م البی بیان نکرده
است .فق در دو جا به صورو گذرا نظر خود را درباره این مسئله بیان میکند کـه نظـر
او همان نظر ابنتیمیه است؛ یعنی اینکه تعارضی بین عقل صریح و نقل صحیح نیست.

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

البانی از قول سید محمد رشید رضا میگوید خداوند ابنتیمیه را رحمت کند که حقیقت
دین اسالم را بیان کرد .همچنین ،ابن تیمیه گفت عقل سلیم موافق نقل صـحیح از کتـاب
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و سنت است 3.از استشهادی که البانی به رشید رضا میکند برمیآید که وی معتقـد اسـت
بین عقل سلیم و نقل صحیح تعارضی نیست .همچنین ،البانی نقل میکند کـه ابـنتیمیـه
 .1همان ،ج ،730ص 2و 1؛ شادی بن محمد بن سالم آل نعمان ،موسوعة العالمة اإلمام مجیدا العصیر محمید ناصیرالدین
األلبانی ،ج ،7ص.013
 .2عزالدین ،محمد بن إسماعیل ،رفع األستار إلبطاس أالة القائلین بفناء النار ،ج ،3ص.323

 .3همان ،ص14؛ شادی بن محمد بن سالم آل نعمان ،موسوعة العالمة اإلمام مجدا العصر محمد ناصرالدین األلبانی ،ج،3
ص.272

در الفتوی الحمویه میگوید عقل صریح و نقل صحیح مخالف طریق سـلف نیسـت ،بلکـه
موافق آن است.

1

حسن و قبح عقلی از دیدگاه البانی
البانی در جاهای متعدد ،حسن و قبح عقلی را انکـار میکنـد و قائـل بـه حسـن و قـبح
شرعی است .از جمله:
وی در مجموع فتاوی در پاسخ به اینکه راه معرفت سنت حسنه و سـنت سـیئه عقـل و
رأی است یا شر ،،میگوید گمان نمیکنم کسی بگوید راه معرفت عقل و رأی است .فقـ
معتزله هستند که قائل به حسن و قبح عقلی هسـتند و میگوینـد عقـل حـاکم اسـت و آن
چیزی را که عقل حسن شمرد حسن است و آن چیزی را که عقل قبیح شمرد قبیح اسـت.
اما اهل سنت و جماعت این کالم معتزله را رد کردند و بهحق میگوینـد حسـن آن چیـزی
است که شر ،آن را حسن شمرد و قبیح آن چیزی است که شـر ،آن را قبـیح شـمرد .بعـد
ایشان استدالل به حدیث نبوی میکند .پیامبر فرمودند« :من سن فی االسالم سنة حسنة»
أی رشع ًا «ومن سن فی االسالم سنة سیئة» أی رشع ًا .یعنی شر ،است که به ما میگویـد چـه
چیزی حسن و چه چیزی قبیح است.
همچنین ،در جایی دیگر می گوید معرفت حسن و قـبح فقـ بـا شـر ،اسـت و مجـالی
2

برای عقل نیست ،گرچه معتزله در قدیم و نو معتزلیان قائل به حسن و قبح عقلی هستند و
از اهل حدیث و اهل سنت جدا شدند .معرفت به حسن و قبح از طریق شر ،،امری اتفاقی
بین اهل سنت است و حسن و قبح عقلی باطل است.

3

ص.136
 .2فتح الله ،أبو سند ،ألف فتوی للشیخ األلبانی = مجموع فتاوی العالمة االلبیانی ،ج ،2ص 32و 30؛ النجـدی ،أبـو خلیـل،
تفریغ سلسلة الهدی والنور للشیخ اإلمام المحد محمد ناصرالدین األلبانی ،باب الهدی و النور ،شماره  ،707ص 1و .2
 .3النجدی ،أبو خلیل ،تفریغ سلسلة الهدی والنور للشیخ اإلمام المحیدث محمید ناصیرالدین األلبیانی ،بـاب الهـدی و النـور،
شماره  ،134ص 7و 6؛ باب الهدی والنور ،شماره  ،01۲ص( 32با اندکی تفاوو).
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 .1شادی بن محمد بن سالم آل نعمان ،موسوعة العالمة اإلمام مجدا العصر محمد ناصیرالدین األلبیانی ،ج ،7ص13؛ ج،6
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البــانی در کتــاب سلسییلة االکاایییث الصییحیحة بــر تشــیع انتقــاد میکنــد و میگویــد از
عجائب مذهب شیعه این است که آنها عقل را یکی از مصادر تشریع دانسـتهاند و قائـل بـه
حسن و قبح عقلی هستند.
پس از عباراو مختلف البانی در کتابهای خود
1

معلـوم میشـود وی حسـن و قـبح

عقلی را قبول ندارد و قائل به حسن و قبح شرعی است .ایـن دیـدگاه البـانی را عقلگرایـان
نقد کردهاند .زیرا وقتی سخن از ذاتیبودن حسن و قبح پیش میآید که فعل و صـفاتش بـا
طبیعت ملکوتی انسان و ارز های کمالی آن سنجیده شود که آن را نیـز خـدا داده و قـوه
تشخیت را به انسانها ع ا کرده است .پس آنچه خدا انجام میدهد این نیست که شـیء
بدون صفتی را صفتدار میکند ،بلکه از صفتی از صفاو واقعی آن شیء سخن میگوید.
لذا در قرآن آمده است که خداوند امر به خوبیها میکند که نشان میدهد در عالم اشیایی
در واقع متصف بهخوبی و نیکویی هستند و خداونـد آنگـاه امـر میکنـد کـه آن خوبیهـا را
انجام دهید و خداوند از بدیها نهی میکند که مقصـود آن اسـت کـه بـدیهایی در عـالم
واقع وجود دارد که همه درک میکنید و خدا از این بدیها نهی میکند.

2

نتیجه
با توجه به آنچه گذشت ،البانی در باب معرفت دینی ایمانگرا بـوده و تقریبـا همـه نـو،
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عقلگرایی را بـه کنـار نهـاده و فقـ اگـر عقـل بـه عنـوان مفسـر وحـی عمـل کنـد البـانی
میپذیرد .به نظر وی ،عقل بر دو قسم است :عقل حقیقی کـه عقـل مـؤمن اسـت و عقـل
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مجازی که عقل کافر است .همچنین ،وی سند روایاو حجیت عقل را مخدو میداند و
معتقد است آن روایاو جعلی و موضوعه است .چون در سند بیشتر روایاو عقـل داوود بـن
محبر وجـود دارد و علمـا داوود را جـرد کردهانـد ،در حـالی کـه بـا توجـه بـه منـابع رجـالی
مشخت شـد کـه بعنـی از رجـالیون وی را فـردی ثقـه دانسـتهاند و جـرد او را اعتـزال و
 .1ألبانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األکاایث الصحیحة ،ج ،1ص.372
 .2برگرفته از :فرمانیان ،مهدی ،جایگاه عقل و نقل ار نزا سلفیان.

صوفی بودن او قلمداد کردهاند .همچنین ،وی معتقد است خـدا بـه وسـیله عقـل شـناخته
نمیشود و عقل قدرو ندارد عمق و کنـه صـفاو خـدا را درک کنـد ،بلکـه بـه وسـیله نقـل
(کتاب و سنت) میتوانیم کنه صـفاو را درک کنـیم .در نگـاه البـانی ،عقـل سـلیم بـا نقـل
صحیح تعارضی ندارد .همچنین ،وی حسن و قبح اشیا را شـرعی میدانـد و حسـن و قـبح
عقلی را قبول ندارد.

جایگاه عقل در معرفت دینی از نظر البانی
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مناب
 .1قرآن کریم.
 .2ابن الترکمانی ،عالء الدین علی بن عثمان ،الجوهر النقی علی منت البیهقی ،بیروت :دارالفکر ،بیتا.
 .1ابببن تیمیببة حرانببی ،أحمببد بببن عبببد الحلببیم ،بغیددة المرتدداد فددی الددرد علددی المتفلسددفة والقرامطددة
والبا نیة  ،المدینة المنورة :مکتبة العلوم والحکم ،الطبعة الثالثة1115 ،ق.
 .1ابن حجر عوقالنی ،احمد بن علی ،ته،یب الته،یب ،هند :دائرة المعارف النظامیة ،الطبعة االولبی،
1121ق.
 .5ابن حجر عوقالنی ،احمد بن علی ،لسان المی ان  ،بیبروت :مؤسوبة األعلمبی للمطبوعبات ،الطبعبة
الثانیة1131 ،ق.
 .1ابن حنبل ،أحمد بن محمد ،العلل ومعرفة الرتاأل ،الریاض :دار الخانی ،الطبعة الثانیة1122 ،ق.
 .۱ابن فارس بن زکریا ،احمد ،معجم مقائیس اللغة ،قم :انتشارات دفتر تبلیغبات اسبالمی حبوزه علمیبه
قم ،الطبعة االولی1111 ،ق.
 .۳ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیبروت :دار الفکبر للطباعبة والنشبر والتوزیبع  -دار صبادر،
الطبعة الثالثة1111 ،ق.
 .3أبو داود سجوتانی ،سلیمان بن أشعث ،مدااالت اآلتدری ،بیبروت :مؤسوبة الریبان للطباعبة والنشبر
والتوزیع ،الطبعة االولی111۳ ،ق.
 .11أبو نعیم اصفهانی ،أحمد بن عبد الله ،کتاب الضعفاء ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .11ألبانی ،محمد ناصر الدین ،ملسلة االحادیل الصدحیحة وشدیء مدت فقههدا وفوائددها ،الریباض:
مکتبة المعارف للنشر والتوزیع1115 ،ق.
 .12ألبانی ،محمد ناصرالدین ،االیمان ،عمان ،األردن :المکتب االسالمی ،الطبعة الخاموة1111 ،ق.
 .11آلوسی ،سید محمود ،اوح المعانی ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة االولی1115 ،ق.
 .11البانی ،محمد ناصر الدین ،الف فتوی للشیخ األلبانی = مجموع فتاوی العالمة األلبدانی ،محقق:
أبو سند فتح الله ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .15البانی ،محمد ناصر الدین ،ملسدلة األحادیدل الضدعیفة والموضدوعة واررهدا السدیأل فدی األمدة،
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الریاض :دار المعارف ،الطبعة االولی1112 ،ق.
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 .11البانی ،محمد ناصر الدین ،موموعة العالمة االمدا مجددد العصدر محمدد ناودر الددیت األلبدانی،
محقق :شادی بن محمد بن سالم آل نعمان ،صنعاء -الیمن :مرکز النعمان للبحوث والدراسبات االسبالمیة
وتحقیق التراث والترجمة ،الطبعة االولی1111 ،ق.
 .1۱البانی ،محمد ناصرالدین ،منت ابی داود مجستانی ،بیروت :دارالکتب العربی ،بیتا.
 .81بخاری ،محمد بن ءسماعیل ،التاایخ الکبیر ،حیدر آباد – الدکن :دائرة المعارف العثمانیة ،بیتا.

 .13الجدیع ،عبد الله بن یوسف ،تحریر علو الحدیل ،بیروت :مؤسوة الریان للطباعة والنشر والتوزیع،
الطبعة االولی1121 ،ق.
 .02جرجانی ،أحمد بن عدی ،الکامل فی ضعفاء الرتاأل ،بیروت :الکتب العلمیة ،الطبعة االولی8181 ،ق.
 .21الجمالی أبو الفداء ،زین الدین قاسم ،ال،قات ممت لم یقع فی الکتب السدتة ،صنعاء :مرکز النعمان
للبحوث والدراسات االسالمیة وتحقیق التراث والترجمة ،الطبعة االولی1112 ،ق.
 .22جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح :تاج اللغة و ودحاح العربیدة ،بیبروت :دار العلبم للمالیبین،
الطبعة االولی1111 ،ق.
 .21حوینی واسطی ،سید محمد مرتضی ،تاج العرو

مت تواهر القامو  ،بیروت :دار الفکر للطباعة

والنشر والتوزیع ،الطبعة االولی1111 ،ق.
 .21حمیبری ،نشببوان بببن سببعید ،شدمس العلددو و دواء کددال العددرب مدت الکلددو  ،بیببروت :دار الفکببر
المعاصر ،الطبعة االولی1121 ،ق.
 .25روئی ،سید ابو القاسم ،معجم اتاأل الحدیل و تفصیل بقات الرتاأل ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .21دارمیّ ،
محمد بن حبان ،ال،قات ،حیدر آباد ،دکن :دائرة المعارف العثمانیة ،الطبعة االولی1131 ،ق.
 .2۱ذهبی ،شمسالدین ،المغنی فی الضعفاء ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .2۳ذهبی ،شمسالدین ،دیوان الضعفاء والمتروکیت ورلق مت المجهولیت ورقات فیهم لیت ،مکبة:
مکتبة النهضة الحدیثة ،الطبعة الثانیة11۳۱ ،ق.
 .23ذهبیّ ،
محمد بن احمد ،می ان االعتداأل فدی نقدد الرتداأل ،بیبروت :دار المعرفبة للطباعبة والنشبر،
الطبعة االولی11۳2 ،ق.
 .11رازی ،ابن ابی حاتم ،الجرح والتعدیل ،بیروت :دار ءحیاء التراث العربی ،الطبعة االولی12۱1 ،ق.
 .11رازی ،أبی زرعة ،ابو زاعدة الدرازی وتهدوده فدی السدنة النبویدة ،المدینبة النبویبة :عمبادة البحبث
العلمی بالجامعة االسالمیة1112 ،ق.
 .12راغب اصفهانی ،حوین بن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،لبنان – سوریه :دار العلم  -الدار الشامیة،
الطبعة االولی1112 ،ق.
 .11سجوتانی ،ابوداود ،منت ابی داود  ،تحقیق :محمد محیبی البدین عببد الحمیبد ،بیبروت :المکتببة

 .15الونانی ،عصام بن عبد الله ،تنی ال،مر بشرح نخبة الفکر ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .11سیووی ،محمد کمال ،االعال بآرر احکا األلبانی االما  ،بیجا :دار ابن رجب ،بیتا.
 .73شاوبی ،أبو ءسحاق ،االعتصا  ،مصر :المکتبة التجاریة الکبری ،بیتا.
 .1۳الشریف الجرجانی ،علی بن محمد ،کتاب التعریفات ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة االولی1111 ،ق.

جایگاه عقل در معرفت دینی از نظر البانی

العصریة ،بیتا.
ّ
ّ
 .11سقاف ،حون بن علی ،التندید بمت عدد التوحید ،عمان :دار االمام النووی ،الطبعة الثانیة1111 ،ق.
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 .13شوکانی ،محمد بن علی ،فتح القددیر ،دمشبق -بیبروت :دار اببن کثیبر -دار الکلبم الطیبب ،الطبعبة
االولی1111 ،ق.
 .11شوکانی ،محمد بن علی ،نیل األو اا  ،تحقیق :عصام الدین الصبابطی ،مصر :دار الحبدیث ،الطبعبة
االولی1111 ،ق.
 .11صاحب بن عباد ،اسماعیل بن عباد ،المحیط فی اللغة ،بیروت :عالم الکتاب ،الطبعة االولی1111 ،ق.
 .12وریحی ،فخر الدین ،مجمع البحریت ،تهران :کتابفروشی مرتضوی ،الطبعة الثالثة1111 ،ق.
 .11العز بن عبد الوالم ،ملحمة االعتقاد ،بیروت :دار البشائر االسالمیة1111 ،ق.
 .11عزالدین ،محمد بن ءسماعیل ،افع األمتاا البطاأل ادلة القائلیت بفناء الناا ،تحقیق :محمبد ناصبر
الدین ألبانی ،بیروت :المکتب االسالمی ،الطبعة االولی1115 ،ق.
 .14عقیلیّ ،
محمد بن عمرو ،الضعفاء الکبیر ،بیروت :دار المکتبة العلمیة ،الطبعة االولی8121 ،ق.
 .11فخرالدین رازی ،محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت :دار التراث العربی ،الطبعة الثالثة1121 ،ق.
 .1۱فراهیدی ،رلیل بن احمد ،کتاب العیت ،قم :نشر هجرت ،الطبعة الثانیة1111 ،ق.
 .1۳فرمانیان ،مهدی ،تایگاه عقل و نقل دا ن د ملفیان ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .13فرمانیان ،مهدی ،مفهو ملفیگری دا ن د ابتتیمیه ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .51فیومی ،احمد بن محمد ،المصباح المنیر فی اریب الشرح الکبیدر للرافعدی ،قبم :منشبورات دار
الرضی ،الطبعة االولی ،بیتا.
قرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،الطبعة الوادسة1112 ،ق.

 .51قرشی ،سید علی اکبر ،قامو
 .52کورریّ ،
محمد زاهد ،مقاالت الکورری ،قاهره :مکتبة التوفیقیة ،بیتا.
 .51الکیالنی الفاهم ،نصر ُم َّ
حمد ،دوا العقل فی الفکر العقدی االمالمی ،بیجا :بینا ،بیتا.

 .51اللکنوی الهندی ،محمد عبد الحی بن محمد ،الرفع والتکمیل فی الجرح والتعددیل ،محقق :عببد
الفتاح أبو غدة ،حلب :مکتب المطبوعات االسالمیة ،الطبعة الثالثة111۱ ،ق.
 .44مزی ،یوسف بن عبد الرحمن ،ته،یب الکماأل فی امماء الرتاأل ،بیروت :مؤسوة الرسالة ،الطبعبة
االولی8122 ،ق.
 .51مصطفوی ،حون ،التحقیق فدی کلمدات القدرآن الکدریم ،تهبران :مرکبز الکتباب للترجمبة والنشبر،
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الطبعة االولی1112 ،ق.
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 .5۱النوری ،الوید أبو المعاوی؛ عید ،أحمد عبد الرزاق؛ رلیل ،محمود محمد ،مومدوعة اقدواأل االمدا
احمد بت حنبل فی اتاأل الحدیل وعلله ،بیجا :عالم الکتب ،الطبعة االولی111۱ ،ق.
58. www.alwarraq.com.
59. www.alalbany.net
60. www.ahlalhdeeth.com.
61. www.alwarraq.com
62. www.izbacf.org
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واهبیت ،الفیت و ااالمگرایی :شمن کیست؟
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*
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چکیده
این مقاله به تحلیل سه جریان مخالف و متفاوو در تفکر مدرن اسالمی میپـردازد کـه
بــهاشــتباه بــا هــم جمــع شــده و از آن بــا عنــاوین «اســالمگرایی»« ،بنیــادگرایی»،
«ســلفگرایی»« ،نئوســلفگرایی»« ،وهابیــت»« ،جهــادگرایی»« ،اســالم سیاســی»،
«اسالم رادیکالسم» و  ...بحث میشود.
کلیدواژه :وهابیت ،سلفیت ،اسالمگرایی ،بنیادگرایی

 .1مشخصاو کتابشناختی اصل این اثر چنین است:
Moussalli, Ahmad, "Wahhabism, Salafism and Islamism: Who Is The Enemy?", A
Conflicts Forum Monograph: Beirut-London-Washington, January 2009.

