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صفحات7-3:

جنایتاهی آل سعود
سعودیان وهابی برای دستیافتن به جایگاه فرماندهی در اسالم و تملک حـرم مکـه و
مدینه ،نیاز شدیدی به پشتوانه مالی داشتند .لذا در پایان مراسم حج سـال  2821ه.ق ،.بـا
توجه به درگیریهایی که دامنگیر دولت عثمانی شده و قدرت آنان را تضعیف کرده بود ،به
فکر افتادند مسیر فتوحات خود را به خارج از شبهجزیره عربستان گسترش دهنـد .آنهـا در
این مسیر ،عراق را بهترین مکان برای تهاجمها و غارتگری خود یافتند .زیرا در این کشور،
عتباتی سرشار از طالها و اموال گوناگون وجود داشت .عتبـات مقـد عـراق ،عـالوه بـر
کمکهای فراوان مردمی ،ثروتهای فراوانی داشت کـه از عهـد نادرشـاه بـرای سـاخت و
نگهداری این مکانها و طالاندازی گنبد ،منارهها و ایوانها هزینه شده بود و در دوره پس
از او نیز ،هدایای گرانبهای شاهان زندیه و قاجار بـه ایـن مکانهـا تعلـ یافتـه بـود .ایـن
ثروتها توجه سعودیان وهابی را به ایـن مکانهـای مقـد جلـب کـرد تـا بـا غـارت آنهـا،
پایـههای نوپـای حکومـت خـود را قـدرت ببخشـند .بـدینترتیـب ،منیـر عجالنـی ،یکــی از
مورخـان مـدافع وهابیـت ،در کتـا تاریخ البا الالبیة ااسالبیای لخس در شـر علـل حملــه
وهابیت به عتبات مقدسه میگوید« :سعود بن عبـدالعزیز میخواسـت بـا بـه چنـگ آوردن
اموال عتبات عراق (کربال) ،سپاهش را تقویت کند تا بتواند مالک حرم مکـه و مدینـه هـم
بشود و حکومت خود را از این طری در جهان اسالم گسترش دهد».
از جنبه دیگر ،انهدام گنبد و بارگاه «تربت حسینی» و «علوی» هم احساسـات مـذهبی
شاخه وهابی این مجموعه را تسکین میداد .آنان که توانسته بودند با تکیـه بـر آموزههـای
شیخ محمد بن عبدالوها  ،برای حمله به بقاع شریف و تخریب ابنیه آنها ،چه در کربال و

نجف و چه در مکه و مدینه ،مجوز شرعی به دست آورند 1،تهاجمهای خـود را بـه عـراق و
خصوصا شهرهای کربال و نجف آغاز کردند و هرچنـد در نجـف اشـر بـه تـوفیقی دسـت
نیافتند ،اما در حمله به کربالی معال ،جنایتهای بینظیری در کارنامه خود ثبت کردند.
البته در این بین نباید از بـیتـدبیری و حمایتهـای دولـت عثمـانی از سـعودیان بـرای
تبدیل بحران وهابی -عثمانی بـه بحـران وهـابی -شـیعی بـهسـادگی عبـور کـرد و عوامـل
بیرونی ،مانند مشورتهای رسمی دولت بریتانیا با امرای سـعودی نجـد و تفاهمهـای بـین
آنان را نیز نباید فراموش کرد.
عملیات تهاجم وهابیان به کربال در دوران حکومـت عبـدالعزیز بـا لشـکری کـه وی از
نقاط مختلف نجد و نواحی آن پدید آورده بود ،بـه فرمانـدهی پسـرش سـعود (کـه مـادرش
دختر محمد بن عبـدالوها بـود) در سـال  2827ه.ق 2252/.یـا  2258م ،.رخ داد .ایـن
حادثه ،اوج حضور نظامی وهابیان در عتبـات مقدسـه عـراق بـود .برخـی از مورخـان ،ایـن
حمله نظامی را در هجده ذیالحجه ذکر کردهاند؛ یعنی روز عید غدیر که مردم کربال برای
زیارت مرقد مطهر حضرت علی  به نجف اشر رفته بودند و شهر کربال تقریبا خالی از
سکنه بوده است و فقط افراد ضعیف و سالخورده باقی مانده بودند ،امـا برخـی دیگـر ایـن
حادثه را در ذیالقعده همان سال ذکر کردهاند.
وهابیان در این حمله ،جنایتهای فراوانی مرتکب شدند که دل هـر انسـان آزادهای را

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

به درد میآورد ،به نحوی که حتی مستشرقان هم از آن با نام «جنایتها» یـاد کردهانـد .در
این باره ،مستشرقی فرانسوی که پس از این حادثه از کربال عبور کرده است ،میگوید« :ما

8

بعد از چندی از حادثه به کربال وارد شدیم که آثار قساوت قلب و تعصب وهابیهـا ،نمایـان
بود  ...حتی تیمور لنگ هم از اهانت و دستبرد به حضرت چشمپوشی کرد  ...ولی وهابیان
[عالوه بر غارت حرم] اموال مردم را هم تصاحب کردند».
« .1من محمد بن عبد الوها الی العلماء االعالم فی بلد الله الحـرام  ...هـدم بنیـان فـی ارضـنا علـی قبـور الصـالحین  ...و
امرناهم باخالص الدعاء لله»؛ این مجوز در مکاتبه شیخ محمد بن عبدالوها در سال  2851ه.ق 2321 /.م .با علمای مکه
رسما صادر شد؛ ابنبشر ،عن لنالبمجدافیاتریخ البنجد ،ج ،2ص 232و .238

لویس دوکورانسی نیز در کتا لب هر ا ناتریخ امرالهملهالبتریخ  ،مینویسد« :وهابیـان
بیآنکه مقاومتی جدی در برابرشان صورت گیرد ،بهسهولت وارد شـهر کـربال شـدند .پـس
بیمحابا و عمدا قتلعام کردند تا جایی که شکمهای زنان باردار را میشکافتند که چـرا در
شهر باقی ماندهاند».
این اعمال ننگین سعود ،نهتنهـا شـیعیان ،بلکـه تمـام جهانیـان را بـه جنـبش درآورد و
باعث شد مردم از هر سو علیه وهابیها قیام کنند و این نوع اعتراضها ،ضربهای سنگین
برای دولت سعودی بود .سرانجام ،عبدالعزیز که صادرکننده دستور حمله به کربال بـود ،در
سال  2822ه.ق .به دست مردی شیعه به قصد انتقام جسارتهایی که بـه ضـری مقـد
حضرت سیدالشهدا  کرده بود ،کشته شد .ایـن مـرد در لبـا و شـکل درویشهـا وارد
شهر درعیه شد و چند روزی در آنجـا مانـد .او هـر روز پشـت سـر عبـدالعزیز نمـاز جماعـت
میخواند .روزی ناگهان خود را روی عبدالعزیز انداخت و با کارد شکم او را هد قرار داد و
او را به هالکت رساند.
جنایتهای وهابیان در کربال به صورتهای مختلفی اسـت؛ از جملـه تخریـب امـاکن
مقد و محترم نزد مسلمانان ،قتل و کشتار مردم ،سرقت و راهزنی اموال ،هتک نامو
و  ...که این جنایات اوج خباثت وهابیان را برای همگان روشـن کـرد و نشـان داد کـه ایـن
فرقه برای به دست آوردن ثروت و قدرت از هیچ جنایتی دریغ نمیکنند ،به نحوی که حتی
به حرم اهل بیت پیامبر  هم رحم نمیکنند.
جانشین سردبیر

سرمقــاله
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صفحات44-07:

ابن تیمیه ،واهبیت و رعبستان سعودی
دکتــر عل ـی الشــعیبی متولــد رقــه ســوریه اســت .وی از
کودکی عالقه و استعداد سرشـاری در یـادگیری و تبلیـغ
اســالم داشــت و از دوازدهســالگی تحــت ت ـ ثیر شــیوخ
وهابی رقه ،به این فرقه مذهبی گرایش پیدا کرد .جـوانی
خــود را در ســوریه و عربســتان بــا اعتقــاد بــه وهابی ـت و
تعالیم محمد بن عبدالوها گذرانـد .وی مشـاور ملـک
فهد ،پادشاه اسب عربستان بود و در فاصـله سـالهای
 2127تــا  2121بــه عنــوان ر ـیس مرکــز پژوهشهــای
ملک فیصل فعالیت داشـت و همزمـان مشـاور وی نیـز
بود .در این گفتوگو الشـعیبی از خـاطرات بیسـت سـال
همراهی خود با وهابیت میگوید.
شما چه مدت وهابی بودهاید؟

حدود بیست سال وهابی بـودم؛ یعنـی از کـودکی و بـه طـور دقیـ تر از کـال

ششـم

ابتدایی که البته ماجرایی دارد.
این ماجرا را تعریف میکنید؟

بله .یک برادر ناتنی به نام ابراهیم داشتم که از طری یکی از شیوخ رقـه وهـابی شـده
بود .من در کال ششم به مرکز فرهنگی رقـه مـیرفتم کـه مـدیر آنجـا ابـراهیم صـال از
اهالی دیرالزور بود .این مرکز جدید بود .من از آنها خواستم روز پنجشـنبه در مرکـز بمـانم و
آنها در را ببندند و روز شنبه بیایند و در را باز کنند و به جای آن من مرکز و کتا ها را بـرای

آنها تمیز کنم .در این مـدت دو شـب در مرکـز میمانـدم و مشـوول نمـاز و خوانـدن کتـا
میشدم و بسیار مطالعه میکردم .پس از آن به فکـر افتـادم بـرای رهبـران و بزرگـان نامـه
بنویسم و برای جمـال عبدالناصـر و عبـدالکریم قاسـم 1نامـه نوشـتم .در آن زمـان جمـال
عبدالناصر به نامههای من پاسخ میداد ،اما عبدالکریم قاسم پاسخ نمیداد .دوستان ایـن
مرکز فرهنگی هم که از این کار خوششان آمده بود ،برای من صندلی میگذاشتند و از من
میخواستند نامههای خود با جمال عبدالناصر را برای آنها بخوانم.
به یاد دارم که در آن موقع مـا بـرق نداشـتیم و بـرای مطالعـه بـه بیـرون مـیرفتم تـا از
روشنایی خیابان استفاده کنم .در این هنگام برادرم ابراهیم از فرصت استفاده کـرد و گفـت
به خانه من بیا؛ در آنجا همسرم (که دخترعمه من هم بود) از تو مراقبت میکند .در اولـین
شبی که به آنجا رفتم و به یاد دارم روز دوشنبه بود ،دیدم مجموعهای از مشـایخ وهـابی در
منزل او جلسه دارند .به من گفت قوری چای را آماده کن و بیـاور .مـن هـم چـای را آمـاده
کردم و برای آنها بردم .هنگامی که خواستم برگردم به من گفت« :بنشـین» .نشسـتم و بـه
سخنان آنها گوش میدادم .آنها مطالبی از من پرسیدند و از کثرت اطالعـات مـن تعجـب
کردند و گفتند تو طلبه علم هستی و آینده خوبی در اسالم داری.
مبانی وهابیت را به طور دقیق از کجا آموختید؟

از کتا کشفالبش هرت اثر محمد بن عبدالوها  .مـا ایـن کتـا را در آن جلسـات بـا
شیوخ وهابی میخواندیم و من هم چند بار از روی متن برای آنهـا خوانـدم .بعـد از آن هـم
کتـا لبت حاااد را خوانــدیم؛ و پــس از آن بــود کـه در مدرســه و محلــه و همــراه دوســتان و
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را به مسجد دعوت کنم و میدیدم که بزرگترها خوشحال میشدند و برایم دعا میکردند.

 .1ژنرال عبدالکریم قاسم نظامی چپگرای عراقی در روز  87تیر  2773در کودتای ضدسلطنتی عـراق ( 21ژوالی  )2152بـه
حیات رژیم پادشاهی فیصل دوم در عراق خاتمه داد.

چه زمانی برای تدریس به عربستان رفتید؟

دوره دبیرستان را در رقه تمام کردم و سپس با بورسیه وزارت تربیـت بـه دانشـگاه حلـب
رفتم .چون آن موقع قانونی داشـتیم کـه نفـرات اول و دوم و سـوم میتوانسـتند بـا هزینـه
وزارت خانه به دانشگاه بروند و من نفر دوم استان بودم و با بورسـیه وزارت تربیـت در حلـب
مشوول تحصیل در دانشگاه شدم .در آن زمان یک گروه از دانشگاه اسالمی «محمـد بـن
دانشگاه «امام محمد بن سعود» میگفتم،
سعود» به حلب آمدند؛ دانشگاهی که من به آن
ِ

اما اکنون برایم سخت است که این کلمه (امام) را بگویم .نام آن گروه «بعثة بـالد الشـام»

بود که استادان دانشگاه را از سوریه ،لبنان ،اردن و فلسطین جـذ میکردنـد .وقتـی نـزد
آنها رفتم یکی از کتا های خودم را همراهم بـردم؛ کتـابی بـود کـه آن موقـع روی آن کـار
میکردم؛ یعنی مجم عهامصنفرتالبقةآنالبکةاخم .نگارش آن را در سوریه آغاز کردم و پس
از آن در چاپخانه السفیر در ریاض منتشر شد.
شما در حالی که وهابی بودید به عربستتان رفتیتد و عقیتده شتما بته طتور طبیعتی در
آنجا تقویت شد .نقطه تحول شما کجا بود که تصمیم گرفتید از وهابیت فاصله بگیرید؟

به هر حال به عربستان که رفتم با دیدن عادتهای مردم در عبادت و خوانـدن نمـاز و
اخالق شگفتزده شدم و دیدم اخالق آنها که مهمترین مسئله در اسالم است ،با آنچه در
کتا های وهابیها نوشته شده فرق میکند.
مگر اخالق آنها چگونه بود؟

البته باید بگویم منظور من همه نیستند و بالخره من طلبه هسـتم و روزی در پیشـگاه
خداوند حاضر خواهم شد ،اما واقعیت این بود که اکثریـت یـا بسـیاری از مـردم بـه اسـالم

آنکه امام به رکوع رفت او هم به رکوع رفت .یا مثال در میـدان بـزرگ الـوزیر ،هنگـام نمـاز
مور  ،دیدم اعضای هیئت امر به معرو و نهی از منکر در ایـن میـدان بـه مـردم دشـنام
میدهند و بهزور آنها را وادار به نماز میکنند و برخی را هم کتک میزنند .یکی از این مردم

ابن تیمیه ،وهابیت و عربستان سعودی

صحی مقید نبودنـد .مـن روزی هنگـام نمـاز جماعـت بـا چشـم خـودم دیـدم کـه یکـی از
م مومین پولهای خود را از جیب درآورد و شمرد و دوباره در جیب خـود گذاشـت و پـس از
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که فیلیپینی بود گفت االن کریسمس است و من مسیحی هستم و نماز نمیخوانم ،اما آن
فرد به او گفت« :کریسمس چیست؟ باید نماز بخوانی»؛ و هنگامی که همه مشـوول نمـاز
شدند و آمین گفتند ،این فرد مسیحی که کنار من بود گفتِ « :یس ِیس اوکی».

1

ارزیابی اعتقادی شما از بیست سال وهابیبودن چیست؟

در ابتدا به دلیل وجود مقام عمار یاسر و اویـس قرنـی در رقـه ،تمـام مـردم رقـه از نظـر
وهابیت متهم به شرک بودند و ما هم به ایـن دلیـل بـه مـردم حملـه میکـردیم و در اصـل
مسئله فکر نمیکردیم .پس از آنکه سالها گذشت ،مـردم فهمیدنـد کـه مسـئله ایـنگونـه
نیست و به اعتقادات گذشته خود میخندیدند و روشن شد که ایـن مسـئله ،دینـی نیسـت،
بلکه مسئله آ گاهی ،فهم و عقبماندگی است .بدینترتیـب بـه مـا تلقـین کردنـد کـه کینـه
جامعه را در دل داشته باشیم و گمان کنـیم جامعـه مـا جامعـهای مشـرک اسـت .مـا در آن
زمان ،حتی بـه اسـتاد خـود در مدرسـه بـا دیـده حقـارت نگـاه میکـردیم .چـون او را کـافر
من مسلمان در بدهد .اوضـاع مـا
میدانستیم و برای ما سخت بود که شخصی کافر به ِ
همینطور بود .هنگامی که در رقه بـودیم بـه همـراه شـیخ ناصـرالدین البـانی و عـدهای از
جوانان وهابی (محمد عید عباسی ،ابوبکر الجزا ـری ،محمدمهـدی اسـتانبولی و گروهـی
دیگر) که از دمش برای تبلیغ به رقه میآمدند دور هم جمـع میشـدیم .در آن زمـان رقـه
روستایی بزرگ بود و جمع ما بـیش از بیسـت نفـر نمیشـد .وهابیهـا خودشـان را معصـوم
میدانستند و دیگران را مشرک .در این زمینـه وهابیهـا ماننـد یهودیهـا هسـتند؛ چراکـه
یهودیها هم خود را ملت برگزیده خدا میدانند .وهابیهـا هـم خـود را معصـوم میداننـد.
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02
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عصمت دارند.
نظر شما درباره افکار افراطی وهابیان و ترویج خشونت در اندیشه آنان چیست؟

وهابیت از آغاز دیگران را تکفیر میکند.
1. Yes, Yes, Ok

این مسئله شما را آزار نمیداد؟

نه .ما واقعا معتقد بودیم دیگران کافر هستند و به عکس .این باور ما را تشوی میکـرد
بر عقیده خود بمـانیم و خـدا را بـه ایـن سـبب شـکر کنـیم کـه مـا هـدایتشـده ،مـؤمن ،و
نجاتیافته هستیم .دا ما «حدیث فرقه ناجیه» را برای ما تکرار میکردند کـه پیـامبر (ص)
فرمود« :امتهـای موسـی و عیسـی تقسـیم شـدند و امـت مـن هـم بـه  37گـروه تقسـیم
میشوند که یـک گـروه نجـات مییابـد و  38گـروه دیگـر در آتـش هسـتند» .دا مـا بـه مـا
میگفتند شما «فرقه ناجیه» هستید .گـویی بـر آلبـانی وحـی نـازل شـده بـود کـه وهابیهـا
نجاتیافته هستند! به هر حال تجربه سختی بود .بـه یـاد دارم در آن زمـان اهـل سـنت را
حقیر میدانستیم و مسخره میکردیم .بهندرت سراغ شیعه میرفتیم .عـادت مـا نقـد اهـل
سنت بود .مشایخ ما مانند شیخ آلبانی به ما یاد داده بودند که اهل سـنت همگـی کافرنـد و
این را بدون خجالت و با قاطعیت میگفتند .این باور نوعی تعصب و کینه در نسبت با اهـل
سنت در ما ایجاد کرده بود ،به گونهای که ما بر وهابیبودن خود تعصب داشتیم و به دلیل
بوضی که از اهل سنت داشتیم آنها را تحقیر میکردیم.
مردم رقه بـاوری داشـتند کـه اگـر گرهـی در کـار آنهـا ایجـاد میشـد یـا بـرای دختـری
خواستگار نمیآمد در مراسم خاصی زیارت خاصی را انجام میدادند که مفصـل اسـت .مـا
این کار را شرک و کفر میدانستیم .حتی در رقه مقامی بود به نام مقام بخاری ،کـه مـن در
یک شب زمستانی آن را خرا کردم .ماجرای آن مقام این بـود کـه شـهردار آن موقـع آدم
زیرکی بود و قبرستانی در خارج شهر ساخت و از مردم رقه خواست قبرسـتان قـدیمی را بـه
این مکان منتقل کنند .چون آن مکان دور بود اهل رقه نپذیرفتند قبور خود را منتقل کنند.
«من میهمان شما هستم و باید در مقبره جدید برای مـن مقـامی بسـازید» .مشـایخ از ایـن
پیشنهاد او استقبال کردند و روز جمعه تمام ایـن مشـایخ در خطبـههای خـود گفتنـد« :ای
مردم رقه! بخـاری در مقبـره جدیـد میهمـان شـما شـده اسـت» .مـردم هـم بـرای او مقـام
ساختند.

ابن تیمیه ،وهابیت و عربستان سعودی

آن شهردار مشایخ رقه را جمع کرد و گفت من بخـاری را در خـوا دیـدم و بـه مـن گفـت:
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چرا آن را تخریب کردید؟

چون من قضیه را میدانستم و معتقد بودم تخریـب چنـین امـاکنی واجـب اسـت .لـذا
تخریب کردم .پس از آن حدود ساعت  7صب به خانه برگشتم و خوابیدم که ناگهـان پـدرم
مرا بیدار کرد و گفت« :بیدار شو علی» .گفتم« :چه شده؟» .گفت« :بیدار شو کـه رقـه بـه
هم ریخته و مردم میگویند عمار یاسر به بخاری گفته مردم زمانی به زیارت من میآمدند و
از زمانی که تو آمدهای به زیارت تو میآینـد و نگهبـان مقـام میگویـد بـا چشـم خـود بـرق
شمشیر عمار یاسر را دیده که با آن بخاری را زده است!» .بدینترتیب هد ما چیزی بـود،
اما چیز دیگری اتفاق افتاد که خرافات بود.
چگونه شد که تصمیم گرفتید وهابیت را رها کنید؟

واقعیت این است که وهابیان سنگدلاند .لذا وقتی بزرگ و باتجربهتر مـیشـویم بـرای
سالهایی که بر ما گذشته است اندوهگین میشویم و از خدا میخـواهیم مـا را ببخشـاید.
یکی از فرزندانم به من گفت« :بابا! شـما ایـن تجربـه را داریـد و میتوانیـد آن را در اختیـار
مسلمانان قرار دهید تا آنها در دام وهابیت گرفتار نشوند» .چـون وهابیـت انسـان را در دام
خود گرفتار میکند و راههای فراوانی برای فریب مردم دارد .در رقه مردی وهـابی بـود کـه
چون ُمرده است ،نمیخواهم اسم او را ذکر کنم .این مرد معلول مادرزاد بود و وهابیها بـه
او بورسیه تحصیلی دادند تا در مدینـه علـوم اسـالمی را تحصـیل کنـد .وی در آنجـا در
خواند و فار غالتحصیل شد .سپس به رقه آمد و مبلغ وهابیت شد و حقوق گرفت و کارمنـد
دولت شد .بعدها ُمدر تربیت دینی شد و با کمکهای وهابیها روز به روز قوی میشـد.
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02
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نهم بـودم ،مـرا بـه

روستایی به نام رطله در راه دیرالزور بردند که  27کیلومتر از رقه فاصله داشت .آنها مرا روی
منبر بردند و اصول خطبه و سخنرانی را یاد گـرفتم؛ و همـان موقـع بـود کـه خطبـه جمعـه
خواندم و پس از آن بود که به حفظ روی آوردیم ،اما نـه حفـظ قـرآن ،بلکـه حفـظ سـخنان
محمد بن عبدالوها و ابنتیمیه .هرگز فراموش نمیکنم؛ مردی بـه نـام محمـد بـود کـه
صوفی بود و از جماعت عبدالقادر عیسی در رقه؛ اگر مـرده اسـت خـدا او را بیـامرزد و اگـر

زنده است خدا او را حفظ کند .وی از کسانی بـود کـه باعـث شـد متوجـه بشـوم راهـی کـه
میروم اشتباه است .من کتا کشفالبش هرت را به او دادم و او گفت« :پناه بر خـدا! مـن
این کتا را نمیخوانم .این کتا کفر است» .من گفتم« :از خدا بتر  .این کتا آیات و
احادیث است» .او گفت« :بسیار خب .من از تو یک چیز میخـواهم .آیـات و احادیـث را از
هنگـام مناقشـه خـوارج بـه امـام

این کتا بردار و ببین چه میبینی .مثال ببین ابنعبا
علی چه میگوید .او به امام گفت خوارج به سـراغ آیـات میرونـد و آیـاتی را کـه دربـاره
مشرکان و کفار نازل شده است به مسلمانان نسبت میدهند» .پس از آن ،به همـراه او بـه
سراغ کتا رفتیم و آیات و احادیث را کنار گذاشتیم و بعد دیدیم که محمد بن عبـدالوها
چگونه آیات را تفسیر به رأی کرده است .هیچ چیز باارزشی در سـخنان او ندیـدیم .آن مـرد
به من گفت« :پس از خدا بتر ! و بدان این کتا برای تـو حـرام اسـت .چـون مـن تـو را
میشناسم و میدانم اهل نماز و دین هستی»؛ و او بود که توجه مرا جلب کرد.
پس از آن ،وقتی آلبانی به رقه آمد اتفاق دیگری برای من افتاد .در آن زمـان لیسـانس
خود را گرفتم و به دانشگاه حلب رفتم و به وهابیت خود ادامه دادم .در دو خانه رفت و آمـد
میکردم؛ خانه اول خانهای بود کـه وقتـی آلبـانی بـه حلـب میآمـد بـه آنجـا مـیرفتم .نـام
صاحبخانه «نسیب الرفاعی» بود که صوفیهای حلب بـرای مسـخرهکردن بـه او «نسـیم
االفاعی» میگفتند .خانه او مقابل مسجد زکری در حلب بـود .او خـود را عـالمتر از آلبـانی
میدانست .خانه دیگری که آلبانی در آن مینشست و ما میرفتیم ،خانه شـیخ ناصـرالدین
الترمانینی ،پشت مسجد جمال عبدالناصر ،بود .یکـی از موضـوعاتی کـه در ایـن جلسـات

میکوشیدند بهانهای برای تکفیر مسلمانان پیدا کنند .این مسئله نیز توجه مرا جلـب کـرد.
چـون میدانسـتم و شـما هـم مـیدانیـد کـه سـعه صـدر اسـالم بسـیار اسـت و در ادبیـات
اسالمی ،خدا و پیامبر  اینگونه به ما آموختهاند کـه مسـاحت اسـالم بسـیار گسـترده
است ،اما وهابیها میخواهند آن را تنگ و محدود کنند .به همین دلیل است کـه محمـد

ابن تیمیه ،وهابیت و عربستان سعودی

همواره مطر میشد تکفیر مسلمانان و اهل سنت بود .آنها توسل بـه پیـامبر  ،ا مـه
 و صــالحان و شــفیع قــراردادن آنهــا را موجــب کفــر میدانســتند .نیــز بــه هــر طریقــی
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عبده میگوید سینه وهابیها چقدر تنگ است .چون فقط خودشان را مسلمان میداننـد و
دیگران را کافر .لذا من از سال  2123این اندیشه را ترک کردم.
عربستان در تبلیغ وهابیت چه مقدار سرمایهگذاری میکنند؟ شنیده شده استت کته
 5درصد بودجه نفت عربستان صرف وهابیت میشود .آیا صحیح است؟

اگـر منظـور شـما ایـن اسـت کـه بدانیـد واقعـا در زمینـه تبلیـغ اندیشـه وهابیـت چقــدر
سرمایهگذاری میکنند ،باید بگویم که فعالیتهای وهابیت در عربستان صرفا به  5درصـد
از بودجه نفتی منحصر نمیشود بلکه  75درصد از بودجه کل کشور عربسـتان صـر ایـن
فعالیت میشود.
آیا این سرمایهگذاری فقط برای تبلیغ در عربستان است یا شامل سایر کشورها نیز
میشود؟

اوال آنها مراکزی در این زمینه دارند که در طول سال برای تحق اهدا آنهـا فعالیـت
میکنند؛ مراکزی که در تمام عربستان ،بهویـژه در جنـو ایـن کشـور (همچـون جیـران،
نجران ،سودا ،و طا ف) بسیار به چشم میخورد؛ به استثنای شرق این کشور کـه شـیعیان
در آن حضور دارند .حتـی در کشـورهای دیگـر از جملـه انـدلس و جنـو اسـپانیا ،سـاالنه
میلیاردها دالر در این زمینه هزینه میکنند.
اگر ممکن است چگونگی فعالیت آنها در یکی از کشورها توضیح دهید؟

مثال من کتابی در دست دارم که در حدود  255صفحه فعالیتهای یکی از این مراکـز
را تشری کرده است .من از سال  2132ارتباط خود را با سلفیهای سـوریه آغـاز کـردم کـه
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

ارتباط تنگاتنگی با وهابیهای عربستان داشتند .آنها در آن زمان از شیخ ناصرالدین آلبانی
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خواستند که به آنها اجازه ت سیس یک حز سلفی سیاسی در سوریه را بدهد .در آن زمـان
ما برای برپایی نماز صب به مساجد سوریه میرفتیم و پس از آن در خانـه یکـی از افـرادی
که به وی برادر میگفتیم جمع میشدیم .هرچند شیخ ناصرالدین آلبـانی بـا ت سـیس حـز
سیاسی سلفی مخالف بود ولی عدهای بودند که بدون آ گاهی وی چنین احزابی را ت سیس
میکردند .از جمله اقداماتی که وهابیهای عربستان به آن مبادرت میورزنـد اهتمـام آنهـا

به مجالس سخنرانی است .آنها ادعا میکنند که از این طری مبلغ پرورش میدهنـد .لـذا
در پایان هر هفته از شرکتکنندگان در سخنرانیها امتحـان میگیرنـد .برنامـه روزانـه آنهـا
بدین شکل است که پس از اقامه نماز صب  ،تمرین ورزشی سختی دارنـد و پـس از صـر
صبحانه تا نماز ظهر کال های در و سخنرانی آنها ادامه دارد .در پایان هـر هفتـه نیـز
شرکتکنندگان ارزیابی میشوند .همچنین ،در پایان هر ماه از آنها امتحان گرفته میشود.
گاهی هم از برخی دانشجویان وهابی که در اروپا تحصیل میکننـد دعـوت میشـود تـا در
کال ها شرکت کنند .آنها هیئتی به نام هیئت «افتاء ،ارشاد و امور علمی» دارند.
منظور از امور علمی چیست؟

با ذکر یک مثال توضی میدهم .آنها با صدور یک فتوا اعالم کردند که زمین کـروی
نیست بلکه مسط است و هر کس با این اندیشه مخالفت کند کافر محسـو مـیشـود و
باید حد بخورد و اموالش نیز به نفع بیتالمال مسلمانان مصادره شود! از نکات مهم اینکه
تمام منشورات وهابیها در میلیونها نسـخه منتشـر میشـود و در تمـام نقـاط دنیـا توزیـع
میگردد و از فرصت حج و عمره در دو شهر مقـد مکـه و مدینـه بـرای توزیـع بیشـترین
استفاده را میبرند.
آیا در کشورهای دیگر هم این کتابها توزیع میشود؟

بله .در جنو ایران و در ریاض هم چاپ و توزیع میشود .حتی به زبانهای دیگری از
جمله فارسی و انگلیسی هم کتا های خود را توزیع میکنند.
از دشمنی وهابیها با مسلمانان بگویید؟

باید بگویم مشکل وهابیها فقط با شیعیان نیست ،بلکه آنها تمام مسلمانان ،اعم از شـیعه
و سنی ،را تکفیر میکنند .این مخالفت با مسلمانان را میتوان در  77موضوع یافت .برخی
در ظاهر و شکل مسا ل اسـت ،از جملـه در نحـوه لبا پوشـیدن ،و برخـی هـم در بـاطن

ابن تیمیه ،وهابیت و عربستان سعودی

یکی از مشکالت بسیار بزرگی که جهان اسالم با آن روبهرو است این است که وهابیت
خود را مطلقا بر ح میداند و گمان میکند خودش حقیقت محـ اسـت .در وهلـه اول
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مسا ل .یکی از رفتارهای وهابیان که بسیار تعجببرانگیز است نحوه تکفیری است کـه در
پــیش میگیرنــد .مــثال آنهــا هــر گونــه ســوگند بــه غیــر از خــدا را اســبا تکفیــر میکننــد.
همچنین ،برای کاستن از محبوبیـت دیگـر مـذاهب تالشهـای بسـیاری میکننـد .مـثال
برخی از شخصیتهای نهچندان آ گاه را برای برگزاری مناظره دعوت میکننـد و پولهـای
هنگفتی در این زمینه خرج میکنند.
اگر ممکن است نگاه وهابیت به اهل سنت را بیشتر توضیح دهید؟

همانطور که گفتم ،وهابیت اهل سنت را تکفیر میکنند و این نکتهای است که اهـل
سنت جهان ،بهویژه اهل سنت ایران ،باید به آن توجه کنند .صال الفوزان بزرگترین عالم
وهـابی معاصــر اســت .ایشـان کتــابی دارد بــه اسـم لبت حاااد کــه در کـال دهــم تــدریس
میشــود .در صــفحه  77آن کتــا میگویــد« :إن المشررین ه ،ررلج الةُم ر والمعتزل ر و
األشاعیة» .لذا میبینیم اولین کسانی که وهابیت آنان را تکفیر میکند اهل سنت هستند،
در حالی که ابوالحسن اشعری قبل از مرگش میگوید من هیچ کس از مسلمانان را تکفیـر
نمیکنم؛ و به یکی از شاگردانش نگاه میکند و میگوید هر کس به سوی قبله نماز گزارد،
مسلمان است و من هیچ کس از مسلمانان را تکفیر نمـیکنم .ابنتیمیـه کتـابی بـا عنـوان
«یفعالبماماعناأئمسالألعام» در این باره نگاشته است و محمد بن عبـدالوها میگویـد
اهل مذاهب چهارگانه عین شرک هستند .مشـکل اساسـی جهـان امـروز حرکـت تکفیـری
است .ریشههای این حرکت در افکار ابنتیمیه است .جنگ امروز ما با دشمنان ،جنـگ بـا
اسلحه نیست ،بلکه جنگ فکری است و این در درجه اول است.
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از دیگر فعالیتهای تبلیغی وهابیت بگویید؟
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به طور کلـی آنهـا بـه بهانـه تبلیـغ سـلفی و جهـادی ،خسـارتهای فراوانـی بـر عمـوم
مسلمانان تحمیل میکنند؛ یا در قالب هیئت امر به معرو و نهی از منکر افکـار منحـر
خود را تبلیغ میکنند که با اسا

اسالم هیچگونه سازگاری ندارد .هیئت امر بـه معـرو و

نهی از منکر آنها کتا های ابـنتیمیـه را بـا بهتـرین و گـرانتـرین کاغـذ چـاپ میکننـد و
رایگان در اختیار مردم قرار میدهند .گاهی هم بـرای تبلیـغ اندیشـه وهابیـت ،کتـا خانـه

کاملی را به عنوان هدیه به اشخاص مختلف میدهند .اینگونه هدایا هزاران بـار در سـال
اتفاق میافتد.
آیا وهابیت در اروپا نیز فعالیت تبلیغی دارد؟

بله .سعودیها از  85سال پیش تاکنون به افتتـا مراکـز تبلیـغ وهابیـت در اروپـا روی
آوردهاند که امروزه در دهها نقطـه اروپـا ،از جملـه اطـرا سـو یس ،مرکـز دارنـد و در سـال
میلیاردها دالر هزینه میکنند.
آثار فتاوی وهابیت بر مردمان عربستان چگونه است؟

نکتهای که نباید فراموش کنیم این است که بسیاری از مسا ل را آمریکـا بـر وهابیهـا
دیکته میکند و خود وهابیها نیز احسا میکنند این اندیشه برای آنها سنگینی میکند.
اگر شهروند سعودی به شما اطمینان کند و بداند که خطری برای او نخواهیـد داشـت ،بـا
شما از دردها ،غمها و رنجهایش و همچنین مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم میکند،
سخن خواهد گفت .از مصـیبتهایی کـه وهابیهـای تکفیـری بـرای آنهـا ایجـاد کردهانـد
میگوید .در حال حاضر ،وهابیت هر گونه که تمایل داشته باشد فتـوا صـادر میکنـد .زیـرا
پول ،اسلحه ،و قدرت در دست آنان است.
آیا شما نیز کتب ابنتیمیه را مطالعه کردهاید؟ اصتوً چته اشتکاًتی در اندیشته او و
وهابیت ،که پیرو او هستند ،میبینید؟

بله .کتا های ابنتیمیه به من هدیه داده شد و بعد از آنکـه آنهـا را خوانـدم ،فتواهـای
عجیبـی دیــدم .ابــنتیمیــه مســلمانان را بـه دو قســمت تقسـیم میکنــد :گــروه اول ،وی و
هممسلکهای او هستند و گروه دوم ،اهل سنت و شیعیاناند که ابنتیمیـه آنهـا را تکفیـر

آن را میشوید ،کافر میداند! اگر من به یک نفر گل بدهم هر دو کافر هسـتیم! در تـاریخ
 8553/7/81ولید جنبالط برای انعقاد قراردادی در زمینه کنترل مرزها بـه سـرزمینهای
اشوالی رفت و در آنجا به تواف نامهای میان موساد اسرا یل و جماعت القاعده دست یافت

ابن تیمیه ،وهابیت و عربستان سعودی

میکند ،ولی مت سفانه برادران اهل سنت نمیدانند که ابنتیمیه آنها را تکفیر کرده اسـت!
ابنتیمیه ،کسی را که فلسفه میخواند ،زبانی غیر از عربی میآموزد و پیش از طبخ گوشت
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و بعدها این پیمان در پایگاههای الکترونیکی اسرا یل نیـز منتشـر شـد و ارتبـاط وهابیـت و
اسرا یل را افشا کرد .وهابیها خوارج عصر حاضرند .آنها به یهودیها نه تهمت میزنند نـه
بیحرمتی میکنند؛ و هرگز یهودیان را تکفیر نمیکننـد .ولـی چـه کسـی تـاکنون توانسـته
است اندیشه این گروه منحر را افشا کند؟ با  5یـا  25جلـد کتـا نمیتـوان ماهیـت ایـن
تفکر ضاله را افشا کرد؛ این در حالی اسـت کـه وهابیهـا بـا تـ لیف و انتشـار هـزاران جلـد
کتا  ،شیعیان و اهل سنت را تکفیر میکنند .وقتی ابنتیمیه ُمـرد ،افـراد معـدودی وی را
تشییع کردند .وهابیت فکر وی را زنده کرد .وهابیها بـا یهـود ،صهیونیسـم و موسـاد نبـرد
نمیکنند .چون با هم یکی هستند.
شما چه فعالیتهایی در نقد وهابیت انجام دادهاید؟

من سه سال درباره افکار ابنتیمیه تحقیـ کـردهام و توانسـتم ایرادهـای فقهـی آن را
خشههریالسامیا ارانااررای »ادارم
خارج کنم .من مجموعه کتابی صد جلدی به نام «لند ا
که در فصول  73و  72آن به طور کامل به اندیشه سلفی وهابی پرداختهام .من ایـن بحـث
را مطر کردم که وهابیت اندیشه است یا تعصب و در دو میلیون نسخه آن را چاپ کردم و
رایگان و بدون هیچ مبلوی آنها را در میان اقشـار مسـلمانان توزیـع کـردم .در ایـن دو جلـد
افشا کردهام که ابنتیمیه هر کسی که قبر پیامبر  را زیارت کند کافر میداند .برخال
تصور اکثر مردم ،منشورات و کتب چندانی در پاسخ به این اندیشـه وهابیـت یـا رسـوا کردن
این گروه ت لیف و منتشر نشده است.
« هر اتالخنالخاة» نام کتا دیگری است که اخیرا آن را ت لیف کردهام .کتابی هم با
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

عنوان «لبی یالبفکةیاعندال ناتاماه» نگاشتهام .این کتـا حقیقتهـای تـاریخی و دینـی
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درباره ابنتیمیه است و کامال آ کادمیک نگاشـته شـده؛ یعنـی ارجاعـات و منـابع آن کامـل
ثبــت شــده اســت .مــن ابتــدا بــه مباحــث فقهــی ابن تیمیــه نپــرداختم ،بلکــه در درجــه اول
شخصیت ایشان را بررسی کردم .چون هر کدام از ما شخصیت خاصـی داریـم کـه عوامـل
مختلفی در آن مؤثر است .عالوه بر ژنتیک ،محیط نیز در ما مـؤثر اسـت .مـثال زنـدگی در
صحرا سبب میشود افراد سیاه و سبزه شـوند .یـا مـثال گـاهی خشـنبـودن محـیط باعـث

میشود افراد عصبیمزاج شـوند .امـا عکـس آن هـم وجـود دارد .مـثال در جـایی کـه آ ،
سرسـبزی و  ...وجـود داشـته باشـد انسـان نرمخـو میشـود .در آن بخـش از کتـا بحــث
محیطی ابنتیمیه را بررسی کردهام و بر قضایای فقهی متمرکز نشدهام و کوشیدهام مطلب
جدید و مفیدی را مطر کنم .این موضوعی است که من با زحمت فـراوان دربـاره آن کـار
کردم.
در بررسی محیط پیرامون ابنتیمیه چه مطالبی به دست آوردید؟

ابنتیمیـه در قــرن هفـتم میزیســته اســت؛ یعنـی دورهای کــه مشـکالت و فتنـههــای
فراوانی داشت .در آن دوره امـت مشـوول دو دشـمن اصـلی بـود؛ موـول و تاتـار از شـرق و
صلیبیها از غر  .به عـالوه مشـکالت طبیعـی ،از جملـه اینکـه  12زلزلـه در قـرن  7و 3
هجری به وقوع پیوسته بود و نزدیک به  3سال باران نباریده بود و مردم گرفتـار گرسـنگی
بودنـد ،تـا ایـن حـد کـه برخـی فرزندانشـان را بـه دیگـران میدادنـد و آنهـا هـم سرشــان را
میبریدند و میخوردند .حتـی سـاختمانها هـم توییـر شـکل پیـدا کـرد .در چنـین دورهای
ابنتیمیه ظهور کرد و با خود فتنههای فراوانی آورد .ایشان زرنگ بـود ،امـا نفسـش خبیـث
بود .لذا من در شبکه کوثر تمام مسلمان را دعوت کردم که پرونده ابنتیمیه را بـاز کننـد ،و
باید این کار انجام شود .چون مقاطع مختلف زندگی ابنتیمیه هر کدام مـاجرایی دارد .مـن
بــه شــاگردانم در دانشــگاه میگــویم کــه انســان در چهــار س ـال اول زنــدگیاش  %15از
شخصیتش را کسب میکند .در چهار سـال دوم زنـدگیاش  %15دیگـر کامـل میشـود و
 %85آن نیز در اثنای زندگیاش کامل میشود.
ابنتیمیه در حران به دنیا آمد؛ یعنی جایی که معدن بتپرستها ،یهودیها ،مجو

و

ابنتیمیه بسیار ت ثیر گذاشت .هر جـا ابنتیمیـه حـر مـیزد بسـیار از قاضـی یهـودی یـاد
میکرد .آمدنش به دمش هم جریان خاصی داشت .وقتی به آنجا آمد باعث تعجـب علمـا
شد .ایشان برای مشهورشدن چه باید میکرد؟! چون وی در دمش به علـم مشـهور بـود،
لذا از او میپرسیدند «الیحمه علی العیش استوی یعنی چه؟» و ایشان میگفت« :بـه ایـن
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دیگر ادیان بـود .کـودکی وی در چنـین فضـایی بـود .قاضـی یهـودی حـران در شخصـیت
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شکل مستوی شد!» .یا مثال در خطبههای نماز جمعه اش جریان نزول خداوند به زمـین را
به نزول خـودش از روی منبـر تشـبیه میکنـد و صـعودش را هـم بـه همـان شـکل نشـان
میدهد .این کارها و نیز مخالفت علما باعث شهرت ایشان شد .درباره ابنتیمیه میگوینـد
ایشان دوست داشت ظاهر و معرو شود .لذا اگر من بیایم و مباحث فقهی و اقوال ایشان
را فرا بگیرم و مثال بررسی کنم که چه کسی بر او ردیـه نوشـته اسـت کـار جدیـدی نیسـت.
بهتر است افکار و شخصیت نفسانی ابنتیمیه را مشخص کنیم.
واقعا به شهرت رسیدن ابنتیمیه برای من خیلی جای تعجب دارد .هیچ کسی بـه ایـن
شکل مشهور نمیشود مگر اینکه خود را به یهود وصل کنـد و یهـود پشـتیبان او باشـد .از
جمله افرادی که حامی ابنتیمیه بود صـال الدین ایـوبی اسـت .ایشـان یهودیتبـار بـود و
خیلیها گفته اند که ایشان از خاندان اموی بوده اما این مسـئله ثابـت نشـده اسـت .ایشـان
یهودی است .کسی کـه امـور دنیـوی ،فقهـی و  ...را بررسـی میکنـد بایـد غیـر از صـحت
جسمی به سالمت و صحت عقلی و نفسی خود نیـز برسـد و آن را بررسـی کنـد .ابنتیمیـه
صحت نفسی نداشت و نفسش بر او سیطره داشت.
من نکتهای را میخواهم بگویم که مسئول آن خـودم هسـتم ،و آن اینکـه :ابنتیمیـه
مشهور به دروغگویی است و دروغگوییاش بسیار واضـ اسـت .مـثال ابنتیمیـه در جـایی
میگوید احمد بن حنبل اصال به اجماع ایمان ندارد ،در حالی که با شواهد و ادله میبینیم
که احمد بن حنبل به اجماع ایمان دارد .من بیش از  77دروغ واض و بـدیهی از ایشـان را
جمعآوری کردهام.
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

به نظر شما ،علت گرایش ابنتیمیه به این افکار چیست؟

11

ا

حدیثی که ابنتیمیه همیشه نقل میکنـد ایـن اسـت« :حرثنیی سلرلم ال ُرو ر را
سللم ال ُو ر سمعت سه سللم ال ُو » و یکی از مشایخ آن ابنعالن است و ابنعـالن
یهودیمسـلک اسـت و اسـالم را تـرک کـرده و از فیلسـو یهـودی بوـدادی ابوالبرکـات و
همچنین از «لالئلالبحرئةخن» اثر موسی بن میمون مطالبی را اخذ کرده است .محمد بـن
عبدالوها بیشتر مطالب کتا خود ،یعنی لبت حاد را از ت لیفات این سه نفر نگاشته است.

لذا اندیشه تکفیری ابنتیمیه از تورات و یهود اخذ شده است .وی از قرا یم یهود مبـاحثش
را اخذ کرده که بیشتر بر اسماء و صفات ت کید میکننـد .ابنتیمیـه ،بـهخصـوص در بحـث
اسماء و صفات ،اعتقاداتش را از آنها اخذ کرده و شاگرد آنها بوده است .به همین دلیل بود
که از صحت تورات دفاع میکرد و هر آن کس را که میگفت تـورات تحریـف شـده اسـت
تکفیر میکرد .چون اگر ایشان میپذیرفت که تورات تحریف شده است اقـرار میکـرد کـه
اعتقاداتش تحریف شده است؛ و میدانیم که تورات در تمام نسخههایش (یونـانی ـ عبـری
و  )...تحریف شده است.
کعب الحبار ،ابوالحارث اسرا یلی ،وهب بن منب  ،مقا ل بن سلیمان ،عثمان دامری،
ابنرجب حنبلی و نیز ابن تیمیه  ،همه از بزرگان یهودی بودند که اسالم آوردند .بسـیاری از
اسرا یلیات را اینها آوردهاند و نقل کردهاند .من در صـحا و بـهخصـوص خاریی احـادیثی
یافتم که به شریعت حمورابی برمیگردد .یعنی به شـکلی احادیـث را از آنجـا نقـل کردهانـد
ولی به پیامبر  نسبت میدهند .درخواست من از شما این است کـه دربـاره ابـنتیمیـه
بسیار تحقی کنید .ایشان انحرافات فراوانی دارد و من در این باره کتابی با عنـوان «لبیا یا
لبفکةی» نوشتهام .مادر ابنتیمیه ،به نام سته نعیم بنت ابـراهیم حرانـی ،مـری نفسـانی
بوده و قبل از پدر ابنتیمیه با کس دیگری ازدواج کرده بود که از آن پسری بـه نـام محمـد
داشت .بعـد کـه ابن تیمیـه بـه دنیـا آمـد منظـری کریـه داشـته و خیلیهـا او را بـه تمسـخر
میگرفتند .در حالی که وهابیها میگویند وی باتقواترین افراد است ،ولی این تماما کـذ
مح است .نیز میگفتند او در خصوص زنان زهد داشته ،در حالی که هـیچ زنـی حاضـر

کامال تسلط داشت .وقتی رساله حمویه ،تدمریه و  ...را نوشت دسـتگیرش کردنـد و گفتنـد
اعتقاداتت را اظهار کن .وی شروع به اظهار اعتقاداتش کرد .به او گفتند اگر آیات و روایات
را از آن حذ کنی مشکالت فراوانی دارد.
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نبوده است با او ازدواج کند .ابنتیمیه افکار غریبی داشته است .بسـیاری از علمـا از افکـار
ایشان تعجب میکردند .ایشان تمام افکار خود را از تورات اخـذ میکـرد و بـه زبـان ِعبـری
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با توجه به این اوصا  ،بهتر است ابتدا فکر و شخصیت او را بررسی کنیم و موضوعاتی
را بکاویم که تاکنون چندان یا اصال بررسی نشده و بعد به دیگر مباحث مرتبط با ابنتیمیـه
بپردازیم.
آیا درباره نقد افکار محمد بن عبدالوهاب نیز کار کردهاید؟

من درباره محمد بن عبدالوها نیز کار کردهام و کتابی با عنوان «لب هر اسالخاناآراة»
در دمش در حال چاپ است .از جمله چیزهایی که از محمد بن عبدالوها پرسیده شـده
ارکان اسالم است که ایشان میگفت  7تا است نه  5تا؛ و به او گفتند رکن ششـم چیسـت،
گفت هر کس به آیین او ایمـان نیـاورد کـافر اسـت .پیـامبر  میفرمایـد« :حتری ستری
تیعون عه ذنی الفاجیج اذنیوا بمرا ی رک ن ررُ ا الیرا » 1.محمـد بـن عبـدالوها افکـار
عجیبی دارد .او میگوید من با دین جدیدی نزد شما آمدهام .در این کتـا  ،اقـوال علمـای
اهل سنت و مصادر اقوال وهابیت را به شکل کامل آوردهایم .این کتا بیشتر متوجه امیر
سلمان ،پادشاه فعلی عربستان ،است .ایشان میگفت به ما نسبت وهابیـت ندهیـد ،چـون
اعتقادات ما ،اعتقادات راستین است .محمد بن عبدالوها  ،رسالههای ابنتیمیه را برده و
بر آنها تمرکز کرده و مسئله شـرک را مطـر کـرده اسـت .اگـر حـدیثی را کـه پیـامبر 

درباره شرک فرمودهاند برای شما نقل کنم متوجه تفاوت دیدگاه پیامبر  با ابنتیمیـه و
محمد بن عبدالوها خواهید شد .محمد بن عبدالوها میگوید مسلمانان از  755سـال
قبل مشرک بودند در حالی که پیامبر  میفرماید« :إنی واهلل ما خاا ب دیاأن خ
ت ِ
برشک» 2.کدام از این دو راستگو هستند؟! محمد بن عبدالوها یا پیامبر ؟ این در
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

حالی است که ابنتیمیه ،محمد بن عبدالوها و وهابیت میگویند قسم به غیـر اللـه و ...
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شرک است.

 .1الطبراني ،لبمیجمالبک اة ،ج  ،21ص122
 .2صحاحا خریی ،جزء دوم ،ص ،182با مناقب نبوت.

چه توصیهای به وهابیها دارید؟

اول اینکه مردم را تکفیر نکنند .زیرا هر کسی که شهادتین را به زبان بیاورد از کفـر دور
شده است .همچنین ،به عموم مسلمانان میگویم که تقدیس برخی از شخصیتهای بـارز
اسالمی یا احترام گذاشتن به آنها را شرک به حسا نیاورند.
در آخر اگر نکته یا نظری دارید بفرمایید؟

جمله آخر اینکه همه باید برای ت ییـد اسـالم و اندیشـه اسـالمی خـود قـرآن و احادیـث
شریف پیامبر  را مطالعه و بررسـی کنـد .اگـر ایـن کـار را نکنـد از مسـلمانی و اسـالم
راستین فاصله بسیار دارد.

ابن تیمیه ،وهابیت و عربستان سعودی
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پژوهش
صفحات03-13:تاریخدریافت4931/20/44:تـاریختأیید 4931/20/00:

منهج و روششناسی واهبیت رد تکفیر مسلماانن
*

چکیده
وهابیت بـرای تکفیـر مسـلمانان و گروههـای مختلـف از روشهـا و منـاهجی اسـتفاده
میکند .این مناهج باید با بررسی عقاید تکفیری این گروه به دست آید و سپس بررسـی و
نقد شود .هد از این تحقی به دست آوردن این منهاج است .با بررسی عقاید تکفیری
وهابیت به چند منهج و روش عمده در تکفیر میتوان دست یافت که عبـارت اسـت از:
ظاهرگرایی و ت ویلنکردن نصوص دینی؛ سلفگرایی و اتکـا بـه آرای علمـای سـه قـرن
تکفیر مخالف عقاید خود و ت یید و مسلماندانسـتن
اول؛ تساهل در سند نصوص دینی؛
ِ
مواف عقاید خود؛ جعل و ساخت اجماع در تکفیر و افترا و تهمتزدن به دیگران.

کلیدواژهها :منهج وهابیت ،تکفیر ،ظاهرگرایی ،سلفگرایی.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت ، کارشناسـی ارشـد مـذاهب اسـالمی و دانشـجوی سـط 1
موسسه شیعه شناسی.
Rasaaaaa16@gmail.com

مقدمه
منهج ،روش است فاده از منابع برای رسیدن به عقاید است .هر گروه بـرای بیـان عقایـد
خود از روشی بهره میگیرد 1.هر منهج پس از اصطیاد از دل عقاید برای فهمیدن صـحت
و سقم آن نیاز به بررسی و واکاوی دارد .وهابیت نیز برای رسیدن به عقایـد خـود ،از جملـه
مسئله تکفیر دیگر گروهها ،از روشها و مناهجی استفاده میکند که باید شناخته و سـپس
بررسی شود .خطر تکفیر از مهمترین خطرها در حال حاضر است .فرقه وهابیت 2با اسـتناد
به ظاهر نصوص و کالم سلف و غیر آن ،دست به تکفیـر مسـلمانان و فرقـههای مختلـف
می زند .لذا جا دارد به تمام زوایایی بپردازیم که این گروه برای تکفیر دیگر مسـلمانان از آن
استفاده می کند .پژوهشگران مختلفی در این عرصه با تالش فـراوان عقایـد ایـن گـروه ،از
جمله عقاید تکفیریشان را نقد کرده اند ،امـا از منـاهجی کـه ایـن گـروه بـه کـار گرفتهانـد
ذکری به میان نیاوردهاند .لذا الزم به نظـر میرسـد در زمینـه منـاهج و روشهـای بـه کـار
گرفته شده برای رسیدن به این عقاید تحقیقی به عمل آید .زیـرا رسـیدن بـه عقایـد نیـاز بـه
منهج و روش استفاده از منابع دارد و قطعا وهابیت نیز از این مسئله مسـتثنا نیسـتند .ایـن
تحقی به اهم مناهجی میپردازد که در مسئله تکفیر اسـتفاده شـده اسـت؛ از جملـه ایـن
مناهج ،منهج ظاهرگرایی و عدم ت ویل ،سلفگرایی ،تساهلگرایی و طرد مخالف است.
تعریف منهج
منهج در لوت به معنای راه روشن و آشکار است که این راه روشن ممکن است معنوی

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

یا مادی باشد 3.منهج در اصطال  ،روش استفاده از منابع (مانند قرآن و سنت) با تکیـه بـر
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حکمتنرماه،
ا
 .1عبدالهادی ،رمضان بن یوسف ،منهجالبقةلنالبکةخمافایاتیرمالاماعاجاةلئمالباها ل ،ص1؛ رجبـی ،حسـین،
ص.2- 3
 .2برای آشنایی با این فرقه و جنایات آن ،نک :.ابن غنام ،حسین ابن ابی بکر ،تریخ ال ناغنرم ،ج ،2ص.817- 852

 .3جوهری ،اسماعیل بن حماد ،لبصحرح:اترجالبلغسا اصحرحالبیة اس ،ج ،2ص717؛ ابن عباد ،صاحب ،لبمحاا افایالبلغاس،
ج ،7ص.722

مبانی (توحید و شرک) برای رسیدن به عقاید است 1.مثال منهج ظاهرگرایی که وهابیت در
تفسیر ،فقه ،حدیث و  ...به آن استناد میکنند.

2

مراد از تکفیر
برای تکفیر تقسیم های مختلفی ذکر شده است ،از جمله این تقسیمات ،تقسیم تکفیـر
به مطل و معین است.
الف .تکفیر مطلق :در این قسم از تکفیر ،اسناد تکفیر با توجه بـه نفـس عمـل اسـت و
کاری به افراد ندارد .در واقع ،در این قسم افعالی که نواق اسالم محسو شـده بررسـی
می شود .یعنی افعال و عقایدی که با اسالم سازگاری ندارد .این قسم از تکفیر به «نـواق
االسالم» 3معرو است.
ب .تکفیر معین :اگر شخص یا گروهـی عملـی را در تضـاد بـا اصـول و مبـانی اسـالم
انجام دهد یا عقیده ای متضاد با اصول و مبانی اسـالم داشـته باشـد و از آن طـر شـروط
تکفیر در او موجود و موانع نیز مفقود باشد ،حکم به تکفیر او میشود و اگر مـانعی در کـار
باشد شخص تکفیر معین نمیشود 4.پس باید گفت در تکفیر شخص معـین دو شـرط الزم
است؛ یک شرط وجودی که عبارت است از تطبیـ ضـوابط تکفیـر در آن شـخص و یـک
شرط عدمی که عبارت است از نبود موانع تکفیر که اگر این دو شرط بـا یکـدیگر بودنـد در
این صورت حکم به تکفیر معین میشود 5.حکم به تکفیر معین باید از جانب قاضی باشد.

6

 .2رجبی ،حسین ،حکمتانرمه ،ص.2- 3
 .3نواق

اإلسالم هی الموجبة للردة  ،تویجری ،محمد ،م س عسالبفقهالإلسامی ،ج ،1ص.553

 .4برای آشنایی با شروط تکفیر و موانع آن بنگرید به کتب ن لقضالالسام که به صورت مبسوط در این باره بحث کرده است؛
از جمله :عبدالعزیز بن محمد ،ن لقضاالالخمرن ،ریاض :مدار الوطن 2178 ،ق.
 .5ابن سعد ،فهد الزایدی ،لبتکفاةا انالبیلما لبجهل ،ص22؛ القرنی ،عبد الله ابن محمد ،ض ل البتکفااةاعناداأهالالبیانسا
لبجمرعس ،ص.1
 .6القرنی ،عبد الله بن محمد ،ض ل البتکفاةاعنداأهلالبینسا لبجمرعس ،ص.1

منهج و روششناسی وهابیت در تکفیر مسلمانان

 .1عبدالهادی ،رمضان بن یوسف ،منهجالبقةلنالبکةخمافیالبتیرملامعاجةلئمالباه ل ،ص.1
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نکته در خور توجه این است که تکفیر معین برای شخصـی کـه در ظـاهر مسـلمان اسـت،
بهسختی اثباتپذیر است.
تقسیم دیگری که برای تکفیر بیان شده است تکفیر فقهی و کالمی اسـت .از آنجـایی
که اشیا را با اضداد بهتر می تـوان شـناخت بایـد گفـت کفـر اعتقـادی در برابـر ایمـان قـرار
میگیـرد .ایمـان مسـئلهای بعــد از اسـالمآوردن اسـت 1.بـا ایــن مقدمـه بایـد گفـت تکفیــر
اعتقادی عبارت است از انتسا شـخص یـا گروهـی بـه ایماننداشـتن نـه اسـالمنیاوردن.
از آن طر  ،کفر فقهی در مقابل واژه «اسالم» قـرار میگیـرد؛ یعنـی شخصـی کـه اسـالم
نیاورده یا خارج از اسالم است که در این صورت تک فیر فقهی عبارت است از انکار یکـی از
مسا لی که باعث خروج از دایره اسالم شود؛ مثـل اینکـه کسـی بـرای خداونـد در خالقیـت
شریک قرار دهد ،خدا را انکار کند ،به خداوند نسبت «صاحب فرزند» دهد ،و انکـار نبـوت
پیامبر کند .مرتکب اینها از دایره اسـالم خـارج شـده و در جرگـه مرتـد قـرار گرفتـه و کـافر
2
شمرده میشود.
آثاری همچون اباحه خون ،مال ،انفساخ عقد و غیر آن بر کفر فقهی بار میشود و کفر
اعتقادی (کالمی) چنین آثاری ندارد.
در این تحقی به دنبال اهم مناهج وهابیت در با تکفیر هستیم که در مبحـث پـیش
روی تقدیم خواهد شد.

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

 .1نقش ظاهرگرایی و عدم تأویل در تکفیر مسلمانان
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از منهج و روشهای وهابیت در تکفیر مسلمانان میتوان به مـنهج ظـاهرگرایی اشـاره
کرد .این گروه با تکیه بر ظاهر نصوص و برداشت ظاهری از آن ،بدون اینکه در معنای آن
تعم کنند ،به تکفیر مسلمانان دست زدند .از جاهایی کـه مـنهج ظـاهرگرایی بـهخوبی بـه
چشم می آید ،مربوط به تعریف عبـادت اسـت .آنـان هـر عملـی را کـه همـراه بـا خضـوع و
 .1موسوی همدانی ،سید محمدباقر ،تةجمهالبمازلن ،ج ،7ص.785

 .2الشحود ،علی بن نایف ،أحکرمالبمةتداعنداشا الإلسامال ناتاماس ،ص.251 - 72

خشــوع باشــد بــا توجــه بــه معنــای ظــاهری ،عبــادت میخواننــد و فاعــل آن را مشــرک
میشمارند 1.زیرا عبادت در لوت و معنـای ظـاهری آن عبـارت اسـت از :نهایـت خضـوع و
تذلل 2،اطاعت 3،اظهار تذلل 4و تعبد 5،ک ه این غیر از معنـای اصـطالحی آن اسـت .بـرای
نمونه ،چـون در طلـب شـفاعت ،ذبـ  ،بوسـیدن ضـری  ،نـذرکردن ،اسـتواثه و درخواسـت
حاجت از پیامبر گرامی اسـالم و اولیـای الهـی ،نـوعی خضـوع و خشـوع وجـود دارد ،ایـن
اعمال را عبادت و فاعل آن را مشـرک تلقـی میکننـد 6.در حـالی کـه در هیچیـک از اینهـا
معنای اصطالحی عبادت وجود ندارد و فقط معنای ظـاهری عبـادت ،آن هـم در برخـی از
آنها ،وجود دارد .زیرا معنای اصطالحی عبادت متشکل از دو رکن اساسی اسـت کـه یکـی
در ظاهر و دیگری در باطن است .رکن نخست عبادت عبارت است از :خضـوع و خشـوع،
تذلل و خاکساری که به وسیله زبان یـا دیگـر اعضـای بـدن ابـراز میشـود .در ایـن ویژگـی
عبادت با بزرگ داشت یکی است .ویژگی و رکن دوم عبادت ،که ممیز و فصل بـین عبـادت
با برزگ داشت و تکریم است همان انگیزه و قصدی است کـه بـه واسـطه آن عبـادت واقـع
الوهیت معبود است.
میشود 7.به تعبیر دیگر ،اعتقاد به
ِ
یکی از موضوعات دیگری که در آن بهخوبی منهج ظـاهرگرایی و عـدم ت ویـل مشـهود
است صفات خبریه است .محمد بن عبدالوها  ،همچون دیگر وهابیان ،صفات خبریـه را
حمل بر ظاهر میکند و مینویسد« :کیفیت اینگونه صفات معلوم نیست و همچنین ایـن
صفات شبیه به صفات بشری نیست ،اما برخی قا ل به تشبیه این صفات به صفات بشـری
 .2طریحی ،فخرالدین ،مجمعالب حةخن ،ج.7

 .3ابن منظور ،محمد بن مکرم ،بیرنالبیةب ،ج ،7ص.835

 .4راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفةللتالبفرظاقةآن ،ص.518
 .5جوهری ،اسماعیل بن حماد ،صحرحالبلغس ،ج ،8ص.557

 .6ابن عبدالله ،سلیمان ،لبت ضاحاعنات حادالبخاق ،ج ،2ص212؛ علیزاده موسوی ،مهدی ،م رنیالعتقرلیاسلفیاگةیا ا
هر ات ،ج ،8ص.215- 211
 .7سبحانی تبریزی ،جعفر ،هر ات؛ام رنیافکةیا اکرینرمهاعملی ،ص.72- 51

منهج و روششناسی وهابیت در تکفیر مسلمانان

 .1ابن قیم جوزی ،محمد بن ابی بکر ،لبدلءا لبد لءا=البج لبالبکرفیابمناسألاعنالبد لءالبشرفی ،ص.721
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شده اند و در این باره دسـت بـه ت ویـل زدهانـد» .او اینگونـه افـراد را انسـانهای منحرفـی
1
میداند و آنها را متهم به کفر میکند.
همچنــین ،وهابیــت ،بــا اســتناد بــه برخــی روایــات ،برخــی از اعمــال دیگــر گروههــای
مسلمانان را شرک میدانند ،از جمله مصادی این مسئله میتوان به حدیث ابووا ل 2اشاره
کرد که با استناد به این حدیث میگویند بنا بر قبور و قراردادن آن به عنوان مسجد ،حرام و
شرک است و شخص مشرک و کافر است 3.وهابیت در این انتسا  ،بدون در نظـر گـرفتن
فقهالحدیث ،با تمسک به ظاهر حدیث مسلمانان را تکفیر میکنند .در این حـدیث ،بنـا بـه
برداشت وهابیت ،امیرالمؤمنین علـی  بـه ابوالهیـاج م موریـت از بـین بـردن تصـاویر و
همسط کردن مقابری را که بلندی دارند میدهد؛ همـان کـاری کـه پیـامبر بـه علـی 
دستور دادند .این گروه با برداشتی ظاهرگرایانه از این حـدیث لفـظ «سـویته» را بـه معنـای
صا کردن و همسط کردن آن با زمین معنا کردهاند 4.یعنـی پیـامبر حضـرت علـی  را
دستور داد تا قبور را با زمین یکسان کند تا مردم قبور را مساجد قرار ندهند که درنتیجـه آن
مشرک شوند .این نوع معنا با برداشت ظاهری از دو لفـظ «مشـرفا» و «سـویته» اسـت کـه
مشر را به معنـای مطلـ ارتفـاع و «سـویته» را بـه معنـای صـا کردن بـا زمـین در نظـر
گرفتند ،در حالی که اگـر وهابیـت در ایـن حـدیث بـه دو لفـظ «مشـرفا» و «سـویته» توجـه
بیشتری میکردند و آن را با ت مل بیشتری بررسی میکردند به این خطـا دچـار نمیشـدند و
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دیگران را تکفیر نمیکردند .شاه د برداشت ظاهرگرایانه وهابیت از این حدیث را میتوان بـا
بررسی دو لفظ «مشر » و «سـویته» درک کـرد .بـرای لفـظ «مشـر » دو معنـا ذکـر شـده
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 .1علماء نجد االعالم ،لبدییالبیناسافیالالج سالبنجدخس ،ج ،2ص.537 ،777 ،58
 ...« .2عن َأبی وا ل ،عن َأبی َ
االسدی ،قال :قال لی علی بن أبی طالب :أال أبعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله ^
الهیاج
ِ
ِ
^ أن ال تدع تمثاال إال طمسته وال قبرا مشرفا إال سویته» (نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صاحاحامیالم ج ،777 ،8کتـا
الجنا ز).
 .3صنعانی ،محمد بن اسماعیل ،شةاحاتطهاةالالعتقرلاعناللیلنالالبحرل ،ص.83
 .4لقمان حسن ،أبو توحید ،لبتةتابالبفةخدامناشة حرتاکتربالبت حاد ،ص.153

است؛ یکی به معنای مطل ارتفاع و دیگری بـه معنـای آن چیـزی کـه مرتفـع و بـه شـکل
کوهان شتر است که با ادلهای که در جای خود آمده است منظور همین قسم است؛ یعنی
شیء مرتفعی شبیه به کوهان شتر منظور است .همچنین ،لفظ «سویته» بـه دو شـکل بـه
کار میرود؛ یکی به صورت فعل و دیگری مفعول ،که در این صورت تسویه نسبت به خـود
شیء است؛ و کاربرد دیگر آن دومفعولی است که در این صـورت مفعـول دوم آن ،متعـدی
به وسیله ی حر باء است که معنای آن تسویه چیزی با چیز دیگر است .در حدیث مذکور
تسویه یکمفعولی 1و به معنای تسویه نسبت به خود شیء است ،یعنی قبر را هموار کنـد و
پستی و بلندی آن را بگیرد نه اینکه آن را با زمین همسان کند که ایـن همـان معنـای دوم
است که فعل «سویته» باید دومفعولی باشد 2.اگر وهابیـت دربـاره ایـن حـدیث و امثـال آن
کمی ت مل داشتند شاید این برداشت غلط را از آن نمیکردنـد کـه در نتیجـه آن دیگـران را
متهم به کفر و شرک کننـد .تکفیـری کـه خـود وهابیـت قا ـل بـه احتیـاط در آن هسـتند و
می نویسند باید در آن کمال احتیاط را انجام داد 3با برداشتی سطحی و ظاهری از نصـوص
باعث تفرقه و تهمتها و مبا شدن مال و جان مردم شده است.
 .2سلفگرایی و نقش آن در تکفیر
از دیگر مناهجی که ایـن گـروه در تکفیـر دیگـر فـرق و مـذاهب از آن اسـتفاده کـرده،
سلفگرایی است .برخی از محققان وهابیت مینویسند شـفاعتی کـه قـرآن و روایـات ت ییـد
کند پذیرفته است ،اما شفاعتی که در قـرآن و روایـات نیامـده یـا قـرآن و روایـات آن را نفـی

 . 1اگر این اشکال شود که تسویه دومفعولی است و مفعول دوم حذ شده است در جوا باید گفت اصل ذکر مفعول اسـت و
حذ  ،دلیل و قرینه میخواهد .درباره اینکه حذ در جایی که اشتباه یا احتمال اشتباه وجود دارد در بین اکثر نحویون مطلـب
پذیرفتهشدهای است ،نک :.شر ابن عقیل ،ج ،2ص 051و  050و  061و بسیاری از نمونههای دیگر که با رجـوع بـه کتـب
نحوی کامال مشهود است.
 .2سبحانی تبریزی ،جعفر ،فتنسالبتکفاةا اجذ یهرا اآثریهرافیالبمجتمع ،ص.15
 .3قحطانی ،سعید ابن علی ،قضاسالبتکفاةا اناأهلالبینسا فةقالبضال ،ص.81

منهج و روششناسی وهابیت در تکفیر مسلمانان

کرده اند پذیرفته نیست .برای قسم دوم به طلب قضاء حاجت از انبیا و صالحانی که از دنیـا
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رفته مثال زده اند که نتیجه آن شرک است .کالم سلف به عنوان یکـی از علـل بیـان شـده
است 1.سلیمان بن سحمان نیز جهمیه را ،که قا ل به مخلوقبودن قـرآن هسـتند ،تکفیـر
کرده است و علت تکفیر را کالم سلف بیـان میکنـد 2.صـنعانی در تکفیـر مطلـ بـه قـول
سلف استناد میکند و مینویسد هر کس قا ل به مخلوق بودن قرآن شود یا بگوید خداونـد
در آخرت دیده نمیشود کافر است .زیرا سلف چنین گفتهاند.
همچنین ،محمد بن عبدالوها مینویسد« :یکی از سلف چه خـو گفتـه اسـت کـه
3

کفر این افراد (ت ویلگران صفات) 4از کفر یهود و نصارا شدیدتر اسـت» 5.بایـد گفـت کـالم
محمد بن عبدالوها و نسبت این حکم به سلف هیچ پایه و اساسی نـدارد؛ و ایـن کالمـی
است بدون هیچگونه دلیل و شاهد مسـلم و مـتقن .همچنـین ،ابنعثیمـین بـه کالمـی از
ابنقیم درباره کافربودن تارکالصالة استشهاد میکند و میگوید اکثریـت سـلف قا ـل بـه
کفر تارک الصالة هستند و حتی پا را فراتر گذاشته اند و در این باره ادعای اجماع کردهاند.

6

 .1أبابطین ،عبد الله بن عبد الرحمن ،تأساسالبتقدخسافیاکشفاتل اسالل لا ناجةجاس ،ص.285

 .2ابن سحمان ،سلیمان ،لب ارنالبم دیابشنرعسالبق لالبمجدی ،ج ،2ص.78
َّ
 .3کما قال السلف :من قال :القرآن مخلوق فهو کافر ،ومن قال :إن الله ال یری فی اآلخرة فهو کـافر؛ صـنعانی ،محمـد بـن
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اسماعیل ،شةحاتطهاةالالعتقرلاعناألیلنالإلبحرل ،ص.18
 .4بی شک این کالم محمد ابن عبدالوها شامل کسانی که اهل تبرک و نذر و غیـره هسـتند نیـز میشـود .زیـرا او در جـای
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دیگری همین افراد را تکفیر میکند« :ال یخفی علیکم ما مأل الرض من الشرک ال کبر عبادة الصنام هذا ی تی إلی قبر نبـی
و هذا إلی قبر صحابی کالزبیر وطلحة و هذا إلی قبر رجل صال و هذا یدعوه فی الضراء و فی غیبته و هذا ینذر له و هذا یذب
للجن ،وهذا یدخل علیه من مضرة الدنیا واآلخرة ،و هذا یس له خیر الدنیا واآلخرة .فإن کنتم تعرفون أن هذا من الشرک کعبادة
الصنام الذی یخرج الرجل من اإلسالم ،و قد مأل البر والبحر و شاع و ذاع حتی إن کثیرا ممن یفعله یقوم اللیل و یصوم النهار
و ینتسب إلی الصال والعبادة فما بالکم لم تفشوه فی النا » (ابن عبد الوها  ،محمد ،لبةسرئلالبشخصااس (مطبـوع ضـمن
مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوها  ،الجزء الساد ) ،ص.)285
« .5لقد أحسن من قال من السلف :إن کفر هؤالء أغلظ من کفر الیهود والنصاری» (علمـاء نجـد االعـالم ،لبادییالبیاناسافایا
لالج سالبنجدخس ،ج ،1ص.)751
 .6همان ،ج ،28ص.75

خود ابنعثیمین در جای دیگری به کفر فقهی تارکالصالة تصری دارد 1.اینگونه کالمها
از ابن عثیمین نشان از این دارد که این گروه در تکفیر بـه سـلف اسـتناد میکننـد و مـنهج
سلفگرایی دارند.
صنعانی ،یکی دیگر از علمای وهابیت ،با استناد به فتـوای ابنتیمیـه مینویسـد کـالم
بعضی از فرقهها کفر است ،از جمله این فرق ،جهمیه است کـه میگوینـد خداونـد سـخن
نمیگوید و در آخرت دیده نمی شود .او علت این حکم را منهج سلف میداند ،چـون سـلف
کسی را که قا ل به تکلمنکردن خدا و رؤیتناپذیری او است کافر میدانـد .پـس مـا نیـز بـا
استناد به گفته سلف او را کافر مـیدانیم 2.از دیگـر علمـای وهـابی همچـون ابـراهیم بـن
عبداللطیف آل الشیخ ،عبدالله بن عبداللطیف آل الشیخ و خثعمی نیز در همین مسئله بـه
3
کالم سلف استناد داده شده است.
همه اینها گوشهای از سلف گرایی وهابیت در مسئله تکفیر است کـه بـا تتبـع در اقـوال
آنها میتوان به دهها نمونه دست یافت.
 .3تساهل و تغافل در سند نصوص در تکفیر مسلمانان
یکی از روشهایی که وهابیت در تکفیر مسلمانان 4بهخوبی از آن بهره میبرند تسـاهل
در روایات و آیات و مواجهه سطحی و مسامحه کارانه با این نصـوص اسـت .در ایـن مـنهج
وهابیت با نادیدهگرفتن عمدی صحت و سقم راوی سعی در س وءاستفاده از آن نص به نفع
خود دارند ،به گونه ای که اگر اسناد موجـود در طریـ حـدیث بررسـی شـود بـه ضـعف آن
شیئا أخبر الله به ورسوله فیکذبه ،أو ینکر حکما من أحکام الشریعة الظاهرة التی أجمع المسلمون علیهـا .أو االسـتکبار ،وهـو:
أن یقر بذلک لکن ال یعبد الله .فتارک الصالة مثال کافر ( ...ابن عثیمین ،محمد ،فتر یان یاعلیالبدیب ،ج ،1ص.)8
 .2صنعانی ،ابو ابراهیم ،شر تطهیر االعتقاد عن أدران اإللحاد ،ص.18

 . 3ابن عبد اللطیف آل الشیخ ،إبراهیم؛ بن عبد اللطیف آل الشیخ ،عبدالله؛ خثعمی ،سلیمان بن سـحمان ،فتااارناتتیلقارن ا
تکفاةالبجهماسا أنالبصاةاالاتصحارلفامناالاخکفةالبجهماسا میرئلالرةی ،ص.257 - 255
 .4هرچند این روش در مسا ل دیگر و در جاهای دیگر نیز به چشـم میخـورد؛ یعنـی منهجـی کلـی اسـت کـه در تمـام ابـوا
استفاده میشود.

منهج و روششناسی وهابیت در تکفیر مسلمانان

 . 1نذکر قاعدة ،وهی :أن الذی یخرج من الملة هو یدور علی أمرین :إما اإلنکار ،وإما االستکبار .یعنی :إما أن ینکـر اإلنسـان
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حدیث پی برده میشود و در نتیجـه نمی تـوان از آن حـدیث بـرای تکفیـر دیگـر مسـلمانان
استفاده کرد.
این گروه با استناد به احادیثی که از جهت سـندی ضـعیف اسـت بـه تکفیـر مسـلمانان
دست میزنند 1.مثال با استناد به این حدیث ابنعبـا از پیـامبر 2کـه فرمـوده اسـت« :در
آخرالزمان گروهی میآیند که به آنها رواف میگوینـد ،ایـن گـروه اسـالم را طـرد ،امـا در
ظاهر به آن استناد میکنند .پس باید کشته شوند .زیرا مشرکاند» 3.این حـدیث بـه طـرق
مختلفی نقل شده است که بنا بـه گفتـه ابنحجـر هیتمـی اکثـر طـرق آن ضـعیف اسـت.

4

همچنین ،ابنقیسرانی طرق آن را ضعیف میدانـد 5.مقریـزی ،از علمـای اهـل سـنت ،در
تمام طرق نقل این حدیث خدشه میکند و آن را ضعیف میداند 6.صاحب کتا لبمجربیها
7
اج لهةالبیلم نیز سند آن را ضعیف دانسته است.
لذا با وجود ضعف در سند حدیث مذکور ،نمی توان برای تکفیر دیگـران از آن اسـتفاده
کرد و در نتیجه باعث اباحه جان ،مال و نامو دیگران شد.
نمونــه دیگــر از تســاهل در ســند حــدیث ،حــدیث ابوالهیــاج اســت .در ایــن حــدیث،
امیرالمؤمنین علی  به ابوالهیاج میگوید :آیا تو را امر کنم به چیزی که رسول خـدا بـه
مـن امــر کــرد؟ م موربــه در ایــن حــدیث عبـارت اســت از بــین بــردن تصــاویر و تمثالهــا و
صا کردن قبور با زمین 8.هرچند در این حدیث به طور مستقیم دست بـه تکفیـر نمیزننـد
 .1عا

حسن الشیخ ،ناصر بن علی ،عقادةاأهلالبینسا البجمرعسافیالبصحر س ،ج ،8ص.258

 .2این حدیث طرق مختلفی دارد که در ادامه به راویان آن اشاره میشود.
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 .3عن میمون بن مهران عن ابن عبا
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رضی الله تبارک وتعالی عنه قال :سمعت رسول الله یقول :یکون فی آخر الزمان

قوم یسمون الرافضة یرفضون اإلسالم ویلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشرکون (هیتمی ،ابن حجر ،لبص لعقالبمحةقس ،ص.)28
 .4هیثمی ،علی بن ابی بکر ،مجمعالبز لئدا من عالبف لئد ،ج ،25ص.88
 .5ابن القیسرانی الشیبانی المقدسی ،أبو الفضل محمد بن طاهر بن علی بن أحمد اذراةةالبحفرظ ،ج.8322 ،5

 .6مقریزی ،تقی الدین أحمد بن علی ،إمترعال األسمرعا مرابلن یامنالألح للا لألم للا لبحفدةا لبمترع ،ج ،28ص.777
 .7الدینوری ،أحمد بن مروان ،لبمجربیسا ج لهةالبیلم ص.551

 . 8حدثنا یحیی بن یحیی و ابوبکر بن ابی شیبه و زهیر بن حر  ،قال یحیی :اخبرنا و قال اآلخران :حدثنا وکیع ،عن سـفیان،
عن حبیب بن ابی ثابت عن ابی وا ل عن ابی الهیاج االسدی قال لی علی ابن ابی طالب :اال ابعثک علی ما بعثتنـی علیـه 

اما از آنجایی که قبور و زیارت قبور را از اسبا قریـب و متصـله بـرای شـرک میداننـد بـا
کسانی که این عمل را انجام میدهند بهشدت رفتار میشود و آنها را تا مـرز مشـرکان جلـو
میبرند 1.حتی در کتا لبمیرئلالبنجدخس این کار را از عالمات و نشانههای کفر میدانـد.
در این حدیث ،چهـار نفـر اول ،کـه در پـاورقی بـه آن اشـاره شـد ،قـد شـدهاند .ابنحجـر

2

عســقالنی بــه نقــل از احمــد بــن حنبــل ،وکیــع را خــاطی در پانصــد روایــت دانســته اســت.
همچنین ،احمد ،وکیع را از راویانی میداند که نقل به معنا کـرده و آشـنایی کـافی بـا زبـان
نداشته است 3.همچنین ،ابنحجر به نقـل از ابنمبـارک ،سـفیان ثـوری را شخصـی اهـل
تدلیس میداند و به نقل از ابنمبارک مینویسد« :سفیان ثوری نقل حدیث میکـرد .دیـدم
در نقل حدیث خود تدلیس میکنـد؛ همـین کـه مـرا دیـد از کـار خـود خجالـت کشـید».
انتسا به تدلیس برای حبیب ابن ابی ثابت نیـز آورده شـده اسـت .ابنحبـان از عطـا نقـل
4

میکند« :او در حدیث تدلیس میکرد و از احادیث او پیروی نمیشود» 5.راوی دیگر حدیث
ابووا ل است که نام اصلی او شقی بن سلمه اسدی کوفی است که با امام علی  رابطه
خوبی نداشته اسـت 6.همچنـین ،فقـط یـک روایـت از ابوالهیـاج در کتـب حـدیثی موجـود
7
است.



 .2بع

علماء النجد ،لبمیرئلالبنجدخس ،ص.817

 .3ابن حجر عسقالنی ،احمد ابن علی ،تهذخبالبتهذخب ،ج ،22ص 285و .272
 .4همان ،ج ،22ص272- 275؛ همان ،ج ،1ص.225
 .5همان ،ج ،8ص.231
 .6همان ،ج ،1ص.778

 .7طاهری خرمآبادی ،حسن ،لب نرءاعلیالبق یاشةعالمارةلفه؟ ،ص.85
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رسول الله :ان ال تدع تمثاال اال طمسته و ال قبرا اال «سویته»( .نووی ،یحیی بن شر  ،لبمنهرجافیاشةحامیندال یالبحجرج،
ج ،3ص.)77
 .1ابن عبدالرحمن ،عبداللطیف ،منهرجالبتأساسا لبتقدخسافیاکشفاش هرتالل لا ناجةجاس ،ص.38
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با وجود ایـن اشـکاالت سـندی ،کـه راویـان آن متصـف بـه تـدلیس و خطـای در فهـم
هستند ،نمیتوان ب ه این حدیث برای حکم شـرعی و در نتیجـه آن تکفیـر دیگـران اسـتناد
کرد؟!

1و2

 .4تکفیر مخالفان و تأیید موافقان
ِ
یکـی دیگـر از روشهــا و منهجهـای استفاده شـده در تکفیــر مسـلمانان ،روش ت ییــد و
مسلمان دانستن مواف اعتقاد وهابیت و تکفیر مخالفان است .پیشـوای ایـن فرقـه ،یعنـی
محمد بن عبدالوها  ،به خوبی از این روش در تکفیـر مخالفـان بهـره بـرده اسـت .محمـد
بنعبدالوها با صراحت اعالم می کند که اهل تبرک ،اهل زیارت قبـور و  ...و همچنـین،
بادیهنشینان ،بهرغم اینکه شهادتین را بر زبان جاری میکنند و بر اسـا نظـر علمایشـان
عمل میکنند ،اما چون طب نظر او عمـل نمیکننـد ،کفرشـان از یهـود و نصـارا شـدیدتر
است « :بسیار خو گفته یکی از سلف که کفر این افراد (اهل تبرک ،استواثه و  )...از کفر
یهود و نصارا شدیدتر است» 3.او در کتا کشفالبش هرت پیروان خـود را موحـد میدانـد و
درباره آنها چنین تعبیر میکند« :یک عامی از موحدان ،میتواند هزار عـالم از مشـرکان را
شکست دهد»؛ 4و در مقابل ،علمای اسالم را با لفظ «مشرک» خطا میکند .او در پایـان
کتا کشفالبش هرت هر کـس را کـه بـا عقیـده او مخـالف باشـد ،کـافر میشـمرد و ادعـا
میکند هر کس عملی که او کفر میداند انجام دهد یا سخنی بگوید کـه بـوی کفـر دهـد،
پس از ایمان کافر شده است 5.او پا را از این فراتـر نهـاده و حتـی برخـی از صـحابه را نیـز،
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 .1همان ،ص.237
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 .2نکتهای که در اینجا باید تذکر داد این است که وهابیت صریحا از این حدیث استفاده نمیکنند اما چون این عمل را راهـی
برای کشیدهشدن شخص به کفر میدانند بهشدت از آن جلوگیری میکنند.
 ...« .3أنهم أکفر من الیهود والنصاری» (ابن عبدالوها  ،محمد ،لبةساربسالبشخصااس ،ص)27؛ «لقـد أحسـن مـن قـال مـن
السلف :إن کفر هؤالء أغلظ من کفر الیهـود والنصـاری» (عاصـمی ،عبـدالرحمن البادییالبیاناسافایالألج اسالبنجدخاس ،ج،1
ص.)751
 .4ابن عبد الوها  ،محمد ،کشفالبش هرت ،ص.25
 .5همان ،ص.57

چون با عقاید او همسانی ندارند ،تکفیر کرده اسـت 1.آلوسـی در کتـا تاریخ انجاد اذعـان
کرده است که وهابیان ،مسـلمانان را از انجـامدادن حـج منـع ،و در تکفیـر مخالفـان خـود
مبالوه کردند 2.در کتا لبیحبالب لئله نیز آمده است که هر کس با محمد بن عبدالوها
مخالفــت میکــرد ،او را تکفیــر میکــرد و خــونش را مبــا میدانســت 3.بــرادر محمــد بــن
عبدالوها نیز به این مطلب اشاره کرده است که وی هر کس را که مخالف او باشـد کـافر
4
میدانست.
برای نمونه به برخی از این افراد ،که به دلیل مخالفت با محمد بن عبـدالوها تکفیـر
شدهاند ،اشاره میکنم:
الف .سلیمان بن سحیم و پدرش

سلیمان بن محمد بن احمد بن علی بن سحیم عنزی (متوفای  2222ه.ق ).تـا زمـان
حیات پدرش در نجد زندگی و تحصیل می کرد؛ پس از وفات او ،شهر ریاض را برای محـل
س کونت انتخا کرد .وی خطیب ،مدر  ،مفتی و پیشـوای مـردم ریـاض در آن زمـان بـه
شمار میرفت 5،اما با ظهور وهابیت به مخالفـت و دشـمنی بـا آنـان پرداخـت .محمـد بـن
عبدالوها در نامهای به او مینویسد:
اما تو! مردی جاهل ،مشرک و دشمن دیـن خـدا هسـتی .تـو جـاهالنی را کـه از دیـن
اسالم متنفرند و شرک و دین پدرانشان را دوست دارنـد ،بـه اشـتباه میانـدازی وگرنـه ایـن
6
جاهالن اگر قصدشان پیروی از ح بود ،میدانستند که کالم تو چقدر فاسد است.

و باز در نامه دیگری تصری میکند که تو و پدرت دچار کفر صری شدهاید:
ا هر ات ،ج ،8ص.787- 788
 .2آلوسی ،محمود ،تریخ انجد ،ص.11

 .3نجدی حنبلی ،محمد بن عبدالله ابن حمید ،لبیحبالب لئلساعلیاضةلخحالبحنر لس ،ص.837
 .4ابن عبد الوها  ،سلیمان ،لبص لعقالالبهاسافیالبةلاعلیالب هر اس ،ص.1

 .5عبدالله بن عبد الرحمن ،آل بسام ،علمرءانجدارالاثمرناساقة ن ،ج ،8ص.722
 .6علماء نجد االعالم ،لبدییالبیناسافیالالج سالبنجدخس ،ج ،25ص.71

منهج و روششناسی وهابیت در تکفیر مسلمانان

 .1علماء نجد العالم ،لبدییالبیناسافیالألج سالبنجدخس ،ج ،8ص216؛ علیزاده موسوی ،مهدی ،م رنیالعتقرلیاسلفیاگةیا
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قبل از پاسخ به شما یادآوری میکنم که تو و پدرت ،گرفتار کفر آشکار ،شـرک و نفـاق
شدهاید .تو و پدرت تا امروز معنای شهادت به ال اله اال الله را نمیفهمیدید ،اگر خداوند در
روز قیامت از من بپرسد ،من به این مطلـب شـهادت خـواهم داد کـه تـو و پـدرت تـا امـروز
معنای ال اله اال الله را نمیدانستید .من این مطلب را بـه صـورت آشـکار بـرای تـو روشـن
کردم تا شاید به سوی خداوند بازگردی و وارد دیـن اسـالم شـوی؛ البتـه اگـر خداونـد تـو را
هدایت کند ،وگرنه برای هر کسی کـه بـه خداونـد و روز قیامـت ایمـان دارد وضـعیت شـما
روشن است و میداند دشمنی با شما واجب است؛ همانطوری که خداوند فرموده اسـت:
هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمییابی که با دشمنان خـدا و رسـولش
1
دوستی کنند.