* دکتر احمد مصلی ،استاد علوم سیاسی و م العاو اسالمی در دانشگاه آمریکایی بیروو اسـت .نوشـتههای متعـدد وی ،در
ده ها مجله و مجموعه در سراسر دنیا منتشر شده است .وی همچنین بـیش از  30کتـاب منتشـر کـرده کـه نمونـههایی از آن
عبارواند از :سیاست خارجی مریکا و سیاستهای اسالمی ()244۲؛ تاریخ نظریههای قانون اسیالمی ()2446؛ اانشنامیه
جنبشهایاسالمی:تأثیربررثبرا سیاسری جهرا 

جنبشهای اسالمی ار انیای عرب ،ایران و ترکیه ()2440؛

عرب()4002؛ تصویراسالم  نیایغربوتصویرغرب  نیایاسرالم()4002؛مطالبر  مورراسری 
تکثرگراییوحقوقبشراسالمی()4002؛ یشر هرایبرررا رکرری جهرا عررب()4004؛اعتراا و
بنیا گراییارراطیاسالمی :جستوجرویما نیتر مشرروعیتو ولرتاسرالمی()4002؛بنیرا گرایی

هاوواقعیتها(.)2111

اسالمی:ارسان 

** پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد فلسفه و کالم.

مقدمه
از طریق نو،شناسی تفکراو عمده جریانهای فعال اسالمی و با تمرکز خاص بر روی
وهابیــت ،نئووهابیــت ،ســلفگرایی ،نئــوســلفگرایــی و اســالمگرایی ،اینهــا را ،اعــم از
جریانهای معتدل و رادیکال ،با یکدیگر مقایسـه خـواهیم کـرد .شـناخت ایـن جریانهـا و
مباحثاتشان به قدروهای دنیا ،سیاسـتگـذاران ،دانشـگاهیان ،روشـنفکران ،کارشناسـان
تروریسم ،روزنامهنگاران و بسیاری دیگر اجازه میدهـد تـا بـین ایـن جریانهـا تمییـز قائـل
شون د و من ق افراط و اعتدال ،عملگرا و بیرعملگرا ،جهـادی و صـلحطلـب ،تکفیـری و
آزادانـدیش ،مــدرن و ســنتی ،من قــی و بیرمن قــی را درک کننــد .همچنــین ،ایــن مقالــه
آشفتگی استفاده سیاستگذاران ،تحلیلگران ،روزنامهنگاران ،دانشگاهیان و روشنفکران از
واژگان را آشکار میسازد .در حالی که همـه جریـانهـای اسـالمی در بیـان باورهایشـان از
مفاهیم و الفاظ مشابهی چون «جهاد»« ،دولـت اسـالمی»« ،شـریعت» یـا «سـنت نبـوی»
استفاده میکنند ،در مراد و مفهوم این عباراو بین یک جریان با جریان دیگر تفاووهـای
عمدهای وجود دارد .این امر پیامدهای جدی در عمل ،عکسالعمل و درک بنیادی از ایـن
مسئله به دنبال خواهد داشت.
سلفگرایی به لحاظ ایدئولوژی و جریانهای انگیزشی مذهبی بسیار متنو ،و پیچیـده
است .بنابراین ،به دست تفکر ،گروه یا قدرو خاصی بنا نشده است .به عنوان یـک اصـل،

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

همه وهابیها سلفی هسـتند ،امـا همـه سـلفیها لزومـا وهـابی نیسـتند .اسـالمگرایی نیـز
جریان پیچیده دیگری است که شامل جنبشهای اعتـدالی و افراطـی اسـت ،امـا نـهتنهـا
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مانند وهابیـت نیسـت ،بلکـه در واقـع نق ـه مقابـل آن اسـت .در حـالی کـه اسـالمگرایی،
وهابیت و سلفگرایـی ،اشـتراکاو انـدکی در آموزههـای دینـی و فکـری دارنـد ،بـه لحـاظ
مذهبی و سیاسی بسیار متفاوواند .هرچند پس از  33سـپتامبر  2443و هجـوم بـه عـراق
برخی از وهابیها و سلفیها با اسالمگرایان افراطی ادبام شدند و در نتیجـه نئوسـلفیها و
تکفیری -جهادیها را به وجود آوردند .سپس این تلفیق در تکفیری -جهادیها راهر شد
که خود ترکیبی از نئووهابیها ،نئوسـلفیها و اسـالمگراهـای افراطـی بودنـد .شـایان ذکـر

است که لزوما هر تکفیری ،جهادی و هر جهادی ،تکفیـری نیسـت .بـه منظـور درک ایـن
شباهتهای راهری و در عین حال پیچیدگی مذهبی ،ایدئولوژی و رهوراو سیاسی ایـن
جریانها ،این مقاله به تفکیک به توضیح هر ایدئولوژی و سرفصلهای مباحث اصلی هـر
جریان میپردازد .سپس به رو مقایسهای ،شباهتها و تفـاووهـای اصـولی و تفسـیری
آنها را نشان میدهد .در واقع ،این مقاله ،نخست نشان میدهد که چگونه این جریانها و
جنبشها و انشعاباتشان بـه وسـیله قـدروهای دولتـی و بیردولتـی مختلـف ،دسـتکـاری
شدهاند و سپس ،تصـویری از نئوسـلفیها ،نئووهابیهـا و تکفیـری -جهادیهـا و تـأثیراو
عملی آنها بر سیاستهای حال حاضر دنیا ترسیم میکند.
 .1وهابیت
اجازه دهید با وهابیـت آبـاز کنـیم کـه خـود را جنـبش سـلفی واقعـی قلمـداد میکنـد.
وهابیت کار خود را با عنوان جنبش اصالحاو دینی و با هدف دعوو مردم بـه بازگردانـدن
معنــای واقعــی توحیــد و نادیــدهگــرفتن و از بــین بــردن آموزههــای ســنتی و شــیوههای
تکامل یافته در تاریخ اسالم از قبیل الهیاو ،فقه و سـنت زیـارو قبـور اشـخاص محتـرم و
مقدس آباز کرد .این آموزهها و شیوهها در رده شـرک ،کفـر ،ارتـداد و بـدعت قـرار گرفـت.
مؤسس وهابیت ،محمد بـن عبـدالوهاب ( )3632-3641مـردم را بـه پیوسـتن بـه تفسـیر
لفظی سختگیرانه و محدود از یکتا پرستی و مبارزه با شرک وادار کرد .پیروان او ،کـه خـود
را موحد مینامیدند (به این معنا که دیگران علیالخصوص مسلمانان اینگونه نبودنـد) ،از

شناخت خالقی واحد به عنوان اعتقاد صحیح کافی نیست ،بلکه پیوند این اعتقـاد بـا رفتـار
اسالمی نیز الزم است .عبدالوهاب ،به پیروی از ابنتیمیه ،یکـی از عالمـان قـرون وسـ ا،
زیارو حرمهای پیامبران و اشخاص پرهیزکار را شرک دانسـت ،و حتـی ارهـار داشـت کـه
بناکردن ساختمان در زیارتگاه ،عملی اسالمی نیست و مصداق بتپرستی است .او نتیجـه

وهابیت ،سلفیت و اسالمگرایی :دشمن کیست؟

جانب دیگران وهابی خوانده شدند.
در حالی کـه توحیـد مفهـوم اصـلی اسـالم اسـت ،ابـنعبـدالوهاب مـدعی بـود صـرف
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گرفت که این قبیل عاداو و رسوم در تمـام کشـورهای اسـالمی عملـی ناشایسـت و حتـی
کفرآمیز است .وهابیت مانع بسیاری از اعمالی شد که سایر مسلمانان بدان مشغول بودنـد،
از قبیل گو دادن به نوعی موسیقی خاص ،نقاشـی انسـان یـا هـر موجـود صـاحب رود،
نمازخواندن در مقابل مقبره (از جمله قبر حنرو محمد (ص)) ،پیروی از مـذاهب فقهـی
اسالمی ،که در واقع مقوم مذهب سنی راستکیشانه بودند.
با وجود این ،بیشتر بزرگان و شیوخ معاصـر و پـس از عبـدالوهاب ،دیـدگاههای او را رد
کردند و برخی حتی او را مرتد دانستند .تکفیر مسلمانان عملی ناپسند و نامشرو ،است .بـه
همین دلیل ،محققان مکه و مدینه وهابیها را کافر دانستند .بیشتر دانشـمندان مسـلمان
تعریف وهابیت از توحید و شرک را نپذیرفتند .دین وهابی قرآن و حـدیث را متـون اصـلی و
بنیــادی ،آنگونــه کــه ســلف و صــحابه آن را فهمیدنــد و از طریــق دیــدگاههای گونــاگون
اشخاصی چون ابنعبدالوهاب توسعه یافته ،تلقی میکند .کتاب التوکید عبدالوهاب و آثار
محققان پیشین ،مثل ابنتیمیه و ابنقیم جوزی ،از منابع اصلی وهابیت است .وهابیها با
سلفیخواندن خود ،خویش را از سایر سنیهای واقعی متمایز میدانند ،با این پندار و تصور
که آنها پیرو صحابه پیامبر ،تابعین و تابعین تابعین هستند .پس سلف و صـحابه الگوهـایی
هستند که مسلمانان باید از آنها تقلید کنند.
از یک سو ،سنیان واقعی معتقدند آنها حامل واقعی اسالم ناب از زمان سلف هسـتند.
1
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بنابراین ،آنها ریشه در سلف دارند .هرچند امروزه به نمایندگی از سلف ،چهار مکتب فقهـی
اسالمی معتبر وجود دارد ،که عبارو ند از :حنفی ،شافعی ،مالکی و حنبلـی .امـا در طـرف
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دیگر وهابیها ،که مدعی دفا ،از اسالم سنی هستند ،میگویند دین سنی که مـا دریافـت
کرده ایم حاوی اشتباهاتی است که حاصل بـیش از ده قـرن اسـت ،و در جاهلیـت پـیش از
اسالم به سر میبرد؛ و این انحـراف از زمـانی اتفـاق افتـاد کـه آنهـا از رو

سـلف فاصـله

 .1دحالن ،احمد بن زینی ،فتنه وهابی ،ص6؛ ابنبنام ،تاریخ نجد ،ص2۲2؛ کتب و مقاالو فقهی ابنتیمیه ،ج ،26ص 37؛
قمر ،زبیر ،وهابیت :شناخت ریشهها و نقش الگوهای اسالمیگری افراطی؛ ابنعبدالوهاب ،سلیمان ،فصل الخ اب فـی رد
محمد بن عبدالوهاب ،ص.0

گرفتند .آنها اکثر مسلمانان سنی را ،که تحت خالفت عثمانی زندگی میکردند ،نیز مـتهم
می کننــد .حتــی خــود خلفــای عثمــانی را هــم بــه لحــاظ بــدعت و کفــر مســتحق ســرزنش
میدانند ،زیرا نظام سیاسی خالف عثمانی برای سلف شناختهشده نبود.
ابنتیمیه ( ،)312۲-3271که عبدالوهاب او را ستایش کرد و بـه عنـوان الگـوی خـود
برگزید ،در مسائل مهم عقیدتی و عبادی از مسـیر سـنت واقعـی منحـرف شـد و مـتهم بـه
بدعت و حتی کفر گردید .برخالف اکثر مسلمانان ،مذهب بحثبرانگیـز و خـالف سـنتی را
کـه ابــنتیمیــه و وهابیهــا بنــا نهادنــد ،میتــوان در اینهــا خالصــه کــرد .3 :رــاهرگرایی و
تحتاللفظیبودن صفاو خـدا؛ در نتیجـه نسـبتدادن ایـن صـفاو موجـود ،خـدا را شـبیه
انسان میکند و ادعای اینکه آنچه خدا خلق کرده تـا ابـد بـا خـدا میمانـد؛  .2مخالفـت بـا
اجما ،علما در موضـو ،طـالق؛  .1مخالفـت بـا اعمـال سـنیان راسـتین در مسـئله توسـل
(درخواست از خدا با واس ه قراردادن مؤمنانی که از دنیا رفتهاند)؛  .2ادعای اینکه خداوند
حدی دارد که فق خود میداند یا اینکه بر کرسی نشسته است .همچنـین ایـن اعتقـاد
که خدا فنا را برای حنرو محمد خالی میکند تا در کنار او بنشیند؛  .0ادعای اینکه خدا
به صورو فیزیکی پایین میآید؛  .7تقسیم بندی توحید در عبادو به توحید الوهی و توحیـد
ربوبی که هرگز در سلف صالح این تقسیمبندی سابقه نداشته است.
تأ کید بر این مسئله ،مهم است که وهابیها خود را از دیگر مسلمانان و حتی سـلفیها
متمایز میدانند و این مربوط به فهم خاصشان از بیرمؤمن و فهم راهری از صـفاو خـدا
ا ست ،بـا اعتـراف بـه اینکـه خـدا صـفاو بشـری دارد .بـنبـاز ،محقـق برجسـته و روحـانی

مثال یا بیان شیوه این علو .دانشمند وهابی دیگر محمد صالح العثیمین هم قائل به تشبیه
خدا میشود؛ با بیان این م لب که معنای استقرار خدا بر تختش این است که همانگونـه
که یک انسان روی تخت خود مینشیند او نیز بر تخت خـود نشسـته اسـت ،در حـالی کـه
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عالیرتبه وهابی قرن بیستم ،می گوید صحابه و تابعین پیامبر بـرای خـدا یـک جهـت قائـل
بودند ،که آن هم جهت علو و استقرار بـر تخـتش (کرسـی) بـود؛ بـدون م ردکـردن یـک
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سنی مؤمن برای خدا نه جهت قائل می شود و نه محل .در نگاه سنی واقعـی ،خـدا بـدون
نیاز به مکان همیشه هست ،و او پس از خلق مکان ،مکانی برای خود برنمیگزیند.
عالوه بر این ،ابـنعبـدالوهاب همـه شـیعیان را کـافر و رافنـی نامیـد .زیـرا کفـر آنهـا
مستقیما به از دست دادن ایمان مربوط میشد 1.علمای بغـداد از تفکـر وهـابی ،کـه همـه
مسلمانان را مشرک و کافر میدانست ،انتقاد کردند 2.در نهایت ،باید این نکتـه را مـد نظـر
قرار داد که تکفیر صفت ثابت وهابیها در شکل اولیهشان و امروزه در نئووهابیها است.
خ ر بیشتر ورای این دیدگاه دوگانه در توحید و شرک ،مربوط به هجرو یـک شـخت
از جامعه خود و جهاد با مردم خود

است ،تحت عنوانی که ابـنعبـدالوهاب از آن بـرای

مبارزه با خلیفه کـافر عثمـانی اسـتفاده میکـرد؛ و عبـارو بـود از مبـارزه بـا جوامـع جـاهلی
شبهجزیره عربستان و تشکیل دولتی مستقل .و ابنعبـدالوهاب ،بـه پیـروی از ابـنتیمیـه،
قیام ،شور و طغیان مقابل امام قانونی و بحق را مشـرو ،دانسـت ،حتـی اگـر ایـن امـام
وابسته به خلیفه و سل انی باشد که حـافد دیـن اکثریـت مـردم اسـت ،حـال آنکـه اعتقـاد
سنیان واقعی [در اطاعـت از چنـین امـامی] اسـت .ایـن دیـدگاه خصوصـا بـرای نیروهـای
انقالبی ،که م یع شریعت بودند ،م لوب بود 3.سعود بن عبدالعزیز نامه تند و زنندهای بـه
خلیفه عثمانی نوشت و در آن او را به کفر ،شرک و ارتداد متهم ساخت و به اسـالم دعـوو
کــرد 4.و درپــی اعــالم تکفیــر ،او عملیــاو نظــامی خشــونتبــاری بــه راه انــداخت و بیشــتر
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شبهجزیره عربستان را فتح کرد .وی به عثمانیها نامهها نوشت و آنها را به اسـالم دعـوو
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 .1محمد بن عبدالوهاب ،الرا علی الرافضة ،ص03؛ زهاوی ،جمال  ،اصوس اهیل سینت ار برابیر جنیبش سیلفی؛ Gilles,
Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, p. 72

 .2کاشفالغ اء ،محمد الحسین ،العقبات العنبریة فی طبقیات الجعفرییة؛ بنبـاز ،عبـدالعزیز بـن عبداللـه ،شییخ محمید بین
عبدالوهاب ،درwww.alinaam.org.za/library/hist_bio/Ibnwahhaab.htm:

 .3ابنتیمیه ،مجموع الفتاوی ،ج ،2ص202- 204؛ هشام الکبانی ،اصوس و باورهای اسالمی اهل سنت :انکار بیدعتهیای
سلفیها ،ج3؛ سفران ،نداو  ،عربستان سعودی :م البه دائمی امنیت ،ص.33
 .4ابنمشعل السعود فیصل ،رسائل امة اعوة التوکید ،ص.63

کرد .در مقابل ،عثمانیها دولت او را برانداختند .پـس تکفیـر ،بخشـی حیـاتی و اساسـی از
شکل اولیه وهابیت است.
در سال  ،3342مجددا جنبش وهابی راهر شد؛ زمانی که عبدالعزیز بـن عبـدالرحمن
از کویت بازگشت و یک سری تهاجماو سازمان یافته را برای گستر وهابیـت و تأسـیس
سومین دولت سعودی -وهابی بنـا نهـاد .هرچنـد عبـدالعزیز بعـدها بـا وهـابی -اخوانیهـا
[اخوان ا لتوحید] ،که به دنبـال ادامـه گسـتر وهابیـت و جهـاد مقابـل دیگـر مسـلمانان
بودند ،برخورد کرد .او به منظـور تثبیـت حکومـت و بهبـود روابـ بـینالمللـی و من قـهای
تهاجماو خود را متوقـف کـرد .بـا ایـن همـه او هنـوز از وهابیـت بـه عنـوان عـاملی بـرای
مشروعیتبخشیدن به اهداف سیاسی خود بهره میبـرد .ایـن رفتـار او باعـث انتقـاد شـدید
اخوانی -وهابیها از او شد .او [ از نگاه اخوان التوحید] به جهت چند اشـتباه مقصـر بـود:
تحملکردن آل احساء که شیعه بودند؛ معامله با کافران با فرستادن پسر سعود به مصـر
و پسر دیگر فیصل به انگلیس؛ آوردن تلفن و تلگراف به حجـاز و دنبـالکـردن سیاسـت
اتحاد و تسلیم در برابر انگلستان اسـتعمارگر .اگرچـه اصـلیترین موضـو ،محـل مناقشـه،
منع کردن اخوان التوحید از ادامه جهاد بود .پاسخ او به اتهاماو اخوانی -وهابیها این بود
که او فتوای علمای وهابی را در دست دارد که او را به عنوان تنها تصمیمگیرنده در مسائل
مربوط به جهاد معرفی کردند 1.زمانی که فتوا مؤثر واقع نشـد در سـال  3323سیاسـتش را
به مقابله تغییر داد .او پس از شکستدادن اخوانیها ،وهابیت را بـه نهـادی دولتـی تبـدیل
کرد .پس وهابیت قویا از نوعی جنبش انقالبی -جهادی و مـذهب جدا کننـده تکفیـری بـه

روحانیهای وهابی با ادای وریفهای مشخت بـه جایگـاه و احتـرام بـاالیی در جامعـه
دست یافتند .آنها امامت جمعـه و جماعـت نمـازگزاران ،نظـارو و کنتـرل مسـائل شـرعی،
آموز و پرور و آمـوز هـای دینـی را بـه دسـت گرفتنـد و وفـاداری خـود را در جریـان
 .1انور ،عبدالله ،علما و سل نت ،ص.263

وهابیت ،سلفیت و اسالمگرایی :دشمن کیست؟

نوعی جنبش محافظه کار اجتماعی ،سیاسی ،دینی و مذهب دعوو و تأییدکننده نهادهای
وابسته ،حامی و وفادار به خانواده سل نتی سعودی ،تغییر یافت.
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مسائلی چون شور اخوانها در دهه  ،3324اشغال مسجدالحرام در  ،3363جنـگ دوم
خلیر در  ،3333موضو ،بـنالدن و حملـه آمریکـا بـه افغانسـتان و طالبـان در  ،2443بـه
اثباو رساندند .حتی دیدگاههای اساسی وهابیهای بیروابسته به دولـت ،در هـر مسـئله و
موضو ،به نحو گسـتردهای منشـعب از رژیمهـای وهـابی اسـت .در نتیجـه امـروزه شـاهد
بازگشت به دیدگاه اخوانی نئووهابی در شـکلهـای اصـلی وهابیـت و سـلفیت هسـتیم کـه
میتوانیم هر دو عنوان «نئووهابی» و «نئوسلفی» را بدان اطالق کنیم.
بنباز ،یکی از مفتی های اخیر و محقق دولتی برجسته عربستان ،قدرو مذهبی عمده
پشتیبان در گستر باورهای وهابی بود .این درصد از گستر وهابیـت تحـت رهبـری او
صورو گرفت و نتیجه مستقیم سیاستهای او بود .او مسلمانان بیروهابی را کافر ،مرتد و
منحرف نامید و دانشمندان و محققانی را کـه مخـالف دیـدگاههای وهابیهـا بودنـد ،آمـاج
افترائ ـاو قــرار داد .او مشــاوره و توصــیه بــه قــانونگــذاران و آزادی نهادهــای سیاســی را
بیرقانونی اعالم کرد .به عنوان رئیس سابق اداره افتـاء ،دعـوو و ارشـاد ،بنبـاز رکـورددار
ع واقــب اعــالم یــک فتــوا بــا عنــوان «بیراســالمیدانســتن قیــام مــردم فلسـ ین» اســت.
1
همچنین ،در اواخر دهه  3374اعالم کرد هر گونه همکاری با کفار شوروی ممنو ،است.
امـا در اوایــل دهـه  ،3334مبــارزه نیروهـای بیرمســلمان در مقابـل عــراق را بـه دلیــل
ضــرورو ،شــرعا جــایز دانســت .در حــالی روحانیــان وهــابی بــا حنــور نیروهــای ارتشــی
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بیر مســلمان و بیگانــه در کشورشــان موافقــت کردنــد ،کــه مخــالف حکومــت اکثریــت در
نظامهــای دموکراتیــک بودنــد و متعاقبــا دموکراســی را بــه عنــوان آیینــی مخــالف خــدا و
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یکتاپرسـتی م ــرد کردنـد .آنهــا میگفتنــد« :پارلمانهـا صــرفا جــایی بـرای بــروز شــرک و
جاهلیتاند» 2.به دنبال سرنگونی رژیم ،هنوز جنبشهای مخالف ،حامی اصول بنیـادی و
اهــداف وهابیــت بودنــد ،ایــن جنبشهــا ،بــه عنــوان انشــعاباو وهابیــت از رو هــای
 .1الرفاعی ،سعید یوسف ،در سایت نصیحة الخوانیین من علماء النجد.

 .2النحاوی ،محمدرضا ،شورای غیر اموکراتیک ،ص04- 22؛ المقدسی ،محمد عاصم ،اموکراسیی بیه مثابیه ییک میذهب،
ص.2

اصالدطلبانه ،هم در مسیر صلحطلبی و هم در مسیر خشونتطلبی ،بهره بردند ،و پس از
تکامل به زیرجنبشهایی با هدف و موضع متفـاوو تبـدیل شـدند؛ برخـی بـا آنهـا مخالفـت
کردند و برخی وفادار ماندند .اما ابنتیمیه همچنان به عنوان عامل الهامبخـش وهابیهـا،
سلفیها ،نئوسلفیها ،نئووهابیها و اسالمگراهای افراطی باقی ماند .وهابیهای اصیل و
نئووهابیها امروزه دیدگاه مشترکی دارند .از ابنتیمیـه بـه عنـوان منبـع اولیـه جنبشهـای
سنی افراطی ،نقل قول میشود تا اعمالی چون تـرور انـور سـاداو در  ،33۲3متهمکـردن
سـایر حکومتهــا و مسـلمانان بــه کفــر و جاهلیـت ،و حتــی بــرای محکـومکــردن رهبــران
سعودی و دعوو برای سرنگونی آنها ،توجیه گردد.