ب .شیخ عبدالله مویسی

یکی از مخالفان سرسخت محمد بن عبدالوها  ،شیخ عبداللـه بـن عیسـی المویسـی
(متوفای  2235ه.ق ).بوده است .او اهل شهر «حرمـه» از شـهرهای منطقـه «سـدیر» در
نجد بود و برای تحصیل به دمش رفت و پس از رسیدن بـه مقـام اجتهـاد ،بـه شـهر خـود
بازگشت و کرسی تدریس و فتوا و قضاوت را به عهده گرفت و تا آخر عمر ،منصب قضاوت
و فتوا را در اختیار داشت 2.محمد بن عبدالوها نیز تنـدترین عبارتهـا را در تکفیـر او بـه
کار برده است؛ تا جایی که در یکی از نامههایش مینویسد« :من یقین دارم کفر کسانی که
3
گنبد ابوطالب را میپرستند ،به یکدهم کفر مویسی و امثال او نمیرسد».
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 .5جعل اجماع برای تکفیر دیگران
یکی دیگر از روش های وهابیت در تکفیر دیگران جعل اجماع است .در ایـن زمینـه بـا
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آوردن اجماعات ادعایی به تکفیر دیگر فرق و مسلمانان روی آوردهاند .از جمله اینها اجماع
درباره «بنی عبید قدا » از علویان مصر است .محمد بن عبـدالوها میگویـد بنیقـدا ،
که در زمان بنیعبا

بر مور و مصر حکومـت میکردنـد ،همگـی بـهظاهر شـهادت بـر

 .1همان ،ج ،25ص.72

 .2عبدالله بن عبد الرحمن ،آل بسام ،علمرءانجدارالاثمرناساقة ن ،ج ،1ص.771
 .3علماء نجد االعالم ،لبدییالبیناسافیالالج سالبنجدخس ،ج ،27ص.222

زبان جاری میکردند و مدعی مسلمانی بودند و نمـاز جمعـه و جماعـت میخواندنـد ،ولـی
چون درباره برخی اشیا برخال شریعت اسالمی سخنانی گفتند علما به طور اتفاق بر کفـر
آنان حکم دادند و جنگشان را الزم دانستند و شهرهایشان را بالد کفر معرفی کردند.

1

عالمه سید محسن امین نسبتی را که به علما در خصوص فتوا به کفر و جواز قتل آنها
داده افترا و دروغی بیش نمیدانـد و در علـت آن می نویسـد اگـر چنـین فتـوا و اجمـاعی از
سـوی علمــای اسـالم وجــود داشــت بنیعبـا کــه دشــمن علویهـا بودنــد آن فتــاوی را
دستاویز قرار میدادند و در تواریخ نقل میشد؛ در صورتی که در کتا های تاریخی اثری از
ایـن مطلـب دیــده نمیشـود 2.اجماعهـای جعلــی بـرای تکفیـر دیگــران در کتـا نا لقضا
لالسام محمد بن عبدالوها بهخوبی مشهود است 3.او مینویسد واسطه قـراردادن بـین
خدا و بنده کفر است و علت آن را اجماع قرار داده است 4.در جای دیگـری مینویسـد هـر
کس به آنچه پیامبر آورده باشد بو بورزد او به اجماع مسلمانان کافر است ،ولو اینکه بـه
آن دســتور پیــامبر عمــل کنــد 5.او در جاهــای مختلفــی بــرای تکفیــر بــه ایــن نــوع اجمــاع
استمساک میکند.
بن باز نیز ،با استناد به کالم محمد بن عبدالوها  ،شخصی را که واسطه بین خود و خدا
6

قرار میدهد و به او توکل میکند تکفیر می کند و دلیل خود را در این خصوص اجماع قرار
میدهد 7.در حالی که اثبات این اجماع محل بحث است که :آیا اجماعی در این خصوص از
سوی علمای اسالم وجود دارد و بر فرض که وجود داشته باشد آیا قابل استناد است؟
 .2امین ،محسن ،کشفالالیتارب ،ص.277- 275

 .3العلوان ،سلیمان ناصر بن عبد الله ،لبت ارناشةحان لقضالإلسامابمحمدا ناع دالب هرب ،ص 3و  27و .23
 .4من جعل بینه وبین الله وسا ط؛ یدعوهم ،ویس لهم الشفاعة ،ویتوکل علیهم؛ کفر إجماعا؛ همان ،ص.3
 .5همان ،ص.27

 .6ابن عبد الوها  ،محمد ،لبةسرئلالبشخصاس ،مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوها  ،الجزء الساد  ،ص.285

 .7من جعل بینه وبین الله وسا ط یدعوهم ویس لهم الشفاعة ویتوکل علیهم فقد کفر إجماعا (عبد العزیز بن عبد اللـه بـن بـاز،
ن لقضالإلسام ،ص.)8

منهج و روششناسی وهابیت در تکفیر مسلمانان

 .1ابن عبد الوها  ،محمد ،کشفالبش هرت ،ص.12- 15
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 .6افترا برای تکفیر
یکی از روشهای وهابیت برای تکفیر افترا است ،که روشی شایع ،خصوصـا در مقابـل
شیعه ،است و فراوان از آن استفاده میشود .در ذیل به نمونهای از آن اشاره میکنیم.
الف .تحریف قرآن

مجله دانشگاه اسـالمی مدینـه ،کـه معتبرتـرین مجـالت وهابیـت اسـت ،مینویسـد:
«شیعیان به قـرآن طعنـه میزننـد و گمـان میکننـد صـحابه آن را تحریـف کـرده و از آن،
چیزهای بسیاری را که مربوط به اهـل بیـت  و دشـمنان آنـان اسـت حـذ کردهانـد؛
بنابراین اعتقادی به قرآن ندارنـد و آن را دلیـل و حجـت نمیداننـد» 1.طـارق سـویدان نیـز
چنین اتهامی به شیعه میزند 2.عثمان خمـیس نیـز ایـن اتهـام را بـه شـیعه وارد میکنـد و
قا الن به تحریف قرآن را مشرک میشمارد 3.این تهمـت نیـز حـاکی از بیاطالعـی کامـل
وی از شیعه و کتا های علمی آنان است .به نظر الزم است وهابیت کمـی کتـب شـیعه را
مطالعه کند تا اینگونه بیمباالت به شیعه نسبتهای ناروا ندهند .کافی اسـت وهابیـت بـه
پیام امام خمینی در مراسم حج درباره صیانت قرآن از تحریف نگاهی بیندازنـد .همچنـین،
به کتب و مقاالتی که محققان شیعه نگاشتهاند ،مانند :تفیاةالب ارن اثـر آیتاللـه خـویی،
تفیاةالبمازلن اثر عالمه طباطبایی ،ج ،28لعتقرللت اثر صدوق ،آالءالبةحمنافایاتفیااةا
لبمازلن اثر شیخ محمدجواد بالغی ،لفیرنهاتحةاخفاقةآن و لبتحقاقافیانفیالبتحةخف که
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درباره تحریفنشدن قرآن نوشته شده است.
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 .1جمعی از نویسندگان ،مجلسالبجرمیسالإلساماسا ربمدخنسالبمن یة ،ش ،73ص.227

 .2السویدان ،طارق ،ةلءةاأهلالبینسا لإلخمرناممرافیامحرضةةاح لیافیالبیرحسال اإلساماس ،ص55
 .3خمیس ،عثمان ،فتر یالبشا اعثمرنالبخماس ،ص.272

 .4رجبی ،حسین ،ةیسیافت لیاتکفاةالیاناررامذلهبالسامی ،ص.75- 51

بّ .
غلو درباره اهل بیت 

بنباز ،بنجبرین و دیگران ،در فتوایشان چنین استدالل کردهاند که خصـلت غالـب در
شیعیان این است که درباره اهل بیت غلـو میکننـد 1،آنگـاه میگوینـد ایـن فتـوا مبنـی بـر
2
اطالعاتی است که به آنان رسیده است.
نفس قضاوت ،خطیر است ،چـه برسـد بـه جـایی کـه جـان و مـال و نـامو دیگـران،
خصوصا دیگر مسلمان در میان باشـد .قطعـا هـیچ انسـانی نمیتوانـد قضـاوت بـر اسـا
مراجع شیعه در رسالههای
شنیدههایی را بپذیرد که هیچ پایه و اساسی ندارد .تمامی فقها و
ِ
علمــی خــود غلوکننــده را نجــس و از ارث محــروم میداننــد و غســلدادن و دفنکــردن
مردههای آنان را اجازه نمیدهند؛ و نیز دادن زکات به غالت را حـرام میداننـد و ازدواج بـا
غـالی را جـایز نمیشـمرند 3.نمونـههای مــذکور برخـی از افترا ـات و دروغهـایی اسـت کــه
علمای وهابی به شیعه نسبت میدهند.
 .0تطبیق آیات نازلشده درباره مشرکان بر مسلمانان
یکی دیگر از منهجهایی که وهابیت در تکفیر مسلمانان و شرکدانستن اعمال ایشـان
استفاده کرده ،قیاسی است که بین اعمـال امـروزه مسـلمانان بـا اعمـال مشـرکان قبـل از
اسالم و صدر اسالم انجام میدهند .وهابیان مینویسند اعمـالی همچـون نـذر و سـاختن
بنا بر روی مقابر و زیارت آن و خواندن اولیا و صالحان شبیه اعمال کفار و بدتر از آن است.
محمد بن عبدالوها در مسا ل مختلف بر این مسـئله ت کیـد میکنـد ،از جملـه در کتـا
میرئلالبشخصاس مینویسد مشرکان در زمان ما از مشرکان زمان پیامبر بدتر هستند .زیـرا

 .1القطیفی ،محسن بن عوض ،لالحتفرلا ربم بدالبن ی ،ص7؛ ابن قاسم ،حرشاساکتربالبت حاد ،ص.85
 .2برای نمونه میتوان به فتوای شماره  1235بنباز که در سایت او منتشر شده است اشاره کرد.
 .3موسوی خمینی ،رو الله ،تحةخةالب سالس ،ج ،8ص .827

 .4ابن عبد الوها  ،محمد ،لبةسرئلالبشخصاس ،مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوها  ،الجزء الساد  ،ص.73

منهج و روششناسی وهابیت در تکفیر مسلمانان

مشرکان در این زمان اولیا را در شدت و رخاء میخوانند ،اما مشرکان زمان پیامبر اولیا را در
رخاء میخوانند و در پارهای از حاالت خالصـانه خـدا را صـدا میزننـد 4.در جـای دیگـر ،بـه
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شکل دیگری به این مطلب تصری دارد« :المشینون یی زسانیا أضل سه الکفرا یری زسره
ً
سو اللک  ... أن سشینی زسانیا یثعون أناسا ال یوازنون ع لی والمالئک »؛« 1مشرکان
زمان ما از کفار زمان رسولالله ^ گمراهترند  ...مشرکان زمان مـا مردمـانی را میخواننـد
که در سط عیسی و مال که هم نیستند» .ابنقیم تبرک را شبیه به اعمال و شـعا ر دوران
جاهلیت می داند و امر به تخریب مشـاهد موجـود بـر روی مقـابر میکنـد و مینویسـد ایـن
2
مسا ل شبیه بتهای الت و عزی در زمان جاهلیت و بلکه بدتر است.
در حالی که آیاتی که وهابیت برای کفر شیعه به آن استناد میکنند مربوط به مشرکان
است و ربطی به شیعه و مسلمانان ندا رد و علمـای شـیعه بـه آیـات جـوا مقـتن و مکفـی
داده اند .همچنین ،درباره نذر ،تبرک و دیگر اعمال شیعیان پاسـخهای مفصـل و مسـتدلی
3
داده شده است.
نتیجه
وهابیت تکفیری با استفاده از مناهج و روشهای خود و با استفاده از منابعی کـه خـود
ت یید کردهاند به تکفیر مسلمانان و حاللدانستن جان و مال و نامو مردم اقدام کردهانـد
که صدمات زیانباری به جامعه اسالمی وارد کرده اسـت .بـا جسـتوجویی کـه در برخـی از
عقاید تکفیری این گروه انجام شد به مناهجی کم و بیش شناختهشده دست یافتیم کـه در
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این تحقی مهمترین آن را بیان کـردیم .منـاهج مـذکور در ایـن تحقیـ عبـارت اسـت از:
ظاهرگرایی و عدم ت ویل؛ سلف گرایی؛ منهج تساهل در سـند و مـتن حـدیث در مواجهـه بـا
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تکفیر مخالفان و ت یید موافقان؛ منهج جعل اجماع در تکفیر؛ و منهج افترا؛
نصوص؛ منهج
ِ
که باید در مقاله و تحقیقی دیگر به دقت بحث و بررسی شود.

 .1همان ،ص.35
 .2همان ،ص.18

 .3نک :.سبحانی تبریزی ،جعفر ،هر اتام رنیافکةیا اکرینرمهاعملی.

منابع
 .1أبابطین ،عبد الله بن عبد الرحمن ،تأسیس التقدیس فی کشف تلبیس داود بن جرجیس ،بیروت:
مؤسسة الرساله ،الطبعة االولی 1211 ،ق.
 .1ابن القیسرانی الشیبانی المقدسی ،أبو الفضل محمد بن طاهر بن علی بن أحمد ،ذخیرة الحفاظ (من
الکامل البن عدی) ،ریاض :دار السلف ،الطبعة االولی 1211 ،ق.
 .3ابن حجر عسقالنی ،احمد ابن علی ،تهذیب التهذیب ،هند :مطبعة دائرة المعاار الناامیاه ،پاا
اول1311 ،ق.
 .2ابن سحمان ،سلیمان ،البیان المبدی لشناعة القول المجدی ،بیجا :مطبع القارنن والسانة الوا اع
فی بلدة أنر تسر ،بیتا.
 .5ابن سعد ،فهد الزایدی ،التکفیر بین العلم والجهل ،بیجا :بیتا ،بیتا.
 .1ابن عباد ،صاحب ،المحیط فی اللغة ،بیروت :عالم الکتاب ،الطبعة االولی 1212 ،ق.
 .7ابن عبد الرحمن ،عبد اللطیف ،منهاج التأسیس والتقدیس فی کشف شبهات داود بن جرجیس،
بیجا :دار الهدایة ،بیتا.
 .8ابن عبد اللطیف نل الشای ،،بباراهیمب بان عباد اللطیاف نل الشای ،،عبداللاهب ثععمای ،سالیمان بان
سحمان ،فتییان تتعلقان بتکفیر الجهمیة وأن الصالة ال تصح خلف منن ال یکفنر الجهمینة وملنا ل
اخری ،عربستان :دار العاصمة ،الطبعة االولی 1215 ،ق.
 .9ابن عبد الله ،سلیمان ،التوضیح عن توحید الخالق ،عربستان :دار طیبه ،الطبعة االولی 1242 ،ق.
 .14ابن عبد الوهاب ،سلیمان ،الصواعق االلهیة فی الرد علی الوهابیة ،استانبول :دار الشفقة ،الطبعة
العالعة 1399 ،ق.
 .11ابن عبد الوهاب ،محمد بن سلیمان ،الرسا ل الشخصیة (مطبوع ضمن مؤلفات الشیخ محمد بن
عبد الوهاب ،الجزء اللادس) ،محقق :صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ،محماد بان صاالح العیلقای،
ریاض :جامعة اإلمام محمد بن سعود ،بیتا.
 .11ابن عبد الوهاب ،محمد ،کشف الشبهات ،اسکندریه :دار االیمان ،بیتا.
 .13ابن عبدالوهاب ،محمد ،الرسا ل الشخصیة ،بی جا :مو ع مشکاة اإلسالمیة ،بیتا.
 .15ابن علی حطانی ،سعید ،قضیة التکفیر بین أهل اللنة وفرق الضالل ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .11ابن غنام ،حسین ابن ابی بکر ،تاریخ ابن غنام ،ریاض :دار العلوثیة ،الطبعة االولی 1231 ،ق.
 .17ابن اسم ،محمد ،حاشیة کتاب التوحید ،بیجا :بینا ،الطبعة العالعة 1248 ،ق.
 .18ابن یم جوزی ،محمد بن ابی بکر ،الداء والدواء = الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشنافی،
جده :مجمع الفقه اإلسالمی بجدة ،دار عالم الفوائد ،الطبعة االولی 1219 ،ق.
 .19ابن مناور ،محمد بن مکرم ،للان العرب ،بیروت :دارصادر ،سوم ،بی تا.

منهج و روششناسی وهابیت در تکفیر مسلمانان

 .12ابن ععیمین ،محمد بن صالح ،فتاوی نور علی الدرب ،بیجا :بینا ،بیتا.
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 .14امین ،محسن ،کشف االرتیاب فی اتباع محمد بن عبد الوهناب ،ام :مؤسساه انرااریان ،الطبعاة
العانیة 1381 ،ق.
 .11نلوسی ،شهاب الادین ساید محماود ،تناریخ نجند ،تحقیاق :محماد بهجاة اثاری ،ااهره :مکتباة دار
المدبولی[ ،بیتا].
 .11بعض علماءالنجد ،الملا ل النجدیة ،ریاض :الطبعة االولی 1329 ،ق.
 .13تویجری ،محمد ،موسوعة الفقه السالمی ،بیجا :بیت األفکار الدولیة ،الطبعاة االولای 1234 ،ق/
 1449م.
 .12جمعی از نویسندگان ،مجلة الجامعة السالمیة بالمدینة المنورة ،مدینه :بینا ،بیتا.
 .15جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح :تاج اللغة و صنحاح العربینة ،بیاروت :دار العلام للمالیاین،
الطبعة االولی 1214 ،ق.
 .11ثمیس ،ععمان ،فتاوی الشیخ عثمان الخمیس ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .17الدینوری ،أحمد بن ماروان ،المجاللنة وجنواهر العلنم ،بیاروت :دار النشار ،دار ابان حازم ،الطبعاة
االولی 1213 ،ق.
 .18راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ قرآن ،بیروت :دارالقلم ،اول ،بی تا.
 .19رجبی ،حسین ،بررسی فتوای تکفیر در نگنا منذاهب اسنالمی ،تهاران :نشار مشاعر ،پاا اول،
 1388ش.

 .34رجبی ،حسین ،حکمتنامه ،م :دار االعالم لمدرسة اهل البیت  ،پا اول.1391 ،
 .31سبحانی تبریزی ،جعفر ،فتنة التکفیر و جذورها و آثارها فی المجتمن  ،ام :دار اإلعاالم لمدرساة
اهل البیت  ،الطبعة االولی 1393 ،ش.

 .31سبحانی تبریزی ،جعفر ،وهابیت؛ مبانی فکری و کارنامه عملی ،م :انتشارات توحیاد ،پاا اول،
.1384
 .33السویدان ،طارق ،براءة أهل اللنة والیمان مما فی محاضرة حوار فی اللاحة السالمیة ،بیجا:
بینا ،بیتا.
 .32الشحود ،علی بن نایف ،أحکام المرتد عند شیخ السالم ابنتیمیة ،بیجا :بینا ،بیتا.
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

 .35صنعانی ،ابو ابراهیم ،شرح تطهیر االعتقاد عن أدران اللحاد ،بیجا :بینا ،بیتا.
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 .31طاهری ثرمنبادی ،حسن ،البناء علی القبور شرع ام خرافه ،تهران :مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی ،تهران :الطبعة االولی 1234 ،ق.
 .37طریحی ،فخرالدین ،مجم البحرین ،نجف :مطبعة االدب 1381 ،ق.
 .38عائض حسن الشی ،،ناصر بن علی ،عقیندة أهنل اللننة والجماعنة فنی الصنحابة ،الریااض :ناشار
الرشد ،الطبعة العالعة 1211 ،ق.

 .39عبد العزیز بن عبد الله بن باز ،نواقض السالم ،عربستان سعودی :وزارة الشؤون االسالمیة و االو اا
و الدعوة و االرشاد ،اول 1214 ،مری.
 .24عبدالله بن عبد الرحمن ،نل بسام ،علماء نجد خالل ثمانیة قرون ،بیجا :دار العاصمة 1219 ،ق.
 .21عبدالهادی ،رمضان بن یوسف ،منهج القران الکریم فی التعامل م جرا م الیهنود ،غازه :جامعاة
االسالمی 1234 ،ق.
 .21علماء نجد االعالم ،الدرر اللنیة فی االجوبة النجدیة ،محقق :عبد الرحمن بن محماد بان اسام،
بیجا :بینا ،الطبعة السادسة 1217 ،ق.
 .23العلوان ،سلیمان بن ناصر ابن عبد الله ،التبیان شرح نواقض السنالم لمحمند بنن عبند الوهناب،
بیجا :دار المسلم ،الطبعة السادسة ،بیتا.
 .22علیزاده موسوی ،مهدی ،مبانی اعتقادی سلفیگری و وهابیت ،م :نوای منجی 1391 ،ش.
ُّ ة
ُّ ة
وفنرق الضنالل ،فنی ضنوء الکتناب واللننة،
 .25القحطانی ،سعید بن علی بن وهف ،بین أهل اللننة ر
بیجا :بینا ،بیتا.
 .21القرنی ،عبد الله بن محمد ،ضوابط التکفیر عند أهل اللنة والجماعة ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .27القطیفی ،محسن بن عوض ،االحتفال بالمولد النبوی ،بیجا :بینا 1219 ،ق.
 .28لقمان حسن ،أبو توحید ،الترتیب الفرید من شروحات کتاب التوحید ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .29مقریزی ،تقی الدین أحمد بن علی ،إمتناع اسسنماع بمنا للنبنی منن اسحنوال واسمنوال والحفندة
والمتاع ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،الطبعة األولی 1214 ،ق.
 .54موسوی ثمینی ،روحالله ،تحریر الوسیلة ،م :دارالعلم ،اول ،بی تا.
 .51موسوی همدانی ،سید محمادبا ر ،ترجمنه تفلنیر المینزان ،ام :دفتار انتشاارات اساالمی جامعاه
مدرسین حوزه علمیه م ،پا پنجم 1372 ،ش.
 .51نجدی حنبلی ،محمد بن عبدالله ابن حمید ،اللحب الوا لة علی ضرایح الحنابلة ،بیجاا :مکتباة
امام احمد ،بیتا.
 .53نووی ،یحیی بن شر  ،المنهاج شرح صحیح مللم بن الحجاج ،بیروت :دار بحیاء التراث العربی،
الطبعة العانیة 1391 ،ق.
األفاق ،بیتا.
 .55هیتمی ،احمد بن محمد ،الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة ،التحقیاق :عباد
الرحمن بن عبد الله الترکی وکامل محمد الخراط ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة االولی 1217 ،ق.
 .65هیعمی ،علی بن ابی بکر ،مجم الزوا د ومنب الفوا د ،تحقیق :حسام الادین القدسای ،القااهرة:
مکتبة القدسی 1212 ،ق.

منهج و روششناسی وهابیت در تکفیر مسلمانان

 .52نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،الجام الصنحیح الملنمی صنحیح ملنلم ،بیاروت :دار الجیال و دار
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پژوهشنامهنقدوهابیت؛سراجمنیرسالپنجمشماره02زمستان 4931
صفحات14-72:تاریخدریافت4931/21/44:تـاریختأییـد 4931/42/00:

سیر اترخی اندیشه سلفیگری رد شبهاقره هند از قرن دوازده ات سیزده هجری
*

چکیده
هرچند شواهد تاریخی نشان میدهد برخی از شاگردان ابنتیمیه از قرن هشتم هجری
وارد هندوستان شدند ،امـا نتوانسـتند اندیشـه سـلفیه را در آن دیـار نهادینـه کننـد .ایـن
اندیشه در دوره شاهولیالله دهلوی به نهضتی فکری در هندوستان تبدیل شد .دهلـوی
با سفری که به حجاز داشت و از طری ارتباطگرفتن با برخـی از شخصـیتهای سـلفی
آنجا با اندیشه ابنتیمیه حرانی آشنا شد و آرا و اندیشههای او را به هنـد بـرد .در مدرسـه
شاهولیالله دهلـوی از تفکـرات ابـنتیمیـه بهـره بردنـد و بعـد از او هـم مدرسـه فکـری
شاهولیالله دهلوی را فرزندان و شاگردانش با این مـنهج اداره کردنـد تـا اینکـه در قـرن
سیزدهم هجری این اندیشه تا جایی رشد کرد که تقلید از ا مه اربعـه را کنـار گذاشـتند و
عمال خود را غیرمقلد و سلفی معرفی کردند .از طـر دیگـر در ایـن قـرن شـاهدیم کـه
جریان سلفی زیدی از طری صدی حسنخان وارد شـبهقاره شـد و بـه گسـترش آن در
شبهقاره هند انجامید.
کلیدواژهها :سلفیگری ،شبهقاره هند ،شاهولیالله دهلوی ،اهل حدیث ،وهابیت.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشجوی دکتری مدرسی معار اسالمی دانشگاه تهران.
Meybodi60@chmail.ir

مقدمه
تفکر بازگشت به قرآن و حدیث و تفسیر آن بـر اسـا

فهـم سـلف منهجـی اسـت کـه

ابنتیمیه حرانی آن را در قرن هشتم هجری پایهریزی میکند .او بر این اسا  ،بـا فلسـفه
و کالم و برخی اعمال صوفیانه مخالفت کرد و معتقد بود فهم علمای خلف هیچ جایگاهی
در اسالم ندارد و در مسا ل اعتقادی ،فقهی و اخالقی باید به قرآن و حدیث مراجعه کـرد و
بر اسا فهم سـلف اسـتنباط کـرد .ایـن روش دینـی بعـد از ابـنتیمیـه ،بـه جـز در میـان
شاگردانش ،به دلیل مقابله علمای قرن هشتم ط رفـداران چنـدانی پیـدا نکـرد تـا اینکـه در
قـرن دوازدهـم عـدهای از آن اسـتقبال کردنـد .ابـناالمیـر صـنعانی در یمـن و محمـد بـن
عبدالوها در نجد و شاهولیالله دهلوی در دهلی ،هر کدام با تفسیری از آرای ابنتیمیـه،
گونهای از اندیشه را در مناط خود گسترش دادند .در این مقاله گونه هندی سلفیگری و
نحوه ارتباطگیری آن با گونههای دیگر سلفیگری ،همچون وهابیگری و سلفیه زیدی در
قرن دوازدهم و سیزدهم هجـری را ،کـه دوران پیـدایش و رشـد ایـن جریـان فکـری بـوده
است ،بررسی میکنیم و به تمایزات فکری آنان از یکدیگر اشاراتی خواهیم داشت.
ورود اندیشه سلفیگری به شبهقاره
محققان معتقدند ورود این اندیشه به قرن هشتم هجری و عصر حکومت محمد تولـ

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

( 358-385ه.ق ).برمیگردد .در این دوران برخی از شاگردان ابنتیمیه حرانـی ،از جملـه
شیخ عبدالعزیز اردبیلی 0و شـیخ علـیمالـدین ،وارد هندوسـتان شـدند .بنـا بـه نقلـی ،شـیخ
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علیمالدین محمد ،تول را به ازاله بـدع و منکـرات ترغیـب میکـرد .دیگـر متفکـر متـ ثر از
اندیشه ابنتیمیه شخصی به نام شمسالدین ابن الحریریااز قضـات حنفـیمـذهب مصـر
بود که به سبب ت یید تفکرات ابنتیمیه از قضاوت عزل شد و در سال  352ه.ق ،.در عهـد
2
سلطنت عالءالدین خلجی ،به همراه چهارصد کتا حدیثی به هندوستان رفت.
 .1ندوی ،مسعود ،تریخ البدع ةالإلساماسافیالبهند ،ص.82

 .2مقبول احمد ،صال الدین ،شا الالسامال ناتاماها اأثةهراعلیالبحةکرتالإلساماسالبمیرصةة ،ص 81و .85

در قرن دوازدهم هجری شخصی به نام شاهولیالله دهلوی برای تحصیل علم حـدیث
نبوی ،عازم حرمین شریفین شد .او در آنجا با آثـار ابـنتیمیـه و ابـنقـیم بـه واسـطه شـیخ
ابراهیم سلفی آشنا شد و از اندیشه ابنتیمیه ت ثیر فـراوان پـذیرفت .ت ثیرپـذیری دهلـوی از
ابنتیمیه به حدی شد که رسالهای در دفاع از ابنتیمیه نوشت .این رساله در کتربالبجرمعا
بیاااةةاشااا الالسااامال اانااتاماااه آمــده و آلوســی در کتــا جاااءالبیانااانافاایامحرکمااسا
لألحمدخن از آن نقل کرده است .دهلوی در این رساله میگویـد« :مـن در حـال ابـنتیمیـه
تحقی کردم ،او را عالم به کتا الله و معانی لووی و شرعی و حافظ سنت رسولالله یافتم
 ...اموری که علما بر او خرده گرفتهاند همگی نزد او با دلیل از کتا و سـنت و آثـار سـلف

ثابت شده است ،پس مثـل چنـین شـیخی در عـالم نـادر اسـت» 0.وی بعـد از بازگشـت بـه
دهلی ،مدرسه رحیمیه را با هد اهتمام به علوم حدیث و گسترش تفکر ابنتیمیه ت سـیس
2

کرد .از معرو ترین دانشآموختگان این مدرسه فرزند او عبدالعزیز دهلوی است.
به عقیده دهلوی ،سلف احکام الهی را با رجوع به کتا و سنت به دسـت میآوردنـد و
این شیوه تا عصر اموی ادامه داشـت .در دوره عباسـی هـر طایفـهای از فقـه مـذهب خـود
پیروی می کرد ،در جایی هم که نصی از امام مذهب نرسیده بود از کتا و سـنت اسـتنباط
میکردند  .اما با گسترش دولـت اسـالمی و انتشـار اسـالم در نقـاط دوردسـت جهـان ،هـر
مسلمانی بر مذهب فقهی امام خود تکیه کرد و آنچه مستنبط از کتا و سنت بود به سنت
حکـم مسـتنبط تفریـع
الیتویر تبدیل شد و به صورت اصلی درآمد کـه مسـا ل فرعـی از آن ِ
میشد 1.بر همین اسا  ،دهلوی با لحنی تند مقلـدان ابوحنیفـه ،مالـک ،احمـد حنبـل و

 .1شمس ،محمد عزیز؛ عمران ،علی بن محمد ،لبجرمعابیاةةاشا الالسامال نااتاماس ،ص712؛ آلوسی ،نعمان بن محمود،
جاءالبیانانافیامحرکمسالألحمدخن ،ص.75
 .2مصری ،جمیل عبدالله محمد ،حرضةالبیربمالالسامیا اقضرخررالبمیرصةة ،ج ،8ص.187
 .3ندوی ،مسعود ،تریخ البدع ةالالساماسافیالبهند ،ص.215- 217

سیر تار یخ اندیشه سلفیگری در شبهقاره هند...

شافعی را خطا قرار میدهد و به آنان گوشزد میکند که اجماع صحابه ،تابعین و تـابعین
تابعین همگی بر منع تبعیت از قول غیر است .به همین دلیل اگر کسی از این ا مـه اربعـه
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تبعیت کند و توجهی به قرآن و سنت نداشته باشد بهیقـین بـا اجمـاع امـت مخالفـت کـرده
است .به عالوه ،خود ا مه اربعه تقلیـد از خودشـان و تقلیـد از دیگـران را نهـی میکردنـد و

معتقد بودند اگر بنا به تقلید باشد تقلیـد از صـحابه و تـابعین در اولویـت اسـت 0.بـه عقیـده
دهلوی ،عالج کار در تلفی مذاهب و رجوع به سیره سلف اسـت ،بـدینصـورت کـه بـرای
یافتن و فهمیدن احکام شرعی باید سنت نبوی را اصل ،و فهم فقهای مذهب را فرع قـرار
داد .بر این اسا  ،باید فقه حنفی و شافعی ،که بیشترین مقلدان را دارند ،به حدیث نبـوی
عرضه شوند .هر یک از احکام که اصل روایی دارند ثابت شوند و سـایر احکـامی کـه اصـل

روایی ندارند از درجه اعتبار ساقط گردند 2.دهلوی در مسا لی که اصال نصی از جانب شارع

نرسیده بود خود تابع مذهب حنفی ماند 3،ولی برای مردم عادی مذهبی را پیشـنهاد نکـرد،
بلکه به نظر او باید آنان از شخص عالمی تقلید میکردند .چون در صورت تقلیـد از عـالم و
احتمالی عالم ،شخص جاهل معذور است ،اما اگر به این شیوه عمل نکنـد در
بروز خطای
ِ
4
روز جزا معذور نخواهد بود.
دهلوی مشکل را صرفا در احکام فرعی نمیدید بلکه به عقیده او بایـد در علـم کـالم و
تصو بازنگری جدی صورت میگرفت .زیرا آمیختهشدن عقاید اسالمی با براهین یونـانی
و اشتوال قلو مسلمانان به اعمال صـوفیانه منجـر بـه دوری آنهـا از سـیره سـلف ،یعنـی
5
رجوع به کتا و سنت ،شده بود.
ت ثیرپذیری دهلوی از ابنتیمیه فقط در مسا ل اجتهادی نبود ،بلکه او در مسئله توحید
و شــرک هــم از وی متـ ثر شــده بـ ود .او بــا توســعه معنــای عبــادت هــر گونــه نــدادادن بــه
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

غیرخداوند برای برآوردهشدن حاجات را
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مصداق عبـادت و بـه حکـم آیـه إیاک
ِ

 .1دهلوی ،احمد بن عبدالرحیم ،عقدالبجادافیاأحکرمالالجتهرلا لبتقلاد ،ص.25- 21
 .2همو ،لبتفهامرتالالبهاس ،ج ،2ص.827- 828

 .3قنوجی بخاری ،صدی حسن خان ،هدلخسالبیرئلاإبیاألبسالبمیرئل ،ص.285

 .4دهلوی ،احمد بن عبدالرحیم ،عقدالبجادافیاأحکرمالالجتهرلا لبتقلاد ،ص.75
 .5همو ،لبتفهامرتالالبهاس ،ج ،2ص.27- 28

ع د ع
نَ بْ دُا ن نإیاک
ِ

ن

عب ع
نساَ ِْ

د ن 0کفر مح

میدانست 2.او سماع موتی را برای صـوفیان ،اولیـای الهـی و حتـی

برای انبیا ثابت نمیدانست 1و با استناد بـه روایـت بخـاری دربـاره توسـل عمـر بـه عبـا ،

عموی پیـامبر  4،توسـل بـه ممـات را نمیپـذیرفت و آن را مخـتص بـه حـال حیـات
میدانسـت 5و مـردم دوران خــود را بـه ایــن دلیـل کــه از مردگـان طلــب حاجـت میکردنــد
نکــوهش میکــرد و بــا کفرآمیزخوانــدن ایــن کــار احتــراز از اینگونــه اعمــال را واجــب
6
میدانست.
دهلوی در با «شد رحال» و سفر برای زیارت معتقد است مشرکان به مواضع متبرکـه
عزم سفر میکردند و به مح رسیدن به مقصد به بتهـای خـود تقـر میجسـتند ،لـذا
حضرت رسول اکرم  برای اینکه این رسم جاهلی رواج پیدا نکند و جلـوی انحـرا را
بگیرد سفر به مواضع متبرکـه ،بـه غیـر از مسـاجد ثالثـه بـه قصـد تبـرک ،را منـع کردنـد و
َ َ َ
الن َس َ
اج َث»؛ «بار سفر بسته نمیشود مگـر بـه سـوی
ل
فرمودند« :ال ت َش ُّث ِّالی َحا ِإال ِإلی ن
ِ
ِ
سه مسجد [مسجدالحرام ،مسجدالنبی و مسجداالقصـی]» 7.بـه عقیـده دهلـوی ،زیـارت
قبر و محل عبادت اولیای الهی و رفتن به کوه طـور همگـی مشـمول روایـت ناهیـه نبـوی
میشود 8.دهلوی حتی به نهی هم بسنده نمیکرد بلکه آن را از گناهـان بـزرگ میشـمرد،
اما از آنجا که نصی از جانب شارع در این خصوص وارد نشده انجامدهندگان این اعمال را
تکفیر نمیکرد 9.به عقیده دهلوی ،ساخت مسجد بر قبور مسلمانان جـایز نیسـت و چنـین
 .1سوره فاتحه ( :)2آیه .5
ّ
 .2دهلوی ،احمد بن عبدالرحیم ،تحفسالبم حدخن ،ص.22
« .4اللهم إنا نتوسل بنبینا فتسقینا ،و إنا نتوسل إلیک بعم نبینا فاسقنا»؛ بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحاحالب خاریی ،ج،8
ص.2525 ،83
 .5دهلوی ،احمد بن عبدالرحیم ،لب اغالبم ان ،ص.27

 .6همو ،لبخاةالبکثاة ،ص.255
ّ
 .7همو ،مصفیاشةحام طأ ،ص22؛ همو ،حجسالبلهالب ربغس ،ج ،2ص.288
 .8هموّ ،
حجسالبلهالب ربغس ،ج ،2ص.785
ّ
لبتفهامرتالالبهاس ،ج ،8ص.15
 .9همو،

سیر تار یخ اندیشه سلفیگری در شبهقاره هند...

 .3همان ،ص.87- 88
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مسجدی را باید منهدم ،و زمینش را هموار کرد .همچنین ،تخریـب قبـههایی کـه بـر روی
قبور بنا میشود واجب است .زیـرا اسـا ایـن بناهـا بـر عصـیان از پیـامبر  اسـت و
تخریب چیزی که بنای آن بر معصیت و مخالفت با رسولالله باشـد از هـدم مسـجد ضـرار
مهمتر است .از اینرو ،پیامبر اکرم  به دلیل وجو هدم چنین بناهایی بنای بر قبـور
0

را منع کرده و کسی را که بر قبری مسجدی بنا کند لعنت کرده است.
دهلوی در رد اندیشه شیعه کتابی به نام قةةالبیانان مینویسد و در ایـن کتـا هماننـد
ّ
منهرجالبینه ،از حضرت علی  سـلب فضـایل میکنـد و در ایـن زمینـه بـه
ابنتیمیه در
حدی افراط کرده است که وقتـی از ابـراهیم السـقا ،شـیخ الجماعـه در مصـر ،دربـاره ایـن
رویکرد دهلوی میپرسند او در جوا تندی ،دهلوی را بـه سـبب اینکـه خالفـت را از امـام
علی  نفی میکند از اهل سنت خارج میداند و به اهل بدعت ملح میکنـد .در ایـن
باره عالمه عبدالحلیم لکنوی ،پدر عبدالحی لکنوی ،و برخی دیگر از ا مه حـدیث در هنـد
کــه معاصــر دهلــوی بودنــد در رد او کتا هــایی نوشــتند 2.بــا بررســی دیــدگاههای دهلــوی
میتوان دریافت که او از ابنتیمیه ت ثیرات فراوانی داشته است ،و این تا به حدی است کـه
میتوان شاهولیالله دهلوی را مروج تفکر ابنتیمیه در شبهقاره هند دانست.

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

مدرسه فکری شاهولیالله دهلوی
عبدالعزیز ،فرزند ولیالله دهلوی ،بزرگترین میـراثدار مکتـب فکـری پـدر بـود 1،امـا
برخال پدر به تقلید از مذهب حنفی تمایل داشـت و روش پـدر را در زمینـه اجتهـاد قبـول
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نداشت .بیشـتر طرفـداران مکتـب فکـری شـاهولیاللـه دهلـوی از شـاه عبـدالعزیز تبعیـت
میکردند و مقلد مذهب حنفی بودند و با شعار مبارزه با بدعت و خرافات افکار ابنتیمیـه را

 .1همو ،لب اغالبم ان ،ص.22

 .2غماری ،احمد بن محمد بن صدی  ،علیا نال یاطربباإمرمالبیریفان ،ص.15
 .3کامنیز ،دیوید ،هر اتا اعة یترناسی لی ،ص.882- 883

اکثریت متمایل به تقلید از مذهب حنفی ،برخـی دیگـر همچـون
ترویج میکردند 0.در کنار
ِ

اسماعیل دهلوی ،نوه شـاهولیاللـه دهلـوی دوری از تقلیـد از مـذهب حنفـی و گـرایش بـه

حدیث را برای خود برگزیدند .او در زمان حیاتش آنچه از جدش و عموهایش آموخته بود با
ت لیفات خود تطبی داد و صفو اهل حدیث را با اعتصام به کتا و سـنت در هندوسـتان
تمییز بخشید .این حرکت باعث شد این جریان از تصو خالی شـود 2.او از طریـ جـدش
که با تفکرات ابنتیمیه آشنا شده بود در آثـارش همچـون تق خاسالالخمارن ایلالالشاةل  ،و
تن خةالبیانان از این عقاید دفاع میکند 3.نگارش کتـا تق خاسالالخمارن بـا مقابلـه جـدی از
سوی علمای اهل سنت منطقه مواجه شد ،و آثاری چ ناتزکاسالالخقرن ایلاتق خسالالخمارن ا
إ لبسالبشک ا لأل هرمافیالبةلاعلیاتق خسالالخمرنا اتحقاقالبحقاقس از جمله آثـاری اسـت
که بر رد کتا تق خسالالخمرن و اندیشه اسماعیل دهلوی نگاشته شد .برخی معتقدند کتـا
تق خسالالخمرن اسماعیل دهلوی شرحی بـر کتـا لبت حااد محمـد بـن عبـدالوها بـوده و
4
اسماعیل دهلوی با نگاشتن این کتا بر طریقه نجدیه قرار گرفتـه و وهـابی شـده اسـت.
ابوالحسن ندوی که خود کتا تق خسالالخمرنارا به عربی ترجمه کرده اذعان میکند که اگر
شخصی یسربسالبت حاد محمد بن عبدالوها و کتا تق خاسالالخمارن اسـماعیل دهلـوی را
مطالعه کند در دعوت هر دو موافقاتی را مییابد 5.بعد از اعالن دارالحر بودن هندوستان
از سـوی عبــدالعزیز ،اسـماعیل دهلــوی و بسـیاری از خانــدان عبـدالعزیز بــا احمـد عرفــان

أثرها علی الحرکات االسالمیة المعاصرة و موقف الخصوم منها ،ص.525
 .2مقبول احمد ،صال الدین؛ محمدی ،عار جاوید ،أهلالبحدخثافیاش هالبقریةالبهندخس ،ص.72

 .3مقبول احمد ،صال الدین ،شیخ االسالم ابن تیمیه و أثرها علی الحرکات اإلسـالمیة المعاصـرة و موقـف الخصـوم منهـا،
ص.77
 .4حسنی ،عبد الحی ،لبثقرفسالإلساماسافیالبهند ص.813- 817
 .5ندوی ،ابو الحسن ،لذلاه تایخحالالخمرن ،ص.22

سیر تار یخ اندیشه سلفیگری در شبهقاره هند...

 .1ندوی ،مسعود ،تریخ البدع ةالالساماسافیالبهند ،ص215؛ مقبول احمد ،صال الدین ،دعوة شـیخ االسـالم ابـن تیمیـة و
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بریلـوی بــرای جهــاد بـا بریتانیــا بیعــت میکننـد 0،تــا بتواننــد خالفتـی بــر مــنهج نبــوت در
هندوستان ایجاد کنند.

2

برخی معتقدند احمد عرفان از سنت شـاهولیالله فاصـله گرفـت و دربـاره اصـل توحیـد
دیدگاهی تنگنظرانهتر اتخاذ کرد که به باور پژوهشـگران بریتانیـایی ایـن نگـرش ،حاصـل
ت ثیر پـذیری او از وهابیــان در سـفری زیــارتی اسـت کــه بـه ســال  2282بـه مکــه داشــت.
تحلیلگران معتقدند در هنگام ورود ،جماعت احمـد عرفـان بـا برخـی علمـا و اتبـاع دعـوت

3

سلفی مواجه میشود و دعوت سلفی بـر او عرضـه میگـردد و وی آن را میپـذیرد 4.برخـی
همچون لـوترپ اسـتادرد 5،مستشـرق آمریکـایی ،و محمـود عقـاد معتقدنـد احمـد عرفـان
دعوت وهابیت را پذیرفته و در شمال شبهقاره هند حکومت وهابی تشکیل داده است.
احمد عرفان پس از بازگشت از حرمین مردم را به سوی دین خالص و جهاد در راه خدا
6

دعوت کرد و جماعتی را در مناط شمالی هند مرکزی بـرای دعـوت خـود تـدارک دیـد تـا
بدین طری بتواند به هند برود و انگلیسیها را از آنجا بیرون کند و بر مبنای کتا و سنت
دولت اسالمی تشکیل دهد .مجاهدان توانستند در چند جنگ ابتدایی بـر سـیکهـا غلبـه
کنند و دولتی اسالمی در مرزهای شمال غربی ،که شـامل پیشـاور و شـهرها و روسـتاهای
اطرا میشد ،ت سیس کنند .آنان در این دولـت حـدود شـرعی را اجـرا میکردنـد و نـوعی
نظام اداری -مالی بر مبنای نظام اسالمی برقرار کردند 7.احمد عرفان در پیشاور با بسیاری

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

از چیزهایی که خود شرک میخواند مقابله کرد .همین باعث شـد طریقـهاش را بـه طریقـه
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 .1همان ،ص.25

 .2مقبول احمد ،صال الدین؛ محمدی ،عار جاوید ،أهلالبحدخثافیاش هالبقریةالبهندخس ،ص.72
 .3کامنیز ،دیوید ،هر اتا اعة یترناسی لی ،ص.882

 .4سمان ،محمد بن عبدالله ،لع ةامحمدا ناع دالب هربا اأثةهرافیالبیربمالإلسامی ،ص.32
5. Lothrop Stoddard

 .6استادرد ،لوترپ ،حرضةالبیربمالإلسامی ،ص877؛ عقاد ،محمود ،لإلسامافیالبقةنالبیشةخن ،ص.13
 .7ندوی ،ابو الحسن ،لذلاه تایخحالالخمرن ،ص.2- 3

محمد بن عبدالوها نجدی نسبت دهند و آنان را وهابی بخوانند 1.به همین دلیل بود که
برخی همچون محمدحسین اللهآبادی ،که در جمیع افکار و رفتار از احمـد عرفـان تبعیـت
میکرد ،لقب وهابی گرفـت 2.در ایـن بـین برخـی احنـا همچـون فضـل رسـول بـدایونی
قادری ،آرا و افکار احمد عرفان را برخال اندیشه اهل سـنت و جماعـت دیدنـد .وی در رد
افکار او و پیروانش کتابی به نام سافالبج ری ت لیف کرد.
4
تشکیالت حکومتی احمد عرفان دیری نپایید تا اینکه در جنگی که در وادی باالکوت
3

با سـیکهـا داشـتند احمـد عرفـان بـه همـراه محمـد اسـماعیل دهلـوی و برخـی دیگـر از
مجاهــدان ،در  81ذیالقعــده  2817ه.ق 2272/.م کشــته شــد و بــاقیمانــده یــارانش در
کوهها متواری شدند.

5

اهل حدیث شبهقاره هند
در نسل دوم از مدرسه شاهولیالله دهلوی ،شیخ محمد اسحاق دهلـوی ،نـوه دختـری
عبدالعزیز دهلوی ،که با او مالزمت و مصاحب فـراوان داشـت ،بعـد از عبـدالعزیز دهلـوی
کرسی در حدیث را بر عهده گرفت و خل کثیری از مردم هنـد از علـوم او منتفـع شـدند
تا جایی که در زمان او ریاست حدیث در هند به او منتهی شد.
نذیر حسین دهلوی از مالزمان در محمـد اسـحاق دهلـوی بـود .او در سـال 2811
6

ه.ق .نزد شاهمحمد اسحاق تلمذ کرد و سالیانی مالزم استاد بود تا اینکه در علـم حـدیث و
تفسیر و فقه و فتوا فارغالتحصیل شد و سپس به او اجازه عامه داد .با سفر محمد اسحاق

 .1همان ،ص.22

 .2حسنی طالبی ،عبد الحی ،لإلعاما منافیاتریخ البهندامنالألعام ،ج ،2ص.2752
 .3همو ،لبثقرفسالإلساماسافیالبهند ،ص.817

 .5ندوی ،ابو الحسن ،لذلاه تایخحالالخمرن ،ص.22

 .6حسنی ،عبد الحی ،لبثقرفسالإلساماسافیالبهند ،ص.271

4. Balakot

سیر تار یخ اندیشه سلفیگری در شبهقاره هند...

در سال  2852ه.ق .به مکه مکرمه ،نذیر حسین دهلوی بر مسند تـدریس اسـتاد نشسـت.
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او ابتدا در تمامی علوم کرسی در داشت تا اینکه به تفسیر و حدیث بسنده کـرد و حـدود
 75سال به کار تدریس مشوول بود 1.نذیر حسـین بـه فقـه حنفـی بسـیار عالقـه داشـت تـا
اینکه بر او حب قرآن و حدیث غالب شد و از اشتوال به علوم دیگر غیـر از قـرآن و حـدیث،
به جز فقه ،دوری گزید .رویکرد او به گونهای شد که مردم زمانه اندیشههای او را خـارج از
اهل سنت و جماعت برشمردند و معتقد شدند که او در صدد خروج بر حاکم بر خواهد آمد.
همین مسئله باعث شد دولت انگلستان او را دستگیر ،و بعـد از حـدود یـک سـال حـبس
آزادش کند 2.نذیر حسین کتابی به نام میاریالبحق نگاشت و در آن مسلمانان را به کتـا و
سنت دعوت کرد و از تقلید برحذر داشت 3.حسین بن محسـن یمـانی از سـلفیان یمـن ،بـا
بررسی اندیشه نذیر حسین ،آرای اعتقادی او را مواف عقیده سلف صال و مواف کتـا و
سنت بیان کرده است 4.نذیر حسین شاگردان بسیاری تربیت کرد .این شاگردان در سراسر
هند پراکنده شدند و مدار علمیه ت سیس کردند و علم حدیث و مذهب اهل حـدیث را در
5
هندوستان و دیگر نقاط جهان گسترش دادند.
رویکرد اجتهادی در شبهقاره ادوار مختلفی را پشت سر گذاشت .شاهولیالله دهلـوی و
به تبع او اسماعیل دهلوی و اکثر پیروان احمد عرفان ،که رویکرد رجوع به کتا و سنت را
در پیش گرفته بودند ،تقلید را برای فرد عامی جایز میدانستند اما برای شخص عالمی که
تمکن رجوع به کتا و سنت و به دست آوردن قولی برخال قـول امـام مـذهب را داشـته
باشد جایز نمیدانستند ،اما این رویکرد اجتهادی نذیر حسین دهلوی ،و صدی حسن خان
قنوجی و شیخ فاخر بن یحیی إلهآبادی و اتباعشان بر حرمت تقلید و وجو اتباع بر صری
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

قرآن و سنت و ابطال حجیت قیا

12

و اجماع پیگری شـد .در ایـن بـین ،گـروه سـومی هـم

 .1آل الشیخ ،عبد الرحمن بن عبد اللطیف ،مشرهاةاعلمرءانجد ،ص.151- 152

 .2حسنی ،عبد الحی ،لإلعاما منافیاتریخ البهندامنالألعام ،ج ،2ص.2718
 .3آل الشیخ ،عبد الرحمن بن عبد اللطیف ،مشرهاةاعلمرءانجد ،ص.151

 .4حسنی طالبی ،عبد الحی ،لإلعاما منافیاتریخ البهندامنالألعام ،ج ،2ص.2718
 .5آل الشیخ ،عبد الرحمن بن عبد اللطیف ،مشرهاةاعلمرءانجد ،ص.172

بودند که جانب افراط را در پیش گرفتند و در حرمت تقلید مبالوه کردند و جماعـت مقلـد را
اهل بدعت معرفی کردند .ایـن وضـعیت بـه حـدی پـیش رفـت کـه ا مـه مـذاهب از جملـه
ابوحنیفه را بدگویی میکردند.اشیخ عبدالح بن فضلالله بنارسـی از شـاگردان اسـماعیل
دهلوی و شیخ عبدالله صدیقی الهآبادی از شاگردان محمد اسحاق دهلوی و اتباعشان در
زمره جماعت سوم از غیرمقلدان به شمار میرفتند.

1

اهل حدیث یمن در شبهقاره هند
یکی دیگر از جریانهای سلفی که وارد شبهقاره شده بود ،جریانی سلفی یمنی بود کـه
در قرن سیزدهم هجری صدی حسنخـان قنـوجی وارد شـبهقاره کـرد .او در سـال 2837
ه.ق .به حج مشر شد ،اما در بین راه از وقو کشـتی در یمـن اسـتفاده کامـل را بـرد .در
مدت اقامتش در یمن تعدادی کتا از جمله کتا لقتضرءالبصةلطالبمیتقام ابـنتیمیـه را
خریداری کرد و بعد از ادای مناسک عمره ،اول کاری که در مکه مکرمه کرد نسخهبرداری
از کتا لبیارسسالبشةعاس ابنتیمیه حرانی بود 2.او در آثار خود هر جا مناسـبتی بـرای ذکـر
3
ابنتیمیه مییافت از او و افکار و دعوتش یاد میکرد.
صدی حسنخان بعد از آنکه به بوپال رفت ،نزد شیخ قاضی حسین بن محسن سبعی
و برادرش شیخ زینالعابدین ،که هر دو از شاگردان محمد بن ناصر حازمی شریف 4بودند،
در علم حدیث و تفسیر بهره علمی برد 5و ت ثیرپـذیریاش از شـوکانی بـه حـدی شـد کـه در
آثارش همچون تفیاةافتحالب ارناو دیگر کتب ،نقلهـای متعـددی از شـوکانی آورد .حتـی

 .2مقبول احمد ،صال الدین ،شا الالسامال ناتاماها اأثةهراعلیالبحةکرتالإلسااماسالبمیرصاةةا ام قافالبخصا مامنهار،
ص.71
 .3همان ،ص.75

 .4وی نیز شاگرد شوکانی بوده است.

 .5قنوجی بخاری ،صدی حسن خان ،لبتارجالبمکلالاماناجا لهةامالثةالبطاةل الألراةا لأل ل ،ص577؛ همـو ،أبجـد العلـوم،
ص.385

سیر تار یخ اندیشه سلفیگری در شبهقاره هند...

 .1حسنی ،عبد الحی ،لبثقرفسالإلساماسافیالبهند ،ص.251- 257
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گاه عین عبارات شـوکانی را بیـان کـرده اسـت 1.شـاید بـه ایـن دلیـل باشـد کـه برخـی او را
زیدیمذهب خواندهاند.

2

موقعیتی که صدی حسنخان داشت به مراتب از موقعیت دیگر سلفیان آن دوران بهتر
بود ،او وقتی با ملکه بوپال هند بـه نـام شـاهجهانبـیگم ( 2721ه.ق ).ازدواج کـرد ،عمـال
تدبیر امور حکومت را در سال  2822ه.ق .به دست گرفت و این خـود موقعیـت مناسـبی را
برای نشر افکار و نظریاتش مهیا کرد .لذا صدی حسـنخـان اقـدام بـه نشـر افکـار و آرای
ابن تیمیه ،ت سیس مدار علمیه ،ت سیس مطبوعات و مساجد در داخل و خـارج از کشـور
میکند 3و برخی کتب سلفیان همچـون ناالالأل طاری محمـدعلی شـوکانی ،تفیااةاحارف
ابنکثیر ،فتحالب ر اییافیاشةحاصحاحالب خریی اثر ابنحجر عسـقالنی را منتشـر میکنـد.
همچنین تفسیر فتحالب ارن اثر خودش را هم منتشر میکند که نشر این کتب در چاپخانه
امیریه مصر ،ت ثیر ویژهای در ترویج اندیشه سلفیگری در جهان اسالم داشت 4.او در دفاع
ّ
از ابـنتیمیـه دســت بـه انتشـار دو کتــا لباةلالبا لفةاعلاایامانا عامال ااناتامااهاکارفةااثــر
ابنناصرالدین دمشقی و کتا جاءالبیانانافیالبمحرکمسا انالألحمادخنااثـر نعمـان بـن
محمد آلوسی میزند 5.بهعالوه با نگاشتن ت لیفات فراوان ،نشر کتـب حـدیثی ،و نشـر آثـار
علمایی که در تقویت اندیشه اهل حدیث بـود کمـک بسـزایی بـه رشـد ایـن اندیشـه کـرد.

6

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

ّ
لبمفیة نا انالبتأ خلا لإلث رتافیاآخرتالبصفرت ،ص.785
 .1موراوی ،محمد بن عبد الرحمن،
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 .2قنوجی بخاری ،صدی حسن خان ،لالذلعسابمراکرنا امراخک نا اناخدیالبیرعس ،ص.2

 .3مقبول احمد ،صال الدین ،شا الالسامال ناتاماها اأثةهراعلیالبحةکرتالإلسااماسالبمیرصاةةا ام قافالبخصا مامنهار،
ص.71
 .4خولی ،محمد عبد العزیز ،تریخ افن نالبحدخثالبن ی ،ص.811

 .5مقبول احمد ،صال الدین ،شا الالسامال ناتاماها اأثةهراعلیالبحةکرتالإلسااماسالبمیرصاةةا ام قافالبخصا مامنهار،
ص.75
 .6خولی ،محمد عبد العزیز ،تریخ افن نالبحدخثالبن ی ،ص.811

تالشهای صدی حسنخان در نشر این آثار ت ثیر خود را گذاشت و بیشتر بالد اسالمی در
1
طبع کتب حدیث و تفسیر کوشیدند و عالم اسالمی مملو از علوم سلفیه شد.
صدی حسنخان در برخی مسا ل بر منهج سلف عمل نکرد ،از جملـه ت ویـل صـفات،
قول به انکار حسن و قب عقلی 2،و انکـار قـول بـه تکلیـف بـه مـا ال یطـاق ،بـدون اینکـه
توجهی داشته باشد که علمای سلف در این مسئله قا ل به تفصیل شدهاند 3.او با اینکـه در
با صفات خبری اکثر صفات خبری را بر مذهب سـلف تفسـیر کـرده ولـی برخـی صـفات
همچون وجه ،رحمت ،غضب ،حیا و دیگر صفات را ت ویل میبرد ،اما در کتا قطفالبثمةا
فیا ارناعقادةاأهلالألثة تمام این صفات را بر وف تفکر سلفیان اثبات میکند.

4

صدی حسنخان تقلید از مذاهب اربعه را به سبب اینکه مجرد قیل و قال مـیدانسـته
رها نمود و بدین منظور کتب فروع و عقلی را از خانهاش خارج کرد و بـه جـای آن از کتـب
روایی و شرو و حواشی گرد آورد 5.او علمای هندوستان را به دلیل اینکه در علوم فلسفه و
فنون یونان غـرق شـدند و از اشـتوال بـه کتـا و سـنت اعـراض کردنـد نکوهیـد .در بـین
علمای هندوستان نزدیکترین گروه به سنت سیدالمرسلین  را مریـدان سـید احمـد
6
بریلوی میدید که تقلید از مذاهب اربعه را کنار گذاشتند.
صدی حسنخان دو طیف از علمای زمانه خود را نکوهش کرد؛ دسته اول کسانی کـه
مقلدان مذاهب اربعه را تکفیر کردند؛ دسته دوم برخی از علمای هنـد کـه در مکـه زنـدگی
میکردند و در مسئله تقلید فتوای سختگیرانهای داشـتند و حکـم بـه قتـل غیرمقلـدان و

 .2وی به حسن و قب شرعی اعتماد کرد.

 .3خراشی ،سلیمان بن صال  ،لبةسرئلالبمت رلبسا اناصدخقاحیناررنا اأحمدا ناعایی ،ص.81
ّ
لبمفیة نا انالبتأ خلا لإلث رتافیاآخرتالبصفرت ،ص.785
 .4موراوی ،محمد بن عبد الرحمن،
 .5قنوجی بخاری ،صدی حسن خان ،لبترج لبمکللامناج لهةاملثةالبطةل الألرةا لأل ل ،ص.571
 .6همان ،ص.518

سیر تار یخ اندیشه سلفیگری در شبهقاره هند...

 .1دمشقی ،محمد منیر ،نم ذجامنالألعمرلالبخاةخسافیاإللیةالبط رعسالبمناةخس ،ص.172
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عامالن به کتا و سنت دادند 1.به نظر صدی حسنخان ،کسی که آرای ا مه را بر کتـا
و سنت مقدم کند به خطا رفته ولی استحقاق تکفیر ندارد.

2

اهل حدیث هندوستان و دعوت وهابیت
از میان اهل حدیث هندوستان ،صدی حسنخان تنها کسی است که اندیشـه محمـد
بن عبدالوها و پیروانش را تحلیل کرده و در ایـن زمینـه کتـابی بـه نـام تةجمارنا هر اات
نگاشته است .صدی حسنخان معتقد است در میان علما راجع به محمد بـن عبـدالوها
سه نگرش وجود دارد :برخی او را در تمام گفتار و کردار مـد و ثنـا کردهانـد و در انتسـا
خود به او و طریقتش افتخار میکنند .برخی دیگر آنقدر به او سوءظن دارنـد کـه بـا تمـام
آنچه او اختیار کرده مقابله میکنند و او را اهل بدعت میخوانند و تکفیر میکنند ،و برخی
دیگر راه انصا را در پیش گرفتهاند ،بـه طـوری کـه آن مقـدار از اقـوال و اعمـال او را کـه
مواف کتا و سنت باشد اخذ ،و آنچه را مخـالف باشـد رد میکننـد ،کـه بـه نظـر صـدی
حسنخان این طریقه به صوا نزدیکتر است.

3

اعمال وهابیان در قرن سـیزدهم و جنایـات آنـان در شـبهجزیـره عـر  ،انزجـار جهـان
اسالم را از عملکرد آنان در پی داشته است .علمای مسلمان از فرق و جریانهای مختلف
با ایـن دعـوت مخالفـت کردنـد ،و وضـعیت بـه گونـهای شـد کـه برخـی همچـون صـدی
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حسنخان که نگرش حدیثگرایی داشت و با بسیاری از معتقدات محمـد بـن عبـدالوها
مواف بود برای دفع نسبت وهابیت ،که در آن زمان رایج شده بـود ،کتـابی در اواخـر قـرن
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سیزدهم به نام تةجمرنا هر ات نگاشت 4.وی در ایـن کتـا برا ـت جماعـت اهـل حـدیث
شبهقاره از شیخ محمد بن عبدالوها و دعوت و حرکت و منهج او را ابراز کرد .همچنین،

 .1همان ،ص.511

 .2قنوجی بخاری ،صدی حسن خان ،م لئدالبی لئدامناعا نالألر ریا لبف لئد ،ص.257
 .3قنوجی بخاری ،محمد صدی حسن خان ،أ جدالبیل م ص.727

 .4نعمانی ،محمد منظور ،لعرخرتامکثفساضدالبشا امحمدا ناع دالب هرب ،ص.75

عملش را تقبی کرد و او را از مفسد فیاالرض دانست 0.گرچه میگوید حرکـت وهابیـت بـا
حرکت اهل حدیث در هندوستان در برخی معتقدات اشتراکاتی دارد اما در کتـا تةجمارنا
هر ات و دیگر آثار خود وجوه افتراقی را ذکر میکند که خود حد فکری بین اندیشـه اهـل
حدیث و وهابیت به شمار میرود ،که در ادامه آن را نقل میکنیم:
تقیدنداشتن به مذهبی خاص
صدی حسنخان یکی از تفاوتهای اندیشه وهابیت و جماعت اهل حدیث را تقلیـد از
مذهب خاص فقهی میداند .او معتقد است محمد بن عبدالوها مقلد مذهب احمـد بـن
حنبل بوده است که حدیث را در مدینه منوره طلب کرد و بعد به نجد برگشت و در آنجـا بـه
برخی اجتهادات ابنتیمیه و ابنقیم عمل کرد .لذا وی در خصوص کسـانی کـه معتقـد بـه
ت ثیر امواد در عالم دنیا بودند شدت به خرج میداد ،حال آنکه جماعت اهل حدیث از هیچ
یک از مذاهب اربعه تقلید نمیکنند و برای به دست آوردن مسا ل فقهی مستقیم به سراغ
کتا و سنت میروند و احکام را استنباط میکنند ،و بر همین اسا
2
اهل حدیث هندوستان از زمین تا آسمان است.

فرق بین وهابیـان و

تکفیرنکردن
صدی حسنخان یکی دیگر از اختالفـات بـین وهابیـان و جماعـت اهـل حـدیث را در
رویکرد تکفیری وهابیان میداند .به نظر وی ،جماعت اهل حدیث چنین رویکـردی دربـاره
مسلمانان ندارند .او از مشایخ خود ،محمدناصـر حـازمی و محمـدعلی شـوکانی عبـاراتی را

 .1همان ،ص.257

 .2قنوجی بخاری ،صدی حسن خان ،تةجمرنا هر اه ،ص75؛ همو ،لبتارجالبمکلالاماناجا لهةامالثةالبطاةل الألراةا لأل ل،
ص.787

سیر تار یخ اندیشه سلفیگری در شبهقاره هند...

نقل میکند .معرو ترین منکری که وهابیان مرتکب شدند تکفیـر مسـلمانان بـدون هـیچ
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دلیــل و برهــانی اســت 1.بــا اینکــه وی در کتــا لتحااراالبن ا اءااز معتقــدات محمــد بــن
عبدالوها دفاع میکند بر تکفیریبودن او صحه میگذارد.

2

صدی حسنخان از عبدالله بن عیسی صنعانی در کتابش به نامالبیاافالبهنادیافایا
إ رنساطةخقسالبشا البنج ادی ،که در سال  2822ه.ق .نگاشته است ،جریانی را نقل میکنـد
که وقتی محمد بن عبدالوها روستاهای اطرا درعیه را بـه تصـر خـود درآورد و افـراد
بسیاری تحت فرمان او شدند خطا به آنان گفت« :هر کسی که غیـر از خـدای متعـال را
ندا دهد یا اینکه پیامبر ،فرشته ،یا عالمی را واسطه قرار دهد ،چه بخواهد یا امتناع ورزد ،به
آن معتقد باشد یا نه ،آن شخص مشرک میشود» .لذا صدی حسنخـان بعـد از نقـل ایـن
جریان میگوید محمد بن عبدالوها با این عبارت ،جمهور مسلمانان را تکفیـر کـرده و بـا
3
مسلمانان جنگ و مقاتله کرده است.
صدی حسنخان در جای دیگری رویکرد تکفیری نجدیان را اینگونه بیان میکند کـه
اگر کسی تحت لوای حکومت صاحب نجد قرار نگیرد و اوامر او را امتثـال نکنـد از اسـالم
خارج میشود و کافر میگردد؛ و برای ت یید این کالم جریانی را از امیر حجاج یمن ،به نـام
سید محمد بن حسین مراجل کبسی ،نقل میکند که او بـه همـراه جمـاعتی از حجـاج بـه
سمت حجاز عازم بودند که عدهای از وهابیان سر راه آنان قرار گرفتند و شـروع بـه تفتـیش
عقایدشان کردند که ببینند آنه ا بر مذهب اسالم هستند یا نه ،تا جواز بـرای ادای مناسـک
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حج داشته باشند.
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4

سفک دماء مسلمانان
یکی دیگر از وجوه اختال بین جماعت اهل حدیث و وهابیت که صدی حسنخان از
مشایخ خود نقل میکند ،به خاک و خون کشیدن انسانهای بیگناه و معصـوم بـه دسـت
 .1همو ،هدلخسالبیرئلاإبیاألبسالبمیرئل ،ص221؛ همو ،أبجد العلوم ،ص.725
 .2ندوی ،مسعودّ ،
محمدا ناع دالب هربامصلحامظل ما امفتةیاعلاه ،ص.851
 .3قنوجی بخاری ،صدی حسن خان  ،أ جدالبیل م ،ص.725

 .4همو ،لبترجالبمکللامناج لهةاملثةالبطةل الألرةا لأل ل ،ص.785

وهابیـان ،بـدون حجـت و اقامـه برهـان بـر آنــان اسـت 1.صـدی حسـنخـان در ایـن بــاره
میگوید:
از جمله خبرهایی که از صاحب نجد (عبدالعزیز بن سعود) به من رسیده اینکه او جان
کسانی را که برای ادای نماز جماعت حاضر نمیشوند بر خـود حـالل دانسـته اسـت .ایـن
خبر اگر صحی باشد ،با قانون شرع سازگار نیست 2،همچنان که خبرهـایی رسـیده اسـت
که صاحب نجد خون کسانی را کـه بـه پیـامبران ،اولیـای الهـی ،یـا افـرادی از ایـن قبیـل
استواثه جویند مبا شمرده است 3.اینگونـه اعمـال از سـوی آل سـعود و وهابیـان باعـث
شده است مردم حرمین شریفین وقتی نام صاحب نجد به میـان میآیـد برافروختـه شـوند.
نجد وهابی بالهای بسیاری بر سر اهل حجاز آورده ،به طوری که هـر کـه از
چون صاحب ِ
مکه معظمه و مدینه منوره باز میگردد عداوت محمد بـن عبـدالوها را هـم بـا خـود بـه
4
ارموان میآورد.

صدی حسنخان در کتا تةجمرنا هر اات در ایـن بـاره نظـر اهـل حـدیث را تشـری
میکند .وی معتقد است اهل حدیث در طول سیزده قرن حضور داشتند اما هیچگاه جهـاد
اصطالحی محمد بن عبدالوها را به راه نینداختند .جماعت اهل حـدیث هـیچ اعتقـادی
ِ
بـه فتنــه ،فسـاد ،قتــل و خــونریـزی ندارنـد و در هـیچکــدام از آثــار آنـان اثــری از فســاد و
پیمانشکنی نخواهید دید ،اما بر عکس درباره محمد بن عبـدالوها  ،کتـب اندیشـمندان
غربی در تاریخ مصر و غیر آن ،که در بیروت و امثـال آن منتشـر شـده ،پـر از فسـادگری او
است .صدی حسنخان برای اینکه دیگران از احواالت ابنعبدالوها نجدی آ گـاه شـوند
بسیاری از جنایات محمـد بـن عبـدالوها و پیـروانش را در کتـا تةجمارنا هر اات نقـل

 .1همو ،هدلخسالبیرئلاإبیاألبسالبمیرئل ،ص221؛ همو ،أبجد العلوم ،ص.725
 .2همو ،لبترجالبمکللامناج لهةاملثةالبطةل الألرةا لأل ل ،ص.787
 .3همان ،ص.787

 .4همو ،م لئدالبی لئدامناعا نالألر ریا لبف لئد ،ص.72
 .5همو ،تةجمرنا هر اه ،ص.75

سیر تار یخ اندیشه سلفیگری در شبهقاره هند...

میکند 5.مثال در فصل پنجم از کتابش ،درباره ورود سـعود بـن عبـدالعزیز بـن محمـد بـن
سعود در سال  2851ه.ق .به مدینه منوره چنین میگوید:
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سپس سعود بن عبدالعزیز وارد مدینه میشود و جزیه را بر اهل آنجا واجـب مـیکنـد،
ضری مقد نبوی  را تخلیه میکند و اموال باارزش آن را کـه بـه نقلـی در حـدود
 75بار شتر بود غارت میکند و به درعیه میبرد .همـین عمـل را دربـاره قبـر شـیخین نیـز
انجام دادند .آنان میخواستند قبه ضری مقد نبوی  را تخریـب کننـد کـه نشـد.
در آن سال دستور دادند کسی بـه غیـر از وهابیـان در بیتاللـه حـج بـه جـای نیـاورد .نیـز
مردمی را که تحت حکومت عثمانی بودند مانع ورودشان به حرمین شدند کـه ایـن مسـئله
باعث شد چند سالی حج قطع شود .حجاج شام و عجم هم از تر ضرررساندن وهابیـان
به آنان نتوانستند فرای

حجشان را کامل انجام دهند.

0

جمعبندی
شاهولیالله دهلوی اندیشه سلفیگری را در هندوستان پیریزی کرد و در دورههای بعد
شاگردان فکریاش آن را در مناط هندوستان منتشر کردند .همزمان بـا ایـن حرکـت در
هندوستان ،تحرکات سلفی دیگری در نجـد و یمـن صـورت پـذیرفت کـه بـا سـفر برخـی از
اهالی هندوستان به این مناط  ،از اندیشـه سـلفی آن دیـار نیـز تـ ثیر پذیرفتنـد و آن را بـه
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هندوستان آوردند ،که فعالیتهای فکری و عملی این تحرکات سلفی در قـرن دوازدهـم و
سیزدهم هجری در منطقه هندوستان بررسی شد.
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 .19کامنیز ،دیوید ،وهابیت و عربلنتان سنعودی ،ترجماه :مجتبای فالالی ،تهاران :نشار پووهشاهاه
فرهنگ و ارتباطات 1393 ،ش.
 .34مرری ،جمیل عبدالله محمد ،حاضر العالم االسالمی و قضایا المعاصرة ،سعودی :کلیة الدعوة و
أصول الدین ،پا اول 1241 ،ق.
ّ
 .31مغراوی ،محمد بن عبد الرحمن ،المفلرون بین التأویل والثبات فی آیات الصنفات ،بیاروت :دار
القرنن ،پا اول 1214 ،ق.
 .31مقبول احمد ،صالح الدینب محمدی ،عار جاوید ،أهل الحدیث فی شبه القارة الهندیة ،بیجاا:
بینا ،بیتا.
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

 .33مقبول احمد ،صالح الدین ،شیخ االسالم ابن تیمیه و أثرها علی الحرکات السالمیة المعاصرة و
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موقف الخصوم منها ،کویت :دار ابن األثیر ،پا دوم 1211 ،ق.
 .32ندوی ،ابو الحسن ،اذا هبت ریح االیمان ،بیجا :مؤسسة الرسالة 1392 ،ق.
 .35ندوی ،مسعود ،تاریخ الدعوة االسالمیة فی الهند ،بیروت :دار العربیة ،بیتا.
 .31ااااااااااا ّ ،
محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم و مفتنری علینه ،ریااض :وزارة الشاؤون اإلساالمیة
واألو ا والدعوة واإلرشاد ،بیتا.
 .37نعمانی ،محمد مناور ،دعایات مکثفة ضد الشیخ محمد بن عبد الوهاب ،لکنهو :مکتبة الفر ان1244 ،ق.

پژوهشنامهنقدوهابیت؛سراجمنیرسالپنجمشماره02زمستان 4931
صفحات74-93:تاریخدریافت4931/29/41:تـاریختأییـد 4931/23/41:

ربرسی مسئله سماع موتی از دیدگاه دیوبندهی
*

چکیده
اختال در سماع موتی اگرچـه از صـدر اسـالم وجـود داشـته اسـت ،امـا اکثـر علمـای
مذاهب ،سماع موتی را قبول داشتهاند و در میان احنـا نیـز بسـیاری قا ـل بـه سـماع
بودهاند .برخی نیز آن را نپذیرفتهاند .مخالفـان سـماع بـه برخـی از آیـات قـرآن و روایـت
عایشه استناد کردهاند و موافقان به روایاتی از قبیل قلیب بـدر ،قـرع نعـال و  ...تمسـک
جستهاند .در میان دیوبندیه نیز ،اغلب علمای دیوبندیه قا ل به سـماع بودهانـد ،هرچنـد
ممکن است در محدوده سماع با یکدیگر اختال داشته باشند ،و برخـی نیـز ،بـرخال
دیدگاه بزرگان خود ،به عدم سماع معتقد شدهاند که برخی دیگر از علمای دیوبند با آنها
مخالفت کردهاند ،به طوری که حتی عدهای آنها را از دایره دیوبند خارج دانستهاند و بـر
آنها اطالق وهابی کردهاند.
کلیدواژهها :سماع موتی ،دیوبندیه ،اسماع ،قلیب بدر ،عایشه.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مرکز تخصصی شیعه شناسی.
Mostafa1303@yahoo.com

مقدمه
مسئ له سماع موتی ،هرچند از جمله مسا لی است کـه از صـدر اسـالم محـل اخـتال
بوده است اما بعد از ابنتیمیه به صورت مسئلهای ت ثیرگذار درآمد ،به طوری که علمایی که
سماع موتی را پذیرفته اند مسا ل دیگر از قبیل توسل و طلب شفاعت از انبیا و اولیای بعد از
موت را راحتتر پذیرفتهاند و آنهایی که سماع موتی را نپذیرفته اند این قبیـل مسـا ل را نیـز
جایز نمیدانند ،آنان اینگونه اعمال را به عمل مشرکان تشبیه میکنند و میگوینـد توسـل
به اموات و درخواست شفاعت از امواتی که نمیشنوند همانند درخواست مشرکان از بتها
است.
از آنجا که مکتب دیوبندیه 1،یکی از مکاتب فکری ت ثیرگذار در بین احنا و در جهـان
اسالم است ،تبیین دیدگاه آنها در مسئله سـماع مـوتی ضـروری بـه نظـر میرسـد .در ایـن
مقاله کوشیدهایم با مراجعه به کتب علمای دیوبند این مسئله را از دیدگاه آنها بررسی کنـیم
که آیا آنها مطلقا سماع موتی را میپذیرند یا مطلقا آن را نفی میکنند ،یـا قا ـل بـه تفصـیل
هستند.
تاریخچه بحث سماع موتی
سماع موتی از صدر اسالم محل اختال بوده است .سردمدار قا الن به سـماع مـوتی
عبدالله بن عمر است .آنها با توجه به روایت قلیب بدر که در صحاحا خاریی روایـت شـده،
قا ل به شنیدن مردگان شدهاند .در این روایت پیامبر اکـرم  بـا کشـتگان بـدر سـخن

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

گفت و آنها را خطا قرار داد و در پاسخ به اعتراض عمر بن خطا که پرسید مگر مردهها
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 .1دیوبندیه به طا فهای از علمای حنفی در شبهقاره هند و غیر شبهقاره اطالق میشود که از نظر فقهی حنفیمذهب ،از نظـر
اعتقادی اشعری ماتریدی ،از جهت سلوک صوفی هستند ،و از لحاظ طریقتی بین همه طرق و سالسل صوفیه جمع کردهاند.
از جهت فکری نیز به تفکرات شیخ احمد سرهندی و شاهولیالله دهلوی تمایـل دارنـد و در اصـول پیـرو محمدقاسـم نـانوتوی
هستند و در فروع از رشید احمد گنگوهی پیروی میکنند .آنها به مدرسه دیوبند ،واقـع در شـهر دیوبنـد ،در نـود مـایلی شـمال
شرقی دهلی هند ،منتسب هستند؛ مدرسهای که محمدقاسم نانوتوی و رشید احمـد گنگـوهی در  25محـرم  2827سـاختند؛
ً
طیب ،محمد ،علمرءالخ نداعقادةا امنهجر ص38؛ الرحمن ،سید طالب ،لبدخ ندخس ،ص.1

هم میشنوند فرمود« :شما از آنها شنواتر نیستید» 1.سردمدار قا الن به عدم سماع مـوتی
جنا عایشه همسر پیامبر اکرم  است که هنگامی که روایت عبدالله بن عمر دربـاره

ع َّ ع ع
قلیب بدر را شنید با این روایت مخالفت کرد و آن را مخالف آیاتی از قرآن ،از جمله فإَكنَلن
ِ
ع
بد
د ب د بع ع 2
ع د
َّ
ع
ور 3دانست 4.ابنحجر عسقالنی در فتحالب ر ایی بعد
تس ِمعناْل بوتن و  ع مکنأَتنِب بس ِمعنمننِفنالق دُ ن
ِ
ِ
ِ
ٍ

از بیان حدیث قلیب و نقل کالم عایشه در مقابل آن میگوید« :به تحقیـ کـه جمهـور در
این مسئله (سماع موتی) با عایشه مخالفت کردهاند و روایت عبدالله بن عمر را پذیرفتهاند.

زیرا این روایت با روایتهای دیگری که در این مسئله وجود دارد مواف است».

5

هرچند در این میان برخی از صحابه و تابعین و نیز کسانی همچون مروان بن حکم 6و
قتاده ( 223-72ه.ق 7).نیز قا ل به عدم سماع شدند ،اما اکثر علمـا در طـول تـاریخ قـول
عبدالله بن عمر را ترجی دادهاند و آن را قول صحی دانستهاند ،چنانکه برخی از علمـای
بزرگ بر این مطلب تصری کردهاند ،از جمله شارحان صحاحا خاریی همچـون ابـنحجـر
عســقالنی در فااتحالب ااریی 8و عینــی در عماادةالبقااریی 9و ابــنکثیــر 10در تفســیرش .حتــی
ابنحجر نقل میکند که عایشه از این نظر خود دربـاره عـدم سـماع مـوتی برگشـته اسـت:

 .1نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحاح میلم ،ج ،1با .33 ،23
 .2سوره روم ( :)75آیه .58

 .3سوره فاطر ( :)75آیه .88

 .4بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،صحاحا خریی ،ج ،5ص.33

 .6حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،لبمیتدی اعلیالبصحاحان ،ج ،1ص.575
 .7بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،صحاحا خریی ج ،5ص.37

 .8حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله،البمیتدای اعلیالبصحاحان ،ص.875
 .9عینی ،محمود بن احمد ،عمدةالبقرییاشةحالب خریی ،ج ،2ص.858

 .10والصحی عند العلماء روایة عبدالله عمر لما لها من الشواهد علی صحتها من وجوه کثیرة؛ ابن کثیر ،اسماعیل بـن عمـر،
تفیاةال ناکثاة ،ج ،7ص.812

بررسی مسئله سماع موتی از دیدگاه دیوبندیه

 .5ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتحالب رییاشةحاصحاحالب خریی ج ،7ص.781
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« یکأنُا جعت عه االنکا لما نبت عیث،ا سه وایر ،رءالا الارراب لکونُرا لرل تشرُث
1
القا ».
خالصه اگرچه مسـئله سـماع مـوتی مسـئلهای اختالفـی اسـت ،امـا اکثـر مالکیهـا،
شافعیها ،و حنبلیها و همچنین برخی از حنفیهـا قا ـل بـه سـماع مـوتی و برخـی دیگـر
منکر سماع هستند.

2

سماع موتی از دیدگاه دیوبندیه
مسئله حیات برزخی و سماع مـوتی از مسـا ل مهمـی اسـت کـه علمـای دیوبنـد قبـول
داشتهاند .آنها برای اثبات توسل به اروا انبیا و اولیا به آن استناد میکردهانـد .تعـدادی از
دیوبندیه در اثبات این مطلب ،کتا های متعددی نوشتهاند 3و نـوعی حیـات ویـژه برزخـی
برای پیامبر قا لاند .همانطور که گذشت ،عدهای در مسئله سماع موتی ادعای اجمـاع و
تواتر داشتند و محمد سرفرازخان در تقریظ خود بر تصادخقرتاجدخادة معتقـد اسـت مسـئله
حیات پیـامبر اکـرم  و سـماع صـلوات و سـالم نـزد قبـور از جملـه مسـا لی بـود کـه
هیچگونه اختالفی بین فرق اسالمی از شرق تا غر و از شمال تـا جنـو تـا سـال 2731
ه.ق .نبود .این مطلب را میتوان از کتا فتر یایشادخه و لمدللالبفتر ی و غیر آن یافت.

4

 .1عایشه از نظریهاش که انکار شنیدن مردگان بود ،برگشت ،به دلیل روایاتی که از صحابه نزد عایشه ثابت شد؛ چون خودش
در آن قضایا حاضر نبود؛ ابن حجر عسقالنی ،احمد ابن علی ،فتحالب رییاشةحاصحاحالب خریی ،ج ،3ص.751
 .2همان ،ص.731- 732
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

 .3آ حیات اثر محمدقاسم نانوتوی؛ نشر الطیب فی ذکر الحبیب اثر اشر علی تهانوی؛ المهند علی المفند اثر خلیل احمـد
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سهارنپوری؛ عقا د اهل السنة والجماعة اثر عبدالشکور ترمذی؛ مقام حیات اثر عالمه خالد محمـود؛ البصـا ر لمنکـری عقا ـد
علماء الدیوبند مع حیاة النبی اثر موالنا عاش االهی؛ تسکین الصدور اثر موالنا محمد سرفرازخان صـفدر؛ حیـات النبـی صـلی
الله علیه و سلم اثر موالنا الله یارخان؛ حیات االنبیا الکرام  آور قا دین امت اثر موالنا نورالله رشیدی؛ در این کتـا نـام 35
کتا از علمای دیوبند آمده است که در رد مماتیت نوشته شده است؛ «ندای غیرالله از دیدگاه علمای دیوبندیه» ،اثر محمدباقر
حیدرینسب ،در :سةلجامناة ،1 ،ش ،2717 ،27ص.252- 33
ّ
ّ
ّ
داعلیالبمفند) ،با ت یـدات جدیـده ،تحقیـ  :شـیخ عبـد
ندخسا(لبمهن
عقرئداعلمرءاأهلالبینسالبدخ
 .4سهارنپوری ،خلیل أحمد،
الشکور ،ص.258

اما در مقابل تعدادی از دیوبندیه و وهابیت معتقدند پیامبر  همچون بقیه امـوات
است و حیات ویژهای نسبت به بقیه اموات ندارد ،نمیشنود و هیچ اطالعـی از عـالم دنیـا
پیدا نمیکند .این عده در بین دیوبندیـه بـه ممـاتی معرو انـد .هرچنـد سـرفرازخان صـفدر
پیدایش این تفکر را سال  2731ه.ق .میداند ،اما به نظر میرسد این سخن دقی نباشـد.
زیرا قبل از این تاریخ نیز شخصیتی مثـل حسـین علـی میـانوالـی (متوفـای  2778ه.ق).
بوده است که برخال نظر بزرگان و اکثریت علمای دیوبند ،برای نبی ،بعد از فوت ،حیات
برزخی و سماع موتی قا ل نبود 1.او با اتخاذ روش تفسیری خاصـی بـا محوریـت توحیـد در
قرآن ،آیـات و نصـوص را شـر داد و آن را بـر حیـات مسـلمانان و عـادات و اعمـال آنـان
تطبی میداد .حسین علی میانوالی با این رویکرد به گونهای پیش رفـت کـه طبـ گفتـه
جنا احمد علی الهوری در منطقه پنجا بـه او لقـب وهـابی داده شـد 2.ایـن روش او را
شاگردانش ،از جمله غالماللهخان و محمدطاهر پنجپیری و شـاگرد غالماللـهخـان ،یعنـی
عبدالونی جاجروی ،ادامه دادند 3.مالحظه آثار آنان همچون ج لهةالبقةآن غالماللهخان و
میریاالبت حاد جاجروی میزان ت ثیرپذیری آنان از اندیشه حسین علی را روشن میکند.
غالماللهخان در تفسیرش ،یعنی ج لهةالبقةآن ،با برخی علمای حنفیمذهب دیوبنـدی
و بریلوی مقابله کرد و برخی از کارهای آنان را شرکآلود دانست .وی با این تفکر در مقابل
جمهور دیوبندیه درآمد ،به طوری که یکی از علمای دیوبند به نام شیخ عبدالشـکور کتـا
هدلخسالبحاةلنافیاج لهةالبقةآن را در رد غالماللهخان نوشت و در کتـابش یـادآور شـد کـه
4
غالماللهخان با این عقیده از عقاید دیوبندیان خارج شده است.

ابنقیم و محمد بن عبدالوها به مقابله با علمای دیوبندیه رفت ،اما علمای دیوبندیه با او
 .0محمد عمر سربازی ،فتر لیامن عالبیل م ج ،5ص.157
ّ
 .2بخاری ،سجاد ،مقدمهاج لهةالبقةآن ،ص.5
 .3سیدزاده ،عبد الواحد اأحینالبمقص لافیات حادالبمی ل ،ص.25
 .4افوانی ،شمس الدین بن محمد ،جه لاعلمرءالبحنفاسافیاإ طرلاعقرئدالبق یخس ،ج ،8ص.331

بررسی مسئله سماع موتی از دیدگاه دیوبندیه

همین روش را محمدطاهر پنجپیری ،ملقـب بـه شـیخالقرآن (متوفـای  2153ه.ق ).از
علمای معاصر دیوبندیـه پاکسـتان ،نیـز در پـیش گرفـت .وی بـا مطالعـه کتـب ابـنتیمیـه،
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مقابله کردند و همگی در برابرش متحد شدند و معتقد شدند که او از مکتب دیوبندیه خارج
1
شده و به وهابیت پیوسته است.
علمای دیوبندیه در اینکه آیا مردگان میشنوند یا خیر ،به دو دسته تقسیم میشوند:
قول اول :قائالن به سماع
اکثریت علمای دیوبندیه قا ل به سماع موتی هستند 2.قاری محمد طیب ،نـوه محمـد
قاسم نانوتوی و از علمای بزرگ دیوبند که شصت سال مدیریت دارالعلوم دیوبند را به عهده
داشته است ،در کتابی که راجع بـه عقایـد و شـیوه عملـی علمـای دیوبنـد نگاشـته ،دربـاره
مسئله سماع موتی معتقد است علمای دیوبند اصـل سـماع مـوتی را طبـ شـرایط فقهـی
3
پذیرفتهاند و انکار نمیکنند.
سماع عموم اموات
بسیاری از علمای دیوبندیه سماع موتی را برای عموم اموات جایز میدانند ،هرچنـد در
محدوده سماع با یکدیگر اختالفاتی هم دارند .انورشاه کشمیری در شر خود بـر صاحاحا
خریی بهتفصیل به بحث سماع موتی پرداخته و قا ل به تواتر اخبار راجع بـه سـماع مـوتی
است .وی معتقد است این اخبار برای هر کسی مفید علم است 4.وی برای اثبـات مـدعای
خود به این روایت پیامبر  استناد میکند که حضرت میفرمایند« :سا سره أحرث یمری
بقبی أخ ک المءسه نان یعییک یی الثن ا یلرلل عل رک اال عییرک و عل رک»؛ «هـیچ مسـلمانی
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نیست که از کنار قبر برادر مؤمنش که در دنیـا او را میشـناخته ،عبـور کنـد و بـر او سـالم

11

 .1افوانی ،شمس الدین بن محمد ،جه لاعلمرءالبحنفاسافیال طرلاعقرئدالبق یخس ،ج ،8ص.325
 .2سربازی ،محمد عمر ،فتر لیامن عالبیل م ،ج ،5ص.151- 157

 .3قاری ،محمد طیب ،لندخشهالخنیا اشا راعملیاعلمریالخ ند ترجمه :نجمالدین محمد درکانی ،ص.228
 .4انورشاه کشمیری ،محمد ،فاضالب رییاعلیاصحاحالب خریی ،ج ،7ص.18

کند ،مگر اینکه مرده او را میشناسد و جوا سالمش را میدهد» 1.لذا کشـمیری سـماع
موتی را برای همه اموات جایز میداند.
حمدالله داجوی ،از دیگر علمای دیوبندیه ،با ت لیف کتا لب صرئةابمنکةیالبت سالا اها
یلاکتربالب صرئةابلمت سلانا رهلالبمقر ة محمدطاهر پنجپیری رفـت و نقـدها و اشـکاالت
وی درباره سماع موتی را پاسخ گفت و در مستندات او بر اثبات عـدم سـماع مناقشـه کـرد.
وی نیز سماع موتی را امری ثابـت میدانـد و بـرای اثبـات مـدعای خـود بـه ادلـه مختلـف
تمسک میکند .او معتقد است دلیلی قوی ،که بـر نفـی سـماع مـوتی داللـت کنـد ،وجـود
ندارد ،نه از کتا و نه از سنت ،بلکه سنت صحی دال بر ثبوت سماع است .وی به روایاتی

استناد میکند که دال بر سماع عموم اموات است 2.دیگر علمای دیوبندیه ،ماننـد محمـود
الحسن (معرو به شیخالهند) 3،شـبیر احمـد عثمـانی 4و محمـد شـفعیع عثمـانی 5سـماع
موتی را فیالجمله برای عموم اموات پذیرفتهاند .یعنی اصل آن را پذیرفتهاند و در محدوده
آن اختال دارند.
سماع اولیاءالله
آن دسته از علمایی که قا ل به سماع برای عموم اموات بودند ،به طری اولی ،قا ل به
سماع موتی برای اولیاءالله هستند .محمدقاسـم نـانوتوی ،مؤسـس دارالعلـوم دیوبنـد ،نیـز
سماع موتی را انکار نمیکند ،بلکه به سماع اولیاءالله اعتقـاد دارد و در پاسـخ بـه برخـی از
مردم که به او پیشنهاد میدادند سماع موتی را بـه طـور کامـل انکـار کنـد تـا دروازه شـرک
مسدود شود میگفت اقتضای نصوص شرعی ،اعتقاد به سماع موتی است و اگر بخواهیم

ص18؛ صفدر ،محمد سرفرازخان ،رزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذی ،ص.725
 .2داجوی ،حمدالله ،لب صرئةابمنکةیالبت سل ،ص.235- 271
 .3حسن ،محمود ،تفیاةاکر لی ،ج ،7ص.72- 75

 .4عثمانی ،شبیر احمد ،فتحالبملهم ،ج ،8ص731؛ همو ،تفیاةاعثمرنی ،ج ،7ص.33
 .8عثمانی دیوبندی ،محمد شفیع ،میریاالبقةآن ،ج ،25ص.873- 875

بررسی مسئله سماع موتی از دیدگاه دیوبندیه

 .1نمری قرطبی ،ابن عاصم ،لالستذکری ،ج ،2ص225؛ انورشاه کشمیری ،محمد ،فاضالب رییاشةحاصاحاحا خاریی ،ج،7
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سماع انبیا و پیامبر اکرم 
درباره سماع پیامبر اکرم  بین دیوبندیها هیچ اختالفی وجود ندارد 1.اختالفاتی
که بین مدافعان و مخالفان سماع موتی وجود دارد مربوط به غیر انبیـا اسـت و اال قـا الن
به عدم سماع ،نیز قا ل به سماع نبی اکرم  هستند 4.اشر علـی تهـانوی از بزرگـان
دیوبندیه نیز معتقد است مطل ادراک برای میت را احادیث مربوط به سؤالپرسیدن نکیـر
و منکر و نیز اجماع اهل ح ثابت کرده است اما درک شنیدنیها نیز ،با اختالفی که بـین
اهل ح در این زمینه وجود دارد ،در برخی روایات وارد شده است .زیرا اختال در روایـات
سماع موتی و توجیه این روایات ،معـرو اسـت 5.دربـاره شـنیدن رسـول اکـرم  نیـز
میگوید درباره درودی که باالی روضه مبارکه حضرت رسول  خوانده میشود اتفـاق
نظر وجود دارد که حضرت رسول بالواسطه آن را میشـنود و پاسـخ میدهـد 6.همچنـین،
معتقد است حضرت سالم مسلمانانی را که از نزدیک به ایشان سالم میکننـد میشـنود و
سالم کسانی را هم که از راه دور سالم میکنند مال که میرسانند.