1

مذکراو النصیحة یعنی یادداشتهای نصیحت ،نمونهای از مخالفتها در مقابل نظام
حکومتی سعودی است ،که در  3331روحانیون برجسته به ملـک فهـد میدادنـد ،آن هـم
برای مخالفت با تصمیماو دولت سعودی در کمک به آمریکاییهـای کـافر در جنـگ دوم
خلیر [فارس] ،مقابل عراق در  3333و اعتراض به فتـوای علمـا بـر جایزشـمردن حنـور
بیرمسلمانان در عربستان در جریان عملیاو طوفان صحرا 2.این گروه به احیـای وهابیـت
اصیل دعوو می کرد که از مسیر اصلی خود منحرف شده و ابـزاری در دسـت قدرتمنـدان
برای مهار روحانیان بود .وهابیت اصیل از محافـل روحانیـان و محققـان مـذهبی در نجـد
نشئت گرفته بود .آنها متن اولیـهای عرضـه کردنـد مبنـی بـر تقاضـای اصـالد سیسـتم از
طریق چند مرحله :تشکیل مجلس شورا  ،بازنگری ت ابق قوانین با شریعت اسـالم ،توزیـع
عادالنه بیتالمال و بازسازی رسانهها و سیاست خارجی و دوری از بیرمسلمانانی که شر،

خوانده و همه را بـه اطاعـت از رهبـران جامعـه فراخوانـد .مقامـاو دولتـی بسـیاری از ایـن
 .1المقدسی ،محمد عاصم ،اموکراسی به مثابه یک مذهب ،ص.2
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آنها را تأیید نمیکند.
بنباز بیانیهای صادر کرد که در آن اینگونـه یادداشـتهـا و مشـوروها را خ ـا و گنـاه
3
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گــروههــا و پیــروان آنهــا را بازداشــت کردنــد و برخــی را در قبــال تعهــد بــر متوقــفکردن
فعالیتهایشان آزاد کردند .به همین دلیل ،محمد المساری از عربستان گریخت و به لندن
پناه برد ،جایی که اولین تریبون عمومی سلفیت را بنا نهاد .در مرحله بعد ،این گروه به سـه
جناد تقسیم شد .3 :جناد سعد الفقیه ،نماینده شاخه اخوان [التوحیـد]؛  .2جنـاد محمـد
المساری ،تشکیلدهنـده کمیتـه حقـوق قـانونی در لنـدن؛  .1جنـاد اسـامه بـن الدن کـه
خواستار انقالب مخالفان بود؛ این جناد ،آخـرین جنـاحی بـود کـه مبـانی وهـابی خـود را،
خصوصا در میان عربافغانها ،گستر داد؛ جنـاحی کـه بـه آزادی افغانسـتان از اشـغال
شوروی کمک کرد .هزاران نفر از مجاهدین این جناد ،فق به علت فهمیدن ایـن م لـب
که دو پناهگاه آنها (افغانستان و عربستان) مستقیما تحـت اشـغال آمریکاییهـا اسـت ،بـه
سرزمین خود برگشتند .در همـین راسـتا ،بـنالدن در  3336نامـه سرگشـادهای بـه دولـت
سعودی نوشت و سرخوردگی احساسی ایـن گـروه از وهابیـان مخـالف را توضـیح داد .ایـن
نامـه ،نامــهای اساســی در زمینـه جنــبش انقالبــی مســلحانه آنهـا شــد و ســازمان القاعــده
نئووهابی -نئوسلفی متولد شد.
در  ،333۲بنالدن تأسیس جبهه اسالمی برای جهاد مقابـل یهودیهـا و صـلیبیون را
اعالم کرد و فتـوا داد کـه کشـتن آمریکاییهـا و متحدانشـان بـر مسـلمانان واجـب اسـت.
سازمان او حامی حمالو تروریستی علیه آمریکاییها در کنیا و تانزانیا در  333۲و عملیاو
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تروریستی مقابل پنتاگون در واشنگتن و مرکز تجارو جهـانی در نیویـورک در  33سـپتامبر
 2443بـود .عـالوه بـر بــنالدن ،چنـدین شـیخ و امـام ســعودی از موضـع دولـت در قبــال
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آمریکاییهـا انتقــاد کردنـد .حمــود بـن عقــالء الشــعیبی ،رهبـر روحــانی ،بـه جهــاد مقابــل
آمریکاییها و متحدانش در من قه فتوا داد .وی ،همچنین همـه کسـانی را کـه کفـار را در
مقابل مسلمانان یاری کردند ،کافر میدانست 1.نتیجه این عمـل ایـن بـود کـه الشـعیبی از
شورای عالی علما برکنار شد و از او خواستند دیگر فتوایی ندهد .شـیخ ابـیالبـراء النجـدی
حامی دیگر القاعده کتابی با عنوان الکواشف الجلیة فی کفر اولة السعوایة منتشر کرد که
 .1روزنامه سفیر ،تاریخ .2443/34/30

در آن به توضیح تفکراو صحیح وهابیان مخالف در برابر خـانواده آل سـعود و حامیانشـان
پرداخت .او دولت سعودی را مرتد خواند و از آنها خواست خود را از اتحادیه عرب و سازمان
کنفرانس اسالمی ،مـادامی کـه ایـن دو سـازمان را کفـار اداره مـیکننـد ،کنـار بکشـند .او
عربافغانهای سعودی را ،که برای مبارزه آموز دیـده و بـه کشورشـان برگشـته بودنـد،
ستود و حمایت کرد .زیرا آنهـا بـه همـه کسـانی کـه حاکمـان سـتمگر را تمجیـد میکردنـد
1
بیاعتماد شده بودند.
فشار آمریکا برای القای اصول دموکراسی به نظام عربسـتان خـوب پـیش نرفـت .هـم
مؤسساو مذهبی وهابی و هـم خـانواده سـل نتی هـر گونـه تغییـر دموکراتیـک حقیقـی را
رد کردند .شیوخ سلفی ،مثل ابومحمد مقدسی ،اعالم کردند که دموکراسی آیینی جدای از
خدا و شرک است .او قوانین دموکراتیکی را که مردم وضع کردهاند بخشی از کفر و شرک و
برخالف دین اسالم خواند.

2

 .2سلفیت

پیدایش سلفیت به مثابه جریانی است که در مفهوم سلف صالح به دنبال ابزاری بـرای
فهم تفسیر و عمل صحیح به اسالم یا ردکردن انبوه تجربههای جوامع اسـالمی اسـت .در
یک معنا ،کاربرد این مفهوم برای خالتکردن مسلمانان از واقعیـت ،تـاریخ ،دیـن ،فقـه و
زمینههای حال حاضر به منظور حرکتدادن آنـان بـه گذشـته و عقبـه مـذهبی ،اخالقـی،

مترقی و پیشرونده (مانند اصالدطلبی اسالمی یا مدرنیسـم و آیـین جمـالالـدین افغـانی
[ اسدآبادی] ،محمد عبده ،محمد اقبـال ،رشـید رضـا و مریـدان سکوالرشـان) .در نتیجـه
مفهوم سلف میتواند شخت ،گروه یا جامعهای را به جلو یا عقب ببرد .بنابراین ،بـه صـرف
اینکه بسیاری از مسلمانان اصالدطلب یا معتقد به مدرنیته مفهوم سلف را به کار میبرند،
 .1النجدی ،عبدالبراء ،الکواشف الجلیة فی کفر الدولة السعوایة.

 .2المقدسی ،محمد عاصم ،اموکراسی به مثابه یک مذهب ،ص.۲
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اجتماعی و خ سـیر سیاسـیشـان (ماننـد وهابیـت و سـایر گروههـا) اسـت .یـا بـه جهـت
حرکتدادن آنها است به جلو و بـه سـمت مـذهب ،اخـالق ،اجتمـا ،و خـ سـیر سیاسـی
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سلفی محسوب نمیشوند .واقعیتی که نزد کثیری از اسالمشناسان مغفول مانده است .به
همین علت ،برخی از محققان بهاشتباه جمال الدین افغانی و عبده را پدران سلفیت معرفی
میکنند ،حال آنکه دقیقا خالف این است و تمام فکر و تال
و تفکر سنتگرای اهل سنت است.

آنها دوری از سلفیت وهابی

اصالدطلبان مسلمان برای حل مشکالو دینی ،حقوقی و فرقهگرایی و از بـین بـردن
مسئ له تکفیر ،که از پیدایش اسالم میان مکاتب مختلف صورو گرفت ،خواسـتار بازگشـت
به سلف بودند .محققان سلفی سنتی مقابـل ایـن جریـان ایسـتادگی کردنـد .زیـرا ایـن کـار
قدرو آنها را به عنوان متولیان فقه اسالمی از بین میبرد .این ابزار ،که بـرای مشـروعیت
شخصی ،اجتماعی و سیاسـی بـه کـار میرفـت ،از طریـق مؤسسـان چهـار مکتـب فقهـی
اصلی ،اعتبار یافته بود :ابوحنیفه ،مالک ،ابنحنبل و شافعی .اصالدطلبان ،فقه را عاملی
اصالحی و دائما تعدیل شونده با مسائل و مشکالو اجتماعی و سیاسی میدیدند .برخالف
سلفیها ،اصالدطلبان جمود در تاریخ نداشتند و ایدئالهایشـان در سـه نسـل اول اسـالم
(سلف) وجود نداشت .جمال الدین افغانی یا محمد عبده و دیگران بـه وسـیله ابـزار مـدرن
تمــدن بــرب پــیش میرفتنــد :علــم ،تکنولــوژی ،ســازمانهای اجتمــاعی ،آزادی بیــان و
دموکراسی .هدفشان احترام و تعامل برابر با برب بود .آنها بیشتر خواستار پیشرفت و ترقـی
از طریق مشارکت در تمدن جهانی بودند و بـه دنبـال مناقشـه مـذهبی و معنـوی بـا بـرب
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نبودند ،بلکه مخالفتشان فق با سیاست ،متمرکز بر استعمار و امپریالیسم ،بود.
همه تشکلهای سلفی بر مبنای اصالد افراد و جوامـع در جهـت بازگشـت بـه اسـالم
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ناب قرآن و سنت نبوی ،آنچنان که سلف صالح میفهمید و عمل میکرد ،بنا شده اسـت.
سلفیهای دیگر هم ،مانند وهابیها ،معتقدند خ سیر جوامع اسالمی پس از سلف صالح
بیشتر به سمت انوا ،گوناگون شرک ،بدعتهای نکوهیـده و خرافـاو ،پـیش رفتـه اسـت.
بنابراین ،بفلت از تفسیر صحیح سلف صالح از اسالم ،معادل بفلت از خود اسـالم اسـت.

در نتیجه تمام مذاهب ،تفکراو ،گروهبندیها ،عقاید و تنادهای سیاسـی ناشـی از قصـور
در پیروی از سلف صالح است.

1

اگر قنیه چنین است پس تنها مسـلمانان واقعـی سـلفیها هسـتند کـه معتقدنـد تنهـا
3
رو ســلف ،رو اهــل حــدیث و اهــل ســنت 2بــوده و فق ـ ســلفیها فرقــه ناجیهانــد.
سلفیت 4،برخالف وهابیت ،در شکل اصلی خود ،متمرکز بر رهنمودهای صلحجویانه و بـه
دور از انحرافاتی است که بر عقاید و اعمال خالت و ناب اثر میگـذارد .تمرکـز سـلفیت بـر
آموز اسالم صحیح با مراجعه به اصول جامع عقاید برای پاسخگویی به مشکالتی اسـت
که جوامع با آن مواجه میشوند؛ بـرای ت هیـر باورهـا و اعمـال مسـلمانان از نفـوذ عناصـر
بدعت و کفر  ،و اینکه بحث و منازعـه در ایـنگونـه عقایـد و اعمـال صـحیح [کـه از سـلف
رسیده] اشتباه است؛ برای احیای سـنت پیـامبر و انتشـار پیـام وحـدو و اتحـاد جامعـه بـر
اساس وفاداری به پیامبر (توال) و دشمنی با ارتداد و کفـر (تبـرا) اسـت 5.اصـل تـوال و تبـرا
مبنایی برای سلفیها به وجود میآورد که زندگی در جامعهای کوچک و بسته (جماعـت) را
برگزینند .آنها متقاعد شدهاند که جامعـهای ایـنچنینـی ،آنهـا را در مقابـل بـدعت حفـد ،و
6
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آنها باور دارند که زندگی در جوامع خودشان روشی مؤثر برای جلوگیری از تشبه به کفار
است .به همین دلیـل ،تمـام سـرگرمیهای بفلـتآور ،مثـل موسـیقی ،تئـاتر ،مکانهـای
خو گذرانی و تفریح مثل کافهها ،دیسکوها و کلوپهـای رقـت ،را طـرد میکننـد .آنهـا
میگویند« :ع ر ،سینما ،تلویزیون و عکاسـی بخشـی از فرهنـگ کفـر اسـت» 1.سـلفیها
تأ کید دارند که انتخاب این سبک جامعه ،ریشه در اراده و خواست آنها برای عقبکشـیدن
از فساد و بدعتها و زندگ ی م ابق سلف صالح دارد .آنها به جـای اینکـه حرکتـی انقالبـی
برای ایجاد جامعه اسالمی همگانی داشته باشند ،این سبک را ترجیح میدهند.
اصل توال و تبرایی که سلفیها توسعه دادند یادآور افکاری است که ابنتیمیه بیان کرد.
او ایده جمعآوری تفاووها میان مسلمانان و کفار را توسعه داد .در کتـاب اقتضیاء الصیرا
المستقیم تمام جنبههایی را که مسلمانان در مواجهه با بیرمسـلمانان بایـد در نظـر داشـته
باشند با جزئیاو بیان کرده است .بر این اساس ،مـثال مسـلمانان در مقایسـه بـا هـر زبـان
دیگر باید صحبت عربی را ترجیح دهند .آنها باید موهای خود را کوتـاه کننـد و ریششـان را
بلند بگذارند ،به گونه ای که از یهودیان و مسیحیان متفاوو باشند .پیروان ایـن دو مکتـب
(اهل کتاب) در نظـر ابـن تیمیـه از عوامـل فعـال کفـری بودنـد کـه تهدیـدی بـرای اسـالم
محسوب میشد.
برخالف وهابیهای اصیل ،سلفیها با ماهیت بیرسیاسی و اولیتنـدادن بـه سیاسـت
2

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

متمایزند .اما باور توحیدی سایر سلفیها مانند وهابیها است که معتقدند بایـد بـه یگـانگی
خدا و قدرو م لق او ایمان داشت .سپس آنهـا توحیـد  -تقسـیمناپذیر -را بـه سـه بخـش
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تقسیم می کنند :توحید عبودی ،بـه ایـن معنـا کـه بنـده واقعـی خـدا بایـد در تمـام اعمـال
عبادیا فق خدا را در نظر داشته باشد و باید فق در عباداتش صداقت کامل و م لـق
داشته باشد .توحید ربوبی به این معنا که مسلمان مؤمن باید خدا را به عنـوان خـالق همـه
چیز باور داشته باشد و اینکه سل ه و حاکمیت همـه موجـوداو فقـ متعلـق بـه او اسـت.
1. Voll, John O., “From Apolitical Salafism to Jihadist Activism”, 146.

 .2تقیالدین ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة النبویة فی نقد کالم الشیعة القدریة ،ج ،1ص.133

توحید اسماء و صفاو بدان معنا که مسلمان واقعی معتقد است اسماء و صفاو خـدا ،کـه
در قرآن و سنت موثق آمده ،م ابق معنای عربی آن است .هر مسلمانی بدون هـر یـک از
این سه بخش ،اعتقاد واقعی خود را از دست خواهد داد .بنـابراین ،اطاعـت از خـدا عملـی
فردی یا اجتماعی نیست ،بلکه نق های کانونی است که تمام اعنای جامعه مسـلمانان را
در همه جنبههای زندگیشان در بر میگیرد .در نتیجه تمایز بین شخصی یا اجتماعیبودن
یک عمل ،با تمایز بین مذهبیبودن و بیرمذهبیبودن ،جایگزین میشـود .ایـن در حـالی
است که دیدگاه مذهبی ابلب گروههای بیر وهابی -سلفی( ،خصوصا در ردکردن تشبیه و

تأ یید نظر اکثریت متکلمان از قبیل اشعری و ماتریدی) بـه دیـدگاه سـنی واقعـی نزدیـکتر
است.
بهعالوه ،سلفیها هر آنچه را که انحراف از اصول توحید میداننـد محکـوم میکننـد.
مثال آنها تقلید از مذاهب اربعه را ،که اصلی پذیرفتهشده و تثبیتشـده نـزد سـنیان واقعـی
است ،رد میکنند .برای سلفیها ایـن اصـل [تقلیـد] بـه معنـای تبعیـت از بیرخـدا اسـت.
همچنین ،آنها اجما ،و قیاس را نیز منکرند ،زیرا میگویند تمام مسائل دینـی بایـد در پرتـو
سنت نبوی و حدیث حل و فصل شـود .از همـه مهـمتـر اینکـه ،آنهـا اجتهـاد را بـه عنـوان
استدالل شرعی مستقل ،آنگونه که مسلمانان اصالدطلب میگویند ،نمیپذیرند .از نظـر
آنان ،اجتهاد شامل ادله ای اسـت کـه هـی نقشـی در مسـائل دینـی نـدارد .بنـابراین ،آنهـا
عقلگرایی افغانی ،عبده و حتی رشید رضا ،پیشگام اصالدگرایی اسالمی ،را به باد انتقـاد
میگیرند؛ و میگویند این افراد با بدعتهای معتزلـه ،از مکاتـب عقـلگـرای اسـالمی کـه

تأ کید بر اهمیت توحید به عنوان رکـن اسـالم ،در پـی حـذف معنـای سیاسـی آن هسـتند؛
عملی که دقیقا با آنچه مسلمانان بدان باوردارند متعارض است .آنها میگویند :سیاسـتها
1. Madelung, W., ‘Imama’, Encyclopedia of Islam, III: 1169b, v.10; Dekmejian, R. Hrair,
Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World, p. 37; Voll, John O., “From
Apolitical Salafism to Jihadist Activism,” 148.
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نقش سنت را تحتالشعا ،خود قرار داد ،آلوده شدند.
مهمترین مسئلهای که در اینجا باید بر آن تأ کید کرد ایـن اسـت کـه سـلفیها در عـین
1
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راه مناسبی برای زندگی بهتر نیست .در نتیجه فعالیتهای سیاسی را کماهمیت مـیداننـد
و در مقابل بر دعوو مذهبی تمرکز دارند .آنها معتقدند ایمان به ایـن سـه بخـش توحیـدی
تنها راه برای آزادی افراد و جوامع از شرک و بدعتهای نکوهیده اسـت ،و ضـمانتی بـرای
1
ایمان به اسالم حقیقی و مبنایی برای زندگی اسالمی واقعی است.
برخالف اسالمگرایان ،سلفیها هی بیعتی را تأیید نمیکنند .اصلی تـاریخی و مشـهور
که نیازمند پیمان وفاداری همه اعنای یک جنبش به رهبرشان است .سلفیها میگوینـد
بیعت ممکن است مستلزم انحراف جدی از اصل توال و تبرا باشد .زیرا الزمـه بیعـت اعـالم
وفاداری به رهبر گروه تحت هر شرای ی است؛ حتی اگر رهبر گروه مرتکب گناه و معصیت
شود .بهعالوه ،سلفیها معتقدند اصل توال و تبرا باید منجر به چشمپوشی از هرگونه نقشی
در سیاسـتهای حزبـی شـود .آنهـا بـهشـدو سیاسـتهای حزبـی ،خصوصـا جنبشهــای
اسالمی را کـه بـه سیاسـت اولویـت میدهنـد رد میکننـد .سیاسـتهای حزبـی را دعـوتی
متعصبانه و مخالف سلف می بینند و آن را به بدعت و نقض توال و تبرا نزدیکتر میداننـد.
زیرا اساس سیاستهای حزبی وفاداری به یک رهبر و ایدئولوژی خاص به جـای وفـاداری
2
به قرآن و سنت است.
همچنین ،سلفیها ،برخالف اسـالمگرایـان ،معتقدنـد سیاسـتهای حزبـی بـه رهـور
رساندن شرک است .احزاب از اسالم به عنوان ابزاری برای راهاندازی گروههـای متعصـب
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با عالئق سیاسی خاص استفاده می کنند که منجر به تجزیه و ضـعف مسـلمانان میشـود.
اخوانالمسلمین به عنوان مهم ترین و نخستین جنبش اسالمی در دنیای مـدرن ،یکـی از
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جنبشهایی است که ابلب ،سلفیها آن را نقـد کردهانـد .آنهـا اخـوان را بـه بـدعت مـتهم
میکنند و اینکه به دنبال جهتدادن حمایت طرفدارانش به سـمت رهبـری ،خـاص اسـت
[حتی آن رهبر را] همطراز قرآن و سنت و نمونهای از سلف صالح قرار میدهند .بر همین
 .1بنباز ،احمد  ،سیستم قانونگذاری و سیاسی در پادشاهی عربستان سعودی ،ص.22۲

.2احمامصلی بنیا گراییاسالمیارراطی ص252؛ Adams, Charles J., "Mawdudi and the Islamic

.State", in: John L. Esposito (ed.), Voices of Resurgent Islam, p. 105.