7
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 .1سوره بقره ( :)8آیه 15؛ «و ح را به باطل در نیامیزید و حقیقت را با آنکه خود میدانید کتمان نکنید».
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 .2گیالنی ،سید مناظر احسن ،ساةیالیا ندگیاحضةتالمرمام النرامحمداقرسمانرن ت ی ،ص.27

 .3گنگوهی ،رشید احمد ،فتر یالبةشادخس ،کتا العقا د ،ص858؛ صفدر ،محمدسـرفراز خـان ،رازلئنالبیانناشاةحاجارمعا
تةمذی ص.725
 .4صفدر ،محمدسرفراز خان ،رزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذی ،ص.725
 .5تهانوی ،اشر علی ،ارنالبقةآن ،ج.35 ،7
 .6همو ،لمدللالبفتر ی ،ج ،5ص.227- 228

 .7الرحمن ،سید طالب ،لبدخ ندخساتیةاخفهرا اعقادتهر ،ص.852

قاضی مظهر حسین دیوبندی در مقدمه خود بر کتا لبمهنداعلیالبمفند 1معتقد است
انبیا در قبورشان زنده هستند و سالم زوار را میشنوند .خاک و دیوار مانع سماع نمیشود و
امت بر این عقیده اجمـاع دارنـد 2.محمـد عاشـ الهـی میرتهـی نیـز معتقـد اسـت رسـول
خدا در قبرش زنده است و سالم کسانی را که از داخل مسجد بـر او سـالم میکننـد
میشنود ،هر چند صدای او آهسته باشد.

3

محدوده سماع
علمای دیوبندیه ،سماع موتی برای پیامبر  را فقط از نزدیک میپذیرنـد و سـماع
موتی از راه دور را قبول ندارند .زیرا معتقدند اوال ،احادیث واردشده در سماع مـوتی ،سـماع
از نزدیک را میگوید نه سماع از دور را 4.ثانیا درست اسـت کـه دیوبندیـه اعتقـاد بـه حیـات
برزخی دارند اما اعتقادی به حضور پیامبر در هر مکان و ناظر به تمام کون و حوادث بـودن
ندارند .زیرا این اوصا را وصف الوهیت میدانند .پیامبر هرچند کاملترین علم را دارد امـا
مثل خداوند ،علم محیط بر عالم ندارد.
عده دیگری از علمای دیوبندیه ،سـماع مـوتی را فیالجملـه ،یعنـی در جاهـایی کـه در
5

آیات و روایات و نصوص شرعی وارد شـده قبـول دارنـد و غیـر آن را نمیپذیرنـد ،از جملـه:
محمود الحسن ،شبیر احمد عثمانی ،محمد شفیع عثمانی ،و محمدتقی عثمانی .محمود
الحسن ،صاحب تفسیر کابلی ،و شاگردش شبیر احمد عثمانی معتقدند سماع مـوتی را بـه
 .1این کتا مجموعهای است از عقاید علمای دیوبند ،اثر خلیل احمد سهارانپوری که به ت یید مشاهیر علمـای قـدیم و جدیـد

حسین صاحب ،ص.212
 .3الهی میرتهی ،محمد عاش  ،تذکةةالبخلال ،ص ،857بـه نقـل از :الـرحمن ،سـید طالـب ،لبدخ ندخاهاتیةاخفهارا اعقرئادهر،
ص.855
 .4صفدر ،محمد سرفراز خان ،رزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذی ،ص.727
 .5طیب ،محمد ،علمرءالخ نداعقادةا امنهجر ،ص.273

بررسی مسئله سماع موتی از دیدگاه دیوبندیه

دیوبند رسیده است.
 .2سهارانپوری ،خلیل احمد ،لبمهنداعلیالبمفنداخینیاعقرخداعلمریالهلاسنتالخ نداماعاتصادخقرتاجدخادة ،مقدمـه :مظهـر

19

آن مقداری که از نصوص (آیات و احادیـث) ثابـت میشـود میپـذیریم امـا در دیگـر جاهـا
1
نمیتوانیم با قیا تحت سماع بیاوریم.
محمد شفعیع عثمانی نیز با نقل احادیثی که سماع موتی را ثابت میکند میگوید چون
آیات قرآن تصری دارند که شنوانیدن مردگـان در اختیـار مـا نیسـت ،بلکـه کسـی کـه خـدا
بخواهد به او میشنواند ،لذا در جاهایی که از احادیث صحی شنیدن ثابـت شـود ،بایـد بـه
شنیدن مردگـان عقیـده داشـت و در جـایی کـه ثابـت نیسـت ،هـر دو احتمـال وجـود دارد.
بنابراین ،نه مجالی برای اثبات قطعی است و نه نفی قطعی.

2

ادله قائالن به سماع
عمده دلیل قا ال ن به سماع موتی اخبار و روایات است که برخـی قا ـل بـه تـواتر اخبـار
راجع به سماع موتی هستند و معتقدند این اخبار برای هر کسی مفید علـم اسـت 3.محمـد
4
قاسم نانوتوی نیز معتقد است اقتضای نصوص شرعی ،اعتقاد به سماع موتی است.
مستندات قائالن به سماع موتی
قا ال ن به سماع موتی به ادله مختلفی استناد میکنند ،از جمله:
 .2روایت قلیب بدر؛ بعد از پایان جنگ بدر و دفن شهدای مسلمانان پیـامبر دسـتور
داد کشتگان مشرکا ن را در چاهی بریزند .وقتی اجساد آنـان در چـاه قـرار گرفـت ،حضـرت
آنان را یکیک به نام صدا زد و فرمود« :ای اباجهل ،عتبه ،شیبه ،امیة! آیا آنچه را پرودگار
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شما وعده داده بود ،ح و پابرجا یافتید؟ من آنچه پروردگارم وعده داده بود حـ و حقیقـت
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یــافتم» .در ایــن موقــع ،گروهــی از مســلمانان گفتنــد« :آیــا کســانی را کــه مردهانــد ،صــدا
 .1حسن ،محمود ،تفیاةاکر لی ،ج ،7ص72- 75؛ عثمانی ،شبیر احمد ،فتحالبملهم ،ج ،8ص731؛ همـو ،تفیااةاعثمارنی،
ج 7ص.33
 .2عثمانی دیوبندی ،محمد شفیع ،میریاالبقةآن ،ج ،25ص.873- 875
 .1انورشاه کشمیری ،محمد ،فاضالب رییاعلیاصحاحالب خریی ،ج ،7ص.18
 .4گیالنی ،سید مناظر احسن ،ساةیالیا ندگیاحضةتالمرمام النرامحمداقرسمانرن ت ی ،ص.27

میزنید؟» .پیامبر فرمـود « :والُی نفلی ب رثا سرا أنرتل بأسرما لمرا أ رو سریُل و لکریُل
الیقث ون أن یة بوا»؛ « قسم به کسی که جانم در دسـت او اسـت! شـما شـنواتر از آنهـا بـه
آنچه میگویم نیستید ،اما آنها نمیتوانند پاسخ دهند».

1

 .2روایت قرع نعال؛ که از انس بن مالک نقل شده اسـت« :إن العبث اذا وضرا یری
بیا و تولی عیک أصرابک و إنک ل لما ری نعرالُل»؛ «هنگـامی کـه مـرده در قبـر گذاشـته
2
میشود و تشییعکنندگان برمیگردند او صدای پای تشییعکنندگانش را میشنود».
 .3روایت حمل جنازه؛ جنا حمداللـه داجـوی ،اسـتاد مظـاهرالعلوم سـهارانپور ،از
مدار دیوبندیه ،برای اثبات سماع موتی به ادله مختلفی استناد میکند کـه یکـی از آنهـا
روایت صحی بخاری است ،که ابو سعید خدری اینگونه از پیـامبر  روایـت میکنـد:
«هر گاه جنـازه گذاشـته شـود و مـردان آن را روی دوشهـای خـود حمـل مـیکننـد ،اگـر
نیکوکار باشد ،میگوید :مرا زودتر به جلو ببرید و اگر بدعمل و بدکار باشـد ،میگویـد :وای
بر من ،مرا کجا می برید ،جز انسان تمام موجودات این صدا را میشنوند و اگر انسانها آن
1

را بشنوند بیهوش میشوند».
 .4روایت رد سالم؛ پیامبر  میفرماید« :سا سه أحث یمری بقبری أخ رک المرءسه
نان یعییک یی الثن ا یللل عل ک اال عییک و عل ک»؛ «هیچ مسلمانی نیست کـه از کنـار قبـر
برادر مؤمنش که در دنیا او را می شناخته عبور کند و بر او سالم کند ،مگر اینکه مرده او را
میشناسد و جوا سالمش را میدهد».

4

 .1نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحاحامیلم ،ج ،1با 33 ،23؛ صفدر ،محمد سـرفرازخان ،رازلئنالبیانناشاةحاجارمعا

ص.731
 .3بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحاحا خریی ،ج ،8ص ،25کتا جنا ز با قدمونی؛ داجوی ،حمدالله ،لب صارئةابمنکاةیا
لبت سل ،ص.272
 .4نمری قرطبی ،ابن عاصم ،لالستذکری ،ج ،2ص225؛ انورشاه کشمیری ،محمد ،فاضالب رییاشةحاصاحاحا خاریی ،ج،7
ص18؛ صفدر ،محمد سرفرازخان ،رزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذی ،ص.725
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تةمذی ،ص.731
 .2بخاری ،محمد ابن اسماعیل ،صحاحا خریی ج ،2ص112؛ صفدر ،محمد سرفرازخان ،رزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذی،
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محمد شفیع عثمانی بعد از بیان این روایت و پذیرش آن میگوید از این روایت دو چیـز
ثابت میشود :اول اینکه وقتی کسی سر قبر برادر مسلمانش میرود و سالم میگویـد ،آن
مرده سالم او را میشنود و به او جوا سالم میدهد ،بـدینصـورت کـه اللـهتعـالی در آن
زمان رو او را به دنیا برمیگرداند .پس ثابت میشود کـه مردگـان میتواننـد بشـنوند؛ دوم
اینکه شنیدن آنها به اختیار خود ما نیسـت ،بلکـه هـر گـاه خـدا بخواهـد میشـنواند و اگـر
1
نخواهد نمیشنواند.
قول دوم :قائالن به عدم سماع
دسته دیگری از علمای دیوبندیه که اندکاند ،قا ـل بـه عـدم سـماع مـوتی هسـتند ،از
جملــه :مفتــی عزیزالــرحمن ،حســین علــی میــانوالــی و شــاگردانش غالماللــهخان و
محمدطاهر پنجپیری ،عبدالونی جاجروی و سید عطاءالله شاهصاحب بخاری گجراتی.
مفتی عزیزالرحمن ،در کتا فتر یاللیلبیل مالخ ند ،گرچه ابتدا میگوید درباره سـماع
موتی اختال بوده و این اختال از دوران صحابه هـم بـاقی اسـت و بسـیاری از ا مـه بـه
سماع مـوتی قا لانـد ولـی در کتـب حنفـی مسـا لی دیـده میشـود کـه از آن عـدم سـماع
استنباط میشود .لذا گفتن قول قاطع در این باره دشوار است 2،امـا در جـای دیگـر معتقـد
است از «انک التلما الموتی» و نصوص دیگر عدم سماع موتی ثابت میشود .زیرا سـلب
توان شنیدن مستلزم نشنیدن است؛ و معتقد است قول محققان از احنا چنین است.
در جایی دیگر نیز میگوید احنا سماع مـوتی را قبـول ندارنـد و مـذهب ام المـؤمنین
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عایشه نیز چنین است و آیات قرآنی نیز بر آن داللـت دارد .لـذا (هنگـام زیـارت قبـور آنهـا)
نباید به آنها گفته شود که شما دعـا کنیـد ،بلکـه بایـد از خداونـد بـرای آنهـا طلـب موفـرت
کنیم 4.با این حال ،وی در با زیارت قبور معتقـد اسـت طریقـه مشـروع زیـارت قبـور ایـن
 .1عثمانی دیوبندی ،محمد شفیع ،میریاالبقةآن ،ج ،25ص.873- 875
 .2عزیز الرحمن ،فتر لیاللیلبیل مالخ ند ،ج ،5ص775
 .1همان ،ص،712
 .4همان ،ص.755

.283

َ
َ
َ
َ
َ
است که موقع زیارت گفته شود « َّ
اللالم عل کل یا أ،ل القبو ِ ج أنتل لیا َسرل اٌج و َنرره لکرل
ََا
َ
الحقون یغفیاللک لیا و لکل» 1.حال پرسش این است کـه :اگـر
خلٌج و إنا إن شاا اللک ِبکل ِ

اموات نمیشنوند ،سالمدادن به آنها چه فایدهای دارد؟ آیا کار لووی نیست؟
از دیگر قا الن به عدم سماع موتی ،حسین علی میانوالی و شـاگردش غالماللـهخان

است .محمد عمر سربازی معتقد است عالمه ابنهمـام ،موالنـا حسـین علـی و شـاگرد او
موالنا غالماللهخان به نفی سماع موتی قا ل شدهاند 2.خود غالماللهخان در کتـا جا لهةا
لبقااةآن میگویــد نــهتنهــا انبیــای الهــی کــالم بنــدگان را نمیشــنوند بلکــه اروا انبیــا در
بدنهایشان بعد از موتشان وجود ندارند و موت آنان به نحـو حقیقـی اسـت و حیاتشـان در
قبور به نحو حیات برزخی است نه دنیوی و ناسوتی.
محمد طاهر پنجپیری نیز ،که شاگرد حسین علـی میـانوالـی اسـت ،بـا تـ لیف کتـا
3

لب صرئةابلمت سلانا رهلالبمقر ة مدعی است با دالیل واض و حجتهای قاطع بـه مقابلـه
با قا الن به سماع موتی رفته و در همه ادله قا الن به سماع مناقشه کرده است؛ و معتقـد
است آیات و روایات واردشده همگی داللت بر عدم سماع اموات میکند.

4

سید عطاءالله شاهصاحب بخاری گجراتـی 5نیـز یکـی از منکـران سـماع مـوتی اسـت.
محمد سرفرازخان صـفدر میگویـد دربـاره سـماع انبیـا در کنـار قبورشـان بـین علمـا هـیچ
 .1همان ،ص.753
 .2سربازی ،محمد عمر ،فتر لیامن عاالبیل م ،ج ،5ص.157
 .1غالماللهخان ،ج لهةالبقةآن ،ج ،2ص.283
 .4پنجپیری ،محمدطاهر ،لب صرئةابلمت سلانا رهلالبمقر ة ،ص.215

نشان میدهد .او نقل میکند که روزی شاه عطاءالله بخاری ،خطیب پاکستان ،مشوول سخنرانی بودند (و این زمانی بود کـه

بحث شنیدن و نشنیدن مردگان در پاکستان اوج گرفته بود) که یکی از قا الن به سماع موتی بلند شد و کاغذی را کـه حـاوی
یک پرسش در این باره بود به او تحویل داد .ایشان بدون توجه به پرسش مـذکور بـه سـخنرانی خـود ادامـه داد ،ولـی ناگهـان
پرسشکننده بلند شد و با قطعکردن سخنرانی با صدای بلند فریاد زد« :جنا موالنا! چرا جوا مرا نمیدهی؟ من تا وقتی که
جوابم را ندهی هرگز نخواهم نشست» .ایشان در پاسخ گفت« :من  25سال است که سـخنرانی مـیکنم ولـی از شـنوانیدن و
تفهیم موضوعات سخنرانی به زندهها عاجز شدهام و شـما از حـال مردگـان میپرسـید کـه آیـا آنهـا میشـنوند و زا ـران خـود را
میشناسند؟»؛ یلمه ،امانالله ،میرئلامهمالعتقرلیا افقهیال الخدگررالهلاسنت ،ص.213
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 .5جنا امانالله یلمه در کتا خود حکایتی از بخاری گجراتی نقل میکند کـه تـا حـدودی دیـدگاه او را دربـاره سـماع مـوتی
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اختالفی نیست ،اولین کسی که منکر سماع حضـرت رسـول  شـده و بـا بـاقی علمـا
اختال پیدا کرده ،جنا «سید عطاءالله شاه صاحب بخـاری گجراتـی» اسـت کـه معتقـد
شد نبی در کنار قبورشان نه صالة و سالم را میشنود و نه جوا میدهد و رو مبارک آن
حضرت به جسد اطهرش هیچگونه تعلقی ندارد 1.محمدتقی عثمانی نیـز اصـل را بـر عـدم
سماع میت میگذارد ،اما معتقد است نمونههایی در احادیث صحی داریم کـه بـه صـورت
خارقالعاده این سماع در برخی زمانها و برخی افـراد وارد شـده اسـت .لـذا بـه نمونـههای
ذکرشده در نصوص اکتفا میکنیم.

ع

2

ادله قائالن به عدم سماع
عمده دلیل قا الن به عدم سماع موتی ،مانند مفتی عزیزالرحمن ،استناد به آیات قرآن
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ِ
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معتقد است از آنها عـدم سـماع مـوتی ظـاهر میشـود .زیـرا سـلب تـوان شـنیدن مسـتلزم

نشنیدن است.
محمدطاهر پنجپیری معتقد اسـت در مسـا ل اعتقـادی بایـد بـه ادلـه قطعـی و یقینـی
5

استناد کرد اما قا الن به سماع اموات به سه دسته ادله استناد کردهاند .2 :اقوال ضعیف و
آرای سخیف؛ .8 6روایاتی از کتب غیرصحی ؛ .7 7استناد به روایاتی کـه اکثـر آنهـا مخـالف
قرآن و سنت صحی است 8.لـذا وی بـا تمسـک بـه آیـات ،بـه دلیـل اینکـه آیـات قـرآن از
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 .2عثمانی ،محمدتقی ،تکملسافتحالبملهماشةحاصحاحامیلم ،ج ،7ص.288
 .3سوره روم ( :)75آیه .58

 .4سوره فاطر ( :)75آیه .88
 .5عزیز الرحمن ،فتر لیاللیالبیل مالخ ند ،ج ،5ص..283 ،712
 .6پنجپیری ،محمدطاهر ،لب صرئةابلمت سلانا رهلالبمقر ة ،ص.12
 .7همان ،ص.251
 .8همان ،ص.228

قطعیات هستند و روایات دال بر سماع از اخبار آحاد ،و از ظنیات به شمار مـیرود ،روایـات
دال بر سماع میت را کنار می زند و برای آنها هیچ اعتباری قا ل نمیشـود 1و معتقـد اسـت
آیات و روایات واردشده همگی داللت بر عدم سماع اموات میکند.

2

پاسخ به ادله قائالن به عدم سماع
قا الن به سماع موتی در ادله قا الن به عدم سماع مناقشه کردهاند و به اشکاالت آنها
پاسخ گفتهاند .گرچه ما در این مقاله به دنبـال بیـان همـه اشـکاالت و پاسـخهای طـرفین
نیستیم اما بهاختصار بـه چنـد نمونـه از آنهـا اشـاره مـیکنیم .انورشـاه کشـمیری از جانـب
علمای اهل سنت درباره آیات چند قول را ذکر میکند:
 .2فرق است بین سماع و اسماع .آنچه در آیات نفی شده اسماع است ولی آنچه از آن
بحث میکنیم و مطلو ما است سماع است (پس در ایـن آیـات سـماع و شـنیدن امـوات
نفی نشده است).
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ت یعنی کفـار ماننـد مردگانانـد و هـدایت
 .8اینکه آیه قرآن میگوید إَکنَلنتس ِمعناْل باو ن
ِ
شما هیچ نفعی به آنها نمیرساند .زیرا نفع در زمان حیات است که با گذشـت حیـات وقـت

آن تمام شده است .پس غرض نفی انتفاع است نه نفی سماع؛ محمـد ادریـس کانـدهلوی
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ون یا مثل این آیه إَکنَلَت ِ ینمننأحُب
ی بْ ِقل ن
ِ
نلکنناهلل ِ
ِ
 .7عدم سماع و سمع و استماع به معنای فقدان عمل است و کسی که کاری را انجـام
4

ندهد گویی نشنیده است .سماعی که ما در صدد اثبات آنـیم در عـالم بـرزخ مخبـر صـادق

 .2همان.

 .3سوره بقره ( :)8آیه .232

 .4سوره قصص ( :)82آیه 57؛ تو نمیتوانی هر کسی را که دوست داری هدایت کنی ،ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت
میکند ،و او از هدایتیافتگان آگاهتر است؛ کاندهلوی ،محمد ادریس ،لبتیلاق لبص اح علی مشکرة لبمصر اح ،ص.825
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 .1همان ،ص.215
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َ
بدان خبر داده است و ما به آن ایمان داریم امـا قـرآن شـاید نسـبت بـه عـالم مـا دارد نفـی
سماع میکند.
اشر علی تهانوی نکته دیگری را هم میافزاید و آن این که ممکن است مراد از میـت
1
در آیه ،جسم میت باشد که نمیشنود و از این الزم نمیآید که رو میت نشنود.
محمدسرفرازخان در پاسخ به کسـانی کـه بـرای عـدم سـماع مـوتی بـه حـدیث عایشـه
استناد میکنند و از این حدیث هم نمیتوانند بگذرند ،میگوید .2 :بیشک عایشه قا ل به
سـماع مـوتی نبـوده ،امــا از آن طـر پیـامبر  میفرمایـد« :الم ررت یلرما»؛ ســخن
حضرت رسول  را بپـذیریم یـا کـالم عایشـه را؟  .8جمهـور علمـا بـا عایشـه مخالفـت
کردهاند « :ث خالفُا الةمُرو یری ذلرک»؛ 2چـرا مـا همـراه جمهـور نباشـیم؟  .7عایشـه
مجتهده بود و از مجتهد هم خطا سـر میزنـد .لـذا بـرایش یـک اجـر اسـت؛  .1عایشـه در
جاهای مختلفی تفرداتی دارد که خال جمهور است ،مانند قا لشدن بـه رضـاعت وقتـی
3
مرد بالغ شیر زنی را بنوشد ،یا کاملخواندن نماز در سفر و. ...
د ربـاره اعتبــار احادیــث ســماع هــم کــه برخــی آنهــا را خبــر احــاد و ظنــی میدانســتند،
کشمیری اخبار سماع را متواتر میداند و معتقد است هر کـس بـه ایـن اخبـار توجـه کنـد،
برایش علم و یقین حاصل میشود.
محمد سرفرازخان در پاسخ به کسانی کـه میگوینـد در تعـارض و تضـاد بـین قطعـی
4

(آیات قرآن) با ظنی (اخبـار) ،قطعـی تـرجی دارد ،میگویـد« :لکـن در اینجـا تعـارض و
تناقضی نیست .زیرا در تناق وحدت موضوع و محمول شرط اسـت ،کـه در اینجـا نـه
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موضوع یکی است و نه محمول ،چون در قـرآن موضـوع ذات شـنواندن
د
ت بس ِام د نع اما در حدیث موضوع میت است .در قرآن «ال تسمع» با افعال و فعل متعـدی
 .1تهانوی ،اشر علی ،ارنالبقةآن ،ج ،7ص.35

 .2ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتحالب ریی ،ج ،7ص871؛ عینی ،محمود ابن احمد ،عمدةالبقریی ،ج ،21ص.825
 .3صفدر ،محمد سرفرازخان ،رزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذی ،ص.727

 .4انورشاه کشمیری ،محمد ،فاضالب رییاعلیاصحاحالب خریی ،ج ،7ص.18

است ولی در حدیث یسمع فعل الزم است و فعل الزم و متعدی هـر دو فعـل علـیحـده
است.

1

و کاندهلوی در پاسخ به کسانی که این اخبـار را از بـا معجـزه و از اختصاصـات نبـی
میدانند ،میگوید .2 :اختصاص پیداکردن به پیامبر دلیل میخواهد ولی دلیلـی در اینجـا
موجود نیست؛  .8این سخن با روایت «إنک ل لما ی نعرالُل اذا انارییوا» کـه در صاحاحا
2
میلم آمده ،منافات دارد.
نتیجه
مسئله سماع موتی گرچه در بین مسلمانان مسئلهای اختالفی است اما اغلـب علمـا و
بزرگان دیوبندیه آن را قبول دارند .برخی از علما نیز به اتفاقی و اجماعیبـودن ایـن مسـئله
تصری کرده اند ،هرچند در محدوده سماع با یکدیگر اختال دارند ،در این میان برخی از
علمای دیوبندیه نیز برخال دیدگاه بزرگان خود ،مطلقا قا ل به عدم سماع موتی شدهاند
که سبب اعتراض برخی دیگر علمای دیوبند شده و حتی برخـی از آنهـا ایـن دسـته را از
دایره دیوبند خارج دانسته و در دایره وهابیت میدانند.

 .2کاندهلوی ،محمد ادریس ،لبتیلاق لبص اح علی مشکرة لبمصر اح ،ص.825
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 .1صفدر ،محمد سرفرازخان ،رزلئنالبینناشةحاجرمعاتةمذی ،ص.727
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ارزیابی دیدگاه ابنتیمیه رد بحث حسن و قبح
*

چکیده
حسن و قب عقلی از موضوعات بحثبرانگیز در محافل علمی مسـلمانان بـوده اسـت.
معتزله حسن و قـب را عقلـی و اشـاعره آن را شـرعی میدانسـتهاند .ابنتیمیـه ،متفکـر
اصلی سلفیت ،کوشیده است هر دو مکتب را نقـد ،و دیـدگاه جدیـدی عرضـه کنـد .وی
حسن و قب را عقلی دانسته ،اما ت کیـد کـرده اسـت کـه روش معتزلـه را در ایـن بحـث
قبول ندارد ،چراکه منجر به تشبیه خدا بـه بنـدگان میشـود .از طـر دیگـر ،ضـمن رد
حسن و قب شرعی ،آن را مخالف عقل و نقل میداند .هرچند ابنتیمیه حسن و قب را
عقلی میداند ولی برخی لوازم آن ،مانند ذاتیبودنش ،را نمیپـذیرد .در مجمـوع ،برخـی
از دیدگاههای ابنتیمیه قوتهایی دارد و برخی از آنها هم ضعفهای جدی دارد کـه در
این مقاله بررسی شده است.
کلیدواژهها :حسن و قب عقلی ،حسن و قب شرعی ،ابنتیمیه ،معتزله ،اشاعره.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد کالم اسالمی.
s.a.313@chmail.com

مقدمه
حسن و قب همواره از مباحث مهم و بنیادین در جوامع علمی بـوده اسـت .ایـن بحـث
زیرپایه بسیاری از دیگر مباحث اعتقادی همچـون وجـو شـناخت خـدا ،اثبـات عـدالت و
حکمت خداوند ،وجو لطف خداوند ،وجو تکلیـف و نیکوبـودن بعثـت انبیـا و یکسـانی
اخالق در همه انسانها است.
پیشینه مطر شدن بحث حسن و قب در جهان اسالم بـه همـان سـدههای نخسـتین
1

برمیگردد 2.اما مطر شدن آن به صورت جدی به نزاع ابوالحسن اشـعری بـا اسـتاد خـود
ابوعلی جبایی در بحث حسن و قب برمیگردد .در این نزاع ،ابوالحسن اشعری استاد خود
را محکوم کرد و همین باعث شد از مکتب معتزله کنار بکشد و مکتب جدیـدی را ت سـیس
کند 3.از آن به بعد بود که حسن و قب با دو رویکرد عمده عقلی معتزلـی و شـرعی اشـعری
مطر شد و تا کنون نیز این دو رویکرد وجود دارد .در این بین ابنتیمیه کوشیده است نظر
سومی را مطر  ،و با رویکردی جدید ،این بحث را عرضه کند.
بحث حسن و قب ریزموضوعهای مختلفی دارد ،از جمله :معانی حسن و قب  ،مالک
حسن و قب  ،ذاتی و عرضی بودن حسن و قب  ،جایگاه معرفتی حسن و قب و مترتبشدن
یا نشدن ثوا و عقا بر حسن و قب  .تبیین نظر ابنتیمیه در این بحـثهـا از ایـن جهـت
مهم است که امروزه ریاست معنوی و فکری سلفیها بر دوش ابنتیمیـه اسـت .لـذا بـرای
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شــناخت و نقــد ســلفیها ،بایــد ابتــدا مبــانی فکــری ابنتیمیــه را شــناخت .در ایــن نوشــتار
کوشیدهایم ضمن تبیین دیدگاه ابنتیمیه ،قوتها و ضعفهای سخنان وی را نیز بکاویم.
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 .0سبحانی ،جعفر ،لالبهارت ،ج ،2ص .853مثال کاربرد این بحث در اخالق بدینگونه است که آیا پیش از آنکه خدای متعال
چیزی را نیکو یا زشت بشمرد ،میتوان به حسن و قب آن چیز رأی داد یا حسن و قب اشیا را فقط خداوند تعیین میکند.
 .2ربانی گلپایگانی ،علی،البق لعدالبکاماس ،ص.21
 .1شهرستانی ،عبدالکریم البمللا لبنحل ،ج ،2ص.11

 .1معناشناسی حسن و قبح
1
« ُحسن» در لوت به معنای زیبایی است که نفس انسـانی بـه آن تمایـل پیـدا میکنـد.

ُ
«قب » نقی حسن است 2و در لوت یعنی آنچه چشم از دیدن آن خوشـش نمیآیـد 3.امـا
در معنای اصطالحی حسن و قب  ،معانی متعددی ذکر شـده اسـت .عـدهای سـه معنـا 4و

عدهای هفت معنا 5ذکر کردهاند .اما مشهور محققان سه معنا را بیان کردهاند:
 .1صتتفت کمتتال و نق ت  :مــثال علــم حســن اســت و جهــل قب ـی و بــهترتیب بــرای
صاحبانشان کمال و نقص هستند.
 .2مالئمت و منافرت :آنچه مواف هد شخص اسـت حسـن اسـت و آنچـه مخـالف
هد شخص است قبی  .مانند «کشتن زید» که چون مناسب هد دشـمنان وی اسـت،
َحسن است و برعکس از آن جهت که ناسازگاز با هد دوستان وی است ،قبی است.
 .3فعل سبب مدح و ذم :استحقاق مد و ذم برای فاعـل فعـل از نظـر عقـال؛ ماننــد
اینکـه بگـوییم عـدل حسـن است؛ و منظور این است که انجـامدهنـده عـدل ،اســتحقاق
مـد دارد و وقتـی میگوی یم ظلم قبی است ،منظور این اسـت کـه ظـالم ،مسـتح ذم و
6
سـرزنش اسـت.
تقریبا بین محققان اختالفی نیست که دو معنـای اول ،عقلـی اسـت و محـل نـزاع در
معنای سوم است .یعنی فعلی که فاعل آن مستح مد و ذم است .توضـی محـل نـزاع
این است که اگر نیکو و زشتبودن افعال مانند عدل و ظلم را به تشخیص عقـل بـدانیم و
بگوییم حتی اگر شریعت هم نبود عقل میتوانسـت ایـن را تشـخیص دهـد ،حسـن و قـب

 .2ابن منظور ،محمد بن مکرم ،بیرنالبیةب ،ج.221 ،27

 .3راغب اصفهانی ،حسین بن محمد،امفةللتاأبفرظالبقةآن ،ص.752
 .4فخر الدین رازی ،محمد بن عمر الالی یانافیالص لالبدخن ج ،2ص.717
 .5آهنگران ،محمدرسول « ،ر ر لنیامحلانزلعالشرعةرا اعدباهالی ریراحینا اق حاعقلی» ،در :اندیشـه نـوین دینـی،
ش،2723 ،25اص.061
 .6نک :.فخر الدین رازی ،محمد بن عمر الالی یانافیالص لالبدخن اج ،2ص.717

،1

ارز یابی دیدگاه ابنتیمیه در بحث حسن و قبح

 .1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفةللتاأبفرظالبقةآن ،ص.875
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عقلی است ،که این نظر معتزله است .اما اگر برعکس بگوییم عقل قدرت تشخیص نیـک
و زشت بودن افعال را ندارد و شریعت است که آنها را بیان میکند ،حسن و قـب را شـرعی
دانستهایم ،که این نظر اشاعره است.
دیدگاه ابنتیمیه در معناشناسی حسن و قبح
ابنتیمیه در معانی اصطالحی حسن و قب مانند مشهور محل نزاع را در سـبب مـد و ذم
میدانــد 1.امــا وی ســه معنــای ذکرشــده بــرای حســن و قــب را نمیپــذیرد و میکوشــد ایــن
تقسـیمبندی را تصـحی کنـد .نظـر ابنتیمیـه ایــن اسـت کـه معنـای دوم حسـن و قـب  ،یعنــی
«مال مت و منافرت» ،به قدری کلی است که شـامل دو معنـای دیگـر نیـز میشـود 2.لـذا ذکـر
معنای اول ،یعنی کمـال و نقـص ،را لوـو میدانـد و میگویـد ایـن معنـا از آثـار فالسـفه بـه آثـار
متکلمان راه پیدا کرده است .وی معتقد است هر آنچه باعث لـذت میشـود کمـال اسـت و هـر
آنچه باعث درد میشود نقص است .پس لذت و درد نوعی مال مت و منافرت بـا نفـس اسـت.
4
معنای سوم ،یعنی سبب مد و ذم ،را نیز نوعی از مال مت و منافرت با نفس میداند.

3

 .2دیدگاه ابنتیمیه در حسن و قبح
ابنتیمیه مسئله حسن و قب را از نزاعهای مشهور بین مذاهب چهارگانـه اهـل سـنت
میداند 5.وی شرعیدانستن حسن و قب را به طور کلی باطـل میدانـد و حسـن و قـب را
عقلی؛ ولی ت کید میکند که به هیچ وجه نظر معتزله و همنظران آنها ،مانند شـیعه 6،را در

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

این با قبول ندارد و اختال های جدی با آنها دارد 7.لذا از نظر ابنتیمیه ،در با حسن و
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 .0ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،مجم عالبفتر ی ،ج ،2ص751.
 .8همان.
 .1همان ،ص.725
 .4همان ،ص751
 .5همان ،ص.182
 .6ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،ارناتل اسالبجهماسافیاتأساسا دعهمالبکاماس ،ج ،2ص.117
 .2همو ،مجم عالبفتر ی ،ج ،2ص.182

قب سه دیدگاه مطر است 1.وی دیدگاهش را نسبت به دو قـول اشـاعره و معتزلـه ،قـول
وسط میداند 2و برای نشاندادن برتری دیـدگاهش ،حسـن و قـب افعـال را در سـه قسـم
میگنجاند:
 .2افعالی که مشتمل بر مصلحت و مفسده هستند که اگر شارع هم بیان نکرده باشـد
عقل ،حسن و قب آنها را تشخیص میدهد؛ مانند حسن و قب عدل و ظلم.
 .8افعالی که مستقیما با امر و نهی خدا ،حسن یا قبی میشوند.
 .7افعالی که خداوند فقط به قصد امتحان اطاعت عبد به آنها امر میکند و خود فعل،
مد نظر شارع نیست ،مانند فرمـان خداونـد بـه حضـرت ابـراهیم  بـرای ذبـ حضـرت
اسماعیل .
به نظر ابنتیمیه ،معتزله از دو قسم اخیر افعـال غفلـت کردهانـد و حسـن و قـب را در
عقل محصور دانستهاند و نقشـی بـرای شـارع در حسـن و قـب قا ـل نیسـتند .در مقابـل،
اشاعره نیز گمان کردهاند تمام اوامر شارع از قبیل قسم سـوم (امتحـان) اسـت 3.در حـالی
که حسن و قب افعال سه صورت دارد :گاه فقـط از عقـل فهمیـده میشـود و گـاه فقـط از
شرع ،و گاه نیز از هر دو فهمیده میشود 4.وی تفسـیر خـود از حسـن و قـب را متعلـ بـه
اکثریت اهل سنت میدانـد 5و طرفـداران ایـن قـول را ابوحنیفـه و تمـام حنفـیهـا ،بیشـتر
مالکیها و شافعیها و حنبلیها میداند 6.وی فرق اصلی اهل سنت با معتزله را در حسـن
و قب عقلی در این میداند که اهل سنت با حسن و قب عقلی ،قدر را از افعـال خـدا نفـی
7
نمیکنند ،بلکه هم حسن و قب را عقلی میدانند و هم قدر را برای خـدا ثابـت میکننـد.
ارز یابی دیدگاه ابنتیمیه در بحث حسن و قبح

 .0همان ،ص.172
 .2همان ،ص.725
 .1همان.177- 171 ،
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،لبتدمةخس ،ص.827- 825
 .5همو ،مجم عالبفتر ی ج ،2ص.172
 .6همو ،لبةلاعلیالبمنطقاان ،ص.188- 182
 .7همان ،ص.172
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توضی سخنان ابنتیمیه درباره رابطه حسن و قب و قدر و دیگر اختال هایش بـا معتزلـه
در بخشهای بعدی میآید.
ارزیابی
 .2عقلیدانستن حسن و قب از نقاط قوت دیدگاه ابنتیمیه است.
 .8ابنتیمیه معتقد است معتزله حسن و قب را منحصر در عقل میداننـد بـه گونـهای
که شارع نمیتواند فعلی را حسن و یا قبی کند .این نسبت صحی نیست ،چراکـه معتزلـه
معتقد بودند عقل حسـن و قـب برخـی افعـال را درک میکنـد و در برخـی دیگـر کـه عقـل
1
نمیفهمد باید به شرع رجوع کرد.
 .7ابنتیمیه ،معتزله و شیعه را در بحث حسن و قـب هـمنظـر میدانـد ،در حـالی کـه
شیعه در برخی مباحث حسن و قب با معتزله همنظر نیست.
 .3نقدهای ابنتیمیه بر دیدگاه اشاعره
از آنجا که ابنتیمیه دیدگاه اشعری را به طور کلی رد میکند ،قبل از مطر کردن دیگر
مباحث حسن و قب ابتدا ادله او را در رد حسن و قب شرعی میآوریم .ابنتیمیه قا الن به
حسن و قب شرعی را بسیاری از اصحا شافعی ،مالکی و حنبلی میدانـد 2.وی حسـن و

قب شرعی را بدعتی میداند که اولین بار ابوالحسن اشعری مطر کرد 1.همچنین معتقد
است اینکه ابوالحسن اشعری قا ل به حسن و قب شرعی شده بـه دلیـل منـاظرات وی بـا
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معتزله مطاب با روش جهم بن صفوان بوده اسـت 4.وی میگویـد نفـیکننـدگان حسـن و
6
قب عقلی هیچ دلیلی ندارند و ابوالحسن آمدی 5تمام دلیلهای آنها را رد کرده است.
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 .0أبو حیان التوحیدی ،علی بن محمد،الب صرئةا لبذررئة ،ص212.
 .8ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم،امجم عالبفتر ی ،ج ،2ص.182
 .1همو ،لبةلاعلیالبمنطقاان ،ص.182
 .4همان.
 .5متوفای  772ه.ق.؛ فیلسو و متکلم شافعیمذهب.
 .6ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم،البةلاعلیالبمنطقاان ،ص.182

ابنتیمیه حسن و قب شرعی را مخالف کتـا و سـنت ،اجمـاع سـلف و فقهـا و عقـل
1
صری میداند:
الف .مخالف آیات و روایات
ابنتیمیه هرچند ادعا میکند روایات ،مخالف حسن و قب شرعی است ولی نمونـهای

َّ
إن َّ ع
ناهللن
میآورد .مثال آیه  :ن

را ذکر نمیکند .اما چندین آیه در اثبات عقلیبودن حسن و قب
ب ع
ع ب د د لفحب ع
3
2
َلنیأمر ِنبک ن ش ِ نکء؛ «بگو خدا به زشتی دستور نمیدهد» را به عنوان شـاهد مـیآورد .منظـور
ابنتیمیه این است که مخاطب در این آیه مشـرکان هسـتند .از آنجـا کـه مشـرکان اعمـال
زشت خود را به خدا نسبت میدادند خداونـد فرمـود امـر بـه فحشـا نمیکنـد .پـس معلـوم
میشود که فحشابودن چیزی برای همه حتی مشرکان نیز قابل فهم بـوده اسـت کـه خـدا
خود را از امر به آن منزه دانسته است.
ع ع

ابن تیمیه به آیات دیگر مشابه این آیه نیز اشاره میکند :
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آنان همانگونه رفتار میکنیم که با اشخاص باایمان و دارای اعمال صال میکنیم و خیال
کردهاند زندگی و مرگشان با آن افراد یکسان است و چـه بـد پنـداری اسـت کـه کردهانـد».
ععع
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ضنأ بمن بنج عْ دلناْلد ََّ ِق ع ناکل َّف نج ِ نکر؛« 6و یا
میکنیم؟» .أمننج عْلنال ِذیننآمنوان ع نم ِملوا
ِ
ِ
ِ

پنداشتند که ما با آنهایی که ایمان آورده و عمل صال کردند و آنهـایی کـه در زمـین فسـاد
انگیختند یکسان معامله میکنیم و یا متقین را مانند فجار قرار میدهیم».

ارز یابی دیدگاه ابنتیمیه در بحث حسن و قبح

 .0همو ،مجم عالبفتر ی ،ج ،2ص.177
 .2سوره اعرا ( :)3آیه .82
 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،مجم عالبفتر ی ،ج ،2ص.177
 .4سوره جاثیه ( :)15آیه .82
 .5سوره قلم ( :)72آیه .75
 .6سوره ص ( :)72آیه .82
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در این آیات دو دسته از انسانها معرفی میشوند .دسـتهای کـه کارهـای نیـک انجـام
میدهند و دسته دیگر که به دنبال کارهای زشت هستند .حـال خـدا قضـاوت را بـه عهـده
عقل انسانها گذاشته است که کدام را تـرجی میدهنـد .ابنتیمیـه میگویـد بنـا بـر قـول
منکران حسن و قب عقلی بین این دو دسته در آیات مذکور ،فرق و فضیلتی نیست و ایـن
خال نصوص و عقل است.