اساس ،علمای سلفی همطراز بن باز ،مثـل محمـد ناصـرالدین البـانی ،العثیمـین و صـالح
الفوزان به منع ابراز همدردی سلفیها با اخوان و جنبشهای مشابه آن فتوا دادهاند.
از دید سلفیها ،خواست اخوانالمسلمین در احیای خالفت ،ماهیت سیاسی داشـته و
بــرای دعــوو اســالمی محــض و خــالت منــر و خ رنــاک اســت؛ چراکــه ایــن خواســته
درگیریهای خونین بین مسلمانان را موجب میشود .در مقابل ،مسلمانان باید با پافشاری
بر دستورالعملهای اصلیشان خلوص اعمال و باورهای مذهبیشان را حفد کنند و با هر
گون ه مظاهر شرک و بدعت و انحراف بجنگند ،در حالی که سـنت نبـوی را احیـا میکننـد.
همچنین ،خواست اخوان در باب خالفت منجر به حمایت از انقالب ایران شده اسـت کـه
به این واس ه اخوانی ها به تمام اشکال شرک و خصومت طرفداران این انقـالب بـا اصـول
اهل سنت و جماعت مشروعیت بخشیدهاند .در نظر سلفیها ،وحدو شیعه و سـنی کـامال
اشتباه است .زیرا شیعیان مشخصا از اسالم واقعی منحرف شدهاند .در نتیجه آنها سیسـتم
1
سیاسیای را که آیتالله خمینی ایجاد کرده کفر میدانند.
از نظر سلفیها ،اثراو ویرانگر سیاستهای حزبی و روحیه انقالبـی اسـالمگرایـان ،در
طغیانها و شور هایی راهر میشود که گروههای جهادی در مصر ،در ترور انور سـاداو
مرتکب شدند یـا در حملـه جهیمـان العتیبـی بـه مسـجدالحرام در مکـه ،یـا انتقـاد محمـد
بن سرور النایف زیـن العابـدین و عبـدالرحمن عبـدالخالق از خـانواده سـل نتی سـعودی و
نهادهـای مـذهبی وابسـته بـه ایـن خانــدان ،یـا پیـروزی ( FISجبهـه نجـاو اســالمی) در
الجزایر .به لحاظ تاریخی ،سلفیها به خـالف مسـلمانان ،صـرفا موضـع معتـدلی در قبـال

زمانی که حاکمـان مرتکـب خ ـا یـا رلمـی می شـوند ،نـه قیـام و نـه انقـالب ،بلکـه فقـ
.1احمامصلی بنیا گراییاسالمیارراطی ص251؛سیاولی ضانصرر مرو و یواحیراگرریاسرالمی 

ص66- 61؛ Voll, John O., “From Apolitical Salafism to Jihadist Activism,” 148؛ See also

.Victor E. Makari, Ibn Taymiyyah’s Ethics, p. 124
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حکام موجود عرضه نمیکنند ،بلکه معتقدند مسلمانان باید از حاکمان آنها ،اعم از عادل و
بیرعادل ،اطاعت کنند ،تا جایی که این حکام مردم را بـه ارتکـاب گنـاه امـر نکننـد .حتـی
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نصیحت و مش ورو راه صحیح برای اصالد این سوءرفتار حاکمان است .تنها این نیسـت،
بلکه علمای برجسته معاصر وهابی ،از قبیل ابنباز و الفوزان معتقد بودند انتقاد از حـاکمی
مشرو ،ممکن است منجر به هرج و مرج شود و انجامدادن ایـن عمـل کـامال انحـراف از
منهر و رو سلفی است .مرجع این نظریه بیرانقالبی هم ابنتیمیـهای اسـت کـه تحـت
حکومت حاکمی رالم زندگی میکرد و در زندان مـرد ،در حـالی کـه مـردم را از انجـام هـر
1
فعالیتی علیه حاکم قانونی زمان منع میکرد.
با این حال ،سیاست عمده سلفیها این است که کاربرد محـض شـریعت و اطاعـت از
آن امـری واجـب و الزامــی اسـت .بـر اســاس توحیـد الــوهی ،ایـن تنهـا قــانونی اسـت کــه
مسلمانان باید از آن اطاعت کنند .در نتیجه حاکمانی که شریعت را اعمال نمیکنند تکفیر
میشــوند 2.بنــابراین ،در نظریــه ســلفیت نمی تــوان از تکفیــر حاکمــانی کــه شــریعت را رد
میکنند ،خودداری کرد .هرچند این ردکردن حاکمان فق محدود به متهمکـردن آنهـا بـه
کفر میشود .آنها کفر را به دو بخش تقسیم میکنند :کفر اعتقادی و کفر عملـی .مرتکـب
کفر اعتقادی ،دیگر مسلمان محسوب نمیشود ،امـا مرتکـب کفـر عملـی هنـوز مسـلمان
است؛ مسلمانی که مرتکب گناه کبیره میشود.
برخالف اکثر اسالمگرایان ،دیدگاه سلفیها دربـاره شـریعت منجـر بـه رد دموکراسـی و
سایر ایـدئولوژیهای بشـری میشـود .زیـرا سـلفیها فقـ از اراده و خواسـت خـدا تبعیـت
میکنند نـه آنچـه اکثریـت مـیخواهـد؛ چرا کـه اکثریـت عمومـا در اشـتباهاند .در عـوض،
سلفیها رهبری را برمیگزینند که حـامی شـریعت باشـد و اهـل حـل و عقـد یـا گروهـی از
سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

علمای مذهبی برجسته و فرماندهان نظامی و سیاسی او را انتخاب کرده باشند 3.اعتبـار و
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.1خاو ی مجیا جنگوصلح قرانو اسرالم ص56- 51؛نیر نرPeters, Rudolph, Jihad in :.:

.Classical and Modern Islam, pp. 3-17

2. Ibid., pp. 115-27. See also: Vell, jhon O., “From Apolitical Salafism to Jihadist
Activism,” 154. See his book, particularly chapter on jihad, Zad’ al-Ma‘ad fi Hady Khayri
.احمامصلی بنیا گراییاسالمیارراطی صal-‘Ibad; 401- 405

 .3احمدمصلی ،بنیااگرایی اسالمی افراطی ،ص.30۲- 307

قدرو حاکمان یا به نحو خالفت است یا مستقیما از جانب خداوند میآید .نتیجتا مردم باید
از حکامشان ،خواه عادل یا مستبد ،اطاعت کنند و نمیتوانند دلیلی برای مخالفـت بـا آنهـا
داشته باشد.
نتیجه ردکردن دموکراسی از سوی سـلفیها آنهـا را از مسـیر اصـلی سـایر جنبشهـای
1

اسـالمی ،مثـل اخـوانالمسـلمین در جهـان عـرب و جماعـت اسـالمی پاکسـتان ،متمــایز
میکند .گروههای معتدل این جنبشها در انتخاباو عمـومی شـرکت میکننـد .زیـرا آن را
راهی قانونی برای به دست گرفتن قدرو و امکاناو برای عملیکـردن شـریعت میداننـد،
آن هم به نحو مسالمت آمیز و از طریق انتخاب مردم .جنبه دیگری که سلفیها را از جرگـه
اسالمگرایان و مسلمانان سنتی جدا میکند ،نظریه جهاد است .به طـور سـنتی ،جهـاد دو
بخش دارد :جهاد اکبر که مربوط به ت هیـر رود انسـان اسـت و جهـاد اصـغر کـه دفـا ،و
مبارزه بیرونی است .این جهاد فق در مقابل دشمنان خارجی نیسـت ،بلکـه در مقابـل هـر
کسی است که به مسلمانان رلم میکند ،هرچند خود او هـم مسـلمان باشـد .اگـر جامعـه
فاسد باشد ،سلفیها برای ت هیر و پـاکسـازی رود رو انـزوا را برمیگزیننـد .بنـابراین،
آنها ،به امید برپاکردن جامعه فاضـله خودشـان ،کـم و بـیش خـود را از جامعـه فاسـد کنـار
می کشند ،بدون اینکه در مقابل جامعه سابق قیام و انقالبی صورو گیرد.
جهاد در معنای خود به عنوان نبردی مقدس در بحثها و منـارراو محـل عنایـت
خاص فقها و حقوقدانان مسلمان است .آنها جهاد را به دو بخش تهاجمی و دفاعی تقسیم
می کنند .جهاد تهاجمی به معنـای جنـگ در مقابـل کفـار و تـال بـرای گسـتر قلمـرو

مردم در آن شرکت کنند ،و اگر انجام نشود همه مسلمانان معصیت کردهاند .جهاد دفاعی
زمانی صورو میگیرد که سرزمین مسلمانان با هجمه دشـمنان مواجـه شـود و شـرکت در
1. Paz, Reuven, “salafist -Jihadi Responses to Hamas' Electoral Victory,” Published on
Wednesday, November 01, 2006, Current Trends in Islamist Ideology vol. 4.
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مسلمانان به منظور آوردن هرچه بیشتر مـردم تحـت قـانون اسـالم اسـت .شـرکت در ایـن
جهاد واجب کفایی است .به این معنا که امری داوطلبانه است تا زمانی کـه تعـداد کـافی از
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این جهاد واجب عینی است .یعنی بر تمام مسلمانانی که توان جنگیدن دارند واجب اسـت.
هر دو نو ،جهاد نیازمند تأیید حاکم شر ،است و ایـن تأییـد همیشـه از سـوی گروهـی کـه
امتیاز اخالقی و قانونی ویژه دارند صورو میگیرد.
برخالف فقهای سنتی ،روشنفکران مسلمان ،مثل محمد عبده و رشید رضا بر طبیعت
1

دفاعی جهاد تأ کید داشتند .در نظر آنان همزیستی مسالمتآمیز بین کشورهای اسالمی و
بیراسالمی ،معمول بود و جهاد فق به عنوان عکسالعملـی در مقابـل تجـاوز بیگانـه رخ
می داد .آنها اشکال گونـاگونی از تهـاجم بـه مسـلمانان را در نظـر داشـتند ،از قبیـل حملـه
مستقیم به سرزمین مسلمانان یا رلم به مسلمانانی که در خارج از مرزهـای دول اسـالمی
ساکناند .در نظـر آنـان ،جهـاد تهـاجمی (ابتـدایی) ،آنگونـه کـه مـد نظـر فقهـای سـنتی
اسالمی بود ،جایی در اسالم نداشت .آنها در عین اینکه بر ماهیت دفاعی جهـاد پافشـاری
میکردند معنای آن را توسعه دادند تـا شـامل تمـام انـوا ،مبـارزاو اخالقـی و معنـوی نیـز
2
بشود.
از لحاظ تاریخی ،نگاه سلفیان بیروهابی به جهاد ،بـه عنـوان نبـردی دفـاعی بـود کـه
مقابل حمله بیرمسلمانان به مسلمانان رخ میداد .ماهیت جهاد سـلفی کـامال متفـاوو از
جهادی است که قبایل مسـل مان در مبـارزه مقابـل حاکمـان مسلمانشـان بـه راه انداختنـد.
جهاد معادل و هم معنای شور نیست .از نظر آنها ،با اینکـه جهـاد مقابـل هجـوم ،بـرای
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مسلمانان ضرورو است ،اما کماکان بر نیاز به تأیید و فرمان حاکم شـر ،در ایـن زمینـهها
تأ کید میکنند .در نظر آنان ،جهادی که بدون تأیید حاکم باشـد میتوانـد بـه هـرج و مـرج
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منجر شود .در این معنا ،مفهوم آنها از جهـاد متفـاوو از فقهـای سـنتی نیسـت کـه تأ کیـد
دارند جهاد فق تحت رهبری یک امام مشرو ،می تواند برپا شود .هرچند زمانی کـه حـاکم
 .1درباره حماس و القاعده همچنین نک:.
Paz, Reuven, “Hamas vs. al-Qaida: The Condemnation of the Khobar Attack,” PRISM
Special Dispatch, vol. 2, no. 4 (June 2004); see online at
http://www.eprism.org/images/PRISM_Special_dispatch_no_3-2.pdf.
.2برایمثا ن The Doubts Regarding the Ruling of Democracy in Islam, No author :.:

به سمت کفر منحرف شود ،یا اینکه حقیقتا نابکار و معاند باشد سلفیها میگویند بـه ربـم
فقدان تأیید حاکم ،کماکان جهاد میتواند برپا شـود؛ چراکـه تأییـد حـاکم کـافر دیگـر الزم
نیست .در این خصوص مسلمانان میتوانند امام موقتی منصـوب کننـد کـه آنهـا را متحـد
1
کند.
با وجود این ،زمانی که توحید نقض شود سـلفیهای بیرسیاسـی «الـدعوه» بـهراحتـی
میتوانند بسترسـاز حرکتهـای سیاسـی -جهـادی شـوند .در تفسـیر آنهـا ،توحیـد نیـاز بـه
اطاعت همهجانبه از خدا دارد ،که در ابتدا [ی پذیر اسالم] به عنوان تعهـد بـه بـاور بـه
خدا به وسیله دوری از همه عناصـری کـه بـوی شـرک و بـدعت میدهنـد ،در نظـر گرفتـه
میشود .با این حال ،این تعهد صرفا محدود به حوزه فردی نیسـت و جنبـه اجتمـاعی هـم
دارد .این مسئله نیازمند مسلمان باایمانی است کـه خـود را وقـف پـاککـردن اعتقادهـای
مذهبی و اعمال مردم از عناصر فساد کن د .زمـانی کـه ایـن هـدف بـه دسـت بیایـد دعـوو
محقــق شــده اســت؛ چراکــه خــالتکــردن باورهــا و اعمــال مســلمانان ،زمینــهای بــرای
بازپسگیری شکوه اسالم به وجود میآورد.
با این حال ،خالتکردن باور و اعمال مسلمانان مرحله آباز فرآیندی طوالنی برای بـه
دست آوردن پایانی موفقیتآمیز است .این مرحلهای است که پیروان به کار گرفته میشوند
تا جوامع توحیدی را متحد کنند .موفقیـت در کسـب اجـازه ورود اصـل تـوال و تبـرا بـه ایـن
جوامع ،به عنوان یکی از ارکان اعتقادی مسلمانان ،بهشدو محـل تأ کیـد اسـت و موجـب

این فهرست بهترین مجموعه از سلفی  -جهادیهایی است که درباره دموکراسی و انتخاباو قلم زدهاند؛ همچنین ،میتوان به
بخش دموکراسی در وبسایت المقدسی با عنوان «منبر التوحید والجهاد» مراجعه کرد:
http://www.tawhed.ws/c?i=91

ابوعمر سیف که یک روحانی اردنی پشتیبان داوطلبان عرب در چچن بود و در  2440در همان جا نیز کشته شد آخرین کتابش
را با عنوان نظام الدموکراتیک نظام الکفر نوشت که در سایت  http://www.tawhed.ws/r?i=3639موجود است؛ حامد
العلی ،معنل حماس ،کـه در سـایت  http://www.alhesbah.org/v/showthread.php?t=49903در تـاریخ 26
ژانویـــه  2447بـــه اشـــتراک گذاشـــته شـــده اســـت .همچنـــین م لبـــی بـــا عنـــوان رســـالت علمـــاء جهادیـــه در ســـایت
 www.alommh.net/forums/از ایشان منتشر شده است.
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 .1این فهرست را در سایت  http://www.alhesbah.org/v/showthread.php?t=48196میتوان مشـاهده کـرد.
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پیوستگی و نزدیکترشدن مسلمانان به یکدیگر میشود .اگرچه سـلفیها بیعـت موجـود را
به رسمیت نمی شناسند ،ولی اصل توال و تبرا برای ایجاد وفاداری پیروانشان به جوامع ،بـه
قدر کافی کارایی دارد .حتی وفاداری آنها با اعتقاد به دکترین اهل سنت و جماعت ،بیشـتر
تقویت میشود .باور به این اصل موجب میشود پیروان کامال متقاعد شوند که وقتـی آنهـا
وابسته به جامعه اهل سنت و جماعتاند همان مسلمانان فرقه ناجیه هستند.
بر اساس اصل توال و تبرا ،تمایز دقیق بین اعنای این جامعه و بیگانگان قابل ترسـیم
است .اعنای این جامعـه ،مـردم دیگـر را بـه شـرک و بـدعت منتسـب میکننـد و بـر ایـن
گماناند که زندگی خودشان از توحید واقعی برداشـت شـده اسـت .اکنـون ،میـرا قـرون
وس ا از ایدئولوژی ابنتیمیه ،که در دوره تنش بـین مسـلمانان و مسـیحیان توسـعه یافتـه
بود ،بعد جدیدی یافته است .امروزه باور ایشان این است که خالتکردن جامعه مصـونیت
اعنای آن را در برابر نفوذ کفاری که یهودی و مسیحی معرفی میشوند ،تنمین میکند.
از دید آنها یهود و مسیحیان دو دشمن عمده مسلمانان هستند که دائما در پی فرصتی
برای براندازی امت اسالماند .الگوی پوششی و رـاهری خاصـی کـه سـلفیها برگزیدهانـد
بهخوبی بیانگر تهدیدی است که آنها دائما از نفـوذ بیگانگـان و دشـمنان اسـالم احسـاس
میکنند.
باید توجه داشت که ه ویت و راهری که در اینجا بر آن تأ کید میشود چیزی نیست که
1
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دیگر ملل و حتی کسانی کـه اشـتراکاو مـذهبی بـا سـلفیها دارنـد بتواننـد در آن شـریک
باشــند .ســلفیها بــا توجــه بــه موضــو ،حــزبگرایــی ،اعنــای خــود را از ســایر اعنــای
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جنبشهای اسالمی ،که اصول و ایدئولوژی مشترکی با آنها دارند ،متمایز میکنند .انتقـاد
از جنبشهای سیاسی به ایدئولوژی اصلی این جنبش ،بدل شده است .سـلفیها تعهـداو
سیاسی را به باد انتقـاد میگیرنـد و ایـن را تـا جـایی ادامـه دادهانـد کـه بـه عنـوان گروهـی
ضدسیاسی شـناخته میشـوند .بـا ایـن حـال ،ایـن ادعـا ،تنـمینکننـده مصـونیت آنهـا از
 .1برای مثال نک :.القنوشی ،کریة االمة فی االسالم؛ الهویدی ،فهمی ،االسالم والدموکراسیة ،و روزنامه الحیاة تاریخ  33و
 32اکتبر .37

آلودهشدن به سیاست نیست؛ چراکه برخی عناصر ایدئولوژی آنها ابهام و دوگانگی معنـایی
دارد خصوصا در نظریه شریعت و جهاد.
تعابیر و توضیحاو فوق کامال جدای از اسالمگرایـی اسـت .تعهـد سیاسـی موجـود در
ایدئولوژی اسالمی ،در تفسـیر اسـالم گرایـان از توحیـد ریشـه دارد کـه مسـتلزم اطاعـت از
شریعت است (حاکمیت) .نظریه یگانگی خداوند و انحصار حاکمیـت او بـه معنـای تثبیـت
اسالم ،به عنوان نظامی سیاسی است .این [انحصـار حاکمیـت] شـبیه م لبـی اسـت کـه
سلفیها بر آن تأ کید دارند .ولی آنها به لوازم من قی ایدئولوژیشان ملتزم نیسـتند؛ چرا کـه
تبعیت از شریعت مستلزم تأسـیس حکومـت اسـالمی اسـت (توحیـد حاکمیـت) .سـلفیها
دولت اسالمی را بیرضروری میدانند .دولت اسالمی ،وعدهای است مربوط به آینـده کـه
خداوند به کسانی اع ا میکند که موفق شوند در مسیر صراط مستقیم ثابتقدم بمانند.
هرچند اعنای سایر گروههای اسالمی از اص الد «تبعیت از شریعت» فهم مشترکی
دارند ،اما سلفیها در مواجهه با مسئله روگردانی از حاکم به منظور تبعیت از شریعت ،کمی
متفاوو عمل میکنند .آنها در مباحثاتشان بهشدو بر ایـن مسـئله تأکیـد دارنـد کـه شـر،
امکان مشروعیتبخشی به انقالب علیه حکام را ندارد ،مگـر اینکـه کفـر آن حـاکم بـدون
هـی شــک و تردیـدی اثبــاو شـود .ایــن نظریـه مهــم اسـت؛ چرا کــه در ایـن نظــر مفهــوم
مشخصی وجود دارد که سلفیها را قادر میسازد از مواضع اولیهشان عدول کنند .با لحاظ
این موقعیت دوگانه ،تصور برگشت سلفیها به فعالیتهای سیاسی و نظامی کـار دشـواری
نیست .آنها این بازگشت را ،با پیوند برقرارکردن بـین جهـاد و دعـوو و اسـتدالل بـه اینکـه

از مفهوم عقیده ،عبـادو و تعامـل اجتمـاعی اسـت .در ایـن خصـوص (جهـاد) بسـیاری از
سلفیها و حتی وهابیها وارد اسالم گرایی افراطی شدند و در نتیجه بسـیاری از گروههـای
تکفیری -جهادی ،نئووهابی ،نئوسلفی و گروههای اسالمی تنـدرو ایجـاد شـد .ایـن دقیقـا
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جهاد ،نوعی تبلیغ و انتشار اسالم به منظور بنـاکردن جامعـهای ایـدئال و عـاری از نفـوذ و
کنترل فرهنگ برب است ،توجیه میکنند .هدف از این جهاد به دست دادن فهم درسـتی
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همان چیزی است که برای عربافغانها ،القاعده و سایر گروههای سلفی -جهادی اتفاق
افتاد.
موفقیت حماس در پیروزی انتخاباو آزاد رویداد برجستهای بود که در فرهنگ سیاسی
منحصر به فرد دنیای عـرب رخ داد .فرآینـد دموکراسـی بـرای اولـین بـار در انتخابـاو آزاد
الجزایر در  3332در جهان عرب آباز شد ،کـه در آن جبهـه نجـاو اسـالمی ( )FISحـائز
اکثریت آرا شد .در  3331انتخاباو در اردن ادامه یافـت کـه در آن جبهـه اسـالم یی عمـل،
وابسته به اخوانالمسلمین ،توانست یکسوم کرسـیهای پارلمـان را بـه دسـت بیـاورد .در

مصــر ،در دســامبر  ،2440بــا وجــود مــوج دســتگیریهــا و تاکتیکهــای ارعــاب کــه
دول ـتمــردان بــرای محــدودکردن قــدرو اخــوان بــه کــار میبردنــد ،انتخابــاو ،بــهخوبی
اخوانالمسلمین را در کشور تقویـت کـرد .در عـراق ،مسـلمانان اخـوان -حـزب اسـالمی-
علیربم مخالفتهای چشمگیر جامعه اهل سنت و حمـالو گروههـای جهـادی شورشـی
1
به اعنا و بناهای این حزب ،از انتخاباو حمایت کرد.
انتخاباو در عراق ،تشکیالو خودگردان فلس ین ،انتخاباو نیمهدموکراسـی در مصـر
و خصوصا سیاستهای آمریکا و فعالیتهای اخوان ،باعث ایجاد بحثهای در خور توجـه
و نگرانــی از دموکراســی بربــی در محافــل ســلفی -جهــادی شــد .القاعــده و جنبشهــای
نئوسلفی -جهادی نشانگر تهدید ،نهتنها برای برب و دولتهای عرب ،بلکه برای جریـان
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اصلی جنبشهای اسالمی وابسته به مکتب اخوانالمسلمین است .در عـراق ،جهادیهـا
در مقابل هر فرآیند دموکراتیک ،صرف نظر از اینکه این الگو از کجا آمده باشد ،به اجمـا،
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دست یافتهاند .اما پیروزی حماس -جنبشی جهادی ،هرچنـد بـا اهـداف محلـی و فقـ در
مقابل اسرائیل -جایگزینی اسالمی بـرای ایـن نـو ،مخالفـت بـا دموکراسـی عرضـه کـرد.

بنابراین ،چالشی جدی برای جنبشهای نئوسلفی -جهادی به وجود آورد.
رقابت شدید بین حماس و القاعده  -دو گروه از معانـدترین دشـمنان اسـرائیل -باعـث

تأ کید بیشتر القاعده بر دشمنی عمیق با دموکراسی و هـر جامعـه حزبـی شـده اسـت .ایـن
 .1روزنامه السفیر 20 ،سپتامبر ،3331 ،ص34؛ روزنامه الدیار 20 ،سپتامبر  ،3331ص.32

تنش مسئله جدیدی نیست .این انعکاس ،تردیدی جاری راجع به حماس است که در سه یا
چهار سال گذشته جریان داشته است 1.از یک سو حماس در حالی کـه از اصـول جهـادی
دفا ،میکند ،ابلـب فعالیتهـای جهـادی خـود را علیـه دولـت یهـود بـه کـار میبـرد و بـا
شهدایی که متجاوز از  244عملیاو بمبگذاری انتحاری انجام دادهاند الگویی از فـداییان
جهادی به دست میدهد .در طرف دیگر ،همسویی نزدیک با ملیگرایـان فلسـ ین نشـان
میدهد کـه جهـاد را بـرای مـیهن انجـام میدهنـد نـه بـرای خـدا .بسـیاری از نئوسـلفی-
جهادیها حماس را مانعی برای نفوذ القاعده در تشکیالو خودگردان فلس ین میداننـد.
حماس ،جنبشی است که با شیعه ایران و حزباللـه همکـاری میکنـد .همچنـین ،بخـش
جداییناپذیر اخوان المسلمین است که تمایل شـدیدی بـه حمایـت از فرآینـد دموکراسـی در
جهان عرب دارد.
تعامل اسالم با دموکراسی برای گروههای نئوسلفی -جهادی اهمیت کلیدی دارد .آنها
ردکردن دموکراسی برب و هر قانون ساخته دست بشـر را بـه نفـع اصـول شـریعت ،اصـلی
مقدس می شمارند .قدرو برگرفته از بشر به جای خدا ،برای آنها نوعی کفر و ارتداد اسـت.
سلفیها ،نئوسلفیها ،وهابیها و نئووهابیها در پاسخ به تال هـای آمریکـا بـرای آوردن
دموکراســی بــه جهــان عــرب ،مدعیانــد دموکراســی صــرفا ارتــداد نیســت ،بلکــه بخ ـش
جداییناپذیر جنگهای صـلیبی جدیـد در لشکرکشـی اسـتعمار و توطئـهای تـاریخی علیـه
جهان اسالم است .حتی عناصر مدرنتر اسـالمی در جهـان عـرب ،خصوصـا روحانیـان و
علمای عربستان و مصر ،حامی این دیدگاها ند که به بحث پیرامـون انتخابـاو اخیـر عـراق

دموکراسی و انتخاباو صادر شده است .محققان و فعاالن سلفی از این فتواهـا بـه منظـور
انتقاد از اصل انتخاباو فلس ین ،مخصوصا از حماس ،به دلیل شرکت در ایـن انتخابـاو،
1. Marquand, Robert, The Tenets of Terror: A Special Report on the ideology of Jihad and
the Rise of Islamic Militancy.

وهابیت ،سلفیت و اسالمگرایی :دشمن کیست؟

کمک کرده است.
در ســالهــای اخیــر ،چنــدین فتــوای مشــهور از علمــای نئوســلفی و نئووهــابی علیــه
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استفاده کردند .در  3۲ژانویه  2447مدیر وبسـایت المقرینـی در لنـدن ،کـه دکتـر هـانی
الصباحی ،اسالمگرای افراطی مصری ،اداره میکند ،در انجمـن الحسـبی ،نـام ده تـن از
علمای سلفی را که با دموکراسی مخالفت کردهاند به اشتراک گذاشت.
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ادامه این مقاله در شماره آینده انتشار خواهد یافت...
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معرفی مؤلف
«حسن بن فرحان مالکی» از جمله اندیشمندان معاصر ساکن عربستان سعودی است
کــه بــازخوانی و نقــد باورهــای مســلم وهابیــت ،وی را در ردیــف نویســندگان پرحاشــیه و
بحثبرانگیز سعودی قرار داده و مخالفتهـای جـدی وهابیـان را در پـی داشـته اسـت .در
بسیاری از پایگاههای وابسته به وهابیت «حسن فرحـان» را بـا عنـاوین مختلفـی همچـون
«لیبرال»« ،تنویری»« ،حوثی»« ،زیدی»« ،رافنـی»« ،ضـال»« ،مبتـد« ،»،ملحـد» و ...
توصــیف و طــرد کردهانـــد و جوانــان را از م العــه آثـــار وی برحــذر داشــتهاند 1.حســـن
بن فرحان مالکی در سال  3134ه.ق 3373 /.م .در من قه جنوبی جبال بنیمالک304 ،
جازان عربستان در خانوادهای حنبلـیمـذهب متولـد شـد .در سـال  3232ه.ق.
کیلومتری ی
موفق به دریافت مدرک کارشناسی اعالم (خبرنگاری) از دانشکده دعوو و اعالم دانشگاه
محمد بن سعود شد .از همان زمان ،همکاری با مراکز خبری ،رسانهای و فرهنگی را آبـاز
کرد و به نگار کتاب و مقاله در مجالو یمامه ،الرشیق و روزنامـههای الرییاض و الیبالا
پرداخت و با مراکز خبری ،رسانهای و فرهنگی متعددی همچون تلویزیون سعودی ،مجلة
الشرق السعوایة ،اداره آموز و پرور  ،و وزارو معارف سعودی همکاری کرد.
برخی از کتب حسن بن فرحان مالکی از این قرارند :بیعة علی بن أبی طالب فی ضیوء
الروایات الصحیحة؛ نحو إنقیاذ التیاریخ االسیالمی؛ سلسیلة نحیو إنقیاذ التیاریخ االسیالمی
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الصحبة والصحابة بین االطالق اللغوی والتخصیص الشرعی؛ سلسلة مع المعاصیرین میع
الشیخ عبدالله السعد؛ سلسلة مع المعاصرین مع سلیمان العلوان؛ سلسیلة میع المعاصیرین
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مع الدکتور سلیمان العواة؛ ااعیة و لیس نبیا؛ کرییة االعتقیاا فیی القیر ن الکیریم والسینة
النبویة؛ نحو إنقاذ التاریخ االسالمی؛ المقدمة السیاسیة لفهم التیاریخ؛ الصیحبة والصیحابة
بییین االطییالق اللغییوی والتخصیییص الشییرعی؛ وجییوا اللییه  ...األسییئلة المباکییة واألسییئلة
1. http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=22421
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=28469
http://sunnahway.net/node/2472
http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId= 33741

المحرمة؛ لماذا هذه المکانة البن تیمیة؟؛ بحث فی کقیقة إسالم معاویة؛ مراسییم معاوییة
األربعة و ثارها فی الحدیث والعقائد؛ سلسلة مثالب معاویة :کدیث الدبیلة.
معرفی کتاب
کتاب جیذور ااعیش قیراءة فیی تیراث الوهابییة و علمیاء السیعوایة یـا نصییحة لشیباب
المسلمین فی کشف غلو العلماء فی المملکة العربییة السیعوایة جدیـدترین اثـر حسـن بـن
فرحان مالکی است 1.این کتاب را نخستین بار در ماههای پایانی سال  2432م .انتشـاراو
دار المحجة البیناء در بیروو ،در  237صفحه ،منتشر کرد .گزار حاضر بر حسب چاپ
نخست این کتاب تهیه شده است.
کتاب جذور ااعش از یک مقدمه و سه باب تشکیل شده است .هی یک از این ابـواب
نامگذاری نشده است .محتوای باب نخست درباره مفهوم عالم و پاسخ به این پرسش است
که علمای سعودی را در کدام رتبه از عالمان جای دهیمت محتـوای بـاب دوم گزیـدهای از
فتاوای محمد بـن ابـراهیم آل شـیخ و عبـدالعزیز بـن بـاز اسـت .محتـوای بـاب سـوم نیـز
گزیدهای از فتاوای اعنای لجنة الفتاوی الدائمة ،همچون م حمد بن صالح بن عثیمـین،
صالح بن فوزان و عبدالله بن جبرین است.
مؤلف این کتاب معتقد است راه درمان و عالج جریانهای تندروی اسـالمی مبـارزه بـا
ریشههای آنها است ،نه ق ع شاخهها (ص .)326با ریشههای تندروی و بلـو در هـر کجـا
که باشد باید مبارزه کرد .حال فرقی نمیکند ریشههای بلـو علیـه حـاکم ،مـردم ،مـذهب،
طائفه ،دین ،عرق یا من قه دیگری باشد یا خیر (ص .)06مباحث این کتـاب نیـز در پاسـخ
به این پرسش است که آیا فتاوای عالمان وهابی ،ریشههای افراطیگری و تنـدروی اسـت

 . 1عنوان جذور داعش قراء فی ترا الوهابیة و علماء السعودیة بر روی جلد کتاب و عنـوان نصـیحة لشـباب المسـلمین فـی
کشف بلو العلماء فی المملکة العربیة السعودیة در قسمت شناسنامه و سربرگ صفحاو کتاب آمده است.

گزارشی از کتاب جذور داعش ...

یا خیر .آیا ریشههای فکری افراطیگری و تندروی در داخل است یا آنکه از خارج به داخل
آمده است یا آنکه این فکر امتزاجی از داخل و خارج استت (ص .)03با در نظر گرفتن این
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نکته و نام کتاب و محتوای ابواب دوم و سوم میتوان گفت مؤلف ،فتاوای عالمان وهـابی
را ریشههای بلـو ،تشـدد و افراطیگـری و زمینهسـاز بـروز جریـانهـای افراطـی همچـون
داعش میداند و همین مسئله او را به تألیف و نگار این کتاب واداشته است.
در گزار حاضر ضمن آنکه سعی شده م الب بر حسـب ترتیـب صـفحاو گـزینش و
گزار شود ،گاه اقتنای اختصار ،تقدمبخشیدن به برخی م الب بوده است.
مقدمه کتاب
حسن فرحان در خالل مقدمه کتـاب دربـاره هـدف ،انگیـزه و مخاطبـان کتـاب جیذور
ااعش گفته است:
بیست سالی است که در عربستان به نوشتن ،تألیف ،نصحیت و سـخنرانی مشـغولم،
تنها بدان امید که خداوند قوم مرا به انصاف ،عدل ،علـم و خشـیت هـدایت فرمایـد ،لکـن
پس از آنکه دیدم مردم دین را خریـد و فـرو میکننـد بـه نظـرم رسـید بایـد ایـن فریـاد را
برآورم .البته نمیدانم آیا تکلیفم را ادا میسازد یا خیر! و فریادهـای مـن هـم راه بـه جـایی
َّ َّ
َ
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من این بحث را سالها قبل آماده کرده بودم اما االن نشر آن را الزم دانستم .در ایـن
بحث به اشخاص هجمه نمیکنم .فق به دنبال نقل افکار ،فتـاوا و مـنش افـراد هسـتم.
آنچه مرا وادار به انتشار این بحث کرد این بود که دیدم کنفرانسها و همایشهـا بینتیجـه
است؛ چراکه همه شرکتکنندگان از حاکمان میترسند؛ سخنان خود را سانسور میکنند؛
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این حق جوانان عربستان است که از مذهب کشور و خدعـهها و نـادان نگهداشـتن مـردم
آگاه شوند (ص.)۲
مخاطب این بحث فق جواناناند ،بدان امید که بدانند و بشناسند .جوانان! بـهزودی
خواهید دید که درباره من همه چیز میگویند .به مـن «سـکوالر»« ،لیبـرال»« ،رافنـی»،
«زیدی»« ،جاهل»« ،مریض»« ،مجنون» و دیگر تعبیراو موجـود در منظومـه وهابیـت را
خواهند گفت (ص.)3

حسن فرحان درباره گرایشهای فکری و مذهبی خود چنین آورده است:

بهزودی برای مردم روشن خواهد شد که من از هی یک از مذاهب پیـروی نمـیکنم،
بلکه مذهب من آن چیزی است که از دین خـدا مـیفهمم؛ مـن حتـی اطـالق موجـود در

سخن مقبل بن هادی الوادعی را قبول ندارم .او گفته بود «الل تم ال متذهب لتی اال متا
اف مه من دین الله» .این سخن مقبل الوادعی اطالق ندارد ،بلکـه مـن آنچـه را بـدانم از
دین اسالم است میپذیرم نه م لق آنچه را به عنوان دین اسالم شهرو یافته است؛ البتـه
من آرا و سخنانی دارم که برای احدی ،از آنها سخن نمیگویم (ص.)6

باب اول
عـالم» بـر
م الب این باب همگی در راستای پاسخ به این پرسش است که آیـا تعبیـر « ی
عـالم» را تعریـف
علمای سعودی قابل اطالق است یـا خیـر .حسـن فرحـان نخسـت واژه « ی
میکند و میگوید:

عالم» واژهای است عام و مجمل که گاه به طور م لق و به معنای کسی که از همـه
« ی
علوم م لع است به کار میرود که البته در گذشته و حال چنین کسی را نمیتوان یافت که
بر همه علوم آگاه باشد و گاه برای کسی که به امور شرعی هماننـد فقـه ،حـدیث ،تفسـیر،
عقاید و  ...آگاه است به کار میرود .این نیز در گذشته و حاضر مصـداقی نـدارد و کسـی را
نمیتوان یافت که بر همه علوم احاطه داشته باشد ،چه بسیار در مراجعـه بـه کتـب تـراجم
میبینیم در شرد حال افراد گفتهاند فالنی فقیه هست اما محد نیست یا محد اسـت
اما فقیه نیست .حال اگر موضوعی را با نگاهی تخصـتمحور در دانشـی هماننـد حـدیث
دنبال کنیم خواهیم دید اگر به کسی عالم حدیث گفته شد به معنـای متخصـتبـودن در
همه شاخههای علم حدیث نیست ،حتی اگر به شاخه حفد حدیث مراجعه کنـیم خـواهیم
دید برخی در شاخهای بر دیگران برتری داشتهاند ،مانند آنکه برخی در حفد متون و برخی

حال این پرسش م رد میشود که بر حسـب معیارهـای علمـی گفتـهشـده ،علمـای
عربستان در کجا جای میگیرندت واقعیت آن است که درک و برداشت طـالب ،مسـئوالن

گزارشی از کتاب جذور داعش ...

در اسانید بر دیگران برتری داشتهاند .بـر ایـن اسـاس ،بایـد گفـت اطـالق واژه «علمـا» بـر
علمای عربستان سعودی بر حسب هی یک از معیارهای پیش نیست .البتـه ایـن م لـب
اختصاص به این زمان ندارد و از گذشته تا کنون در میان کشورها و مردمان مختلـف واژه
عالم» بدون معیار و ضاب ه بر افراد اطالق شده است (ص.)32
« ی
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و عموم مردم از واژه «علما» یکسان نیست .برخی میدانند که عالمان عربستان به برخـی
امور آگاهاند و از برخی جاهلاند .در برخی امور اهل انصافاند و در برخی تعصب میورزنـد
و در برخی اهل تقلیدند؛ اما از آنجا که زمان تغییـر کـرده الزم اسـت در بـهکارگیری الفـاظ
دقت بیشتری به کار برد (ص.)30

حسن فرحان برای ضاب همندکردن کاربرد واژه «عـالم» دربـاره عالمـان سـعودی از ده
قید استفاده میکند و در نهایت به این م لب پاسخ میدهـد کـه عالمـان سـعودی در چـه
جایگاهی از این تعریف ضاب همند قرار دارند .قیود دهگانه بهترتیب از این قرارنـد .3 :علمـا
در علـوم شـرعی؛  .2علمـا در فقـه و عقایـد؛  .1علمـای مـذهب حنبلـی؛  .2علمـای عقایـد
مسلمانان؛  .0علمای عقاید اهل سنت؛  .7علمای عقاید سلفیه؛  .6علمای عقایـد حنبلیـه؛
 .۲علمای عقاید حنابله با قرائت ابنتیمیه؛  .3علمای عقایـد حنابلـه بـا قرائـت ابـنتیمیـه و
اضافاو محمد بن عبدالوهاب؛  .34علمای عقاید حنابلـه بـا قرائـت ابـنتیمیـه و اضـافاو
محمد بن عبدالوهاب و دیگر اضافاو.
مؤلف معتقد است گرچه ذهن عموم مردم هنگام استعمال واژه «علما» ،به عالمـان در
علوم شرعی متبادر میشود اما واقعیت آن است که عالمان سعودی از بسیاری امور مرتب
با شر ،مانند رؤیت اهلة ،دموکراسی ،انتخاباو ،گفتوگوی مذاهب و  ...بـیاطال،انـد .در
سالهای اخیر نیز بر همگان روشن شده است که این دسته از علما بسیار کمتر از مردمان
عادی از این دست م الب آ گاهاند (ص .)37اگر قید علما فقه و عقایـد را جـایگزین کنـیم
باز هم دردی دوا نمیشود .زیرا این هم بسـیار وسـیعتر از دایـره علمیـت عالمـان سـعودی
است .طالب بهخوبی میدانند گاه عالمان سعودی به پرسشهای مرتب بـا فقـه و عقیـده
سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

پاسخ نمیدهند و در این باره ما را به مراجعه به اعلم توصیه میکنند .اگر فق قید علمـای
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فقه را در نظر بگیریم الزمها تسل بـر علـم اصـول فقـه و مـذاهب متعـدد فقهـی اهـل
سنت ،شیعه ،و اصول فقه است ،حال آنکه علمای سعودی فق فقه حنبلـی را آموختهانـد
و اطال ،بسیار کمی از سایر مذاهب دارند .بنابراین ،روا نیست آنان را عالم به فقه با چنـین
اطالقی دانست (ص 3۲و .)33

اگر قید «علمای فقه حنبلی» را جایگزین قید پیشین کنـیم بـاز هـم نمیتـوان عالمـان
سعودی را عالم به فقه احمد بن حنبل دانسـت .زیـرا آنـان فقـه احمـد بـن حنبـل را از او و
شاگردانش دریافت نکردهاند ،بلکه از کتب متأخرین ،ماننـد المقنیع و نقلهـای ابـنتیمیـه
دریافت کردهاند .این در حالی است که میزان دقت ابنتیمیه در نقل فتـاوای احمـد محـل
تردید است .ضمنا وی اجتهاداو و آرای خاص و مخالف با احمد بـن حنبـل دارد .از طـرف
دیگر ،بسیاری احمد بن حنبل را از جمله فقها ندانستهاند و او را در شمار عالمان به حدیث
و سنت ذکر کردهاند (ص 33و  .)24قیـد «علمـا در عقایـد مسـلمانان» نیـز دربـاره علمـای
عربستان قابل ان باق نیست .زیرا کلمه «المسلمون» عام است و شامل تمام اهل قبلـه بـا
عقاید فراوان و متنوعشان میشود و کسی از علمای سعودی نمیتواند مدعی احاطه کامل
بر همه این عقاید شود؛ چنانچه کسی چنین ادعایی کند ،علم او از طریق کتابهـای ملـل
و نحل و ردودی است که اهل سنت تألیف کردهاند و با توجه با تخاصمی که میان مذاهب
وجود دارد این دسته از آثار از گزند تحریف ،دستبرد و کم و زیاد کردن در امـان نماندهانـد.
بنابراین ،نمیتوان علمای سعودی را با این قید تعبیر کرد (ص.)22
حال اگر قید «علما در عقاید اهل سنت» را جایگزین کنیم چون عقاید اهل سـنت عـام
است و شامل مذاهب مختلفی همچون سلفیه ،اشاعره ،صوفیه معتدل ،راهرگرایـان و ...
میشود کسی از علمای سعودی نمیتواند مدعی احاطه به عقاید تمام مذاهب اهل سـنت
شود .چنانچه قید «علما در عقاید سلفیه» را لحاظ کنیم با اینکه از قید پیشن دقیقتر است
اما باز هم بر علمای سعودی قابل ان باق نیست .زیرا اشاعره و حنابله هر دو مدعی پیروی

بدینترتیب واژه «سلفیه» دایره وسیع و عامی دارد که علم بدان بـر علمـای سـعودی قابـل
اطالق نیست .نکته جالبی که حسن فرحان بدان تذکر داده ایـن اسـت کـه گرچـه علمـای
سعودی توان اقنا ،و رد مخالفا ن در ادعای پیروی از سلف را ندارند با این حـال بـا مسـائل
نوپدیدی که در میان سلف مسبوق به سابقه نبوده دیگران را تکفیر میکنند (ص.)23

گزارشی از کتاب جذور داعش ...