0

ب .مخالف اجماع سلف و فقها
ابنتیمیه ادعا میکند حسن و قب شرعی و لوازم آن مخالف قول سلف و علمـا اسـت.
وی معتقد است علمای اسالمی حسن و قب شرعی را از بـدعتهـای ابوالحسـن اشـعری
دانستهاند .همچنین فقها گفتهاند سلف و ا مه هیچ یک حسن و قب عقلی را رد نکردهانـد
بلکه با سه قرینه میتوان فهمید که سلف آنها با حسن و قب شرعی مخالف بودهاند:
 .2برای احکام علت آوردهاند.
 .8برای خدا در خل امور ،حکمت را ثابت کردهاند.
2
 .7بیان حسن و قب در امر و نهی خدا که با عقل میتوان فهمید.
ج .مخالف عقل صریح
ابنتیمیه حسن و قب شرعی و لوازم آن را مخـالف عقـل صـری میدانـد ،ولـی دالیـل

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

خود را بیان نمیکند؛ 3البته میتوان شواهد آن را از دیگر سـخنان وی یافـت .مـثال اینکـه
شرعیدانستن حسن و قب منجر به انکار حکمت و اسبا الهی میشود 4.همچنـین ،بـه
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نظر وی ،شرعیدانستن حسن و قب تـالی فاسـدهای فراوانـی دارد کـه بـا عقـل و نقـل در
تعارضاند:
 .0ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،مجم عالبفتر ی ،ج ،2ص.171
 .2همو،البةلاعلیالبمنطقاان ،ص.182
 .1همو ،مجم عالبفتر ی ،ج ،2ص.177
 .4همان ،ص.181

 .2جایز است خدا امر به کفر و فس و گناه ،و نهی از ایمان و توحید کند.
 .8جایز است خدا گاه دارای لذت باشد و گاه دارای درد.
 .7جایز است خدا اوامر خود را نسخ کند.
 .1خیر و شر ،نفع و ضرر و حسن و قب امور اعتباری میشوند.
 .5فرقی بین مساوی قـراردادن اطاعـتکننـدگان از خـدا و گناهکـاران یـا برتـریدادن
دسته اول بر دسته دوم نیست.
 .7بیمعناشدن صفات رسول قبل و بعد از رسالت ،چراکـه طبـ گفتـه اشـاعره ،تعلـ
1
رسالت به رسول مانند تعل خطا به افعال است که نیاز به صفتی نیست.
ارزیابی
 .2اشکالهای ابنتیمیه به اشاعره در نفی حکم و اسبا الهی صحی اسـت ،چراکـه
نفی حکم و اسبا  ،منجر به جبر میشود.
 .8ابنتیمیه معتقد است معتزله حسن و قب را منحصر در عقل میداننـد بـه گونـهای
که شارع نمیتواند فعلی را حسن و یا قبی کند .این نسبت صحی نیست ،چراکـه معتزلـه
معتقد بودند عقل حسـن و قـب برخـی افعـال را درک میکنـد و در برخـی دیگـر کـه عقـل
2
نمیفهمد باید به شرع رجوع کرد.
 .7ادعای ابنتیمیه در اجماع فقها بر رد حسن و قب شرعی با ادعای ابتـدایی خـود در
پیروی بسیاری از اصحا شافعی ،مالکی و حنبلی 3در حسن و قب شرعی ناسازگار است.

 .0همان؛ منظور از آخری این است که رسالت ،اکتسابی و بر اسا
در این صورت هیچ ارزشی ندارد و فضیلت محسو نمیشود.
 .2أبو حیان التوحیدی ،علی بن محمد ،لب صرئةا لبذررئة ،ص.212
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،مجم عالبفتر ای ،ج ،2ص.182
 .4ربانی گلپایگانی ،علی ،فةقا امذلهباکامی ،ص.872

لیاقت و امتحان نباشد ،بلکه خدادادی مح

باشـد کـه

ارز یابی دیدگاه ابنتیمیه در بحث حسن و قبح

بهعالوه ،عقاید اشعری از قرن ششم هجری ،تفکر غالب در جهان اسالم بوده است 4،بـه
طوری که مقریزی (متوفای  215ه.ق ).بعد از بیان عقاید اشاعره چنین مینویسد« :عقاید
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اشعری در این زمان ،اکثریت سرزمینهای اسالمی را تشکیل میدهد و هر کـس خـال
0
این عقاید را اظهار کند خونش ریخته میشود».
 .1ابنتیمیه ادعا میکند که سلف ،حسن و قب شـرعی را قبـول نداشـتهاند ،در حـالی
2
که به گفته ابن خلدون ،اشعری عقیده سلف را در بحث حسن و قب بیان کرده است.
 .4مالک حسن و قبح از دیدگاه ابنتیمیه
یکی از مباحث مهم در حسن و قب عقلی ،تعیین مالک حسن و قب است .بنا بر نظر
مشهور ،مالک حسن و قب عقلی ،مصلحت و مفسده نوعیه است 3.عدهای دیگـر مـالک
را فطرت الهیه دانستهاند 4.برخی نیز کمال و نقص را مالک دانسـتهاند 5.مشـهور علمـایی
که قا ل به حسن و قب عقلی هستند ،در مالک حسن و قب بین خـدا و مخلوقـان فرقـی
نمیگذارند و هر آنچه را در انسان نیکو میدانند ،درباره خدا نیز نیکو میدانند.
اما ابنتیمیه مالک حسن و قب در خدا و انسانهـا را جـدا دانسـته اسـت .وی مـالک
حسـن و قـب عقلــی را در خصـوص بنــدگان ،نفـع و زیـان دانســته و در خصـوص خداونــد
سبحان ،مطابقت افعال با صفات محبت ،رضایت ،سخط و فر الهی که باید طب شئون
خدا تفسیر شود 6.وی مثالی در این باره میزند :اگر غالم انسانی کار قبیحی انجـام دهـد،
آن انسان مانع کار قبی میشود ولی خدا ممکن است به سبب مصلحتی ،مانع کـار قبـی
نشود .پس مالک حسن و قب در خدا و انسان با هم فرق میکند و نمیتوان با یک مالک
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درباره خدا و انسان قضاوت کرد.
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 .0المقریزی ،تقی الدین ،لبم لع ا لالعت ریا ذکةالبخط ا لألثری ،ج ،1ص.215
 .2ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد ،تریخ ال نارلد ن ،ج ،2ص.522
 .1طوسی ،نصیر الدین،اشةحالالشریلت ،ج ،2ص.752
 .4مطهری ،مرتضی ،نقدیا ةامریکیایم ،ص.852 - 853
 .5ربانی گلپایگانی ،علی ،لبق لعدالبکاماس ،ص.13
 .6ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،لبةلاعلیالبمنطقاان ،ج.188 ،2
 .7همو،امجم عالبفتر ی ،ج ،2ص.178

انگیزه اصلی وی از تفکیک مالک حسن و قب بین خدا و انسـان ،تشـبیهنکردن خـدا
به مخلوقان است .وی معتقد است معتزله در بحث حسن و قب خال را به مخلوق تشبیه
کردهاند .بدینصورت که آنها هر آنچه در خصوص مخلوقان نیکو بوده اسـت بـه خـدا نیـز
نســبت دادهانــد .وی تصــری میکنــد کــه تفکــر تشــبیه ،ریشــه در تفک ـرات یهــود دارد 1و
تشبیهکننده خداوند ،عبادتکننده بت است.
مجموع سخنان ابنتیمیه بیانگر این است که وی معتقد است اگر آنچه را از مخلوقان
2

نیکو است در خصوص خدا نیز نیکو بدانیم منجر به دو امر باطل میشود:
ََ

الف .نفی قدر از خدا؛ بدینگونه که انسانها بر خدا کارهایی مانند بعثت انبیا را واجـب
میکنند و این باعث تعیین حدود قدرت و محدودیت قدرت خدا میشود ،در حالی که خـدا
قادر مطل است .وی با ت کید میگوید « :فرق اساسی در حسن و قب عقلی اهـل سـنت و
معتزله در این است که اهل سنت با وجود قا لبودن به حسن و قب عقلی ،قـدر را نیـز در
افعال الهی ثابت میکنند» 3.شاهکلید اصلی ابنتیمیه برای نقد سخنان معتزله در حسن و
قب  ،تشبیه خدا به بندگان و نفی قدر از خدا است.
ب .نق در صفات خدا؛ از ایـن جهـت کـه صـفات انسـان را همـانگونـه کـه دربـاره
انسانها است ،برای خدا ثابت میکند.

4

ارزیابی
 .2تفکیک مالک حسن و قب در خصوص خدا و انسان ،نتیجـه فقـدان تصـور دقیـ
ابنتیمیه از بحث حسن و قب عقلی است؛ چراکه موضوع این بحـث ،فعلـی اسـت کـه از

 .0همان ،ص.175
 .2همان ،ص.172
 .1همان ،ص.172
 .4همان ،ص.172
 .5نک :.ربانی گلپایگانی ،علی ،لبق لعدالبکاماس ،ص.77

ارز یابی دیدگاه ابنتیمیه در بحث حسن و قبح

فاعل عاقل مختار ،صادر میشود .مصداق آن فاعل مختار میتواند خدای بـاریتعـالی بـه
5
عنوان ر یسالعقال باشد یا انسان عاقل.
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 .8ابنتیمیه معتقد است وجو کاری بر خدا منجر به نفی قدر و قدرت خدا مـیشـود،
در حالی که منظور معتزله از وجو به معنای فقهی آن ،یعنی طلب شـیء ،نیسـت؛ بلکـه
منظور ،وجو در اصطال متکلمان است .یعنی مقتضای صفات کمالیه خـدا ایـن اسـت
که خدا چنین کاری را انجام دهد 0.این نکته را نصیرالدین طوسی ،کـه پـیش از ابنتیمیـه
2

بوده ،در جوا اشکال فخر رازی بیان کرده است.
 .7البته اگر سخن ابنتیمیه از نقد قدر معتزله ،ناظر به اعتقاد تفـوی

معتزلـه باشـد،

سخن صحیحی است؛ چراکه معتزله معتقدند اگر افعال انسان در قضا و قدر الهی باشـد،
خدا خود نیز خال گناهان میشود .از همینرو گفتهاند خدا انسان را مختار مح آفریده
است و در افعال انسان هیچ نقشی ندارد 3.این سخن باطلی است که علمای شیعه نیـز بـه
تبعیت از آموزههای اهل بیت پیامبر 4این گونه سخنان معتزلـه را مـردود شـمردهاند و قـدر
الهی را برای افعال انسان ثابت دانستهاند.

5

 .5حسن و قبح ذاتی و عرضی از دیدگاه ابنتیمیه
منظور از حسن و قب ذاتی این است که فعلی جدای از امر شارع ،در ذات خود حسن
یا قب داشته باشد .حسن و قب عرضی نیز یعنی فعلی در ذات خود حسـن و قـب نداشـته
باشد و از خارج ،حسن و قب بر آن عارض شود .معتزله کـه قا ـل بـه حسـن و قـب عقلـی

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

بودند ،حسن و قب را ذاتی دانستند 6و اشـاعره کـه قا ـل بـه حسـن و قـب شـرعی بودنـد،
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 .0همان.
 .2طوسی ،نصیر الدین ،تلخاصالبمحصل ،ص.718
 .1قاضی عبدالجبار ،شةحالألص لالبخمیس ،ص.822
َ َ
َ
َ
َّ
َ َ
َ َ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ َ
َ
ََ ْ
ـن شـی ٍء فقـد
َ .4ع ْن أ ِبی َع ْب ِد الل ِه  قالِ :إن الله خل الخل  -ف َع ِل َم َما ُه ْم َصا ِ ُرون ِإل ِیه َ -و أ َم َر ُه ْم َو ن َه ُاه ْم ف َما أ َم َر ُه ْم ِب ِه ِم
َ َ َ َ َ َّ ْ َّ
َ
َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ
ُ َ
کین ِإال ِب ِإذ ِن الل ِه؛ کلینی ،محمد بن یعقو  ،کافی ،ج ،2ص.721
که َو ال یکونون ِآخ ِذین و ال ت ِار
جعل لهم الس ِبیل ِإلی ت ْر ِ
 .5ابن بابویه (صدوق) ،محمد بن علی ،إعتقرللتالإلمرماس ،ص.71
 .6شهرستانی ،محمد بن عبد الکریم ،لبمللا البنحل ،ج ،2ص.57

حسن و قب را عرضی دانستند 1.در این بین ،ابنتیمیـه نظـر جدیـدی مطـر کـرد .وی بـا
اینکه قا ل به حسن و قب عقلی بود ولی حسن و قب را ذاتی ندانست و معتقد بود:

افعال ،حسن و قب ذاتی ندارند .زیرا بسیاری از افعال هستند که گاه َحسن هسـتند و
گاه قبی ؛ مانند اکل میته که هر دو حالـت را میتوانـد داشـته باشـد .پـس معلـوم میشـود
2
ُحسن افعال ،ذاتی نیستند؛ چراکه ذاتی همیشه همراه شیء است.

ارزیابی
اینکه ابنتیمیه حسن و قب ذاتی را قبول ندارد ولی حسن و قـب عقلـی را قبـول دارد،
تناق است؛ چراکه باید در فعل ُحسنی وجود داشته باشد تا عقل آن را بفهمد .اگر همراه
فعل بوده ذاتی آن میشود و اگر جدای از فعل بوده و بعد آمـده ،عرضـی اسـت .ایـنگونـه
سخنگفتن ابنتیمیه به نداشتن تصور دقی برمیگردد .در حقیقت ،چون ابنتیمیـه دیـده
است بسیاری از مسا ل به فراخور موقعیتهای مختلف َحسن و قبـی میشـوند ،حسـن و
قب ذاتی را رد کرده است .در حالی که حسن و قب در افعال دو گونه است:
 .2برخی افعال چناناند که حسن و قبحشان هیچگاه توییر نمیکند ،مانند عدل و ظلم.
 .8برخی افعال چناناند که اگـر مصـلحت بـاالتری نباشـد ،حسـن یـا قبی انـد ،ماننـد
3
دروغگفتن که قبی است اما مثال برای نجات جان پیامبر قبی نیست.
محل نزاع حسن و قب در قسم اول است؛ یعنی حسن عدل و قب ظلم .ابنتیمیه این
تفکیک را انجام نداده و همین باعث شده اسـت حسـن و قـب ذاتـی را انکـار کنـد .جالـب
اینکه ابنقـیم جـوزی ،کـه از مروجـان تفکـرات ابنتیمیـه اسـت ،در رد قـول اشـاعره ،کـه
ذاتیبودن حسن و قب را رد کردهاند  ،همین تناق را بیان کـرده و حسـن و قـب را ذاتـی
 .0تفتازانی ،سعد الدین ،شةحالبمقرصد ،ج ،1ص.828
 .2ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،منهرجالبینس ،ج ،7ص81؛ همو ،الرد علی المنطقیین ،ص.188
 .1نک :.قاضی عبدالجبار ،لبمغنیافیاأ لبالبت حادا لبیدل ،ج ،27ص23؛ البته قسمی دیگر نیـز میتـوان تصـور کـرد و آن
افعالی که به خودی خود اتصافی به حسن و قب ندارند ،مانند زدن که مطاب انگیزه زدن ،متصف بـه حسـن و قـب میشـود؛
فاضل مقداد ،مقداد بن عبدالله ،لیشرلالبطرب انالبیانهجالبمیتةشدخن ،ص.855
 .4ابن قیم الجوزیة ،شمس الدین ،مفترحاللیالبییرلة ،ج ،8ص.728

ارز یابی دیدگاه ابنتیمیه در بحث حسن و قبح

دانسته است.

4
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 .6یقینیبودن حسن و قبح عقلی از دیدگاه ابنتیمیه
از دیگر اختال های ابنتیمیه با معتزله این است که آنها حسـن و قـب را از یقینیـات

نگرفتهاند بلکه فقط از مشـهورات گرفتهانـد 0.ابنتیمیـه میگویـد نـهتنهـا حسـن و قـب از
یقینیات است بلکه بزرگترین آنها است 2.وی معتقـد اسـت وقتـی مـردم مـیگوینـد عـدل
حسن است و ظلم قبی  ،معنایش این است کـه عـدل محبـو فطـری اسـت کـه لـذت و
شادی مطلو برای انسان حاصل میکند .وی ضد همین مفاهیم را دربـاره قبـی بـه کـار
میبرد و نتیجه میگیرد که این قضایا بـا علـم فطـری و تجربـی بـرای مـردم حاصـل شـده
است .روشن است که مقصود ابنتیمیه از فطریبودن ،یقینیبـودن حسـن و قـب اسـت و
مقصود از تجربیبودن ،مشهور بودن حسن و قب .

3

ارزیابی
سخن ابنتیمیه در یقینی و مشهور بودن حسن و قب  ،صـحی اسـت و بسـیاری دیگـر
نیز به این نکته تصری کردهاند .فیاض الهیجی در این باره مینویسد« :اعتبار مصلحت و
مفسده در حسن و قب  ،منافاتی ندارد که از مشهورات نیز باشد .چون یک قضیه میتوانـد
از جهتی یقینی باشد و از جهت دیگر مقبول».

4

 .0ثواب و عقاب
یکی از مباحثی که در بحث حسن و قب عقلی مطر میشود این است که :بر فرض

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

نبود حکم شرع ،آیا با حکم عقل ،ثوا و عقا ثابـت میشـود؟ اشـاعره ثـوا و عقـا را
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منوط به حکم شارع میدانند؛ 5معتزله با حکم عقل ثوا و عقا را ثابت میدانند .قاضی

 .0ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم،امجم عالبفتر ی ،ج ،2ص177؛ همو ،لبةلاعلیالبمنطقاان ،ص.188
 .2همو ،لبةلاعلیالبمنطقاان ،ص.188
 .1همان ،ص.187
 .4فیاض الهیجی ،علی بـن حسـین ،سـرمایه ایمـان ،ص72؛ نکتـه در خـور توجـه اینکـه الهیجـی مقبـوالت را میگویـد نـه
مشهورات را ،ولی از قرا ن بحثش فهمیده میشود که شامل مشهورات نیز میشود.
 .5فخرالدین رازی ،محمد بن عمر ،لبمحص ل ،ج ،2ص.287

عبدالجبار معتزلی میگوید« :حتی اگر پیامبری نیامده بود ،خدا میتوانست مبنای ثوا و
عقا را مطـاب فهـم عقـل قـرار دهـد ،البتـه در احکـامی کـه عقـل حسـن و قـب آنهـا را
میفهمد» 1.ابنتیمیه میگوید فهم مصلحت و مفسده امور به وسیله عقل به معنـای امـر
شارع به آن فعل نیست 2و غایت افعال در آخرت را فقط باید از طریـ شـرع و بعثـت انبیـا
فهمید 3.وی برای اثبات دیدگاه خود به آیاتی از قرآن اسـتناد میکنـد کـه عـذا را در گـرو
ع ع َّ د ع ِّ ع َّ ع ع د ً
وَل؛« 4ما قومی را عذا
عنحَّتنَ بُ عْث عنرس ن
ارسال پیامبران میداند .مانند این آیه  :نمکنکنکنمْذب
ِ

نمیکنیم تا رسولی را به سوی آن قوم بفرستیم» 5.وی تصری میکند که ثوا و عقا بـه
منت و فضل خدا است نه اینکه انسانها بر خـدا واجـب کننـد 6.وی ترتـب ثـوا و عقـا
طب حسن و قب عقلی را به غالت قا الن به حسن و قب منسو میکند.

7

ارزیابی
منظور معتزله از ثوا و عقا طب حسن و قب عقلی این است که مثال انجامدهنده
کار نیک ،مستح مد و الی پاداش است .این استحقاق مد و لیاقت ،هنگامی که بـه
خدا اضافه میشود یعنی ثوا  8.در حقیقت ثوا و عقا  ،همان استحقاق مـد اسـت بـا
ادبیات الهی .ناگفته نماند بسیاری از علمای شیعه نیـز بـا ترتـب ثـوا و عقـا مطـاب بـا
9
حسن و قب مخالفت کردهاند.

ارز یابی دیدگاه ابنتیمیه در بحث حسن و قبح

 .0قاضی عبدالجبار ،لبمغنیافیاأ لبالبت حادا لبیدل ،ج ،27ص.23
 .2ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،مجم عالبفتر ی ،ج ،2ص.171
 .1همو ،لبتدمةخس ،ص.825
 .4سوره اسراء ( :)23آیه .25
 .5ابنتیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،مجم عالبفتر ی ،ج ،2ص.172
 .6همو ،النبوات ،ج ،2ص.77
 .7همو ،مجم عالبفتر ی ،ج ،2ص.175
 .8فیاض الهیجی ،علی بن حسین ،گ هةامةلل ،ص.717
 .9خو ی ،ابوالقاسم ،لبهدلخسافیاعلمالالص ل ،ج ،7ص.35
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نتیجه
ابنتیمیه دو دیدگاه مشهور در با حسن و قب را نقد میکند .وی معتقد اسـت حسـن
و قب عقلی معتزله به تشبیه خدا به بندگان میانجامد .از طر دیگـر ،نظـر اشـاعره را بـه
طور کلی رد میکند .زیرا معتقد است با نقل ،عقل و دیدگاه سلف و علما مخالف اسـت .بـا
این اوصا  ،وی میکوشد دیدگاهی را انتخا کند که این اشکالها را نداشـته باشـد .لـذا
حسن و قب عقلی را میپذیرد که دربردارنده تشبیه خدا به مخلوقات نباشد .وی این دیدگاه
را به عموم اهل سنت نسبت میدهد.
از دیگر جهات اختال ابنتیمیه با معتزله این است که وی مالک حسن و قب را بین
خدا و انسانها جدا میکند .زیرا خدا بسیاری از کارهـای خـود را بـر اسـا حکمـتهـایی
انجام میدهد که ما از آنها بیخبریم .همچنین ،حسـن و قـب ذاتـی را نمیپـذیرد؛ چراکـه
بسیاری از افعال گاه حسناند و گاه قبی  .وی حسن و قب را از یقینیات میداند و میگوید
لوازم حسن و قب عقلی مانند وجو علی الله و ثوا و عقا را نمیپذیرد .البته نظرهـای
ابنتیمیه قوتها و ضعفهایی دارد که در این نوشتار بررسی شده است .نکته در خور توجه
اینکه وی در این مسئله که حسن و قب را عقلی میدانـد و قـدر الهـی را ثابـت میکنـد بـا
شیعه همنظر است.
به هر حال ،بحث حسن و قب با همه اهمیـتش فقـط یکـی از جنبـههای بحـث عقـل

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

است .از آنجا که امروزه سلفیه و طرفداران ابنتیمیه از جریانهای مهم فعال هسـتند الزم
است دیدگاه ابنتیمیه در دیگر جنبههای عقل بهدقت بررسی شود.
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 .2ابن تیمیة الحرانی ،أحمد بن عبد الحلایم ،بینان تلبنیس الجهمینة فنی تأسنیس بندعهم الکالمینة،
تحقیق :مجموعة من المحققین ،بیجا :نشر مجمع الملک فهد ،پا اول 1211 ،ق.
 .5ابن تیمیاه ،احماد بان عباد الحلایم ،التدمرینة ،تحقیاق :محماد بان عاودة الساعوی ،ریااض :مکتباة
العبیکان ،پا سوم 1211 ،ق.
 .1ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،الرد علی المنطقیین ،بیروت :نشر دار المعرفة ،بیتا.
 .7ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،النبوات ،تحقیق :عبد العزیز بن صالح الطویان ،ریاض :نشار ألاواء
السلف ،پا اول 1214 ،ق.
 .8ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،مجموع الفتاوی ،تحقیق :عبد الرحمن بن محمد بن اسام ،مدیناة
نبویة :مجمع الملک فهد لطباعة المرحف الشریف 1211 ،ق.
 .9ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم ،منهاج اللنة النبویة فی نقنض کنالم الشنیعة القدرینة ،تحقیاق:
محمد رشاد سالم ،بیجا :جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ،پا اول 1241 ،ق.
 .14ابن ثلدون ،تاریخ ابن خلدون ،تحقیق :ثلیل شحادة ،بیروت :دار الفکر ،پا هشتم.1248 ،
 .11ابن یم الجوزیة ،شامس الادین ،مفتناح دار اللنعادة و منشنور والینة العلنم والرادة ،بیاروت :دار
الکتب العلمیة ،پا ششم 1219 ،ق.
 .11ابن مناور ،محمد بن مکرم ،للان العرب ،ترحیح :جمال الدین میردامادی ،بیروت :نشر دار الفکر
للطباعة والنشر والتوزیع ،پا سوم 1212 ،ق.
 .13أبو حیان التوحیدی ،علی بن محمد بن العباس ،البصا ر والذخا ر ،تحقیق :وداد القالای ،بیاروت:
دار صادر ،پا پهارم 1219 ،ق.
اول 1249 ،ق.
 .15ثویی ،ابوالقاسم ،الهدایة فی اسصول ،تحقیق :حسن صافی اصفهانی ،م :مؤسسه صااحب االمار
(عج) ،م :پا اول 1217 ،ق.
 .11راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،ترحیح :صفوان عدنان داوودی ،بیروت-
دمشق :نشر دار القلم -الدار الشامیة ،پا اول 1211 ،ق.

 .17ربانی گلپایهانی ،علی ،القواعد الکالمیة ،م :نشر مؤسسة امام الرادق  ،پا اول 1218 ،ق.

ارز یابی دیدگاه ابنتیمیه در بحث حسن و قبح

 .12تفتازانی ،سعد الدین ،شرح المقاصد ،تحقیق :عبد الرحمن عمیره ،م :نشر الشریف الرلی ،پا
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 .18ربانی گلپایهانی ،علی ،فرق و مذاهب کالمی ،م :مر کز بینالمللی ترجمه و نشر المرطفی ،پا
پنجم 1389 ،ش.
 .91سبحانی ،جعفر ،االلهیات ،م :نشر المرکز العالمی للدراسات االسالمیة ،پا سوم 1211 ،ق.
 .14شهرستانی ،عبد الکریم ،الملل والنحل ،تحقیق :محمد بدران ،م :نشر الشریف الرلی ،پا سوم،
 1312ش.
 .11طوسی ،نریر الدین ،تلخیص المحصل ،بیروت :نشر دار االلواء ،پا دوم 1245 ،ق.
 .11طوسی ،نریر الدین ،شرح االشارات والتنبیهات ،تحقیق :سلیمان دنیا ،مرر :نشر دار المعاار ،
پا سوم ،بیتا.
 .13فالل مقداد ،مقداد بن عبدالله ،ارشاد الطالبین النی نهنج الملترشندین ،تحقیاق :ساید مهادی
رجایی ،م :انتشارات کتابثانه نیتالله مرعشی نجفی 1245 ،ق.
 .12فخر الدین الرازی ،محمد بن عمر ،المحصول ،تحقیق :طه جابر فیاض العلوانی ،بیجا :نشر مؤسسة
الرسالة ،پا هشتم 1218 ،ق.
 .15فخر الدین رازی ،محمد بن عمر ،االربعین فی اصول الدین ،اهره :نشر مکتباة الکلیاات االزهریاة،
پا اول 1981 ،م.
 .11فیاض الهیجی ،علی بن حسین ،سرمایه ایمان در اصول اعتقنادات ،تراحیح :صاادق الریجاانی،
تهران :نشر انتشارات الزهراء ،پا سوم 1371 ،ش.
 .17فیاض الهیجی ،علی بن حسین ،گوهر مراد ،تهران :نشر سایه ،پا اول 1383 ،ش.
 .18الی عبد الجبار ،المغنی فی أبواب التوحید والعدل ،اهره :الدار المرریة 1915 ،ق.
 .19الی عبد الجبار ،شرح االصول الخملة ،تعلیق :احمد بن حساین ابای هاشام ،بیاروت :نشار دار
احیاء التراث العربی ،پا اول 1211 ،ق.
 .34کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،کافی ،ترحیح :دار الحدی  ،م :نشر دار الحدی  ،پاا اول،
 1219ق.
 .31مطهری ،مرتضی ،نقدی بر مارکلیلم ،م :انتشارات صدرا ،بیتا.
 .31المقریزی ،تقی الدین ،المواعظ واالعتبار بذکر الخطط وا ثار ،بیروت :دار الکتاب العلمیاة ،پاا
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اول 1218 ،ق.
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منهج ابنعثی

مین رد مواجهه با آیات فضایل اهل بیت
*

چکیده
در قرآن کریم تعدادی از آیات وجود دارد که به تصری بسیاری از علمای شیعه و سـنی
در ش ن و فضیلت اهل بیت نازل شده اسـت ،ماننـد آیـه مباهلـه ،والیـت ،مـودت،
تبلیغ و شراء .علمای وهابی ،از جمله ابنعثیمین ،در تفاسـیر خـود بعضـا بـه ایـن آیـات
پرداختهاند .منهج ابنعثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل بیت  متفـاوت اسـت.
خود اهل سنت در شـ ن و فضـیلت اهـل بیـت  وارد
او در برخی آیات که به اعترا
ِ
شده ،سعی در انکار ش ن نزول آیه کرده یا اصال اشارهای به ش ن نزول ندارد ،یا اگر هم

اشارهای میکند آن را تضعیف میکند .او در خصوص روایات فضایل اهل بیت  نیز
همین مواجهه را دارد و روایاتی را که ذیـل آیـه در فضـیلت اهـل بیـت  صـادر شـده
است یا متذکر نمیشود یا آنها را جعلی میداند .ابنعثیمین در مواجهه با گـروه دیگـری
از این آیات سعی در عمومی جلوهدادن فضیلت میکند و اقوال علما را ذیل آیـه متکثـر
جلوه میدهد تا از فضیلتی که در ش ن اهل بیت  وارد شده ،سلب خصوصیت کنـد.
این مقاله مـنهج ابنعثیمـین در آیـاتی را کـه در فضـایل اهـل بیـت  اسـت بررسـی
میکند.
کلیدواژهها :منهج ابنعثیمین ،فضایل اهل بیت  ،آیه مباهله ،آیه شراء.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت ، کارشناسی ارشد شیعه شناسی و دانشجوی سـط  1مرکـز
تخصصی شیعه شناسی.
aliasgharkamali@chmail.ir

مقدمه
یکی از مسا ل مهمی که در خصوص علمای سلفی و وهابی باید بررسـی شـود ،نحـوه
مواجهه آنها با آیات فضایل و مناقب اهل بیت  است .برای ایـن منظـور بایـد بـه سـراغ
بزرگـان وهابیــت بــرویم و دیــدگاه آنهــا را در ایـن خصــوص بررســی کنــیم .یکــی از بزرگــان
وهابیت ،که وهابیان به دیدگاههایش توجه خاصی دارند محمد بن صال العثیمین معـرو
به ابنعثیمین است .در این مقاله در پی این آنیم که منهج وی را در مواجهه با فضایلی که
برای اهل بیت  ذیل آیات فضایل بیان شده است بررسی کنـیم .ضـرورت ایـن بحـث از
مقام سـخن میگوینـد مـا محـب اهـل بیـت 
آن رو است که دریابیم آیا وهابیان که در ِ

هستیم در مقام عمل نیز همانگونه عمل میکنند یا رفتاری مخالف قول خود دارند.
در این تحقی مشخص میشود ،ابنعثیمین که از بزرگان و متکلمـان وهابیـت اسـت

سعی در حذ مناقب و فضایل اهل بیت  دارد؛ فضایلی که اگر برای اشخاص دیگری
ذکر شده بو د به هر طریقی سعی در اثبات آن داشتند .مت سفانه تا به امروز کسی درباره این
موضوع تحقی جامعی انجام نداده است تا بتواند منهج ابنعثیمین را به عنـوان متکلمـی
وهابی استخراج و نقد کند.
فرضیههای این تحقی به این صورت اسـت کـه ابنعثیمـین در مرحلـه اول سـعی در
انکار اصـل فضـایل بـرای اهـل بیـت  دارد و در مرحلـه بعـد میکوشـد ایـن فضـایل را
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عمومی و غیرمخصوص به اهـل بیـت  نشـان دهـد .در آخـر نیـز یـا در مقابـل فضـایل
سکوت میکند یا آنها را منقصت میشمارد.
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زندگینامه ابنعثیمین
محمد بن صال عثیمین معرو به ابنعثیمین ،عالم و فقیـه سـعودی در  2713ه.ق.
در شـهر عنیــزه عربســتان ســعودی متولــد شـد .او در ســال  2775بـه ریــاض رفــت و نــزد
عبدالعزیز بن باز مشوول تحصیل شد .در سالهای  2721و  2725شر آثـار ابـنتیمیـه و
ابنقیم را آغاز کرد .ابنعثیمین تحت ت ثیر استادش ،عبدالرحمن السـعدی ،در بسـیاری از

فروع ،مقید به مذهب حنبلی نبود و اغلب ،دیدگاههای ابـنتیمیـه و ابـنقـیم را بـر مـذهب
حنبلی ترجی میداد و بر پیروی از مذهب معینی جمود نداشت .گاهی هم با نظر ابنتیمیه
مخالفت میکرد .او از استادانی همچون عبـدالرحمن بـن ناصـر السـعدی ،عبـدالعزیز بـن
عبدالله بن بـاز ،محمـد امـین الشـنقیطی ،علـی بـن حمـد الصـالحی ،و  ...علـم آموخـت.
ابنعثیمین سرانجام در چهارشنبه پانزدهم شوال  8552/2182م .در هفتادوچهارسـالگی
1
درگذشت و در مکه دفن شد.
منهج ابنعثیمین در مواجهه با فضایل اهل بیت 
 .1انکار شأن نزول آیه
آیه مباهله
منهج ابنعثیمین در مواجهه با فضایل اهل بیت ،جمود بـر ظـاهر آیـه و نپـذیرفتن
ش ن نزولی است که بـرای ایـن نـوع از آیـات وارد شـده اسـت .خداونـد متعـال در ایـن آیـه
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ناهللنلنالکاک ِ ِب ع ن؛« 2هـر گــاه بعـد از علـم و دانشـی کــه
أنفسانکن نأنفسامٌّنَّنَْ ِْالن ْالنلْنات ِ

(درباره مسی ) به تو رسیده( ،باز) کسانی با تو به محاجـه و سـتیز برخیزنـد ،بـه آنهـا بگـو:
بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم ،شما هم فرزندان خود را؛ مـا زنـان خـویش را دعـوت

مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم».اابنعثیمین ذیل ایـن آیـه میگویـد
َ
مفسران در تفسیر این آیه اختال کردهاند و برخی از آنها گفتهاند منظور از «ا ْب َن َآءنا» حسن

 .1برگرفته از سایت رسمی ابنعثیمین به نشانیhttp://binothaimeen.net/content/pages/about :

 .2سوره آل عمران ( :)7آیه .72

منهج ابنعثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل بیت (ع)

نماییم ،شما هم زنان خود را؛ ما از نفو

خود دعوت کنیم ،شما هم از نفو

خود .آنگـاه
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و حسین  هستند و منظور از « ِن َس َآءنا» فاطمه  دختر پیامبر  است و منظـور از
َ ُ
1
«انف َسنا» علی بن ابیطالب  است ،ولی در بین این افراد زنان و اوالد وجود ندارند.
او بعد از بیان این قول میگوید این قول مواف ظاهر آیه نیست ،چون:
 .2ابنــاء جمــع اســت و نســاء نیــز جمــع اســت و حســن و حســین  دو نفرنــد .پــس
نمیتوان برای آنها صیوه جمع به کار برد؛
 .8در لوت عر نساء برای زوجات استعمال میشود نه برای بنات؛
 .7چگونه پیامبر  از علی  تعبیر به نفس کرده ولی درباره حسن و حسـین 
چنین تعبیری به کار نبرده است با اینکه آنها اقر بـه پیـامبر  هسـتند و پیـامبر 

درباره حسن  فرموده است« :ان ابیی ُ،ا س ث؟».
او در ادامه قا ل به وضع ایـن احادیـث از طریـ شـیعیان میشـود و میگویـد اینهـا را
2

رواف جعل کردهاند .ابنعثیمین شاهدی برای این سـخن خـود مـیآورد و میگویـد ایـن
قول را محمد رشید رضـا نیـز میپـذیرد و میگویـد تفسـیر اول (کـه آیـه مباهلـه در شـ ن و
فضیلت اهل بیت  نازل شده) تفسیری از رافضه است ،امـا حـدیثی کـه در ایـن زمینـه
وارد شده داللت بر آن دارد که این سخن اصلی دارد .البته شکی نیست که این چهـار نفـر
(علی و فاطمه و حسن و حسین )جـزء اهـل بیـت  هسـتند ولـی نمیتـوان آنهـا را
3
منطب بر آیه کرد.
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رشید رضا در تفسیر خود میگوید استاد ما میگفت روایـات متفـ بـر ایـن هسـتند کـه
پیامبر  برای مباهله علی ،فاطمه ،حسن و حسین  را انتخا کرد و کلمه «نساء»
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فقط برای فاطمه  و کلمه «انفس» فقط برای علی  اسـتفاده شـده امـا مصـادر ایـن
روایات شیعی است و منظور از این کار شیعیان نیز معلوم است و آنقدر در تـرویج ایـن کـار
کوشیدند که این روایات نـزد اهـل سـنت نیـز تـرجی پیـدا کـرد ،امـا واضـعان ایـن روایـات
 .1ابن عثیمین ،محمد بن صال  ،لبکنزالبثمانافیاتفیاةال نااعثامان ،ج ،8ص.537

 .2بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحاحا خریی ،با قول النبی  للحسن بن علی .8351 ،
 .3ابن عثیمین ،محمد بن صال  ،لبکنزالبثمانافیاتفیاةال نااعثامان ،ج ،8ص.537

نتوانستند افراد را بر این آیـه تطبیـ دهنـد 1.نکتـه ت مـلبرانگیز در سـخن رشـید رضـا کـه
ابنعثیمین هم آن را میپذیرد ،این اسـت کـه او ایـن روایـت را بـه واضـعان شـیعه نسـبت
میدهد و عمال آن را انکار می کند ،غافل از اینکـه ایـن روایـت در بسـیاری از کتـب معتبـر
اهل سنت ،از جمله صحاح مسلم ،سنن ترمزی ،میتدی حاکم ،آمده و ذهبی نیـز آن را
ت یید کرده است.
عع
ع
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َّ
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َ َّ َ َ َ ْ َ
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کء عَکن ع نأ بَ ع
ل عنت عْکل بوا عنَ ب د نأ ب عَ ع
اللرک َصرلی اللرک َعل ِرک َو
وَ َ عا َ سو
اکء ب ن
« َو لما نزلت ِ ُِ ،ا اْلْی  :فق
ِ
َ َ
َ َ
َ َّ َ َ َ َ َ
اط َم َو َح َل ًیا َو ح َل ًیا ی َقا « :اللُ َّل َ،ءال ِا أ ِْ ،لی» 2.جریان نقل روایت به ایـن
سلل ع ِل ا و ی ِ
صورت است که عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش نقل میکند که معاویه ،سعد بن ابی
وقاص را احضار کرد و به او گفت« :چرا اباترا را سب نمیکنی؟» .او گفت« :سه چیـز از
پیامبر درباره علی شنیدم که به سبب آن علی را سب نمیکنم ،که اگر یکی از آن سه چیـز
برای من بود از شتران سرخ موی بـرای مـن بهتـر بـود .شـنیدم از پیـامبر کـه در بعضـی از
غـزوات او را جانشــین خـود در شــهر میکــرد کـه علــی گفـت آیــا مــن را بـا زنــان و بچــهها
می گذاری و پیامبر فرمودند آیا دوست نداری که برای من مثل هارون باشی برای موسـی،
اال اینکه بعد از من پیامبری وجود ندارد؛ و شنیدم از پیامبر روز خیبر که فرمود پـرچم را بـه
دست کسی می دهم که خدا و رسـولش را دوسـت دارد و خـدا و رسـولش نیـز او را دوسـت
دارند و بعد از آن فرمود علی را بخوانید و علی آمد در حالی که چشمدرد داشت و پیامبر آ

حسین را فرا خواند و فرمود :خدایا اینان اهل بیت من هسـتند» .حـال بایـد بـه ایـن نکتـه

 .1رشید رضا ،محمد ،تفیاةالبقةآنالبحکاما(تفیاةالبمنری) ،ج ،7ص.875

 .2نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحاحامیالم ج ،1ص8151 ،2232؛ ترمـزی ،محمـد بـن عیسـی ،سانناتةمازی ،ج،5
ص 8111 ،885و ص7381 ،772؛ نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،لبمیتدی اعلیالبصحاحان ،ج ،7ص1321 ،277؛
ذهبی ،شمس الدین محمد ،تریخ الإلساما ا فارتالبمشرهاةا لألعام ،ج ،7ص783؛ حنفی ،ابن ابی العز ،تفیاةال انال ایا
لبیز ،ج ،2ص18؛ شیبانی ،احمد بن محمد بن حنبـل ،میانداأحمادا اناحن ال ،ج ،7ص2752 ،275؛ بیهقـی ،أحمـد بـن
حسین ،لبیننالبک ةی ،ج ،3ص.27718 ،252

منهج ابنعثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل بیت (ع)

دهان در چشم او کرد و پرچم را به دست او داد و خداوند به وسـیله او خیبـر را فـت کـرد و
ع
ع
عد ب ع
کء عَاکن ع أ ب عَ ع
ل عنت عْکل بوا عنَ ب د نأ ب عَ ع
و پیامبر علی ،فاطمه ،حسـن و
اکء ب ن
هنگامی که این آیه نازل شد که فق
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توجه شود که اگر روایات صحی مسلم برای وهابیان ،که خود را از اهل سنت میشمارند،
پذیرفتنی نباشد ،دیگر چه چیزی نزد آنها پذیرفتنی و اثباتپذیر است؟
ابنعثیمین در انتها میگوید بالخره مراد از «انفـس»« ،ابنـاء» و «نسـاء» چـه کسـانی
هستند؟ خود او جوا میدهد که آنها اراده کردند که جماعتی با آنها جمع شوند که همراه
آن جماعت زنان و فرزندان و انفس باشند.
در نقد نظر ابنعثیمـین بایـد گفـت :چـرا علـیرغم اینکـه وی اغلـب بـه ظـاهر سـخن
1

تمسک میکند وقتی به روایات ذیل این آیه میرسد سکوت میکند و بدون اشـاره بـه ایـن
نکته که ظاهر در قول اول است از کنار آن میگذرد و به ظاهر آن تمسک نمیکند؟ نکتـه
دیگر اینکه ،این اشکال که بر ابنعثیمین وارد میکنند و میگویند الفاظ آیه جمع اسـت و
نمی توان آن را بر مفرد حمل کرد نیز جای بسی تعجـب دارد .چـون در کـالم عـر از ایـن
نوع استعمال بسیار استفاده میشود ،حتی خود قرآن کریم نیز مملـو از چنـین نمونـههایی
است .در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میکنیم:
َّ

ع

ع

ع

ع

د ع

د

ً

ب ب ع
ع ب
ب
ع ع د د َّ د َّ َّ ع ب ع ع
نإاکَاک؛« 2اینهـا کسـانی بودنـد کـه
کٌّنفکخش بوُهنفاااَُه ن
الذین نقکل نَلٌّ نالنکسنإننالن
کسنق نَج دْوانل
ِ
مردم به آنان گفتند :مردم برای (حمله به) شما اجتماع کردهاند؛ از آنهـا بترسـید! امـا ایـن

سخن ،بر ایمانشان افزود» .بر اسا دیـدگاه عـدهای از مفسـران اهـل سـنت ،قا ـل ایـن
سخن نعیم بن مسعود اشجعی بود که به دسـتور ابوسـفیان ،قصـد ترسـاندن مسـلمانان از

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

مشرکان را داشت و در این آیـه بـا اینکـه وی یـک نفـر اسـت ولـی بـرای او کلمـه «نـا »
استفاده شده است .قرطبی میگوید در اینکه این شخص چه کسـی بـوده اخـتال اسـت.
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برخی میگویند وی نعیم بن مسعود اشجعی بوده است .این قول مجاهد و مقاتل و عکرمه
و کلبی است .برخی هم میگویند او رکب عبدالقیس بوده است 3.به هر حـال ،در ایـن آیـه

 .1ابن عثیمین ،محمد بن صال  ،لبکنزالبثمانافیاتفیاةال ناعثامان ،ج ،8ص.531
 .2سوره آل عمران ( :)7آیه .237

 .3قرطبی ،محمد بن احمد ،لبجرمعاالحکرمالبقةآن ،ج ،1ص.831

منظور یک نفر بوده ولی لفظ جمع برای آن آورده شده و این در لسان قرآن کـریم متـداول
است.
حتی خود ابنعثیمین نیز در تفسیر این آیه از قـول قـا لی میگویـد « :جرل جراا الری
الیبی  1.»...و یکی از نظریاتی که بیان می کند این است که آیه یک شخص را در نظر دارد
ولی لفظ جمع به کار برده است .در اینجا ابنعثیمین اشارهای به این مطلب ندارد کـه ایـن
قول را نمیتوانیم بپذیریم .چون لفظ آیه جمع است ولی در آیـه مباهلـه دلیـل اصـلیاش را
این نکته ذکر میکند که چون صیوه جمع در آیه به کار رفته است نمیتوان بـر اهـل بیـت
 حمل کرد.
شاهد دیگر بر این مطلب که در آن خداوند متعال ،علیرغم استعمال لفظ جمـع ،اراده
مفرد کرده باشد تعابیر سوره منافقین ،آیات اول تا هشتم ،است .طبری در تفسیر این سوره
ُ
میگوید« :مراد از این آیات ،همگی ،عبدالله بن ابی سلول است» 2.سیوطی نیز در تفسیر
همین آیات روایات متعددی را ذکر می کند که در این روایات اشاره به این مطلب اسـت کـه
ُ
منظور از این آیات یک نفر است و آن شخص فقط عبدالله بن ابی اسـت 3.بـهعالوه ،بایـد
به این نکته دقت شود که واقعه خارجی که اتفاق افتاده چه بوده است .بر اسا روایـات و
احادیث صحی و پذیرفتهشده در مذهب اهـل بیـت  و اهـل سـنت ،پـس از نـزول آیـه
مباهله ،پیامبر اکرم  برای مباهله بـا هیئـت مسـیحی نجـران ،علـی بـن ابـی طالـب،

(ابنا نا ،نسا نا ،و انفسنا) است و اگر کسی در این خصوص اعتراضی داشته باشد ،در واقع
به شخص پیامبر اکرم  اعتراض میکند.