از مرام و مذهب سلف بودند ،گرچه حنابله بـر اشـاعره چیـره شـدند .همـه مـذاهب خـود را
مدعی پیروی از سلف خـویش و دیگـران را مخالفـان رفتـاری و بـاوری بـا سـلف میداننـد.
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هفتمین قید «عالمان به عقاید حنبلی» است .واقعیت آن است که عالمان سعودی ،تـا
حدودی پیرو فقه حنبلیانـد ،امـا در پیـروی از عقایـد وی بایـد گفـت آنـان در واقـع پیـروان
مدرسه ابنتیمیهاند (ص .)13هشتمین قید پیروان عقایـد حنبلـی ابنتیمیـهای اسـت ،امـا
باید توجه داشت که حنابله دو طیف بودند؛ گروهی همانند ابنالجوزی متمایل و قریـب بـه
اشاعره و اهل تأویل صفاو خبریه و تنزیه باریتعالی از جسمانیت بودند و گروهـی هماننـد
عبدالله بن احمد ،مروزی و دارمی ،به کرامیه نزدیکاند .این دو گروه ،علیربـم مخـالفتی
که با هم دارند ،در تصوف و فقه متفقاند .ابنتیمیه مسلک گروه دوم را برگزید اما تصوف و
مسئله قبور ،دو مخالفت و وجه مفارق بزرگ ابنتیمیه با دو گروه پیشین است .ابنتیمیه با
گروه نخست فق در فقه و با گروه دوم در فقه و صـفاو خبریـه اتفـاق نظـر دارد (ص.)10
واقعیــت آن اســت کــه در زمــان ابــنالجــوزی عالمــان حنبلــی در اختالفــاو یکــدیگر را
«بدعتگذار» میخواندند و در زمان ابنتیمیه «مشرک»؛ و در زمان محمد بن عبدالوهاب
به بهانه کفر جلی یکدیگر را تکفیر میکنند (ص.)12
نهمین قیـد «علمـا در عقیـده وهابیـت» اسـت؛ چراکـه محمـد بـن عبـدالوهاب عقایـد
ابنتیمیه را برگزید و بر آن افزود .امـا از آنجـا کـه علمـای پـس از محمـد بـن عبـدالوهاب
اضافاتی بر این آیین داشتهاند پس باید به دنبال دهمـین قیـد «علمـای در مـذهب حنبلـی
وهابی سعودی» رفت .واقعیت آن است که عالمان سعودی پس از جنگ دوم خلیر فارس

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

(حمله صدام به کویت در سال  3234ه.ق ).در منش و رفتار خود تغییراتی دادند .آنان باید
میان فتاوای تند و شدید ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و تسـاهل و اعتـدال در مسـائل
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سیاسی همچون تکفیر دولت و ملتهای مسلمان ،و جواز صلح بـا یهـود جمـع میکردنـد.
این کار سادهای نبود .از طرفی کتب و آثار ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب مصادر تکفیـر
بود و از طرف دیگر مصالح سیاسی مقتنی تسامح و تساهل بود (ص .)21مؤلف در پایـان
باب گفته است در نهایت مجامله و تعارف باید گفت کسانی کـه در کشـور مـا علمـا خوانـده
میشوند فق عالم یک مذهبانـد ،امـا هـی گـاه نمیتـوان آنـان را علمـای اسـالم خوانـد
(ص.)22

مؤلف در خالل مقدمه این نکته جالب را بیـان کـرده اسـت کـه امـروزه اگـر اصـ الد
سلفیه جهادی را میشنوید منظور برآمدگان از کتـب ابـنتیمیـه و محمـد بـن عبـدالوهاب
است نه نووی و ابنحجر عسقالنی (ص .)27این نکته از آن جهت مهم است که برخی از
پیروان وهابیت میکوشند هر گونه تأثیرپذیری سلفیان جهـادی از ابـنتیمیـه و محمـد بـن
عبدالوهاب را نفی کنند و آنان را مبرا بدانند.
باب دوم
مؤلف در این باب ،ابتدا شیخ محمد بـن ابـراهیم آل شـیخ را معرفـی میکنـد و ضـمن
بیان جایگاه وی در عربستان میگوید:
شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ اولین مفتی رسمی حکومت سعودی ،ملقب به مفتی
اکبـر و دارای مناصـب متعــددی همچـون ریاســت مؤسسـاو علمــی ،مـدارس دختــران،
مجلس قناء اعلی ،هیئت امر به معروف و نهی از منکر ،راب ة العالم االسالمیة ،و هیئت
کبار علماء بوده است .بسیاری از عالمان مبرز وهـابی هماننـد بـنبـاز ،ابـنحمیـد ،حمـود
العقـالء ،زیـد الفیـاض ،ابنبصـون ،صـالح اللحیـدان ،عبداللـه المسـعری ،ابـنجبــرین،
ابنمنیـع ،قرعــاوی ،یوسـف الوابــل ،ابن دهـیش ،فــالح الدوسـری ،و محمــد بـن عــود از
شاگردان شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ بودهاند و بدان مباهاو میکنند (ص.)04

در ادامه مینویسد:
فتاوی و رسائل محمد بن ابراهیم را محمد بـن عبـدالرحمن بـن قاسـم در  31مجلـد
جمعآوری و ترتیبگذاری کرده و با دستور و هزینه ملک فیصـل منتشـر شـده اسـت .مـن
تمام فتاوای این کتاب را م العه کردم و فواید زیادی در آن یافتم ،اما تندروی و تعصـب بـر
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بسیاری از فتاوا سایه انداخته بود و دیـده میشـد .ایـن فتـاوای افراطـی از منـابع فکـری و
مرجع تندروان شده است .مثال بعید نیست «ابو محمد عصام مقدسی» نویسـنده دو کتـاب
الکواشف الجلیة فی کفر الدولة السعوایة و ملیة ابیراهیم از فتـاوای تنـد شـیخ محمـد بـن
ابراهیم بهره برده باشد (ص 04و  .)03بنابراین ،ما به بررسی فتاوای تند و پرتعصـب شـیخ
محمد بن ابراهیم میپردازیم و برخی از آنها را گزار میکنیم (ص.)03
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مؤلــف پــس از م العــه فتــاوا و رســائل محمــد بــن ابــراهیم آل شــیخ ،تنــدرویها و
تعصبورزیهای وی را تحت عنوان بلو در عقاید بیان کرده است .وی برای م الـب ذیـل
«بلو در عقاید» دو محور ،یکی بلو در تکفیر با  23شاهد و دیگـری بلـو در احکـام ،بـا 10
شاهد ،بیان کرده است.
غلو و شتاب در تکفیر
مؤلف در این بخش فتاوا و قنایای متعددی را از محمد بن ابـراهیم نقـل میکنـد کـه
همگی حکایت از تنگنظری وی و تنییق دایره مسـلمانان و حصـر آن در دایـره وهابیـت
دارد؛ چراکــه محمــد بــن ابــراهیم آل شــیخ بارهــا بــه کفــر ،ضــاللت ،ســفاهت ،حرمــت
نمازخواندن پشت سر مسلمانان و حرمت خوردن ذبیحه آنـان حکـم کـرده اسـت .مـثال در
فتاوای وی آمده است 1بیشتر مسلمانان فق اسما مسلماناند اما حقیقتا کافرند (ص)02؛
کشورها و شهرهای مسلمان که در آن قوانین بیراسالمی حـاکم اسـت ،بـالد کفـر اسـت.
حسن فرحان معتقد است این سخن محمد بـن ابـراهیم بسـیار شـدیدتر از سـخن القاعـده
است؛ چرا که القاعده فق حکومتهای مبتنی بر قوانین بیراسالمی را کافر میدانـد ،امـا
جناب مفتی عالوه بر حکومتها ،تمـام اهـل بلـد و کشـور را کـافر دانسـته اسـت .بـر ایـن
اساس ،کشورهای مصر ،سوریه ،مغرب ،تونس ،الجزایر ،ایران ،سودان ،فلس ین ،یمـن،
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پاکستان و دیگر کشورها همگی بالد کفرند و نماز ،روزه ،حر و دیگر شعائر دلیل بر اسـالم
این دسته از مسلمانان نیست (ص 02و .)01
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در یکی از فتاوای مفتی آمده است مردی به نام ابراهیم بن یوسف نبهانی نـزد محمـد
بن ابراهیم رفته و به آیین وهابیت درآمده است .محمد بن ابراهیم در این باره گفته اسـت:
«حرض لدینا ابراهیم بن یوسف النبهانی راغبا فی اعتناق الدین االسالمی والدخول فیاه؛ ابـراهیم
بن یوسف نبهانی نزد ما حاضر شد در حالی که مایل به گرویـدن بـه دیـن اسـالم بـود» .بـا
 .1نمونه هایی که مؤلف گرد آورده بسیار مفید و خواندنی است که ضواب و محدودیتهای نگار  ،مانع از گزار تمـامی آن
است.

آنکه نام این شخت حکایت از مسلمان بودن وی پیش از حنـور نـزد محمـد بـن ابـراهیم
دارد و پدر شخت حاضر از جمله معروفین در جهان اسالم است ،با این حال جناب مفتی
وی را تا پیش از حنور نزد خویش بیرمسلمان دانسته و او را به اقرار به شهادتین ،طهارو
و نماز وا داشته است .بدینترتیب از نظر شیخ فق آنـان کـه بـه کـیش وهابیـت درآمدهانـد
مسلماناند و البیر (ص 00و .)07
در یکی از فتاوا آمده است یکی از وزرای عربسـتان در نامـهای بـه شـیخ نوشـته اسـت
خانمی در آ مریکا نزد امام جماعت یکی از مساجد رفتـه و بـه دیـن اسـالم درآمـده و بـدون
همراهداشتن محرم قصد بهجاآوردن حر دارد .آیا میتواند یا خیرت شیخ محمد بن ابـراهیم
در پاسخ به این پرسش گفته است« :الزم است این نکته را تذکر دهـیم کـه صـرف ادعـای
اسالم کافی نیست ،بلکه باید اسالم آوردن وی نزد حاکم شر ،به نحو شرعی ثابـت شـود و
این امام جماعت نزد ما معروف و شـناختهشـده نیسـت» .حسـن فرحـان پـس از ذکـر ایـن
سخن محمد بن ابراهیم گفته است :آیا در آ مریکـا حـاکم شـرعی وجـود داردت واقعیـت آن
است که محمد بن ابراهیم درصدد بیان این نکته بوده است که باید اقرار نزد حـاکم شـر،
حنبلی وهابی رخ دهد تا بتوانیم از اسالمآوردن وی اطمینان بیابیم .اگـر وهابیـان صـاحب
تمام قدرو در عربستان بودند تمام مسـلمانان ،بـه جـز وهابیـان ،را از حـر منـع و محـروم
میکردند (ص 07و .)06
حسن بن فرحان معتقد است وجود روحیـه قبیلـهگرایی و تعصـبورزی بـه آن ،یکـی از
ویژگیهای مشهود در آثار و فتاوای محمد بن ابـراهیم اسـت .ایـن م لـب را عمـوم مـردم

مدینه بدگماناند و اسالم مردم نجد را ثابت و محکم میدانند .گاه این م لـب را بـه زبـان
میآورند و میگویند :دیـن اسـالم دیـن اهـل مکـه! حـال کـه آنـان اهـل مکـه و مدینـه را
مسلمان نمیدانند پس بدا به حال دیگر مسلمانان .عالمان وهابی ساکنان من قه شـرقی،
حجاز و من قه جنوبی را به دلیل حنور و سکونت اهل سنت شافعی ،اهل سنت صـوفی،
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عربستان دریافتهاند که علمای وهابیت ،بیر از شیخ بنباز ،مردم سایر مناطق را مـذموم و
سفیه میدانند و کسی نمیتواند بدان تجاهل کند .عالمان وهابی به اسـالم مـردم مکـه و
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اشــاعره و شــیعیان مــذمت ،تبــدیع و گــاه تکفیــر کردهانــد (ص 61و  62و  60و  .)67در
نمونهای دیگر ،یکی از اهالی حجاز در نامهای از محمد بن ابراهیم پرسیده است :شخت
مسلمانی که دین فرد مسلمانی را سب و دشنام گفته اسـت چـه حکمـی داردت محمـد بـن
ابراهیم در پاسخ گفته است « :البته ارتداد این شخت برای ما معلوم نشد؛ چرا که شـخت
سبکننده اسالم آن شخت را سب گفتـه ،امـا اسـالم م لـق را متعـرض نشـده اسـت .از
این رو ممکن است دینداری ناقت آن فرد را قصد کرده باشد و چـون شـبهاو مـانع احـراز
حدودند پس آن شخت مرتد نیست» .جالب آنکـه ایـن مسـئله در من قـه جیـزان نیـز رخ
داده و فردی از حجاز همین مسئ له را از مفتـی محمـد بـن ابـراهیم پرسـیده و او در پاسـخ
گفته است« :راهر آن است که سبکننده دین اسـالم را قصـد کـرده و سـب دیـن ارتـداد
است» .شاید ابتداء تناقض میان دو سخن نمایان باشد اما واقعیت آن است که سر تفـاوو
پاسخها به محل سکونت پرسشکنندگان باز میگردد .از آنجا که شـخت نخسـت سـاکن
حجاز بود و برخی از اهالی حجاز چندان دل در گرو وهابیت نداشته و ندارند مفتی محملی
برای حکم به عدم ارتداد یافت ،اما اهالی جیزان متصلبان در وهابیتاند و وجهی در عـدم
ارتداد نیافت .بدینترتیب محمد بن ابـراهیم فقـ وهابیـان را مسـلمان میدانـد (ص 06و
.)0۲
حسن فرحان دیدگاه تند محمد بن ابراهیم درباره مذاهب مختلف اهل سنت را از میان
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فتاوای وی استخراج کرده است .محمد بن ابراهیم معتقـد اسـت اباضـیه بـدعتگذارنـد و
اشاعره فاسق (ص .)74لذا نمیتوان به آنها اقتـدا کـرد (ص .)۲3شـافعیان قبرپرسـتاند.
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شهادو هی یک از این سه طایفه پذیرفتنی نیست .حنفیهای متـأخر در بـدعتهـا بـرق
شــدهاند  ،کســانی کــه قائــل بــه جهــر بــه نیــت در نمــاز باشــند ،هماننــد بیشــتر شــافعیان،
واجبالقتلانــد (ص .)74شــیعیان مرتــد و مشــرکاند و نبایــد بــه شــیعیان من قــه احســاء
عربستان اجازه ساخت یا تعمیر مسجد داده شود .آنان حق داشتن محکمه خـاص ندارنـد.
شیعیان نباید به عنوان مدرس ،حتی مـدرس دروس بیردینـی تعیـین شـوند .وی حتـی بـه
لزوم جدایی مرد سنی از زن شیعه فتوا داده است (ص 73و  .)72همچنین ،تبرک ،عکوف

نزد قبور و خرید و فرو

نخهای پرده کعبه همگی از نظر محمد بن ابراهیم شـرک اسـت

(ص 72و .)70
قریب به بیسـت سـال اسـت کـه پارچـهای کـه روی قبـر م هـر پیـامبر اکـرم  را
پوشانده تعویض نشده است .دولت سعودی بیست سال پیش وقتـی ایـن پارچـه را تعـویض
کرد با برآشفتگی و اعتراض بسیاری از علمای سعودی مواجه شد .از اینرو دیگر این پارچه
را تعویض نکرد .محمد بن ابراهیم در فتوایی پوشاندن قبور انبیا و صالحان را بدعتی شنیع
و منکر دانسته و این سخن را به ائمه اهل سـنت نیـز نسـبت داده اسـت .رـاهرا ایـن فتـوا
منجر به برداشتن پوششهای پارچههای اطراف قبر م هـر از سـوی دولـت سـعودی شـد
(ص 76و .)7۲
حسن فرحان دیدگاه محمد بن ابراهیم را درباره اهل بیت بررسی میکند .از نکاو
در خور توجه آنکه حسن فرحان از تعبیر «النصب» به معنای ناصبیگری ،برای عنوان این
م لــب بهــره بــرده و نصــب را بــه معنــای انحــراف و جفــا در حــق پیــامبر اکــرم و
اهل بیت ایشان دانسته است .حسن فرحان معتقد است محمـد بـن ابـراهیم و دیگـر
علمای وهابی گاه به پیامبر و اهل بیت ایشان جفـا کردهانـد (ص 63و  .)۲4البتـه
حسن فرحان در پاورقی صفحه  346گفته است حدیث بدیر در فنل علی بن ابـی طالـب
حدیثی صحیح است که برخـی از عالمـان حـدیث ،هماننـد البـانی ،بـه تـواتر و صـحت آن
تصریح کردهاند .البته برخی از ناصـبیها (اصـحاب جفـا در حـق اهـل بیـت )هماننـد
ابن تیمیه و برخی از وهابیان این حدیث را تنعیف میکنند.

علی ربم ادعای وهابیان مبنی بر تسامح مذهبی با دیگـر مـذاهب فقهـی اهـل سـنت
(شافعی ،مـالکی و حنفـی) ،ایـن م لـب در فتـاوا دیـده نمیشـود .حتـی اگـر پیـروان ایـن
مذاهب در عقیده پیرو وهابیان شوند باز هم وهابیان از سر تسامح بـا آنـان رفتـار نخواهنـد
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غلو در احکام
حسن بن فرحان در ابتدای این بخش از باب مقدمه به نکته مهمی تـذکر داده و گفتـه
است:
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کرد؛ مثال شیخ محمد بن ابراهیم عالمی مبسـوطالیـد از سـوی دولـت بـود .وی شـافعیان
لیث را از بهجاآوردن قنوو در نماز صبح منع کرد و زیدیهای جنـوب را از دسـتیـابی بـه
قناوو محروم ساخت (ص.)۲2

مؤلف سپس به زیادهرویهای محمد بن ابـراهیم در احکـام اشـاره میکنـد ،از جملـه:
ساخت حمام حرام است .زیرا ضرر آن بیش از نفعش است .فقـ ذبیحـه وهابیهـا حـالل
است (ص .)۲1نقاشی و تصویرگری از گناهان کبیـره اسـت .نمـاز جماعـت بـر هـر فـردی
واجب است (ص .)۲6اقتدا کردن به استعمالکننده دخانیـاو جـایز نیسـت .اهـدای خـون
حرام است (ص .)۲6خرید و فرو تصاویر ،تلویزیون و رادیو حـرام اسـت (ص ۲3و .)34
استعمالکننده دخانیاو فاسق است و شهادتش مردود (ص.)32
حســن بــن فرحــان معتقــد اســت شــیخ محمــد ب ـن ابــراهیم بــا متــون و عبــاراو علمــا
عباراو علمای وهـابی و
مواجههای دوگانه داشته است .شیخ محمد بن ابراهیم ،هر گاه با
ی

حنبلی (همطیف خود) مواجه میشـود در توجیـه و تأویـل آنهـا میکوشـد .هـر گـاه فـردی
وهابی یا حنبلی رفتاری را انجام میدهد که بر حسب فتوای شیخ محمد بن ابراهیم بدعت
یا شرک است وی در صدد توجیه آن برمیآید ،امـا وقتـی بـا عبـاراو یـا رفتارهـای عالمـان
دیگر مذاهب روبهرو میشود بدون هی تالشی ،عبارو را رد و انکار میکند .حسن فرحان
هفده نمونه از تناقضگوییها و رفتارهای دوگانه محمد بـن ابـراهیم را جمـعآوری ،و ذیـل
عنوان «تناقناو ابنابراهیم» بیان کرده است (ص .)31مثال شیخ محمد بـن ابـراهیم در
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عربستان به مفتی اکبر ملقب شد .شخصی از شیخ محمد بن ابراهیم پرسید :آیا استعمال
محمد بـن ابـراهیم جـایز اسـتت وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش از روایـاو یـا سـلف دلیلـی
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نمیآورد .فق میگوید چون این لفد به قصد تفنـیل م لـق و مخالفـت بـا بزرگتربـودن
خدا به کار نمیرود و از طرف دیگر احناف نیز از لقب امـام اعظـم بـرای ابوحنیفـه اسـتفاده
میکنند پس استعمال این لقب اشکالی ندارد .نکته مهم آنجا اسـت کـه شـیخ محمـد بـن
ابراهیم اکنون به عمل احناف استدالل کرده است ،اما وقتی صـوفیان بـا همـین من ـق،
القابی را برای رسول خدا به کار میبرند که در قرآن و سنت نیامـده اسـت ،آنهـا را رد و