 .1ابن عثیمین ،محمد بن صال  ،لبکنزالبثمانافیاتفیاةال ناعثامان ،ج ،7ص.152
 .2طبری ،ابو جعفر محمد بن جریر ،جرمعالب ارنافیاتفیاةالبقةآن ،ج ،82ص.35

 .3سیوطی ،عبد الرحمن بن ابی بکر ،لبدیالبمنث یافیاتفیاةالبمأث ی ،ج ،7ص.887

منهج ابنعثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل بیت (ع)

فاطمه زهرا ،حسن و حسین  را همراه خود آورد و آنها را اهل بیت خود معرفی کرد .بـه
همراه آوردن این اشخاص در واقع نوعی تفسیر و تبیـین کلمـات بهکاررفتـه در آیـه مباهلـه
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با بررسی دیدگاههای مفسرا ن و روایات واردشده در ذیل این آیه دیدیم کـه ابنعثیمـین
سعی در حذ و انکار این فضیلت از اهل بیت  دارد و حتی کـار را بـه جـایی میرسـاند
که احادیثی را که در کتب معتبر اهل سنت در ش ن نزول این آیه وارد شـده اسـت جعلـی و
موضوع معرفی میکند.
آیه وًیت
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د د د َّ
ع عد
ع ع ب د ع َّ ع ع د ب
د ع
ع
اایکٌّ َّ د
َّ ع
نُه د
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نراکْاااون؛
نالصاااَ ن نیاااو ننالاااااک ن
ناهللن ع عنرساااولهن ع نالاااذیننآمناااوانالاااذیننَ یما
إَّناااکن ِلا
ِ

1

«سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسـول او اسـت و مؤمنـانی کـه همـواره نمـاز را بـر پـا
میدارند و در حالی که در رکوع هستند زکات میدهند».
ابنعثیمین برای تفسیر «و ،ل انعون» ابتدا میکوشد شقوق مختلفی ذکـر کنـد .وی
می گوید باید دید این جمله حالیه است یا استئنافیه .اگر گفتیم استئنافیه است آیا منظور از
رکوع همان رکوع نماز است یا خضوع و خشوع برای شریعت الهی؟ او میگوید ایـن جملـه
استئنافیه است نه حالیه که حالت نمازگزاران و زکاتدهندگان را بیان کند و منظور از رکوع
نیز خضوع برای شریعت است نه رکوع نماز و بدون اینکه اشاره به روایـات و اقـوالی کـه در
منابع و تفاسیر مهم اهل سنت وارد شده میگوید رواف میگویند غیـر از علـی  کـس
دیگری به این آیه عمل نکرده است .علی  در حال رکوع صدقه داده و این را منقبـت او
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میدانند و حاشا که علی  این کار را انجام داده باشد .چون حرکتکردن در نماز مـذموم
2
است و ممدو نیست .پس این منقبتی نیست بلکه نقیصه است!
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چنانکه گذشت ،دیدیم که چگونه ابنعثیمین از بیان این دسته از روایات صـر نظـر
میکند و فقط قول شیعیان را بیان و رد میکند ،بـدون اینکـه بگویـد در بسـیاری از منـابع
حدیثی و تفسیری اهل سنت این قول وارد شده و داللت بر منقبت حضرت علی  یا هـر
کس دیگری که این آیه در ح او وارد شده است دارد.
 .1سوره ما ده ( :)5آیه .55

 .2ابن عثیمین ،محمد بن صال  ،لبکنزالبثمانافیاتفیاةال ناعثامان ،ج ،21ص.772- 775

آلوسی در کتا تفسیری خود وجوهی را ذکر میکنـد و بعـد از آن روایتـی را از حـاکم،
ابنمردویه ،ابنعبا و دیگران با سندی متصل اینگونه نقل میکند:
ابنسالم و یکی دیگر از قبیلهاش به پیامبر  ایمان آوردند و گفتنـد خانـههای مـا
به مدینه دور است و قوم ما وقتی ببینند ما مسلمان شـدهایم و ایمـان آوردهایـم مـا را تـرک
میکنند و دیگر با ما همنشینی نمیکنند و سخن نمیگویند و ازدواج نمیکنند و این بـرای
د
ایکٌّ َّ د
َّ ع
د
ناهللن ع عنر دساول دهن ،سـپس بـه سـوی
ما سخت اسـت .پیـامبر  فرمودنـد :إَّناکن ِل
ِ
مسجد حرکت کردند و دیدند مردم در مسجد در حال نماز هستند .پیـامبر  سـا لی را
دید که از مردم کمک میخواست .حضرت پرسیدند :آیا کسـی بـه او کمـک کـرده اسـت؟
گفتند :بله .خاتمی از نقره به او داده شده است .حضرت پرسیدند :چه کسـی داد؟ گفتنـد:
آن شخصی که آنجا ایستاده؛ و اشاره به علـی کـرم اللـه تعـالی وجهـه کردنـد .پـس پیـامبر
 فرمود :در چه حالتی به او کمک کرد؟ گفتند :در حـال رکـوع .پیـامبر  تکبیـر
گفتند و این آیه را تالوت کردند.

1

آلوسی اگرچه این آیه را دلیل بر والیت علی  نمیداند ولی یکی از وجوه مهـم شـ ن
نزول این آیه را در فضیلت ایشان میداند .در کتا فخر رازی نیز یکی از شـ ن نزولهـایی
که به واسطه چنـدین روایـت بیـان مـیشـود دربـاره علـی  اسـت 2.او در ادامـه ،روایـت
مفصلی را که درباره ش ن نزول این آیه است از زبان اباذر به این صورت بیان میکند:

کرد و او انگشتری را از انگشت علی  بیـرون آورد .اینهـا در برابـر چشـم پیـامبر گرامـی
 انجام گرفت .پس پیامبر  سر به آسمان بلند کرد و گفت :خدایا بـرادرم موسـی
 به درگاهت چنین گفت :پروردگارا ،سینهام را بگشای ،کارم را آسان و زبانم را بـاز کـن
تا سخنم را بفهمند ،برادرم هارون را که از خویشان من است ،وزیر من گردان ،پشتم را بـه
او قوی کن و او را در کارها شریکم گردان ،تو به او وحی کردی که :بهزودی بازویـت را بـه
 .1آلوسی ،سید محمود ،ی حالبمیرنیافیاتفیاةالبقةآنالبیظام ،ج ،7ص.771
 .2فخر الدین رازی شافعی ،محمد بن عمر ،مفرتاحالبغاب ،ج ،28ص.728

منهج ابنعثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل بیت (ع)

روزی با پیامبر  مشوول خواندن نماز ظهر بودم .سا لی در مسـجد طلـب کمـک
کرد و کسی چیزی به او نداد .وی دستش را به آسمان بلند کرد و گفت :خدایا گـواه بـاش،
در مسجد پیامبر ،طلب کمک کردم و احدی مرا دستگیری نکرد .در این لحظه علی 
که مشوول رکوع بود با انگشت دست راستش ،که در آن انگشـتری بـود ،بـه سـا ل اشـاره

221

برادرت محکم میکنیم و برای شما قدرتی قرار میدهیم که آنهـا بـه شـما دسترسـی پیـدا
نکنند (قصص .)75 :پروردگارا! منم محمد پیامبر و برگزیده تو .خدایا! سـینهام را بگشـای
و کارم را آسان کن و علی را وزیر من گردان ،و پشت مرا به او محکم کن .ابوذر گفـت :بـه
خدا سوگند ،هنوز سخن پیامبر  تمام نشده بود که جبر یل از جانب خـدا نـازل شـد و
َّ َ ُ َّ
ُ
1
یکم الل ُه َو َر ُسول ُه تا آخر.
گفت ای محمد! بخوانِ :إنما و ِل

طبری یکی دیگر از مفسرا ن اهل سنت است که روایاتی درباره ش ن نزول این آیه بیان
کرده و میگوید یکی از دیدگاهها درباره ش ن نزول این آیه ،نزول آن درباره علی  اسـت.
همچنین روایاتی را نیز برای این قول از سدی ،مجاهد و دیگران نقل میکند 2.سیوطی نیز
روایاتی را از ابنعبا  ،عمار یاسر ،علی بـن ابیطالـب  ،سـلمة بـن کهیـل ،أبـیرافـع،
مجاهد و امام باقر  نقل می کند که تمام آنها به این مطلب تصری دارند که ایـن آیـه در
فضیلت علی  وارد شده است ،آن هنگـام کـه در حالـت رکـوع انگشـترش را بـه سـا لی
بخشید.
بدینترتیب مشخص شد چگونه ابنعثیمین مطلبـی را کـه بسـیاری از بزرگـان حـدیثی
3

اهل سنت بیان کرده اند کتمان کرده و حتی فعلی را که خداوند درصدد تمجید از آن اسـت
نه تنها تمجید ندانسته بلکه تنقیص میداند و میکوشد این فضیلت را انکار کند.
 .2منهج سکوت همراه با عمومی جلوهدادن فضیلت
بسیاری از اعمال عبادی را که مسلمانان انجام میدهند اگرچـه عبـادت بـوده و بـرای
آن ثوا مترتب است ولی نمیتوان این عمل عبـادی را فضـیلتی بـرای شـخص دانسـت.
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

چون عملی عمومی است؛ مانند خواندن نماز .پس فضیلتداشتن چیزی ،در صورتی است
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 .1طبرسی ،فضل بن حسن ،تةجمهامجمعالب ارنافیاتفیاةالبقاةآن ،ج ،3ص21؛ اصـل روایـت :فخـر الـدین رازی شـافعی،
محمد بن عمر ،مفرتاحالبغاب ج ،28ص.727
 .2طبری ،ابو جعفر محمد بن جریر ،جرمعالب ارنافیاتفیاةالبقةآن ،ج ،7ص.223
 .3سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،لبدیالبمنث یافیاتفیاةالبمأث ی ،ج ،8ص.811

که این عمل مخصوص شخص یا اشخاص محدود و معین باشد تـا بتـوان آن را فضـیلتی
در مقابل دیگران دانست.
یکی دیگر از آیاتی که درباره فضیلت اهل بیت  نازل شده آیه  2سوره دهر است که
به جریان روزهگرفتن علی  و فاطمه  مربوط میشود .آنها بعد از اینکـه روزه گرفتنـد
هنگام افطار غذای خود را در راه خداوند انفاق کردند .بعد از انفاق آنها ،این آیـه بـر پیـامبر
اکرم  نازل شد.
آیه اطعام

ً ع
ً
ع ب د ع َّ ع ع
1
ْکمنل دنح ُِّ ِه ِنم بسمینکن ع نتیاًن ع نأسا ان؛
 نیط ِْموننالط

«و غـذا را در عـین دوسـتداشـتنش بـه

مسکین و یتیم و اسیر انفاق میکنند».

ابن عثیمین در تفسیر این آیه ،آن را از خصوصیات ابرار معرفی میکند که قلبهایشان
پــر از محبــت خداونــد اســت و اخــالق نیکــو دارنــد و در آخــرت نیــز پــاداش آن را دریافــت
میکنند 2.در تفسیری که وی از این آیه دارد هیچ اشاره ای به ش ن نزول این آیه و مصداق
آن نشده است .ابنعثیمین نیز خیلی سریع از آیه گذشته است ،حتی مطلب را برای نقـد و
ردکردن نیز بیان نک رده و به صورتی از آن گذشته که گویـا هـیچ اطالعـی از شـ ن نـزول و
روایاتی که ذیل این آیه وارد شده نـدارد .فقـط اشـارهای بـه ایـن موضـوع میکنـد کـه ایـن

مطالب و روایات هم سکوت میکند .برای روشنشدن تفسیر آیه مراجعهای به تفاسیر اهل
سنت میکنیم تا ببینیم نظر مفسران اهل سنت درباره این آیه چیست.
واحدی ،یکی از علما و مفسرا ن اهل سنت ،ذیل این آیه روایتی را به این صـورت بیـان
میکند:
 .1سوره دهر ( :)37آیه .2

 .2ابن عثیمین ،محمد بن صال  ،لبکنزالبثمانافیاتفیاةال ناعثامان ،ج ،21ص.782

منهج ابنعثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل بیت (ع)

خصوصــیاتی کــه در آیــه آمــده از صــفات ابــرار اســت و عمــومی اســت و همــه ابــرار ایــن
خصوصیات را دارند .این صفات مخصوص شخص یا اشخاص معینی نیست .درباره بقیـه
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از ابنعبا

شدند .پیامبر  بـه همـراه

روایت شده است که حسن و حسین مری

عدهای به عیادت آنها رفتند .آنها گفتند خو است برای شفای فرزندت نذر کنی .پـس
علی و فاطمه و فضه جاریه برای شفای حسنین نذر کردند که اگر آنها شـفا یافتنـد سـه
روز ،روزه بگیرند .حسن و حسین شفا پیدا کردند ولـی آنهـا هـیچ غـذایی نداشـتند .پـس
علی از شمعون خیبری یهودی سه صاع جو قرض کرد و فاطمه یک صاع آن را آرد کرد
و پنج قرص نان به تعداد خودشان درسـت کـرد ،زمـان افطـار نانهـا را بـرای اسـتفاده
آوردند که سا لی بر آنها وارد شـد و گفـت سـالم بـر شـما ای اهـل بیـت محمـد .
مسکینی هستم از مساکین مسلمانان .مرا سیر کنیـد تـا خداونـد شـما را از نعمتهـای
بهشت سیر کند .غذا را به او دادند و ایثار کردند و خودشان فقـط بـا آ افطـار کردنـد و
فردا را نیز روزه گرفتند .موقع افطار که طعام را آوردند یتیمی بر آنها وارد شد .آنها دوبـاره
ایثار کردند و غذا را به او دادند .روز سوم زمان افطار ،اسیری بر آنها وارد شد و آنها مثـل
روزهای قبل غذا را به او دادند .وقتی صب شد علی دسـت حسـن و حسـین را گرفـت و
نزد پیامبر  رفتند .وقتی پیامبر  چشمش به آنها افتاد که از شـدت گرسـنگی
مثل جوجه میلرزیدند فرمود :چه چیزی میبینم؟ ایـن حالـت شـما بـرای مـن سـخت
است .ایشان بلند شدند و همراه علی و حسن و حسـین بـه سـوی منـزل رفتنـد .پیـامبر
 فاطمه را در محرا دید که شکمش به پشتش چسبیده و چشـمانش گـود شـده
است .بهشدت ناراحت شدند .جبر یل نازل شد و گفت :ای محمد! این را بگیـر (اشـاره
به سوره) .خدا تو را در خصوص اهل بیت خوشحال ببیند .پس سوره را قرا ت کرد.

1

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

ثعلبی نیز با اضافاتی همـراه بـا شـعر ،ایـن روایـت را نقـل کـرده و آن را فضـیلتی بـرای
اهل بیت میداند 2.یکی دیگر از علمای اهل سنت که از قول ابنعبا به این روایـت
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اشاره کرده است بیضاوی است .او نیز همان روایت را که واحـدی بیـان کـرده در ذیـل ایـن
آیه آورده است 3.نقل دیگری که در ذیل این آیه وارد شـده از محـدث معـرو  ،ابـنعبـا
است که از عطا روایتی را ذیل آیه ،البته با نقلی دیگر ،میآورد که آن هم مربوط به حضرت
َّ ْ
لبتف ِی ُاةالب َ ِیا
 .1واحدی ،أبو الحسن علی بن أحمد بن محمد بن علی،

ج ،87ص.82

 .2ثعلبی ،أحمد بن محمد ،لبکشفا لب ارناعناتفیاةالبقةآن ،ج ،25ص.11
 .3بیضاوی ،عبد الله بن عمر اأن لیالبتنزخلا اأسةلیالبتأ خل ،ج ،5ص.835

علی  است و منقبتی برای حضرت شمرده میشود 1.علمای دیگری از اهل سنت مانند
سیوطی 2،زمخشری 3و نیشابوری 4نیز همان روایت واحدی را نقل کردهاند و آن را منقبتـی
برای علی و فاطمه  میدانند.
با رجوع بـه ایـن تفاسـیر و بسـیاری از تفاسـیر دیگـر اهـل سـنت مـیبینیم کـه یکـی از
دیدگاههای مهم در ش ن نزول این آیه ،نزول آن درباره اهل بیت است .ولـی مت سـفانه
ابنعثیمین در ابتدا با عام خواندن این فضیلت ،آن را مربوط به ابرار و تمام مؤمنـان کـرد و
بعــد از آن نیــز بــا س ـکوت تمــام از کنــار آن گذشــت و هــیچ اشــارهای بــه روایــات یــا حتــی
دیدگاههای مفسران اهل سنت ،که در ذیل این آیه بیان شده است ،نمیکند.
آیه مودت

ب
د ب ع بعد
ب ع ع ً َّ ب
کٌّ عنمل ِیهنأ بجرا ِنإَلناْلع عو ََّ ع ِنِفنال دق بریب؛
خداوند متعال در این آیه میفرماید:اقلنَلنأسئل

«بگو:
من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمیکنم جز دوسـتداشـتن نزدیکـانم [اهـل
5

بیتم]».
ابنعثیمین هیچ تفسیری از این آیه به دست نمیدهد و بدون اینکـه حتـی یـک کلمـه
ذیل آن بیان کند از آن میگذرد ،گویا چنین آیه ای در قرآن وجود ندارد و بعد از تفسـیر آیـه
 88این سوره به سراغ تفسیر آیه  81میرود! حتی روشی را که در تفسیر دیگر آیات داشـت

 .1همان.

 .2سیوطی ،عبد الرحمن بن أبی بکر ،لبدیالبمنث یافیالبتفیاةا ربمأث ی ،ج ،2ص.732

 .3زمخشری خوارزمی ،أبو القاسم محمود بن عمر البکشرااعناحقرئقالبتنزخالا اعاا نالألقر خالافایا جا رالبتأ خال ،ج،1
ص.735
 .4نیشابوری ،نظام الدین حسن بن محمد بن حسین ،تفیاةاناشر ییا(غةلئبالبقةآنا ایغرئبالبفةقرن) ج ،3ص.872
 .5سوره شوری ( :)18آیه .87

 .6نک :.ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،تفیاةالبکنزالبثمانافیالبتفیاة ،ذیل همین آیه.

منهج ابنعثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل بیت (ع)

(یعنی دستکم بحث لووی یا نحوی و ذکر فوایـدی بـرای آیـه) رهـا مـیکنـد و بـا سـکوت
مح از کنار این آیه میگذرد 6.او در کتا شةحایخرضالبصاربحان خـود ،روایتـی را نقـل
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میکند و به بهانه دفاع از صحابه و خلفا ،شدیدا به شیعیان میتازد و در ادامه آیه مودت را
ْ
ْ
ذکر میکند ،ولی درباره «ال َم َو َّ َة ِیی الق ْیبی» دو احتمـال مـیآورد کـه هیچکـدام ربطـی بـه
اهل بیت ندارد:

د ب ع ب عد
بد ع
ب ع ع ع ً َّ ب ع َّ ع
یب؛نیعنی إال أن تودوا قرابتـی علـی أحـد
یهنأ بجرانإَلناْل عوَ نِفنالق بار ن
ل
نم
کٌّ
قل نَلنأسأ
ل
ِ
ِ
َّ ِ

ُْ
ْ َ
التفاسیر ،والتفسیر اآلخر لقوله تعالی(ِ :إال ال َم َو َّدة ِفی الق ْر َبـی) أی إال أن تـودونی لقرابتـی
منکم؛« 1بگو من از شما اجری نمیخواهم مگر مهربانی به نزدیکانم»؛ یعنی نزدیکشـدن
به مرا دوست داشته باشید .بنا بر یکی از تفاسیر ،و تفسیر دیگر برای قول خداوند بـرای اال
المودة فی القربی این است که یعنی مرا دوست داشته باشید به دلیل نزدیکبودن مـن بـه
شما.

ابنعثیمین در اینجا به صورتی آیه را تفسیر میکند که هیچ نامی از اهل بیت  برده
نمیشود و آیه را فقـط بـه خـود پیـامبر  تفسـیر میکنـد .او در جـایی دیگـر همـین دو
احتمالی را که خودش بیان کرده است یادآور میشود و میگوید این احتماالت وجود دارد،
ولی از ظاهر آیه این احتماالت فهمیده نمیشود ،بلکه ظاهر آیه این مطلب را میرساند که
اجر رسالت مودت و مهربانی است که در بین برخی از نزدیکان من با همدیگر وجود دارد و
چگونه ممکن است با من عداوت داشته باشید با اینکه قرابت و نزدیکـی موجـب مـودت و
مهربانی میشود.

2

با نگاه به تفاسیر بزرگان اهل سنت میبینیم که آنها این آیه را تفسیر کردهاند و بسیاری
از آنها آن را فضیلتی برای اهل بیت  میدانند.
یکی از مفسران معرو اهل سنت زمخشری است .وی در تفسـیر لبکشارا روایتـی را
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

نقل میکند و میگوید زمانی که این آیه نازل شد به پیامبر  عرض شد :یا رسـولالله!
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نزدیکان شما که مودت آنها بر ما واجب شده است چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودنـد:
 .1همو ،شةحایخرضالبصربحان ،با امر به محافظه بر سنت و آدا آن ،ج ،8ص.722
ُْ
َّ ْ َ َ َّ َ
َ
ْ
{إال المودة ِفـی القربـیأ أی :لکـن
 .2ابن عثیمین ،محمد بن صال ابقرءالب ربالبمفت ح ،جزء  ،277ص .25قیل :المعنیِ :
ْ ُْ
َّ ْ َ َ َّ َ
َ
َ
{إال المودة ِفی القربـیأ أی :إال
مودتی إیاکم لقرابتکم أوجبت أن أدعوکم ،و کلها محت ِملة؛ لکن الظاهر والله أعلم أن معنیِ :
المودة التی تکون لألقار بعضهم مع بع  ،فکیف یلی بکم أن تعادونی مع أن القرابة من حیث هی قرابة تقتضی المودة.

علی و فاطمه و دو فرزندشـان؛ 1و سـیوطی نیـز بـا اشـاره بـه سـخن زمخشـری در کشارا
میگوید ثابت میشود که این چهار نفـر نزدیکـان پیـامبر  هسـتند و وقتـی ایـن ثابـت
شود ،معلوم می شود که این چهار نفر مخصوص به مزید تعظیم هستند و برای سخن خود
2
نیز چهار دلیل میآورد.
شاهد دیگر ،قول طبری درباره استشهاد امام سجاد  به این آیه است ،هنگامی کـه
در حال اسارت وارد شهر شام می شدند و مردی از اهـل شـام بـر ایشـان وارد شـد و گفـت:
شکر خدایی که شما را کشت و از بین برد و فتنه را نابود کرد .پس علی بن الحسین  به
او گفت :آیا قرآن خواندهای؟ عرض کرد :بله .فرمود :آیا آل حم را خواندهای؟ گفت :قرآن
د

ع

د

ع

ع

ً َّ

ب

ب

ب
بع
ب
کٌّ عنمل ِیهنأ بجرا ِنإَلناْلع عو ََّ ع ِنِفنال دق بریب را
خواندهام اما آل حم را نخواندهام .فرمود :آیا آیه قلنَلنأسئل
3
نخوانـدهای؟ آن شـخص گفـت :آیـا شـما ذویالقربـی هسـتید؟ حضـرت فرمودنـد :بلــه.

ابنعبا
4
کردند.

نیز روایت کرده است که پیامبر  این چهـار نفـر را بـه عنـوان قربـی معرفـی

آلوسی که از همفکران ابنعثیمین و سلفیمذهب است بعد از اینکـه میکوشـد آیـه را
عام جلوه دهد تا مخصوص اهل بیت  نباشد در انتها میگوید این خبر ضـعیف اسـت،
همانگونه که سیوطی در لبدیالبمنث ی گفته و شواهد دیگری نیز بـرای ضـعف ایـن حـدیث
میآورد ولی در پایان ناچار میشود اعترا کند که از جمـاعتی از اهـل بیـت  مؤیـداتی

 .1زمخشری ،محمود ،لبکشرااعناحقرئقاغ لمضالبتنزخل ،ج ،1ص.821

 .2سیوطی ،عبد الرحمن ابن ابی بکر ،لبدیالبمنث یافیاتفیاةالبمأث ی ،ج ،7ص.3

 .3طبری ،ابو جعفر محمد بن جریر ،جرمعالب ارنافیاتفیاةالبقةآن ،ج ،85ص.27

 .4ابن عطیه اندلسی ،عبد الح بن غالب ،لبمحةیالب جازافیاتفیااةالبکتاربالبیزخاز ،ج ،5ص71؛ نیشـابوری ،نظـام الـدین
حسن بن محمد ،غةلئبالبقةآنا ایغرئبالبفةقرن ،ج ،7ص.31

منهج ابنعثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل بیت (ع)

برای ت یید این حدیث وارد شده است؛ مثل روایتی که از امام سجاد  هنگام ورود به شام
نقل شد و روایتی از علی  که میفرمایند درباره ما آل حم ،آیـهای وجـود دارد کـه حفـظ
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نمی کند مودت ما را مگر انسان مؤمن و سپس این آیه را قرا ت کردند که منظـور از قربـی
1
خودشان هستند.
آیه شراء

َّ د ع ب
ع
ب
َّ
َّ
ناهلل ن ع د
غکء عنم ب
رینن بف عس ده بنابَ ع
 ع ِنم عننالنکس عنم بن نیش
ُکَ؛
ناهلل عنرؤف نبکل ِْ ِ ن
ضکت
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

2

«بعضی از مردم جان خود

را به خاطر خشنودی خدا میفروشند؛ و خداوند نسبت به بندگان مهربان است».
ابنعثیمین در تفسیر این آیه میگوید برخی مفسران گفتهاند منظور از «النا » در این
آیه شخص معینی است و آن شخص صهیب رومی است که قصد مهاجرت از مکه را کـرد
که کفار ما نع او شدند و گفتند اگر میخواهی بروی باید تمام اموالت را به ما بـدهی .او هـم
موافقت کرد .اما برخی از علما ،که اکثـر مفسـران هسـتند ،میگوینـد منظـور از «النـا »
عامه مسلمانان هستند و این قول اصـ اسـت ،حتـی اگـر معلـوم شـود کـه نـزولش بـرای
جریان صهیب است ،چون لفظ «نا » عام است و اعتبار به عموم لفظ است.

3

با مراجعه به کتب تفسیری اهل سنت به این نتیجه میرسیم که سه نظر در میان آنهـا
راجع به نزول این آیه وجود دارد (برخال ابنعثیمین که میگوید دو نظر در ش ن نزول آن
وجود دارد) و نظری که ابنعثیمین به اکثر مفسران نسـبت میدهـد ،نظـر شـاذی در بـین
مفسران است و اشاره بـه ضـعف آن هـم شـده اسـت (ولـی ابنعثیمـین آن را قـول اصـ
میداند و به اکثر مفسران نسبت میدهد).
برخی از مفسران اهل سنت گفتهاند این آیه در ش ن صهیب رومی وارد شده است ،امـا
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

عدهای دیگر معتقدند در ش ن علـی  نـازل شـده اسـت .تعـداد بسـیار کمـی از آنهـا نیـز
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معتقدند منظور از «النا » همـه مـردم هسـتند و از ایـن نظـر تعبیـر بـه «قیـل» کردهانـد.
حسکانی ،ثعلبی و فخر رازی روایتی را در ش ن نزول این آیه میآورند که نشان میدهد آیـه
 .1آلوسی ،سید محمود ،ی حالبمیرنیافیاتفیاةالبقةآنالبیظام ،ج ،27ص.78
 .2سوره بقره ( :)8آیه .853

 .3ابن عثیمین ،محمد بن صال  ،لبکنزالبثمانافیاتفیاةال ناعثامان ،ج ،2ص.777

در ش ن علی  نازل شده است 1.واضـ اسـت کـه بعضـی از شخصـیتهای مهـم اهـل
سنت معتقدند این روایت در ح علی  نازل شده است و شخصیتهای دیگری از اهـل
سنت ،همچون احمد بن حنبل ،ایـن آیـه را در شـ ن علـی  میداننـد ولـی صـدور ایـن
حدیث را قبول ندارند 2.با این حال ،نزول این آیه در ش ن حضرت علـی  نکتـهای اسـت
که بسیاری از بزرگان اهل سنت به آن اشاره کردهاند ،ولـی در نـوع روایـات اخـتال وجـود
دارد که آن هم ضرری به اصل مطلب نمیزند .با این حال ابنعثیمـین حتـی بـه آن اشـاره
هم نمیکند و مخالف غالب اهل سنت نظر میدهد ،چه آنهایی که میگویند آیـه در شـ ن
علی  وارد شده و چه آنهایی که میگویند در ش ن شخص دیگری وارد شده است.
ابنعثیمین در جاهای مختلفی نظری را که مواف نظر خودش اسـت نظـر اهـل علـم
مینامد ،ولو اینکه آن نظر شاذ باشـد و عـده قلیلـی بـه آن معتقـد باشـند؛ و ایـن نظـر را در
مقابل نظر دیگر مفسران قرار میدهد اگرچه آنان از بزرگان تفسیری اهل سـنت باشـند .او
در کتا تفسیری خود میگوید:
بعضی از اهل علم میگویند مراد از این آیه (آیه مباهله) ایـن اسـت کـه مـا مسـلمانان
فرزندانمان را میخوانیم ،یعنی فرزندان مسلمانان را؛ یعنـی اینکـه مـا طایفـهای از خـود را
انتخا میکنیم که آن طایفه فرزندانش و زنانش را بیاورد و شما نیز همـین کـار را بکنیـد،
که این تفسیر کامال با ظاهر آیه موافقت دارد .چون آیه به صیوه جمع اسـت و معمـول نیـز
3
این است که مباهله بین جماعات صورت میگیرد.

ولی این تفسیر را که تعداد کمی از اهل سنت قبول دارند (و غالب آنهـا نیـز از وهابیانانـد)
 .1حسکانی ،عبید الله بن احمد ،ش لهدالبتنزخلابق لعادالبتفضاال ،ج ،2ص215؛ ثعلبـی نیشـابوری ،ابـو اسـحاق احمـد بـن
ابراهیم ،لبکشفا لب ارناعناتفیاةالبقةآن ،ج ،8ص.287
 .2شیبانی ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ،میندالحمدا ناحناال ،ج ،7ص778؛ طبـری ،احمـد بـن عبداللـه ،ذرارئةا
لبیق ی ،ج ،2ص21؛ فخر الدین رازی ،محمد بن عمر ،مفرتاحالبغاب ،ج ،5ص.755
 .3العثیمین ،محمد بن صال  ،لبکنزالبثمانافیاتفیاةال ناعثامان ،ج ،8ص.537

منهج ابنعثیمین در مواجهه با آیات فضایل اهل بیت (ع)

ابنعثیمین نظر قبلی را (که میگویند این آیه در ش ن اهل بیت  نازل شـده) کـه از
تمام مفسران شیعه و غالب مفسران اهل سنت وارد شـده نظـر برخـی از مفسـران میدانـد
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تفسیر اهل علـم میدانـد .بـهوضـو روشـن اسـت کـه او نظـر خـود و کسـانی را کـه بـا او
همعقیدهاند نظر اهل علم معرفی میکند.
نتیجه
ابنعثیمین در مرحله اول سعی در انکار فضایل اهل بیت  دارد ،و تـا حـد امکـان،
روایات و دیدگاههای مفسران را انکار میکند و سخنی از دیـدگاههای مفسـران مهـم اهـل
سنت به میان نمـیآورد و بـه صـورتی آیـه را تفسـیر میکنـد کـه گویـا هـیچ یـک از علمـا و
مفسرا ن اهل سنت در خصوص این آیات نظری نداشته و روایاتی نقل نکردهاند .در مرحلـه
بعد میکوشد فضایلی را که وارد شده و امکان انکار آنها وجود ندارد عمومی جلـوه دهـد تـا
دیگران نیز در این فضیلت سهیم شوند و فضیلت از اختصاص خارج شود .سعی او در این
مرحله آن است که تا حد امکان فضایل را مربوط به عموم مسلمانان و گـاه مخصـوص بـه
گ روه خاصی از مسلمانان معرفی کند تا آیه از اختصاص برای شخص خاصی خارج شود و
در آخر نیز ،راجع بـه فضـیلت واردشـده موضـع سـکوت اتخـاذ میکنـد و دربـاره آن اصـال
سخنی به میان نمیآورد و به صورتی از کنار آیه میگذرد کـه گویـا اصـال چنـین آیـهای در
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قرآن وجود ندارد که بخواهد این آیه را تفسیر ،یا ش ن نزول و روایات واردشده در ذیل آن را
بیان کند.
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واهبیت ،سلفیت و اسالم گرایی ،دشمن کیست؟

1

*
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مقدمه
عدم شناخت صحی از جریانات و نحلههای فکری مانند سـلفیت ،وهابیـت و اسـالم-
گرایی ،باعث شده بسیاری از سیاست مداران و حتی کارشناسـان امـر ،در مـوارد متعـددی،
اعتقادات یک گروه را به دیگری نسبت دهند .مقالهی حاضر در پی تبیـین مرزبنـدیهـای
مشخص میان نگرشها و باورهای هرکدام از این جریـانهـا بـویژه در حـوزهی سیاسـت و
حکومت است تا حتی االمکان از خلطهای بیشتر ،جلوگیری شود.
ایـن مقالـه بـا نـام  Conflicts Forumاز سـایت www.conflictsforum.org

اتخاذ شده که علیرغم تخصص مولف آن ،مسا لی چون سـادگی بیـان ،وضـو معیارهـا و
 .1مشخصات کتا شناختی 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 مطالعات اسالمی در دانشگاه آمریکایی بیروت اسـت .نوشـتههای متعـدد وی ،در
دهها مجله و مجموعه در سراسر دنیا منتشر شده است .وی همچنین بـیش از  25کتـا منتشـر کـرده کـه نمونـههایی از آن
عبارتاند از :سیاست خارجی آمریکا و سیاستهای اسالمی ()8552؛ تاریخ نظریههای قـانون اسـالمی ()8553؛ دانشنامـه
جنبشهای اسالمی در دنیای عر  ،ایران و ترکیه ()8555؛ جنبشهـای اسـالمی :تـ ثیر بـر ثبـات سیاسـی در جهـان عـر
()8551؛ تصویر اسالم در دنیای غر و تصویر غر در دنیای اسالم ()8557؛ مطالبه دموکراسی ،تکثرگرایـی و حقـوق بشـر
اسالمی ()8557؛ ریشههای بحران فکری در جهان عر ()8558؛ اعتدال و بنیادگرایی افراطـی اسـالمی :در جسـتوجوی
مدرنیته ،مشروعیت و دولت اسالمی ()8552؛ بنیادگرایی اسالمی :افسانهها و واقعیتها (.)2111
** پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم دانشگاه تهران.
Mostafa1303@yahoo.com

شفافیت در تقسیمبندی نگرشهـای متفـاوت اسـالمی در جهـان معاصـر ،باعـث شـده تـا
جهت ترجمه گزینش شود .نظراتی که در اینجا به نفع یـا علیـه جریـانهـا بیـان مـیگـردد،
صرفا نظر مولف بوده و به معنای تایید مترجم با مجله سراج منیـر نیسـت و سـعی شـده در
عین حفظ امانت در انتقال مطالب ،جمالت تا حد امکان به فارسی برگردانده شود ،تا برای
خوانندهی محترم مانو تر بوده و درک مطالب آسانتر گردد.
الزم به ذکر است بخش ابتدایی مقالهی مذکور در شمارهی قبل سـراج منیـر بـه چـاپ
رسیده است ،و متن حاضر بخش دوم آن را در برگرفته است.
 .3اسالمگرایی
دیدگاه حکومتی و سیاسی
اخوانالمسلمین مصر در کنار خـط فکـری حسـن البنـا تـا حـد زیـادی از رشـید رضـا و
افوانی ت ثیر پ ذیرفت .حسن البنا تفکر و فعالیتش را به منظور ترویج نوعی رنسـانس مـدرن،
بر جنبه سیاسی اسالم متمرکز کرد .بنابراین ،به عنوان اولین قدم در عملیکردن شـریعت،
اخوانالمسلمین به ت سیس دولتی اسالمی اهمیت ویـژهای مـیداد .در حـالی کـه اخـوان
تمرکز فکریاش را بر بازگشت به ا صول اسـالمی قـرار داده بـود ،ایـن تفکـر را بـه صـورت
گزینشی ،در جهت تفکر اسالمی مدرن و اصـول سیاسـی غـر  ،مثـل قـانون مشـروطه و
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دموکراسی ،فیلتر کرد .این اصول برای مدرنیزهکردن تعبیر اسالم از دولت ،ضروری به نظر
میرسد.
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در ضمن ،رفتار خصمانه اخوانیها با دولـت مصـر باعـث جـدایی برخـی از اعضـای آن
تحت رهبری سید قطب شد .سید قطب بر ت سیس دولـت اسـالمی پافشـاری ،و هـر گونـه
رفتار یا تفکر باز ،در مقابل غر را رد میکرد .از نظر او ،دولت نوعی ابزار نیست ،بلکه یک
اصل بنیادی عقیدتی است .ایـن دولـت ،جامعـه را بـه اطاعـت از خـدا بـر اسـا شـریعت
هدایت کرده ،سیاسـت و ایـد ولوژی فرمـانبـرداری از خـدا را عرضـه میکنـد .بـدون ایـن
اطاعت و فرمانبرداری هر قانون و تشکلی نامشروع است و دولت تمام مشروعیت خـود را

از دست میدهد و به کفر و الحاد کشیده خواهد شد .آیتالله خمینی دامنه دولت اسالمی
مشروع را محدودتر کرد .یعنی در حالی که شریعت به لحـاظ نظـری بـه دولـت مشـروعیت
می بخشد ،به لحاظ عملـی مشـروعیت قـوانین در دسـت فقیـه اسـت .در جهـان اسـالمی
امروز ،جنبش های اصلی اسالمی در الجزایـر ،تـونس ،اردن و مصـر ،مطالبـات خـود را از
تفکرات حسن البنا درباره دولت اسالمی ،قانون مشروطه و سیاستهای چندحزبی ،اتخاذ
کردهاند .جنبشهای سنی تندرو دنبالهرو تفکرات سید قطب و جنبشهای سیاسی شـیعی
پیرو آیتالله خمینی هستند.
اسالمگرایان ،تفکرات سیاسی -اسالمی میانهرو ،دولت چنـدحزبی و دموکراسـی را بـه
منزله حقوق مذهبی و دینی برمیشمرند .در نتیجه دیدگاههای شخصیتهای بهنجـار آن
قاطع و مشخص است .هرچند درک اسالمی مدرن از دموکراسی و پلورالیزم (چندحزبی)،
به تفسیرهای مدرن از منابع اسالمی و گسترش و توسعه معانی برخـی از اصـول اساسـی،
بستگی دارد .این اصول عبارتاند از :شورا  ،اجماع ،اختال  ،اهل ذمه ،امـر بـه معـرو و
نهی از منکر (حسبه) و  . ...البته ممکن است کسی متوجه این موضوع شود که برخـی از
محققان و متفکران قصد دارند این گونه نشـان دهنـد کـه شـریعت اولیـه ،قابـل تطبیـ بـا
اصولی مثل حقوق بشر ،پلورالیزم و دموکراسی نیست.
از نگاه اسالمگرایان معتدل ،و برخال وهابیها و سلفیها ،حاکمیت سیاسی به دلیل
َ
موافقت مردم با این موضوع ،از وظایف مذهبی و دینی به شمار میرود .شبیه َحکم و داور
انتخا کردن مـردم در حـل و فصـل وقـایع مهـم و سرنوشـتسـاز در طـول تـاریخ اسـالم.

متعدد تقسیم میکرد ،مشروعیت حکمیت و قضاوتها ،بیچونوچرا و قـاطع بـود .اگرچـه
بعدها در اثر میل دولتها به افزایش قدرت ،از این بخش چشمپوشی گردید و کنار گذاشته
شد .به هر حال ،در مشروعیت بهکارگیری این امر از سوی اکثریـت تردیـدی وجـود نـدارد.

وهابیت ،سلفیت و اسالم گرایی ،دشمن کیست؟

بنــابراین ،نتیجــه حکمیــت مثــل حکومــت ،نــوعی قــدرت قــراردادی مــردم اســت بــرای
شکلدادن یا توییردادن زندگیشان .در حالی که تفاسـیر متفـاوت جامعـه را بـه حز هـای
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بنابراین ،امروزه ممکن است این قضیه (حکمیت) به منظور مقابلـه بـا مسـا ل مربـوط بـه
مشروعیت و اعمال قدرت سیاسی ،مجددا سازماندهی شود.
با لحاظ کردن ماهیت قدرت سیاسـی ،بسـیاری از متفکـران سیاسـی مسـلمان و فقهـا
کوشیدهاند در حد امکان ،حاکمان را عامـل بـه قـوانین اسـالمی کننـد؛ یعنـی پـایبنـد بـه
نظرات اصلی شریعت ،کـه حـافظ مـردم و جامعـه از دولتهـای ظلـم و جـور اسـت .دیگـر
اندیشمندان و فقها -مثـل مؤسسـات وهـابی و سـلفی سـنتی فعلـی -کوشـیدهاند ماهیـت
ظالمانه دولتها را با توجهدادن به شرایطی کـه مسـلمانان در آن زنـدگی میکننـد ،توجیـه
کنند.
مقایسه شوری و اجماع با دموکراسی
شورا و اجماع دو اصل کلیدی است که مسلمانان امـروزه میتواننـد بـا اسـتفاده از آن،
نظریات دولت دموکراتیک ،سیاستها و همچنین حقوق بشر را بهبود ببخشند و به وسیله
انتخا شدن از سوی مردم ،زمینهای برای از بین بردن معنـای الهـی از دولـت سیاسـی و
کاهش مشروعیت آن فراهم آورند .اصل پذیرش اختال  ،برای پـذیرفتن درک کثـرتگـرا،
نهتنهـا در قـدرت و سیاسـت بلکـه مهـمتـر از آن ،در تعـدد مـذاهب و فلسـفههای زنـدگی،
درهای گستردهای باز میکند .بهعالوه ،دکترینهای مقاومت و حقوق انسـانی یـا قـانونی،
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در قدم اول ،امروزه می تواند برای تطبی با استانداردهای مدرن تفکر و زندگی ،بـه منظـور
کارآمدکردن آنها استفاده شود .در قدم بعـد ،بـرای توسـعه بیشـتر بـه منظـور توییـر فـراز و
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نشیبهای زندگی و دولت مدرن ،ایـن اصـول میتوانـد نـهتنهـا بـرای اقلیـت ،بلکـه بـرای
اکثریت ،راه گریزی از ظلم دولتهای مدرن در جهان اسالم باشد.
دموکراسی و تکثرگرایی ،دو اصل اید ولوژیک اساسی در جهانیشدن روزافـزون دنیـا،
تنها اصول اساسی فلسفه سیاسی غر مدرن نیستند ،بلکـه امـروزه نگرانیهـای اولیـهای
راجع به اندیشـه سیاسـی اسـالمی مـدرن ،بـروز کـرده اسـت .در حـالی کـه تلفیـ اندیشـه
اسالمی مدرن با دموکراسی و تکثرگرایـی ،بسـیاری از متفکـران ،سیاسـتمـداران و حتـی

مردم عادی را متحیر کرده است ،این مسئله هماکنـون در حـال رخدادن اسـت و یکـی از
دغدغه های فکری اندیشمندان و احزا سیاسی در جهان اسالم است .بهعالوه ،اطـالع
از نیاز به دموکراسی از حد یک نظریه فراتر رفته و برای مسلمانان به صورت یک مطالبه از
خودشان ،خصوصـا در مواجهـه بـا دولـتهایشـان تبـدیل شـده اسـت .دیـدگاه اکثریـت در
محافل فکری و حتی در میـان نظریـهپردازان مسـلمان ،کـه بـا عبـارات گونـاگون ،اصـول
اسالمی حاضر را در دموکراسی ،تکثرگرایی و حقوق بشر اتخاذ کردهاند ،هماکنون در حال
راهیــابی بــه مطالعــات اســالمی اســت 1.تمــام توجیهــات اعمــال ظالمــان و سیاســتهای
استبدادی در حال سقوط است ،چرا که امروزه این عوامل بـه عنـوان موانـع تـاریخی بـرای
توسعه ،آزادی جوامع مسـلمان و همچنـین داشـتن یـک زنـدگی مـذهبی خـو  ،شـناخته
شدهاند.
اگرچه حکومت الهی (حاکمیت) به عنوان اصلی کامال سیاسی نشان داده شده است،
ولــی همچنــان اصــلی شــرعی اســت .در واقــع ،درک خــو از گذشــته ،وابســته بــه خــو
عملکردن در آینده است .تفسیر اسالمگراهای مدرن از شورا به طور طبیعی دموکراسی را
در بستری سیاسـی و مـذهبی دربرمیگیـرد .شـورا ،بایـد ماننـد دموکراسـی ،ابـزار مـذهبی
مشروع و قانونی را برای کنترل دولت فراهم کند؛ زمانی که قانون آماده شد ،نیازمند ت ییـد
عمومی است .متفکران مدرن یا روشنفکران ،با ردکردن هر گونه تضـاد بـین دموکراسـی و
حکومت مشروطه از یک سو و بین شورا و قانون الهی از سوی دیگر ،در تفسیر مجددشان
از وحی مذهبی ،اصول قانون طبیعی را به خدمت گرفتند .در حالی که اسالمگراها اسـالم

کردند و دموکراسی و تکثرگرایی را ،کـه بـرای زنـدگی سیاسـی مـدرن ضـروری اسـت ،وارد
اصول اسالم کردند.
1. Gambill, Gary C., “salafist-Jihadism in Lebanon,” Middle East Review for
International Affairs (MERIA) Journal, Vol. 3, No. 1, January-March 2008.