انکار میکند .مؤلف میگوید چگونه است که وقتی سایر مذاهب بـر من ـق شـما میرونـد
کارشان شرک یا ذریعه به شرک است ،اما وقتـی عالمـان حنبلـی بـر من ـق شـما میرونـد
کارشان بالاشکال است (ص 30و  .)37یا در نمونه دیگر شـیخ محمـد بـن ابـراهیم گفتـه
است بهتر اسـت از گفـتن تعبیـر «سـیدنا محمـد» پرهیـز کـرد .ایـن در حـالی اسـت کـه بـا
استعمال تعبیر «مفتی اکبـر» بـرای خـود و تعبیـر «جاللاة امللاا املعظام» بـرای پادشـاه
عربستان مخالفتی نکرده است (ص 37و .)33
گرچه حسن بن فرحان تاکنون به تندرویهای محمد بن ابراهیم اشاره کرده اما وی در
اقدامی منصفانه  22نمونه از فتاوای ایجابی و اعتدالی محمد بـن ابـراهیم را ذیـل عنـوان
«اجیابیات الشیخ حممد بن ابراهیم» جمع و بیان کرده اسـت (ص .)342از جملـه :همـه علـم
من ق باطل نیست ،بلکه در آن م الب حق و درستی نیز هسـت و ابنتیمیـه و ابـنقـیم و
اشعری نیز در هنگام نیاز از آن استفاده میکردند (ص .)341ذبـح در کنـار قبـر اگـر بـرای
تقرب به خداوند باشد فق معصیت است و اگر برای تقرب به صاحب قبر باشد شرک اکبـر
است (ص .)341اگر خبر واحد محفوف به قرائن شود علمآور خواهد بود.
حسن فرحان میگوید نظر بیشتر سلفیهای معاصر برخالف شیخ محمـد بـن ابـراهیم
است (ص .)342شیخ محمد بن ابراهیم حدیث «اصحابی کـالنجوم» را ضـعیف و مـردود
دانسته و گفته است هر گاه قول دو صحابی با هم تعارض کنند ناچار سـخن یکـی هـدایت
است و دیگری هدایت نیست (ص .)342کسی که صحابه را سـب کنـد تکفیـر نمیشـود.
حسن فرحان در ادامه این م لب گفته است صدور ایـن حکـم اعتـدالی از عـالمی وهـابی

ولید بن عقبه را به دلیل نزول آیه نبأ و بیان فسق او ،سب میگفتند (ص .)340محمد بـن
ابراهیم با آنکه بارها از اهل بیت  منحـرف شـده و سـخنان نادرسـتی گفتـه اسـت ،در
جایی میگوید« :جیب حمبة اه ،بیت حمبة زائدة علی غریهم من املسالمن؛ بـر مسـلمانان واجـب
است اهل بیت را دوست داشته باشند ،البته میزان این محبت و دوستداشتن بایـد بـیش
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حقیقتا عجیب است؛ حقیقت آن است که اگر صحابی ،فاضل باشد سب او معصیت اسـت
و اگر فاسق باشد سب او مکروه یا مباد است؛ چرا که در تاریخ آمده است برخـی از سـلف،
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بودن ابـنجریـر طبـری بـه دلیـل نگـار
از محبـت بـه دیگـران باشـد» (ص .)347شـیعه ی

رسالهای در باب حدیث بدیر به حدی نیست که او را مبتد ،بدانیم (ص .)346حنابله بارها
به احادیث بیرمشـهور اسـتدالل کردهانـد (ص .)346شـیخ محمـد بـن ابـراهیم شـهادو
اشاعره را نمیپذیرفت و ذبیحه آنان را نمیخورد ،اما این واقعیت را پذیرفته بـود کـه بیشـتر
پیروان چهار مـذهب فقهـی اهـل سـنت ،اشـعریالعقیـد هسـتند (ص .)34۲محمـد بـن
سعی زنان و مردان در مراسم حر مخالفت کرد (ص.)34۲
ابراهیم با جداسازی محل ی
مؤلف در ادامه ذیل عنوان «سیاسة ابن ابراهیم» به دنبال پاسخ بـه ایـن پرسـش اسـت

که آیا شیخ محمد بـن ابـراهیم سیاسـی بـود .آیـا بـا فتـاوا و اقـداماتش ،اهـداف سیاسـی و
راهبردی خاصی را دنبال میکردت آیا او به دنبال حاکمکردن وهابیت بـر امـور کشـور بـودت
حقیقت آن است که هر کس فتواهای شیخ محمد بن ابراهیم را بخواند و از تال او برای
تأسیس تشکیالو و سازمانهای مختلف مذهبی ،همانند سازمان هیئت امر بـه معـروف،
سازمان قناء و سازمان دعوو آ گاه شود ،بـه سیاسـیبـودن کارهـای وی پـی خواهـد بـرد
(ص .)343شیخ محمد بن ابراهیم با فتاوایش در مسـائل حکـومتی دخالـت میکـرد .ایـن
دخالت گاه محدود به امور سیاسی داخلـی اسـت و گـاه شـامل امـور سیاسـی خـارجی نیـز
میشد .حسن فرحان از باب نمونه  32نمونه از اقداماو و فتـاوای محمـد بـن ابـراهیم در
امور سیاسی را بیان کـرده اسـت کـه البتـه از بـاب نمونـه و رعایـت اختصـار برخـی را ذکـر
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میکنیم :حکومت جمهوری و ریاست جمهوری ،بیرشرعی و باطـل اسـت .زیـرا بـرخالف
شریعت و رو صحابه و مسلمانان اسـت .چنـین شـیوه حکـومتی فرنگـی و بربـی اسـت
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(ص)343؛ او در فتوای دیگری گفته است تحیتگفتن و سالمدادن بـه شـیوه نظامیهـا،
بدینگونه که هنگام تحیت ،دست را روی پیشانی قرار میدهنـد ،شـرک اسـت (ص.)343
برگزاری جشن روز ملی بدعت است (ص .)332قرار دادن یـک روز بـه عنـوان روز نظافـت
بدعت است (ص.)332
یکی از سیاستهای محمد بن ابراهیم بهرهبردن از فرصتها بود .زمانی که عربستان
به عقبماندگی و واپس گرایی شهرو یافتـه بـود شـیخ محمـد بـن ابـراهیم از ایـن فرصـت

استفاده کرد و به بهانه زدودن این اتهام ،با کمکهای مـالی دولـت ،مـدارس و مؤسسـاو
علمی متعددی را تأسیس کرد (ص .)334شیخ محمد بن ابراهیم کوشید مؤسساو دینـی
را به گونهای پایهریزی کند که دولت نتواند در امور آن دخالت کند .مثال ساختار هیئت امر
به معروف و نهی از منکر را به گونهای طراحی کرد که بزرگان هیئت امر به معروف و نهـی
از منکر خدشهپذیر نباشند و هیئت مرجع و عالیترین نهاد تعیین مجازاو عامالن به منکر
باشند (ص 334و .)333
محمد بن ابراهیم معتقد بود دلیل جنگ و قتال با کفار ،کفر آنان است ،حربیبـودن و
سرکشی کفار ،علت قتال با آنان نیست؛ حال آنکه بر حسـب آیـه  334سـوره بقـره قتـال بـا
کفار مشروط به تعدی و سرکشی آنان است (ص.)331
حسن فرحان در پایان این بحـث (دوازدهمـین نمونـه) گفتـه اسـت :شـیخ محمـد بـن
ابراهیم به فکر اخوانالتوحید و بن باز به فکر جماعت جهیمانی نزدیک بود .هنگام م العه
فتــاوای محمــد بــن ابــراهیم ،ایــن پرســش بــه ذهــنم خ ــور کــرد کــه چــه فرقــی میــان
اخوانالتوحید و محمد بن ابراهیم هست؛ چرا که شیخ محمد بن ابراهیم در گفتار بـا آنـان
رقیق و مالیم است و اخوانالتوحیدیها بیشتر فتاوای شیخ محمد بن ابراهیم را گرفتهاند.
تنها فرق میان وی و اخوانیها در این است که اخوانالتوحید دست به شور زد و محمد
بن ابراهیم با این کار مخالف بود (ص 332و .)330
فتاوا وآرای دومین مفتی عربستان ،شیخ بنباز
بنباز مشهورترین مفتی وهابیت است و قابلیت تأثیرگذاری بینظیری در میان وهابیان
داشــت .آ گــاهی از فتــاوا و آرای بنبــاز بــه دو دلیــل الزم اســت :اول آنکــه وی بــه عنــوان

دلیلی بر شاگردان و همشاگردیهای تندرو و افراطی بنباز یافتهایم و اگـر پـس از بررسـی
فتاوای او بلو و تندروی بنباز به دست آمـد دلیـل و دسـتاویزی بـرای تنـدروان وهـابی بـه
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عالم وهابی در میان پیروان وهابیت شهرو یافته است؛ دلیـل دوم
معتدلترین و عالمترین ی
آنکه اگر پس از بررسی فتاوای بنباز  ،اعتدال او به دست آمد در ایـن صـورو مـا حجـت و
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دست آمده است .در این صـورو ،مفتیـان پیشـین و کنـونی وهابیـت دیگـر نمیتواننـد بـه
سخنان این دسته از تندروان خرده بگیرند 1.زیـرا خـردهگـرفتن بـر ایـن دسـته از تنـدروان،
خردهگیری بر بنباز است (ص 330و .)337
دهها کتاب ،صدها مقاله و هزاران فتوا از بنباز بـه جـا مانـده اسـت .محمـد بـن سـعد
الشویعر فتاوای بنباز را در  27جلد در کتابی با عنوان مجموع فتیاوی بینبیاز جمـعآوری و
منتشر کرده است 3 .جلد از این مجموعه با عنوان «التوحید و ما یلحـق بـه» در خصـوص
عقاید است .حسن فرحان ،فتاوای بنبـاز را بـا اسـتفاده از ایـن کتـاب بررسـی کـرده اسـت
(ص.)333
حسن فرحان معتقد است یکی از جدیترین اشکالهای بنباز و دیگر وهابیان ،تبـدیل
مسائل فقهی به مسائل اعتقادی است .بسیاری از مسـائلی کـه در بخـش اعتقـادی کتـاب
مجموع فتاوی بنبیاز آمـده اسـت از جـنس مسـائل اعتقـادی نیسـت .مـثال ارکـان اسـالم
علی ربم اهمیتی که دارند ارتباطی با توحید ندارند .زیرا توحید به معنای شناخت وحـدانیت
باری تعالی و استحقاق خداوند برای عبادو است و این معنا رب ی به ارکان اسـالم نـدارد،
مگر با واس ههای بعیده .دیگر آنکه در مجلـداو توحیـد ،بـهکراو میتـوان امـور فقهـی،
اختالفی ،اقتصادی و  ...را یافت که ارتباطی با مسئله توحید ندارند .مثال مسائلی همچون
نقاشیکردن ،بنا  ،تراشیدن ریش ،احتفال به مولد النبی از جملـه مسـائل پرتکـراری اسـت

سال پنجم ،پاییز  ،1394شماره 19

که در بخش توحید کتاب مجموع فتاوی بنباز آمده است .این مسئله ابتـدا سـاده بـه نظـر
میرسد و کسانی که از منش علمی سلفیهای نجـدی در مسـائل توحیـد بیاطال،انـد بـه
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اهمیت آن واقف نیستند .سلفیهای نجدی خیلی ساده و آسان ،اختالفاو فقهـی خـود بـا
مخالفانشان را به مباحث اعتقادی و توحید رب میدهند تا از ایـن طریـق بتواننـد مخـالف
سـر دراز دارد و هـر کـس کتـب عقایـد
خود را مشرک یا بدعتگذار بخوانند .اما ایـن قصـه ی
قدیمی و جدید را خوانده باشد از آن اگاه است (ص.)324
 .1البته آن دسته از فتاوای تندروان که با فتاوای بنباز م ابق است مقصود است نه همه فتاوا.

حسن فرحان گفته است با آنکه بنباز با احتفـال بـه مولـدالنبی مخـالف اسـت ،امـا در
مراسمی که به مناسبت هفته محمد بن عبدالوهاب برگزار شـده بـود حاضـر شـد و دربـاره
سیره محمد بن عبدالوهاب سخنرانی کرد .حـال آنکـه برگـزاری مراسـم احتفـال بـه مولـد
پیامبر همانند مراسمهای هفته محمد بن عبدالوهاب است و این فرقگذاری میان پیـامبر
اکرم و محمد بن عبدالوهاب بیمعنا است (ص.)321
حسن فرحان در ادامه مصادیق متعددی از مسائل مختلـف سیاسـی ،دعـوو و تبلیـغ،
مواعد و نصایح ،ردود و مقاالو ،موضوعاو فرهنگی ،علمـی ،مسـائل نوپدیـد ،و جهـاد را
بیــان کــرده کــه همگــی در بخ ـش عقیــده توحیــد از مجمییوع فتییاوی بنبییاز آمــده اســت
(ص.)314-321
مؤلف به نمونههایی از فتـاوای افراطـی بـنبـاز اشـاره کـرده اسـت :شخصـی از اینکـه
تندروان والء و عالقهمندی به وطن را کفر و شـرک دانسـتهاند گلـه کـرده اسـت؛ بنبـاز از
سخن تندروان دفا ،کرده و گفته است :ای بسا وطـن او بیراسـالمی باشـد .پـس در ایـن
صورو چگونه ممکن است او وطنش را دوست داشته باشـد .حسـن فرحـان معتقـد اسـت
این سخن بـنبـاز از آنرو مهـم اسـت کـه مستمسـک گروههـای مختلـف مسـلمان بـرای
بیراســالمی و وثنیدانســتن وطنهایشــان خواهــد شــد .بــر ایــن اســاس ،مرتب دانســتن
تندرویها در جهان با فتاوای مفتیان سـعودی م لـب بریبـی نیسـت (ص .)313تصـفیق
کاری شبیه به کفار است و از مظاهر جاهلیت به شمار میآید (ص .)312گفتن «صادق ا

العظیم» در هنگام پایان قرائت قرآن بدعت است (ص .)312مصافحهکـردن پـس از پایـان
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نماز بدعت است (ص .)312زمین کروی نیست و کسانی که به کرویبودن زمین معتقدند
از ملت و دین اسالم خارجاند (ص.)312
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فتاوا و آرای بقیه علمای سعودی
تا کنون فتاوای شیخ محمد بن ابراهیم و بنباز بررسی شد .حال به بررسی فتاوای دیگر
عالمان عربستان اعم از اعنای لجنة افتـاء 1،و داعیـان 2مـیپـردازیم .دو طیـف نـامبـرده
همگی در ساحتهای فتوا ،دعوو و حرکت ،مبتال به بلو ،تندروی و خدعه هستند ،اما به
دو تن از داعیان به نامهای سلمان العود و عائض القرنی میتوان امیدوار بود ،اما امیـدی
به بازگشت شیخ سفر الحوالی و ناصر العمر به راه حق نیست .زیرا سفر الحـوالی بـهشـدو
وامدار ابنتیمیه است و هر که تا بدین حد به ابـنتیمیـه تعلـق و وابسـتگی یابـد از هـدایت
باریتعالی محروم خواهد شد ،اما ناصر العمر اصال اهلیت بحثکردن نـدارد و چهبسـا نـزد
خداوند معذور باشد (ص.)312
حسن فرحان ،فتاوای این دسته از علما را که در بیش از  144مجلد ،کتـاب و تألیفـاو
منتشر شده ،بررسی کرده و نمونههایی از افراط آنان را گـزینش کـرده اسـت .حجـم بسـیار
زیادی از این آثار َصرف بیان فتاوای تکراری شده است و اگر این دسته از فتـاوای تکـراری
حذف میشد رسـالهای کوچـک بـرای بیـان آن م الـب کفایـت میکـرد .خالصـه مسـائل
اعتقادی که در این دسته از کتب اعتقادی وهابیان آمده ،این است که مسلمانان همگـی،
به جز ما وهابیان ،از یکی از این دو حال خارج نیستند؛ یـا کافرنـد یـا بـدعتگـذار؛ و بـر مـا
طیـف حاکمـان و مـردم در
وهابیان واجب است آنها را توبه دهیم یـا بـه قتـل برسـانیم .دو ی
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مقابل این سخن میایسـتند .حـاکم موافقـت نمیکنـد؛ عمـوم مـردم هـم از حقیقـت دیـن
بیاطال،ا ند .برای جلب نظر این دو طیف باید در دو جبهه تال کنـیم .بـرای جلـب نظـر
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حاکمان باید با حاکم تعارف و مجامله کنیم و به او بگوییم ما مایه استحکام پایههای قدرو
او خواهیم بود .اگر با ما باشـید بـه شـما خیـر خواهـد رسـید و اگـر مـا را تـرک کنیـد شـر و
گرفتـاری نصـیبتان خواهـد شـد .امـا بـرای بـه دسـت آوردن جبهـه عـوام ،بـا آموز هـای
 . 1ابن عثیمین ،عبدالعزیز آل شیخ ،صالح بن علی بن بصون ،عبدالرزاق عفیفی ،صالح الفوزان ،عبدالله بن جبرین ،عبدالله
بن قعود ،عبدالله بن بدیان ،بکر ابوزید ،عبدالله بن حمید.
 .2حمود التویجری ،سفر الحوالی ،سلمان العود  ،عائض القرنی ،ناصر العمر.

اعتقادی و برحذرداشتن مکرر آنان از رفـتن در مـذاهب دیگـر در خ ابـهها ،فتـاوا و کتـب،
میتوان آنان را به جبهه خود درآورد .این راهبرد کتب اعتقادی عالمان وهابی است کـه در
صفحاو مختلف کتب آنان پخش شده است (ص 317و .)316
حسن فرحان بر این راهبرد وهابیان تعلیقه زده و گفته اسـت مبـدأ و آبـاز ایـن راهبـرد،
تکفیر مسـلمانان اسـت (ص .)316ایـن مسـئله تفـاواو اساسـی تنـدروها بـا سـیره پیـامبر
اکرم است؛ پیامبر اکرم همواره مسلمانبودن اصحابش را به عنوان اصلی کلی پذیرفته
بود ،حال آنکه امروزه بالو و تندروان سعودی افراد مسـلمان را تکفیـر میکننـد و اصـلی
خالف اصل پیامبر جعـل کردهانـد .آنـان بـا رفتـار خـود مـیگوینـد اصـل آن اسـت کـه هـر
مسلمانی مشکوک و متهم به شرک است و خالف این م لب نیازمند دلیل است .وقتی به
آنها گفته میشود اینان نماز مـیخواننـد و روزه میگیرنـد بـالو و تنـدروان ایـن سـخن را
نمیپذیرند .در حالی که پیامبر خود را مکلف به رد تهمت از مسلمانان میدانست این دسته
از تندروان خود را مکلف به رد اسالم از مسلمانان میدانند (ص.)313
باب سوم
باب سوم با عنوان «نامذج و تفصیالت البحث مان الفتااوی واآلراء» از یـک مقدمـه و دو
بخش تشکیل شده اسـت .در بخـش اول از ایـن بـاب 24 ،نمونـه از فتـاوای تنـد وهابیـان
جمعآوری و بیان شده اسـت .در بخـش دوم ۲ ،فتـوا از بـنجبـرین 32 ،فتـوا از صـالح بـن
فوزان 36 ،فتوا از ابنعثیمین به عنوان شاهد و نمونه افراط و تنـدروی آنـان در فتـوا آورده
شده است.

حسن فرحان معتقد است یکی از اشتباهاو دولتهـای عربـی و اسـالمی آن اسـت کـه از
مواد ،ریشهها و منبع تکفیر بیاطال،اند .آنان گمان میکنند مادامی که کتابهای دینی و
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مقدمه باب سوم
در مقدمه چند نکته بیان شده است .آنچه در مقدمه این فصل آمده از این قرار اسـت:
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فتاوای عالمان در دسترس مردم است راه تکفیر مسدود است .البته این پندار بل ی است
و درســت همــان چیــزی اســت کــه تنــدروان میخواهنــد (ص .)321ریشــههای تکفیــر از
مملکت ما رویید و تمام مسلمانان را گرفتار کـرد و از وزانـت ،ارز و جایگـاه کشـور مـا در
جهان اسالم کاست .بنابراین ،بر حکومت واجب است در این باره اقدام کند یا بگوید مـا بـا
محتوای این دسته از فتاوا و کتابها همراهیم و آنها را میپذیریم ،یا آنکه به این دسـته از
عالمان تندرو اجازه برخـورداری از امکانـاو دولتـی را ندهـد (ص .)322کشـتار مسـلمانان
بیگناه در عراق ،پاکستان ،الجزائر و دیگر کشورهای اسالمی ،اسباب و علل فکـری دارد
و اینکه حاکم یا شهروند عربستانی بگوید ما با فتاوای تکفیـری صـادر از جامعـه عربسـتان
مخــالفیم ،مســئولیت را از دو او برنمــیدارد؛ همــانطور کــه اگــر األزهــر مصــر ،مــا
عربستانیها را تکفیر کنـد حکو مـت مصـر در قبـال ایـن رفتـار تنـد األزهـر مسـئول اسـت؛
حکومت ما نیز در قبال فتاوای تکفیـری تنـدروان عربسـتانی مسـئول اسـت .بنـابراین ،بـر
جامعه و دولت واجب است مراقب تندرویهای فکری باشند .جهـل و ضـعف در اسـتدالل
عامل بروز این دسته از فتاوای تکفیری است .اگر عامل تکفیر جهل اسـت بایـد تصـویر
دو ی
صحیح و کامل سایر مسلمانان را به مفتیان و عالمـان نشـان داد تـا ایـن حقیقـت بـر آنـان
معلوم شود و اگر عامل این تندروی ،ضـعف در اسـتدالل اسـت بایـد تفـاووهـای اساسـی
مسلمانان و مشرکان را بهخوبی تبیین کرد و راه گفتوگو میان عالمان مسلمان از مـذاهب
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مختلف را گشود تا این مشکل حل شود (ص.)322
متأ سفانه مشکل عالمان ،مفتیان و طالب دینی ما آن اسـت کـه آنـان بـرای مخالفـان
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فکریشان حق اسالم ،شهروندی ،حرمت جـان و مـال قائـل نیسـتند .ایـن مسـئله مقدمـه
تکفیر و بدعتگذار خواندن دیگران بوده است (ص .)327مهمترین مشکل آن اسـت کـه
فکر داخل مملکت سعودی ،فکری مت رف ،تند و متشدد است .حل این مشـکل در ق ـع
شاخههای تکفیر نیست ،بل که باید ریشه این مشکل را خشکاند (ص.)326
حسن فرحان معتقد است آنچه امروز با نام اسـالم در دسـت مـا اسـت در واقـع اسـالم
حاشیه است نه اسالم واقعی .یکی از مشکالو مهم ما آن است کـه حاشـیههای فراوانـی

گرد اسالم حقیقی قرار گرفتهاند .وهابیـت خـود را اسـالم نـاب و حقیقـی میدانـد .اسـالم
ابنتیمیه آسانتر و مهربانتر از اسالم وهابیت است .اسالم چهار امام مذهب اهـل سـنت
وسیعتر و مهربانتر از اسالم ابنتیمیه اسـت .اسـالم صـحابه نیـز وسـیعتر و مهربـانتر از
اسالم چهار امام مذهب اهل سنت اسـت و اسـالم قـرآن وسـیعتر و مهربانانـهتر از اسـالم
تاریخ و حاشیه است .این م لب بزرگترین ابزار تبلیغی برای دعوو بربیها و شرقیها به
اسالم است .حال که مسلمانان میان اسالم و حاشـیه خلـ کردهانـد بربیهـا حـق دارنـد
میان اسالم و حواشیا

خل کنند (ص 32۲و .)323

بلو و تندروی عالمان سعودی فق به خارج از مملکت سعودی نمیرود ،بلکه ساکنان
عربستان را هم آزردهخاطر کرده اسـت .ایـن گفتمـان تنـد شـهروندان مختلـف عربسـتان،
همانند شیعیان ،صوفیان و لیبرالها را تکفیر میکند و مادامی که گفتمـان تکفیـر ،بـدون
نقد ،گفتوگو و تصـحیح منـاهر بـاقی بمانـد ایـن وضـع نیـز در داخـل بـاقی خواهـد مانـد
(ص.)301
یکی از تناقناو مدرسه وهابیت آن است که آنچه را به عنوان اشـکال دربـاره شـیعه و
صوفیان م رد میکند خود بدان مبتال است .آنهـا مـیگوینـد شـیعیان و صـوفیان دربـاره
بزرگان خود مبالغه میکنند ،حال آنکه هر کس کتاب الجامع فی سیرة ابن تیمیة یا مناقب
االمام اکمد یا شـرد آل محمـد بـن عبـدالوهاب را در کتـب وهابیـت خوانـده باشـد تعـابیر
مددآمیز و پرمبالغهای را خواهد دید .مصداق بلو و زیادهروی در مدد اسـت .شخصـی در
نامه به لجنه علمای وهابیت گفته است در مقدمه کتاب مغنی ابـنقدامـه آمـده اسـت وی

م لب منکر نیست و از اساطیر و افسانهها به شمار نمیآید .چنین چیزی برای صحابه رخ
داده است .حسن فرحان در ادامه این م لب گفته است :آیا شما شیخی را دیدهاید کـه بـر
آب راه رودت صوفیان و شیعیان نیز چنین سخنانی درباره بزرگان خود میگوینـد .آ گـر آنـان
خرافیاند شما نیز خرافی هستید (ص.)307
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همانند کبار صحابه میتوانسـت بـر آب راه رود .چـرا شـما اجـازه نشـر چنـین افسـانهای را
میدهید که موجب شرک به خدا ا ستت لجنه در پاسـخ بـه ایـن م لـب گفتـه اسـت :ایـن
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بخش اول
در ایـن بخـش  24فتـوا از فتــاوای تنـد و افراطـی لجنـه فتــاوا جمـعآوری شـده اســت.
نمونههای زیر گزیدهای از فتاوای مذکور در کتاب است .آنان استغاثه بـه پیـامبر را نـاقض
اسالم و شرک اکبر میدانند ،حال آنکه بیشتر اهل سنت قائل به جواز استغاثه به پیامبر در
حال حیاو و مماواند .بنابراین ،بیشتر اهل سنت از نظر آنان از اسالم خارجانـد (ص374
و  .)371جالب آنکه بر حسب این نظر ،عالمان األزهر ،عالمان نامآوری همچون ابنحجـر
عسقالنی ،ذهبی ،ابراهیم الحربی و بیشتر عالمـان حنبلـی متقـدم کافرنـد (ص .)373بـر
حسب این سخن بیشتر از دو سوم مسلمانان ،کافر و خارج از اسالم خواهند بود.
یکی از رفتارهای نادرست لجنه پرهیز از مبارزه بـا تکفیـر اسـت .آنهـا بـر کتـب تکفیـر،
همانند کتاب ابوعصام مقدسی ،ابوقتاده و ابوبصیر و دیگر افراد تکفیری ،ردیه ننوشتند و با
آن مقابله جدی نکردند .این در حالی است کـه لجنـه خیلـی زود در قبـال کتـابهـایی کـه
سعی داشتند ضواب تکفیر را بیان کنند موضـع منفـی گرفـت و نویسـندگان ایـن دسـته از
کتب را به إرجاء و مرجئهبودن متهم کرد .از سوی دیگر ،گاه دیده میشود لجنه کتابهایی
را توصیه و سفار میکند که حاوی تکفیر بسیاری از مسلمانان اسـت (ص 370و  377و
.)376
لجنه در فتوایی ،دولتهـا و کشـورهایی را کـه شـریعت در آنهـا حـاکم نباشـد دارالکفـر
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خوانده است (ص .)376هر قدرتی که بر حسب قوانین قراردادی بشری حکومت کند و در
آن مسلمانان و مسیحیان هر دو زندگی کنند حکومـت کفـر اسـت .بـر ایـن اسـاس ،همـه
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حکومتها و دولتهای عربی و اسالمی از نظر عالمان لجنه ،کافرنـد و نمیتـوان بـه آنهـا
عالقهمند شد یا به مشـرو،بودن آنهـا حکـم کـرد (ص .)37۲لجنـه فتـاوا ،گـرفتن تابعیـت
کشـورهای دارای حکومــت کــافر را حـرام میدانــد (ص .)37۲لجنــه قاعـدهای شــرعی بــا
عنوان «من مل یک ّفر الکافر فهو کافر» تأسیس کرده و معتقد است هر که کـافر را تکفیـر نکنـد
خود کافر است .حسن فرحان با انتقاد از این قاعـده گفتـه اسـت چـه بسـا کسـی را کـه
وهابیان کافر میدانند از نظر دیگران کافر نباشد .در این صورو چرا باید او را تکفیر کننـد.

بنابراین ،چنین قاعدهای صحیح نیست (ص .)364لجنه در فتوایی گفته اسـت کسـی کـه
یهود و نصارا را کافر نداند و اهل کتاب بخواند کافر است .این سخن نادرسـت اسـت .زیـرا
این مسئله دارای تفصیل است .برخی از اهل کتاب کافرند و برخی کافر نیسـتند؛ برخـی از
آ نان مبتال به کفر اصغرند و برخی مبـتال بـه کفـر اکبـر (ص 363و  .)362عالمـان لجنـه،
اشاعره را اهل سنت نمیدانند ،بلکه همواره آنها را گمراه و اهل بدعت میخواننـد .ایـن در
حالی است که اشاعره ابلـب اهـل سـنتاند (ص .)361اسـتفاده از تصـویر بـرای آمـوز
کودکان حرام است (ص .)36۲دیدن مسابقاو فوتبال حـرام اسـت .ازدواج بـا شـیعه حـرام
است و اگر همسر کسی شیعه است باید ازدواج را فسخ کنـد (ص .)3۲3فرفرهبـازی حـرام
است (ص .)3۲2بوسیدن قرآن کـریم حـرام اسـت (ص .)3۲1قبـهای کـه بـر فـراز مقبـره
پیامبر اکرم قرار دارد حرام و از وسایل شرک است (ص 3۲1و .)3۲2
بخش دوم
بن جبرین به حرمت برخی از کارهای بسیار ساده و رایر میان مردم حکـم کـرده اسـت.
از آن جمله میتوان بـه حرمـت هدیـهدادن گـل بـه بیمـار ،حرمـت سـالمکـردن بـه شـیوه
نظامیان ،حرمت سفر به قصد زیارو قبر پیامبر اشاره کرد.
صالح الفوزان ،از فعاالن در عرصه تألیف ،فتوا و سخنرانی است .همه کتـابهـای او،
به جز کتاب مواریث ،با بلو و تندروی همراه اسـت .صـالح الفـوزان در کتـاب االرشیاا الیی
صحیح االعتقاا والرا علی اهل الشرک وااللحاا تمـام بیروهابیـان را کـافر و بـدعت گـذار

مق ع دبیرستان عربستان مقرر و استفاده شد .بدین ترتیب همه دانشآمـوزان سـعودی در

گزارشی از کتاب جذور داعش ...

میداند .مقصود از تعبیر «اهلالشرک» که در عنوان کتـاب آمـده اسـت اشـاعره ،معتزلـه،
ماتریدیه ،اباضیه و زیدیه و دیگر مذاهب است (ص .)333وی در کتاب البیان فیی اخطیاء
َ
بعض الکتاب امور نوپدید همانند نشید ،تواشیح و تمثیل را منکر و بـدعت میدانـد .کتـاب
التوکید یکی از آثار فوزان است کـه در سـال  3231ه.ق .بـه عنـوان مـتن درسـی مـدارس
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پانزدهسالگی تکفیـر را میآموزنـد (ص .)332فـوزان تظـاهراو بـر ضـد حکومـت را حـرام
شرعی میداند (ص .)331او ترور و تخریب را فی حد ذاته حرام نمیداند (ص.)332
ابنعثیمین ،گرچه از اعنای لجنه نبود ،اما یکی از افراد بسیار مهم و مـؤثر در هیئـت
کبار علمـا بـود .ابـنعثیمـین و بنبـاز دو شخصـیت همعصـر و تأثیرگـذار وهابیـت بودنـد.
ابــنعثیمــین تــارک نمــاز را کــافر میدانــد و معتقــد اســت وی ار نمیبــرد و ار بــه جــا
نمیگذارد؛ برای او طلب مغفرو نمیشود؛ از طرف او صدقه یا حر بـه جـا آورده نمیشـود
(ص .)337هر کس «یا علی» و «یـا محمـد» بگویـد کـافر اسـت (ص .)336نوشـتن نامـه
خ اب به پیامبر ،پس از وفاو ایشان ،شرک اکبر است (ص.)33۲
بکر ابوزید یکی از اعنای هیئت کبار علما و لجنه دائمی فتـوا اسـت .وی کـه خـود از
شاگردان بماریها بوده است ،نسبت به وهابیان از مقداری اعتدال برخوردار است ،البتـه
نسبت به احناف همواره سخت گیر و تندرو اسـت .حسـن فرحـان معتقـد اسـت بکـر ابوزیـد
وهابی نیست ،اما از طرفداران و پیروان سرسخت ابنتیمیه و ابنقیم است .او بـیش از 74
جلد کتاب در موضوعاو فقهی دارد (ص 243و .)242
حمود التویجری یکی دیگـر از عالمـان معاصـر وهابیـت اسـت کـه در عقایـد و احکـام
سخنان و فتاوای تندی صادر کرده است .وی در کتاب عقیدة اهل االیمیان فیی خلیق ام
علی صورة الرکمن با استناد به حدیثی ضعیف گفته است هر کـه مخـالف آفـرینش آدم بـر
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صورو باریتعالی باشد جهمی و کافر است (ص 242و .)240
سفر الحوالی از دیگر عالمان افراطی سعودی اسـت .او و هـمطیـفهـایش سـخنان و
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فتاوای تندروان را در لباسی نو تکرار میکنند .مـثال سـفر الحـوالی معتقـد اسـت حاکمـان
عربستان در مواجهه بـا شـیعیان ،صـوفیان ،نوگرایـان و لیبـرالهـای عربسـتان کوتـاهی و
تسامح داشتهاند ( 247و .)246

ملخ
لم
ص ا قاالت

الخالةف من وجهة نظر السلفیة الجها ةی
التیار السلفي الجهادي ،اتجاه مت رف في الحرکة السلفیة رهر في النصف قرن األخیر
من خالل طروحاتـه الحـاد و قراءاتـه المتشـدد ألفکـار سـید ق ـب ،لیشـکل الحقـا
األساس الفکري لجماعاو مثل القاعد و داعش ...إلخ.
ان القــا مــن قــراء مغلوطــة و مجتــزأ ل ســالم و تحــت شــعار إحیــاء المجــد التلیــد
للمسـلمین ،و فــي إطــار الــزعم بمحاربــة الهیمنـة الثقافیــة الغربیــة علــی المجتمعــاو
اإلسالمیة ،نهنت الجماعاو السلفیة الجهادیة إلحیاء الخالفة اإلسـالمیة ،مـن أجـل
أن ترسي ،علی حـد زعمهـا ،أسـس حاکمیـة اللـه والعبودیـة لـه و نشـر مبـاد العدالـة
االجتماعیة في المجتمعاو اإلنسانیة.
وباتباعهم لنهر االجتهاد المت رف ،قاموا بتکفیر جمیع الحکوماو المعاصـر معتبـرین
إیاها حکوماو جاهلیة ،و تکفیر حکامها و الشعوب الخانعة لها أینا .لـذا ،و فـي سـبیل
إنقاذ هذه الشعوب من نیر العبودیة لحکامها ،شـجعت أتباعهـا علـی الهجـر  ،حتـی إذا
استتبت األمور لهم و اسـتعادوا قـوتهم ،ان لقـوا لجهـاد المخـالفین ،و إقامـة الخالفـة
اإلسالمیة.
الکلمات المفتاحیة :السلفیة الجهادیـة  ،سـید ق ـب ،الخالفـة ،التکفیـر ،الجهـاد،
الحاکمیة ،العبودیة.

لسلفی ب ب لع ّ
نم
ط
ل
لع
ش
ق
 راةس ة ا ن أ ی ا ز « :رح ا یدة ا حاوةی» وذجا
«شرح العقیدة الطحاویة» البن أبي العز الحنفي کتاب یحمل رود أفکار ابن تیمیة دون
ذکر السمه ٬و قد لعب الکتاب دورا مهما في نشر األفکار السلفیة في أوسـاط المـذاهب
اإلســالمیة .فــي مقالنــا الحــالي ٬نوضــح عالقــة ابــن أبــي العــز بــابن تیمیــة ٬ثــم نحلــل
الخصائت السلفیة عنده ٬و هي نفسها التي تسم أفکار ابن تیمیـة ٬و تتجلـی فـي ثالثـة
محاور :تنییق مفهوم السلف ٬توسیع مفهوم العبـاد  ٬و أخیـرا تغییـر مفهـوم الجهـاد ٬و
طبعا تشوب کل محور خالفاو خ یر  .في الحقیقة ٬إن تلك الخصائت مرفوضة لیس
فق من وجهة نظـر اآلیـاو و األحادیـث فحسـب ٬بـل إنهـا تتعـارض حتـی مـع بعـض
األصول الفلسفیة.
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الکلمات المفتاحیة :شرد العقید ال حاویة ،ابن أبي العز ،السلفیة ،العباد ،التقلید.
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أی السلفیة فی مسأةل االتصا باأل واح فی عالم الما ة
« راةس نقدةی»
بحسب عقید الوهابیین ،تنق ع عالقة اإلنسان بهذا العالم بعد المـوو ،مـن هنـا یـأتي
حکمهم بعدم سما ،الموتی لألصواو ،مستندین بذلک إلی بعض اآلیاو و الروایاو.

َّ َ َ
من األدلة التي تسوقه ا الوهابیة في إثباو عدم سما ،المـوتی ،اآلیـة الکریمـة إرذال ال
ِ
م
أ َ
َ أس ُِ مُ َد َ أذو  .فبتعامیهم عن مفهوم اآلیة الشریفة ،و استنادهم إلـی راهرهـا ،حکمـوا

بعدم سما ،الموتی .من األدلة األخـری التـي ی رحهـا هـؤالء ،حـدیث قلیـب بـدر .لقـد

اشتهر هذا الحدیث بإثباته نظریة سما ،الموتی ،و مـع ذلـک فقـد ورفتـه الوهابیـة فـي
مجالین إلثباو دعواها في عدم سما ،الموتی؛ المجال األول ،نقل حدیث قلیب بروایـة
السید عائشة الذي یفید بعدم سما ،الموتی؛ و المجال الثاني ،رد فعـل الخلیفـة عمـر
علی کالم النبي األکرم الذي استغرب من قدر الموتی علی السما .،الورقة الحالیة
تتناول بالنقد و التحلیل مـزاعم الوهابیـة ،و تبـین بـأن هـذه المـزاعم فـي فهـم اآلیـة،
تتعارض مع سیاق مشهور المفسرین و آرائهم .کما أن االستدالل بالحدیث یتعارض مع
راهر الروایة المذکور  ،من هنا نقول بأن استدالالتهم القائلة بنفي سما ،الموتی باطلة.
ُ
الکلمات المفتاحیة :الوهابیة ،السلفیون ،سما ،الموتی ،قلیب بـدر ،إنـک ال تسـمع
الموتی.

ملخص المقاالت
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تقییم لرأی ابن تیمیة فی حدیث «أقضاکم علی»
ُیشکل ،علی األقل ،عدد من علماء أهل السنة ،و منهم ابن تیمیة ،علی سـند الحـدیث
النبوي الشریف «أقناکم علـي» ،حیـث ی ـرد هـؤالء بعـض المالحظـاو علـی نـت
الحدیث الشریف ،من جملتها ،أنه حتی لو سلمنا بصحته ،فإن دائر القناء أضیق مـن
دائر العلم بالحالل و الحرام ،و علیه فإن علي ال یتفوق حتی علی معـاذ بـن جبـل،
ناهیک عمن هو أفنل منـه .یبـرهن المقـال الـراهن علـی أن منـمون هـذا الحـدیث
الشریف یتأید ببعض اآلیـاو الکریمـة و الکثیـر مـن الروایـاو ،و مـن هـذا البـاب ،فـإن
النعف السندي یتقوم ،لدرجة أن هذا الحدیث ُی ـرد بوصـفه حـدیثا متـواترا .کمـا یـرد
المقال علـی إشـکاالو المشـککین فـي الـنت و المنـمون ،مـن أمثـال ابـن تیمیـة،
لیستنتر بأفنلیة علي علی معاذ بن جبل و اآلخرین.
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الکلمات المفتاحیة :اإلمام علي ،حدیث «أقناکم علي» ،القناء ،ابن تیمیة.
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م کاةنالعقل فی المعرةف الدينیة من منظا األلبانی
ال جرم في أن ترکیز القرآن الکریم و السنة الم هر علی دور العقل في هدایة اإلنسـان
یشي بأهمیة هذه الع یة الربانیة .و من حیث أن العقـل یشـکل أحـد المباحـث المهمـة
عند المتکلمین و السلفیین ٬و نظرا لکون األلباني أحد زعماء السلفیة ٬و یقف علـی رأس
مدرسة لها أتباعها في العالم اإلسالمي ٬فإننا ارتأینا أن نغـوص أبـوار العقـل مـن منظـار
األلباني و نبس القول فیه ٬و من ثم نکشف عن نقاط النعف التي تعتوره.
و قد ساقنا البحث إلی النتیجة التالیة و هي أن األلباني لم ی رد تعریفـا محـددا للعقـل
سوی أنه یصنفه إلی قسمین :عقل حقیقي و عقـل مجـازي .و بالنسـبة لروایـاو العقـل
فهو یقول أنها موضوعة ٬و ذلك لوجود داوود بن محبر في أسانیدها .یری األلبـاني تعـذر
معرفة الله بواس ة العقل ٬وأنـه ال تنـاقض بـین العقـل السـلیم و النقـل الصـحیح ٬و أن
الحسن والقبح شرعیان ولیس عقلیین.
الکلمات المفتاحیة :العقل ٬األلبـاني ٬روایـاو العقـل ٬التعـارض بـین العقـل والنقـل٬

الحسن والقبح العقلیین.

ملخص المقاالت
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الواهبیة و السلفیة و الحرةك اإلاالمیة :من هو العدو؟
یحلل المقال الراهن ثالثة تیاراو معارضة و متباینة في الفکـر اإلسـالمي المعاصـر ٬تـم
جمعها عن طریق الخ أ ٬و نوقشت تحت عناوین «الحرکة اإلسالمیة» و «األصـولیة» و
«السلفیة» و «السلفیة الجدید » و «الوهابیـة» و «الجهادیـة» و «اإلسـالم السیاسـي» و
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«اإلسالم الرادیکالي»  ...إلخ.
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