وهابیت ،سلفیت و اسالم گرایی ،دشمن کیست؟

را به سیستمی تبدیل کردند که قابلیـت جـذ فلسـفه ،سیاسـت ،اقتصـاد ،علـم و تـاریخ را
بدون ردکردن ارزش اسالم داشته باشد ،آنها همچنین تفسیرشـان از اسـالم را هـم مـدرن
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فرهنگ اسالم مخالف استبداد
مشاجرات و مناظراتی که بنا به تعریف ،اسالم و فرهنگ اسالمی را اسـتبدادی نشـان
میدهد ،اشتباه است؛ و بسیاری از مفاهیم و اصول سنتی و مدرن ،همچینین بسـیاری از
مؤسسات نتیجه عملکرد و دست کاری بشر اسـت نـه تقـدیر الهـی .اصـول قرآنـی از قبیـل
شورا ،اجماع ،تحکیم ،بیعت ،اختال و  ...مطالبات مذهبی است .با این حال ،اجرای این
اصول به عنوان قابلیت تنظیم و بهکارگیری آنهـا از جانـب دولتهـا و نخبگـان آنهـا نشـان
داده شده است .مثال شورا ،اصلی که مستلزم شرکت جامعه در پیشبرد امـور دولـت اسـت،
در واقع اصلی می شود که نخبگان سیاسی و مذهبی آن را به منظور حفظ منافع سیاسـی،
اجتمــاعی و اقتصادیشــان و بــه بهانــه دیگــر بخشهــای جامعــه در آن دخــل و تصــر
کردهاند ،همانگونه که سلفیها و وهابیها امروزه از آن استفاده میکنند .شورا ،اصلی که
باید برای نشانداد ن ت یید داوطلبانه مردم نسبت به حاکمشان باشد ،بـه عملـی رسـمی بـه
عنوان ت کید بر پیروی و انقیاد از حاکم تبدیل شده است .امروزه شورا نوعی مفهوم مذهبی
صر نیست ،بلکه منعکسکننده خواسـت عمـومی اسـت .نهادینـهکردن شـورا و اجمـاع،
دولتی با قانونی استاندارد را ،به وجـود مـیآورد ،کـه در پـی سـاختن فرصـتهای مهـم در
زندگی مردم است .بنابراین ،برای به دست آوردن مشروعیت رسمی باید برخی ساز و کارهـا
و نهادها در درون دولت تشکیل شود .اگر شـریعت هـم در دولـت نهادینـه شـود بایـد تمـام
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تالشها برای جلوگیری از تشریفاتیشدن مشـروعیت بـرای یـک موضـوع ،صـورت گیـرد.
مهم تر اینکه یک معاهده سیاسی باید ابزار قانونی برای واگذاری قدرت را داشـته باشـد .از
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آنجا که اسالم مرجـع قـانون اساسـی اسـت ،بـرای اسـالمگرایان مـدرن ،اسـالم در حکـم
نظامنامهای است که باید در تمام انتخاباتهای عمومی ت ییـد شـود .سـلفیها و وهابیهـا
تمام مفاهیمی را که ذکر شد رد میکنند.

اسالم شناسان مدرن و دموکراسی
از نگاه اسالمشناسان مدرن ،مثال اگر شورا اصلی قرآنی اسـت ،و اگـر دولـت حاصـل
انتخا عمومی نیست ،پس دولتی نامشروع است .جنبه مذهبی بخشیدن بـه دموکراسـی
در شکل شورا ،یک تقاضا برای توانمندسازی جامعه در مقابل دولت مستبد است .این نوع
توانمندسازی عمومی از اصول قرآنی اتخاذ شده و تعدیلکننده قدرت دولت است که از قوه
قهریه آن اتخاذ شده است .به همین دلیل است که اسالمگرایان معتـدل مایلانـد بگوینـد
اتخاذ دموکراسی و پلورالیزم به این علت نیست که اینها موضـوعاتی بـا ماهیـت آ کادمیـک
هستند .از این فراتر ،این امر نشاندهنـده مطالبـه آزادی از طریـ دموکراسـی ،تحمـل از
طری پلورالیز م و احترام از طری حقوق بشر است .آنها اصول قرآنی را از طری پیوند این
اصول بـا تفسـیر مـذهبی و موثـ و معتبرکـردن ایـن اصـول در قـرآن و سـنت ،اسـتحکام
بخشیدند.
تفاوت دیدگاه اسالم معتدل و افراطی درباره ی دموکراسی
مسئله اساسی در تمییزدادن نوعی دیدگاه اسالمی افراطـی از نگـاه معتـدل ،در درجـه
اول حول شرای ط و اصول تبدیل یک برنامه سیاسی بـا انگیـزه مـذهبی ،بـه زنـدگی روزمـره
میچرخد .همانگونه که دیدیم ،حتی کسانی که با اسالم سر و کار دارند ،از لحـاظ عملـی
در قواعـد فکـری و سیاســی متفاوتانـد .دیــدگاه افراطـی ،مبتنـی بــر انحصـار مفهــومی و
غیریت ،اعم از غیریت فلسفی ،اخالقی یا سیاسی ،دیدگاهی است که به هـر روش و ابـزار

تفرقه اجتماعی و استثمار ،خشـونت سیاسـی و نامشـروعبـودن نظامهـا ،بـیدینـی و فسـاد
شخصی است که اغلب تحت شکنجه یا خشونتهای انسانی ،مذهبی و سیاسـی رخ داده
است .در مقوله مذهب ،بحث آنها حول دین عاری از سیاسـت اسـت .اسـالم بـدون بافـت
سیاسی ،با توجه به آ گاهی فرد و جامعه نخواهن توانست بر دیدگاه خود بماند و دوام بیاورد.

وهابیت ،سلفیت و اسالم گرایی ،دشمن کیست؟

غیرمعمولی برای تحق امت واقعی اجازه میدهد .زیرا اسالمگرایان تندرو گمان کردند که
امت واقعی از آن آنها است و تصور کردند عزلت گزینی و جداکردن خود از دیگـران نتیجـه
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شورا صرفا مفهومی مذهبی یا سازوکاری انتخاباتی نیسـت ،بلکـه بـرای اسـالمگرایـان
افراطی ،منعکس کننده خواست عمومی است .مفهـومی اسـت بـه مراتـب بـاالتر از آزادی
فردی یا تواف و معاهده اجتماعی .مهمتر از همه اینکه شورا عرضهکننده اراده الهی بـوده
و از آنجا کـه هـر گونـه دورشـدن از خداونـد تخلـف مـذهبی محسـو میشـود ،شـخص
بهتنهایی نمیتواند با دولت مخالفت کند ولی با تسلیمشدن در برابر خواست شورا ،در واقـع
یک جزء برای آن محسو میگردد و این خواسـت و اراده (الهـی) ممکـن اسـت بـا یـک
پیمان سیاسی که حاکم منعقد کرده ،مخالفت کند؛ چرا که مثال این پیمان به تکثرگرایـی و
اختالفات مبنایی اجازه بـروز داده و ممکـن اسـت منجـر بـه تفرقـه در جامعـه شـود .بـرای
افراطیون ،ت سیس یک دولت اسالمی به انجام رساندن این خواست الهی است .در نتیجه
افراد و گروهها باید تابع این دولت باشند.
اسالمگرایان افراطی ،با عملکردن به دیدگاه برآمده از شریعت ،معتقدند نهادینهکردن
شورا و اجماع ،دولتی را به وجود می آورد که بیانگر اراده عمومی ،از طری قانونی معمولی
برای اتخاذ تصمیمات اساسی در زندگی مردم است .مشروعیت رسمی که دولت بدان نیـاز
دارد ،در واقع از هر کسی که در دولت است سلب مسئولیت میکند ،اما خدا یـا اطاعـت از
شریعت خودش را در دولت نهادینه میکند .بنابراین ،از این پس مشروعیت ،مسئله داخلی
دولت است و موضوعی اجتماعی یا عمومی نیست ،هرچند ممکـن اسـت در اصـل چنـین
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باشد .بنابراین ،تا زمانی که دولت در مقابل شریعت نایستاده ،از لحـاظ قـانونی کسـی حـ
سرنگونی آن را ندارد؛ و ناظر دولت در این زمینه ،اخالق مردم و بهکارگیری شریعت است.
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بنابراین ،اسالمگرایان افراطی ،دینداری فـردی را بـه خواسـتی عمـومی تبـدیل کردنـد کـه
خودش را به کنترلکننده اخالقی و سیاسی دولـت بـدل کـرد .احـزا  ،انجمنهـا و سـایر
نهادهای مدنی ،در این سلسلهمراتب ارزش ذاتی ندارنـد و ممکـن اسـت صـرفا بـه عنـوان
مکمل عمل کنند .در این معنا ،اسالمگرایان افراطی ،سلفیها ،نئوسـلفیهـا ،وهابیهـا و
نئووهـابیهــا در طردکـردن احــزا سیاسـی و تفاوتهــای سیاسـی و ایــد ولوژیک همگــرا
میشوند.

اگرچه اینکه تمام این گروهها را نمایندگان اسالم سیاسی بدانیم کـامال اشـتباه اسـت،
ولی از جریان اصلی اسالمگرایی ،مفاهیمی چون سیاستهای حزبی و امور پارلمانی قابل
اتخاذ است .این گروههای افراطی خشونتهای محق شـده را کـه امـروزه رواج یافتـه ،در
نظریه خود به کار میبرند .هم این گروهها و هم اغلب دول اسالمی بـه دنبـال بازگردانـدن
خشونت و محدودیتهای سیاسی و فکری هستند .اغلب و در واکنش به ترورهای دولتی،
خشونت ،چه از جانب سـکوالرها و چـه از جانـب گروههـای مـذهبی ،اعمـال شـده اسـت.
عبدالزمر یکی از اسالمگراهای تندروی مصر ،بین ویژگیهای خشونت گروههـای تنـدرو و
خشونتهای دولت مصر در یک دوره چهلساله در زندان ،مقایسهای کـرده اسـت .از نظـر
او ،خشـونت اســالمگراهـا فقــط در مقابـل کســانی اســت کـه قــبال اسـالمگراهــا را از بــین
1
میبردند.
از سوی دیگر ،بـه نقـل از اسـالمگراهـای معتـدل ،نبـود جوامـع تکثـرگـرا و نهادهـای
دموکراتیک علتی برای بروز خشونت در اسالمگراها است .در حالی کـه ایـن جریـان بـرای
مدت طوالنی از مشارکتهای سیاسی محروم بـود ،امـا هنـوز ،هـم از لحـاظ شـمول ایـن
جریان و هم از دید دیگران ،این جریان ،نهادی رسمی و سیاسی خوانده میشود .بـه نظـر
میرسد سر و کار داشتن این جریـان بـا جامعـه مـدنی و فراخـوانیاش بـرای حقـوق بشـر،
تکثرگرایی و دموکراسی ،هنوز ،راهی برای نجات جامعه و افراد باشد .دیدگاه باز و به دور از
محدودیت ایـن جریـان معتـدل ،مـدعی دشـمنی ابـدی یـا الهـی بـین نهادهـای اسـالم و
سیستمهایشان و نهادهای غربی و سیستمهایشان نیست .به معنای دقیـ کلمـه ،اساسـا

 .1حمزه ،ای .نیزار« ،اسالمگرایی لبنان و سیاستهای محلی ،یک واقعیت جدید» ،در :فصلنامه جهرناس م ،ج ،82ش،5
 ،8555ص351- 371؛ برنامه انتخاباتی حز الله اشارهای به نفوذ اسالمی ندارد ،شبکه العربیـة 27 ،آوریـل 8553؛ مبـارزه در
نهر البارد تریپولی را به دو اردوگاه تقسیم میکند ،روزنامه لخلیالستری ،بیروت 7 ،جوالی  .8553بالل .بـرای اطالعـات بیشـتر
درباره سلفیان خارج از جنو لبنان نک:.
Bilal Y. Saab and Magnus Ranstorp, "Securing Lebanon from the Threat of salafist
Jihadism, " Studies in Conflict & Terrorism, Vol. 30, No. 10, pp. 825-855.
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آنچه غربی است اسالمی میشود.
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مسلمانان روشنفکر و ترکیب فرهنگ شرق و غرب
اسالمگرایان معتدل و مسلمانان روشنفکر ممکن است فرهنگ شرق و غر را ترکیب
کنند .از نظر آنها ،برگزارکردن مباحثات و مناظرات اسالمی برای تطبی دادن حقوق بشر،
تکثرگرایی و دموکراسی ،محدودیتی برای دو طر (شرق و غر ) نیسـت .آنهـا همچنـین
تضاد بین شرق و غر را در درجـه اول سیاسـی و اقتصـادی نشـان دادهانـد نـه مـذهبی و
فرهنگــی .هــر دو طــر زمینــههای مشــترک واحــدی دارنــد کــه میتــوان بــر روی آن
همکاریهای متعدد فرهنگی ،مذهبی و همزیستی را بنا کرد.
بحثهــای تفســیری اســالمگرایــان معتــدل در احیــاگری ،اساســا بــر پای ـاندادن بــه
هنجارهای گذشته ،چه به عنوان تاریخ و چه به عنوان یک سیسـتم ،متمرکـز اسـت .البتـه
آنها قرآن و سنت را از این قضیه استثنا میکنند؛ چراکه این دو را ماورایی و فراتراز تـاریخ و
بــه عنــوان اصــول ســازنده و بنیــادی اســالم و نیــز عمــدهترین منــابع موثـ آن میداننــد.
همینطور (با حفظ این دو منبع) آنها از تفسیر مثبت و منفی و عمل سازنده درباره بسیاری
از واقعیتها برخوردار میشوند؛ واقعیاتی مثل اینکه شورا همان دموکراسی اسـت یـا شـورا
چیزی نیست که تا کنون بدان عمل میشده است .در واقع ،آنها باید سوار بر وقایع داخلـی
و خارجی به معنایابی و ارزشگذاری آنها بپردازند .بنـابراین ،اسـالمگرایـان معتـدل قـرآن و
سنت را مقولههای تاریخی نمی داننـد ،بلکـه آنهـا را بـه عنـوان اصـول همیشـگی و ابـدی
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اسالم برای بهبود جامعه و اصال افـراد میپذیرنـد .همچنـین ،اسـالم گرایـان معتـدل بـا
استفاده از این اصول وجود یک جامعه کامل ،چه در گذشته و چه حال ،را رد میکننـد؛ بـه
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این صورت که بگویند پیامبر جامعه صدر اسالم را از همه خطاها معـا کـرده اسـت .پـس
جامعه کاملی است .همچنین ،وجود نوعی خودآ گاهی اسـالمی و جمعـی کامـل را نیـز رد
میکنند .اگرچه آنها از این اصول بـه منظـور دسـتیـابی بـه دموکراسـی اسـالمی مـدرن،
جوامع تکثرگرا ،توسعهیافتگی جدید و خودآ گاه ،و حقوق بشر ،بهخـوبی اسـتفاده میکننـد.
آنها مجازند فرآیند بی پایان و تکراری تفسیر و تفسیر مجدد را به پیش برند.

مهمترین رکن اساسنامه ی توحیدی
مهمترین رکن اسا نامه توحیدی مربوط به وجدان و باطن افراد نیست ،بلکه مربوط
به تعهد شخص در اسالمیک ردن دولت و جامعه است .تعهد عمی دینی به اسالم ،شامل
دغدغههای اقتصادی ،اجتمـاعی و سیاسـی جامعـه میشـود .فعالیـت سیاسـی اسـالمی،
حاکی از اعتقاد عمی و ریشهدار است ،در حالی که تعهدات تشریفاتی و خالی از عمـل بـه
اسالم ،اگـر اعتقـاد انسـان را کـال از بـین نبـرد آن را تضـعیف میکنـد .اگرچـه بـه اعتقـاد
اسالمگراهای مدرن دولتهـای الهـی (مثـل اصـل شـورا) بـه یـک اصـل سیاسـی تبـدیل
شدهاند .در حقیقت ،خو محق کردن اولی وابسته به خو عملکردن بـه دومـی اسـت.
اسالمگرایان معتـدل بـه منظـور واردکـردن دموکراسـی در سیاسـت اسـالمی ،و در نتیجـه
گــرفتن ابتکــار عمــل از طرفدارانشــان ،شــورا و تفکــر معرفــتشــناختی را توســعه دادنــد.
همچنین ،دموکراسی نوعی ابزار مذهبی و مشـروع بـرای کنتـرل حکومـت اسـت ،چرا کـه
مشروعیت حکومت منوط به ت یید عمومی است .اسالمگرایـان معتـدل بـا انکـار هـر گونـه
تناق بین دموکراسی و قانون مشروطه از یک سو ،و شورا و قانون الهی از سـوی دیگـر،
قادر به عرضه تشابهات این امور با یکدیگر شدند .تمام اینها بخشی از اسالمگرایـی اسـت؛
بحثهای جدید و غیرتاریخی که منجر به توییر اسالم به سیستمی شد که قـادر بـه جـذ
بهترین دستاوردهای فلسفه ،اقتصاد ،سیاست ،علم و تـاریخ شـد ،بـدون اینکـه نیـازی بـه
انکـار ارزش خــود اســالم باشــد .بـرعکس ،ایــن قضــیه نشــاندهنـده قــدرت واقعــی وحــی
اسالمی ،ورای تاریخ و طبیعت است ،آن هم به عنوان پیامی ابدی که قادر به مواجهشدن
در این روش ،اسالمشناسان مدرن فایده فقـه سـنتی را نفـی کـرده ،بـه جـای آن فقـه
مذهبی مدرن را به اید ولوژی برگرفته از مباحث سیاسی تبدیل میکنند .برخال سلفیها،
وهابیها و کسانی که مثل آنها به تعریـف ماهیـت اسـالم میپردازنـد ،کسـی نمیتوانـد در
خصوص توییراتی که سیاستها در اصول مذهبی و حتی ماورایی اسـالمگرایـان میدهنـد
بیتوجه بماند؛ چرا که هیچکس به تنهایی قادر بـه درک معنـای مـاورایی مـتن نیسـت .تنهـا
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با نیازهای برآمده از توسعه و پیشرفت است.
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معنای معتبر ،نتیجهای است برآمده از سیاستها .مـثال توافـ اجمـاعی برآمـده از شـورا.
هرچند این قضیه بدون ساز و کار دولتی به انجام نمیرسد .به دست دادن تفسـیر نهـایی و
قطعی از یک متن ،نیازمند فرآیند تصویب و ت یید مداوم از سوی همه نسلهای مسـلمانان
و نیز یک دولت اسالمی پایدار است.
 .4نئووهابی یا نئوسلفی در مقابل اسالمگرایی افراطی
جنـگ افوانســتان در مقابــل اتحــاد جمــاهیر شــوروی در  2131بــرای اولــین بــار تمــام
گروههای اسالمی را زیر چتر جهاد ،دور هم جمع کرد .گروههـای اسـالمگـرای افراطـی از
بسیاری از کشورهای مسلمان ،از قبیل مصر و الجزایر ،به همراه مبارزان وهابی و سلفی از
مناط اسالمی مختلف ،مثل عربستان و پاکستان ،در کنـار مجاهـدان افوـان جنگیدنـد.
عــر افوانهــا ســلفیگــری عبداللــه عــزام ،وهابیــت اســامه بــن الدن و اســالمگرایــی
ایمنالظواهری را با هم ترکیب کردند .امروز بدنامترین ظهور و بـروز ایـن ترکیـب مـرگآور،
القاعده است که با اید ولوژی و قدرت نظامیاش در تمام جهان اسالم گسترده شده است.
این اید ولوژیها و تشکلهای مرکب از نئووهابی ،نئوسلفی و اسالمگرایـان تنـدرو ،همـان
اید ولوژی و تشکل تکفیری -جهادی است .آنها در تالش بـرای ت سـیس دولـت اسـالمی
هستند و توانستند تبـدیل بـه روزنـه ای بـرای ایجـاد احـزا مختلـف در منطقـه شـوند کـه
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غیرمستقیم با موضوعات و زمینههای مختلف سـر و کـار دارنـد .آنهـا بیشـتر گرایشهـای
متناق اسالمی را به سلفی -تکفیری تنـدرو توییـر دادنـد .القاعـده میتوانسـت تـا حـدی
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محصــول شکســت اســالمگرایــان معتــدل ،وهابیــت رســمی و تشــکیالتی و ســلفیهای
محافظهکار در اشکال امـروزیشـان بـه همـراه اسـالمگرایـان سـنتی ،در بـه وجـود آوردن
توییرات مثبت جدی و اساسی در نظامهای سیاسی جهان اسالم و سبک زندگی اسالمی،
باشد .بهعالوه ،تکفیری -جهادیها ،در دنیای اسالم یک جبهه جدید مقابله بـا غـر بـه
وجود آوردند ،هرچند بخش ی از این مبارزه به داخل خـود جهـان اسـالم برمـیگـردد؛ یعنـی
مقابله با نظامهای سیاسی موجود اعم از سکوالر و مذهبی.

جنبش های اسالمی محصول سیاست امریکا
باید به یاد داشته باشیم که ایجاد جنبشهای اسالمی در دهه  2135اساسا بخشـی از
سیاست خارجی آمریکا برای مقابله با گسـترش سوسیالیسـم شـوروی در میـان کشـورهای
مسلمان بود که این کار را از طری کمکها و حمایتهای عمـده از کشـورهای مسـلمان،
مخصوصا پاکستان ،عربستان و مصـر ،انجـام مـیداد .پیـروزی مجاهـدین بـر شـوروی در
افوانستان در  ،2131بسیاری از اسالمگرایان افراطی ،نئوسلفیها و نئووهابی را به عرصـه
بینالملل معرفی کرد و آنها را بازیگران اصلی سیاسی و نظامی قرار داد .از قضا گروههـای
مبارز در افوانستان از طری آمریکاییها ،مسلمانان طرفدار و متحد آمریکـا و دول غربـی،
آموزش میدیدند و به سال های پیچیده مجهز مـیشـدند؛ و بـا ایـد ولوژیهای مرگبـار و
توجیهـات مــذهبی کــه بعــدها ایجادکننـدگان ایــن گــروههــا را دور هـم جمــع کــرد ،تقویــت
میشدند .القاعده و گروههای سلفی -تکفیریاش آشکارترین نمونـه طراحـی بـد از جانـب
آمریکایی -غربیها و سیاست اسالمی -عربی مـدرن اسـت .ایـن قبیـل سیاسـت مرگبـار،
امروزه ،در بسیاری از بخشهای منطقه در حال تکرار است 1.گزارشهـایی در ایـن زمینـه
موجود است .مثال تعدادی از رژیمهای سنی -عر مدرن ،بیشتر عناصر سـلفی تنـدرو را،

به منظور مقابله با افزایش نفوذ ایران در منطقه به طور کامل حمایت میکنند.
لزلی اچ .گلب ،ر یس ساب شورای روابط خارجی آمریکا ،بـا توجـه بـه همـین مطلـب،
می گوید سیاست دولت بوش بیشتر از اینکه طرفدار دموکراسی باشد ،طرفدار امنیـت ملـی
آمریکا بود .ح این است که این سیاست بسیار خطرناکتر از جریـان حـز اللـه در لبنـان

مقابل این توییر و تحول میدانیم .باید بگوییم این سیاستی است [که آمریکا در منقطه در
 .1در نوامبر  8551طب نوشته روزنامه لبحارة چاپ لندن ،دههـا تـن از سـنیهای لبنـان و فلسـطینیهای مسـتقر در اردوگـاه
پناهندگان لبنان قبال در عراق مبارزه کردهاند .گزارشها همچنان حاکی از کشـتهشـدن محمـد فـران ،پسـر رهبـر انصـارالله،
جمال سلیمان است؛ الحیاة 2 ،نوامبر .8551

وهابیت ،سلفیت و اسالم گرایی ،دشمن کیست؟

است .همچنین ،هر توییر و تحولی در توزیع قـدرت سیاسـی در لبنـان بـا مخالفـت آمریکـا
مواجه میشود .لذا ما هر گونه کمک به احـزا غیرشـیعه از جانـب آمریکـا را مقاومـت در
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پیش گرفته است] ،به جای گفتمان درباره دموکراسی .لذا رشد سلفیگرایی در لبنان محل
توجه قرار گرفته است .سلفیگرایی سنتی مدتها است به عنوان یک عامل در لبنان بـوده
است ،اما آنها بـه آرامـی و بـدون جلـب توجـه ،از حضـور نظامیـان سـوری در کشـور لبنـان
ترسانده شدند؛ ترسی که در سال  ،8555هفتـهها بعـد از تـرور رفیـ حریـری ،نتیجـه داد.
همچنـین ،سـنیها و شـیعهها در معــرض نـوعی تزلـزل سیاســی و تـر از قـدرتگــرفتن
مجاهدین شیعه حز الله ،قرار داده شدند .شاید همین عامل موجب سوقدادن سنیهای
معتدل به کمپهای سلفی شد 1.در نتیجه ،سنیهای القاعده که به کشـور برگشـته بودنـد
به تهدیدی در خور توجه تبدیل شدند .مبارزه بین ارتش لبنان و القاعده وابسته بـه سـازمان
فت االسالم در نهـر البـارد در شـمال لبنـان و حمـالت در مقابـل نیروهـای نـاتو در جنـو
لبنان ،باعث ایجاد معضـلی جـدی در ثبـات کشـور و منطقـه شـد ،کـه ناشـی از گروههـای
جهادی تندور نئوسلفی و نئووهابی بود.

2

حمله ی امریکا به عراق و ظهور سلفیان جهادی
اشــوال عــراق بــه دســت نیروهــای ا ــتال در  ،8557بــه القاعــده و ســایر گروههــای
تکفیری -جهادی فرصت نفوذ در عراق و شروع جنگ مذهبی را داد .ابومصـعب زرقـاوی،
فرمانده اسب و متوفی القاعده ،تـوان عملیـاتی سـازمانش را بـه دیگـر کشـورهای منطقـه
گســترش داد .او ایــن کــار را ،بــا هــد اســتفاده از امکانــات آن ســرزمینها بــرای ایجــاد
زیرساختهای الزم ،همچنین استفاده از آن کشـورها بـه عنـوان مکانهـایی بـرای جـذ
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مجاهدین مبارز صورت داد .لبنان یکی از ایـن کشـورها بـود کـه القاعـده در آن شـروع بـه
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 .1لبحاارة 83 ،آگوسـت 8557؛ Michael Young, "Destruction and deceit in North Lebanon," The

Daily Star, 24 May 2007؛ برای پیوستن ایشان به اسبات االنصار ،نک« :.برخوردها فت را در موضع ضـعیف قـرار
داده است» ،در :ی نرمهالخلیالستری 88 ،می 8557؛ Graham E. Fuller, "The Hizbollah-Iran Connection:
Model for Sunni Resistance," The Washington Quarterly, Vol. 30, No. 1 (Winter 20062007), p. 147؛ «جنگ جدید لبنان» ،در :هفتهنامه لالهةلم 75- 81 ،می .8553
2. Bernard Rougier, Everyday Jihad: The Rise of Militant Islam among Palestinians in
Lebanon, translated by Pascale Ghazaleh, pp. 49, 85.

جذ داوطلب ،برای آموزش دادن حمالت تروریستی علیه اهدا آمریکایی و اسرا یلی در
کشورشان کرد .جنگ بین حز الله و اسرا یل در  ،8557القاعده را به یـک عامـل کلیـدی
تندرو مخالف تواف بین حز الله و اسرا یل ،تبدیل کرد .در پنجمین سـالگرد حمـالت 22
سپتامبر ،جانشین بنالدن ،ایمن الظواهری ،از لبنـان خواسـت قطـعنامـه  2352سـازمان
ملل را ،که خاتمهدهنده جنگ یکماهه بین اسرا یل و حز اللـه بـود ،نپـذیرد .الظـواهری
گفت لبنان نباید در برابر فشار غر سر فرود بیاورد و از آنها خواست جنگی ملی و مقـد
علیه اسرا یل و غر بر پا کنند .او معتقد بود فاجعهبارترین مسئله در قطعنامـه  2352ایـن
است که دولت اسـرا یل بـه رسـمیت شـناخته شـده و مجاهـدین فلسـطین را از مسـلمانان
لبنان جدا میکند.
جنگ اسرائیل با لبنان و قدرت یافتن القاعده
سرزمین لبنان به منزلـه میـدانی نسـبتا راحـت بـرای عملکـرد گروههـای اسـالمگـرای
افراطی وابسته به القاعده بود .مبارزه بین ارتش لبنان و فت االسالم ،سـازمانی نئوسـلفی-
نئووهابی ،تهدیدی جدی برای ساختار سیاسی شکننده لبنان در بر داشت .جنگ اسـرا یل
و حز الله در لبنان (در ماههای جوالی و آ گوست  ،)8557که قطـعنامـه  2352سـازمان
ملل را به دنبال داشت ،موقعیت جدیدی در لبنان به وجود آورد .با گسـترش موضـعگیـری
ارتش لبنان و نیروهای سازمان ملل در جنو  ،حز الله بخشی از کنترل خود را در جنو
لبنان از دست داد .در تقابل با تسلیم حز الله در برابـر تصـمیمات دولـت لبنـان و پـذیرش

بــرای القاعــده و حامیــانش ،محــیط جدیــد در کشــور فرصــتی بــرای گســترش نفــوذ و
فعالیتها ،علیه اسرا یل ،نیروهای سازمان ملل ( ناتو) و اهدا غربـی در لبنـان بـود .ایـن
گسترش در لبنان ،عناصر جهادی را جذ کـرد ،کـه در پـی پـیشبـردن جهـاد در لبنـان و
ســوریه ،یعنــی نزدیــکترین جــا بــه دشــمن اولیهشــان اســرا یل ،بودنــد .توانــایی مبــارزان
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قطع نامــه ســازمان ملــل ،القاعــده و متحــدانش خ ـود را متعهــد بــه آتــشبــس بــا اســرا یل
نمیدانستند.
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فت االسالم در رویارویی بـا ارتـش لبنـان در نهـر البـارد بـه مـدت بـیش از چهارمـاه ،دیگـر
سازمان های وابسته به القاعده را تشـوی کـرد کـه جهادشـان را در عرصـه لبنـان و مقابـل
اسرا یل ،ارتقا بخشـند .شـبکههای نئوسـلفی مسـل عملیـات خـود را بـر روی ویرانـههای
اردوگاه پناهندگان نهر البارد با مصونیت نسبی ادامه دادند.
بیشتر رهبران مذهبی و وعاظ سلفی لبنان ،در عربستان و تحت نظر روحانیان وهـابی
سنتی آموزش دیده بودند و از اهدا کنندگان شخصـی و خصوصـی سـعودی ،کمـک مـالی
دریافت میکردند .داعیاالسالم شهال ارتباط نزدیکی با بنباز داشت .بنباز کسی بود کـه
تحصیل صدها دانشجوی لبنانی و فلسطینی در دانشگاههای مـذهبی عربسـتان را ترتیـب
داد (از جملـه داعـی االسـالم الشـهال) .اسـالمگرایـان سـنی افراطـی از پـیش در اردوگـاه
عینالحله در حال شکوفایی و رشد بودند .به دنبال برکناری صدام به دست آمریکاییها در
 ،8557نئوسلفی ها بر ارسـال عواملشـان بـرای مبـارزه در عـراق تمرکـز کردنـد ،تـا رهبـری
عر  -جهادیهای شورشی را بـه عهـده بگیرنـد .شـرکت بسـیاری از اسـالمگرایـان سـنی
لبنانی در عـراق زمینـه را بـرای ایجـاد امنیـت در لبنـان همـوار کـرد؛ امنیتـی کـه سـلفی-
جهادیهای طرفدار تکفیر متعصبانه ابومصعب زرقاوی ،رهبر القاعده عـراق ،آن را تهدیـد
میکردند .در  8551اعضای مخالف اثبات االنصار و مجاهدان دینیـه ،جنـبش جدیـدی را
به وجود آوردند که خود را جندالشام مینامید؛ نامی که قبال پیروان زرقاوی به کار میبردند.
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بهعالوه جندالشام ،شیعه و مسیحی را کافر اعالم کرد.
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ترور حریری و فرصت جدید برای سلفیها
ترور نخستوزیر ساب  ،حریری در فوریه  ،8555منجر به یک سلسله وقایعی شده کـه
به سلفیها اجازه داد نقشـی جدیـد ایفـا کننـد .عقـبنشـینی نیروهـای سـوریه از لبنـان بـه
سلفیها اجازه شرکت و ورود در زندگی اجتمـاعی را داد؛ خصوصـا زمـانی کـه در انتخابـات
پارلمانی  ، 8555جامعه اکثریت اسمی ،بـا مشـکل مواجـه شـد .پیـروزی مربـوط بـه بسـیج
همگانی اهل سنت ،با تحریم انتخابـات از سـوی اهـل الجماعـة االسـالمیة و بسـیاری از

سیاستمداران اهل سنت صورت گرفت .بر اسا گزارشها ،سنیها به دیـدگاه سـلفیها
نزدیک شدند .القاعده از این وضعیت لبنان ،به عنوان زمینهای برای جذ نیروی انسـانی
و گــذرگاه اساســی نیروهــا ،بهــره جســت .همگرایــی و همســویی اساســی در تمــایالت و
گرایشهــای برجســته و عمــده و مشــارکت بــین ســنیهای معتــدل ،سـلفیها ،وهابیهــا،
نئوسلفیها و نئووهابیها و نفرت و خصومت آنها علیه شیعه ،حتی قویتر و بیشتر از زمان
درگیری حز الله و اسرا یل در  ، 8557رشد کرد .از این جریان به ا تال  21مار لبنـان
برای تقویت جامعه سنی ،پس از جنگ حز الله و اسرا یل ،تعبیر میشود .اسـالمگراهای
سیاسی در عمل منشعب شـدند ،اکثریـت آنهـا مشـتمل بـر رهبـران جماعـت (بـه رهبـری
َ
اقلیت منشعب از جماعـت (بـه رهبـری فتحـی
مولوی) حامی ا تال [ 21مار ] شدند و ِ
یاکــان) و جنــبش التوحیــد از محــور مخــالف حز اللــه حمایــت کردنــد .بنــابراین ،حمایــت
سلفی -وهابیها برای به دست گرفتن دولت ،از هر زمان دیگر بیشتر و شدیدتر شد و گـام
بلندی برای بسیجکردن گروههای نئوسلفی برداشته شد.
برای مثال ،شـکیر االبسـی میگویـد فـت االسـالم شـامل صـدها داوطلـب از لبنـان،
فلسطین ،اقلیتهای در خور توجهی از سعودی و شهروندانی از دیگر کشورهای اسـالمی
میشد .زمانی که فت االسالم عده زیادی از سربازان را قتل عام کرد ،ارتش لبنان اردوگـاه
نهـر البـارد را محاصـره و ویـران کـرد 1.حتـی زمـانی کـه دولـت ،بـه طـور ضـمنی تشـکیل
گروههای سنی مجاهد را توجیه کرد ،عربستان مجددا از وعاظ سلفی حمایت کرد تـا دم از
اتحاد دولت سنی تحت سلطه با مخالفان حز الله بزننـد .بـر اسـا صـحبت شـیخ عمـر
خبرگزاری ملی ،از  85عضو فت االسالم که در دادگاه نظامی  75می  8553محاکمه شدند 21 ،نفرشان قبال در لبنان حضـور
داشتند .از  85مجاهدی که پس از زخمیشدن دستگیر شده و در دست مقامات لبنانی بهبود یافتهاند ،طب گزارش سـفارت
سعودی 1 ،تن اهل عربستان سعودی بودند؛ روزنامه الحیاة  83می  8553مینویسد :اگرچه نیروهای لبنان در مـاه مـار در
کمپ گرفتار محاصرهای سخت و شدید شدند ،ولی شاهدان عینی از رسیدن محمولههای بزرگ اسلحه در اوایل ماه می خبـر
می دهند .مقامات آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد بعدها اذعان کردند که از این حجم عظیم نیرو و تجهیزات موجـود در
کمپ ،که از هم از دید بازرسان دولتی لبنان و هم از دید شبهنظامیان فلسطینی مرتبط با مقامات پنهـان مانـده بـود ،متعجـب
شدهاند.

وهابیت ،سلفیت و اسالم گرایی ،دشمن کیست؟

 .1این مسئله را بهوضو از طری مجاهدانی که در خشونتهای اخیر دستگیر یا کشته شـدهاند ،ت ییـد میشـود .بـه نقـل از
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بکری سلفی ،باید اجازه داد شیعه از سنی سبقت بگیـرد .هرچنـد ممکـن اسـت ایـن پاسـخ
وفادارانه ،ظاهرا ارزشی در جهت ایجاد اتحاد بین جوامع سنی به نظر برسد ،ایـن کـالم در
واقع جلوگیری از ایجاد پل ارتباطی ،و موایر با دیگر ادعاها اسـت .ازدیـاد گـروههـای سـنی
مسل و تحمل این گروهها از سوی دولتها ،باعث میشود شیعه کمتر به فکر خلع سال
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جدی باشد و راه دیگری برای او باقی نمیماند؛ همانگونـه کـه سـعودیها و آمریکاییهـا
بدان اعتقاد دارند.
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پژوهشنامهنقدوهابیت؛سراجمنیرسالپنجمشماره02زمستان 4931
صفحات414-404:

سلسله گزارشاهیی از آاثر اهل سنت رد نقد اف کار واهبیت ()11

لم
گزارشی از كتاب الشهاب الثاقب علی ا سترق ال کاذب
*

علمای دیوبند طا فهای از علمای شبهقاره هند هستند که بر مسلک جامعـه دارالعلـوم
دیوبند مشی میکنند .مسلک علمای این جامعه در فقه چنان اسـت کـه بنـا را بـر تقلیـد از
مذهب حنفی میگذارند ،در کالم پیرو مذهب اشعری و ماتریدی هسـتند و در طریقـت بـر
یکی از مسالک چشتیه ،نقشبندیه و سهروردیه .این رویه در آثار و افکار آنان بهوضو دیده
میشود ،اما آنچه در این نوشتار مهم است تعامـل آنـان بـا دیگـر مـذاهب فکـری ،بـهویژه
وهابیت ،است که به نظر میرسد در میان آنان وحدت رویه وجود نداشته و رفتارهای آنـان
همواره با ابهاماتی همراه بوده است.

1

برخی از آنان همچون محمد منظور نعمـانی ،کـه از اعضـای ت سیسـی «رابطـة العـالم
االسالمی» به شمار میرود ،وقتی متوجه میشـود کـه اخوانیهـا و مودودیهـا در سـط
وسیعی در مجامع علمی و سیاسی حرمین شریفین شرکت میکننـد و ایـن مسـئله موجـب
انزوای بیشـتر علمـای دیوبنـد شـده اسـت ،مـانع را در برخـی از معتقـدات علمـای دیوبنـد
میبیند .لذا راه آشتی و صلحی بین نجدیون و علمای دیوبند باز میکند تا مانع انزوای هـر
چه بیشتر آنان شود ،به طوری که بتوانند در کنار مکاتب دیگر در حجاز و حرمین نفوذ پیدا
* .پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشجوی دکتری مدرسی معار اسالمی دانشگاه تهران.
Meybodi60@chmail.ir
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کنند .بدینمنظور کتابی به نام شا امحمدا ناع دلب هرباآ یاهند سترناکیاعلمرئیاحاق
ت لیف میکند که به زبان عربی هم بـه نـامالعرخارتامکثفاساضادامحمادا اناع ادالب هارب
منتشر شده ،و تمامقد از محمد بن عبدالوها و حرکت او دفاع میکند.

0

در عین حال ،بخشی از علمای دیوبند راه سکوت در پیش گرفتند و در آثـار و نوشـتهها
و سخنرانیهای خود متعرض وهابیت نشدند.
اما گروه سو می از علمای دیوبند ،در برابر اندیشه وهابیت تقابل شـدیدی نشـان دادنـد؛
2

برخی از آنان محمد بن عبدالوها را از خوارج و برخی دیگر او را ظالم ،عاصـی ،فاسـ و
سفاک دانستند؛ عدهای هم او را جاهل و ابله خواندند و از او ،جماعـت و دعـوتش اعـالن
برا ت جستند و در ایـن بـاره آثـار و کتـب و رسـا لی بـه جـای گذاشـتند .مشـهورترین عـالم
دیوبندی ،که علیه محمد بن عبـدالوها شـدیدترین موضـع را اتخـاذ کـرد ،جنـا موالنـا
حسین احمد مدنی ،ملقب به شیخاالسالم بود 3.از دو کتابی که در میان دیوبندیان معرو
و مشهور است که علیه دعوت وهابیت نگاشته شده ،یکی از آنهـا کتاربالبشاهربالبثرقابا
علیالبمیتةقالبکرذب اثر شیخاالسالم حسین احمد مدنی است .گرچه این کتا در صدد
نقد اندیشههای احمدرضا خان بریلوی است اما بالتبع معتقـدات وهابیـت را نیـز نقـد کـرده
است.
شیخاالسالم حسین احمد مدنی در کتا دیگرش ،به نام نقشاحارت ،به هفت نمونـه
4

از اختالفات بین دیوبندیه و وهابیت اشاره میکند 5،در حالی که در کتربالبشاهربالبثرقابا
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 .2همان ،ص.58

 .3ابو المکرم بن عبد الجلیل ،لع ةالبشا امحمدا ناع دالب هربا انامیخدخهرا امیریضاهرافیاش هالبقریةالبهندخس ،ص.212

 .4نـک :.ســید طالـب الــرحمن ،لبدخ ندخاهاتیةاخفهااراعقرئادهر ،ص851؛ کتــا دیگـر لبمهنااداعلایالبمفنااد اثـر خلیــل احمــد
سهارنپوری ،استاد شیخاالسالم حسین احمد مدنی ،است که برخی از دیوبندیان معتقدند این کتا نیز از تصنیفات موالنا سید
حسین احمد مدنی است که به نام استادشان خلیل احمد سهانپوری به چاپ رسیده است؛ نک :.عبدالرحمن سربازی ،لعتدللا
لیامیلکالخ ند ،ص.287
 .5عبدالرحمن سربازی ،لعتدللالیامیلکالخ ند ،ص.281

علیالبمیتةقالبکرذب به  25اختال اشاره میکنـد و همگـی آنـان را تحـت بـابی بـه نـام
«بهتان ششم» میآورد .کتا لبشهربالبثرقب همچون دیگر اثر حسین احمد به نام نقاشا
حارت به زبان اردو ت لیف شده و هنوز ترجمـهای بـه فارسـی یـا عربـی از آن منتشـر نشـده
است .کتا لبشهربالبثرقبااز دو با تشکیل شده است؛ در بـا اول بـه  25اتهـام علیـه
مسلک دیوبندیه پاسـخ داده ،و در بـا دوم در قالـب  1فصـل بـه اتهامـات علیـه برخـی از
بزرگان دیوبند ،همچون رشید احمد گنگوهی و مال محمد قاسم نـانوتوی پاسـخ میدهـد.
مطالبی که در ذیل آورده شده ،فقط گزارشی از اتهـام ششـم از بـا اول اسـت .شـمارگان
صفحهای که در حین گزارش بدان اشاره شده بر اسـا چـاپ کتـا خانـه امدادیـه شـهر
دیوبند است .قبل از بیان گزارش ،بهتر است دربـاره شخصـیت موالنـا سـید حسـین احمـد
مدنی بیشتر بدانیم.
شیخاًسالم حسین احمد مدنی
جنا موالنا سید حسین احمد فی آبادی ،معرو به حسین احمد مـدنی ،از علمـای
حنفی شبهقاره هند است .او در شوال  2817ه.ق .در یکی از روستاهای بخـش «أنـاؤ» بـه
دنیا آمد .بعد از گذراندن درو مقدماتی در روستای خود ،در سیزدهسالگی بـرای تکمیـل
درو به جامعه دیوبند رفت .بعد از گذراندن هفت سال در این جامعه و اخـذ علـم حـدیث
نزد محمود حسن دیوبندی و رسیدن به درجه فقاهت عازم شهر گنگوه شد و با رشید احمد
گنگوهی در طریقت دست بیعت داد .او در سال  2727ه.ق .به همراه پدر و خانوادهاش به

درخواست برگشت به گنگوه کرد .بعد از اقامت دوساله در گنگـوه در سـال  2785ه.ق .بـه
حجاز برگشت و به تدریس علم حدیث و تفسیر و فقه مشوول شد تا اینکه انورشاه کشمیری
از شیخیت حدیث در دیوبند استعفا کرد و عازم شهر دابهیل هندوستان شد .همین مسـئله
باعــث شــد شــیخاالســالم در ســال  2717ه.ق .از حجــاز بــه دیوبنــد برگـردد و بــه عنــوان
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مدینه مهاجرت کرد .در آنجا نزد شیخ امداد الله مهاجرامکیابهره میبرد .حسین احمـد تـا
ســال  2722ه.ق .در مدینــه زنــدگی کــرد تــا اینک ـه شــیخ او ،رشــید احمــد گنگــوهی ،از او
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شیخالحدیث دارالعلوم دیوبند انتخا شود .او در دیوبند به تدریس علم حدیث مشوول شد
و مسلمانا ن را به تمسـک بـه دیـن و اتبـاع شـریعت و سـنن نبـوی و اصـال حـال دعـوت
میکـرد 1.موالنــا مـدنی از لحــاظ طریقتـی بــر طریقــه چشـتیه بــود .جایگـاه علمــی او نــزد
دیوبندیان به حدی است که او را شیخاالسالم میخوانند و از بزرگان مشایخ جماعت تبلیـغ
به شمار میآورند.

2

موًنا حسین احمد مدنی و دعوت محمد بن عبدالوهاب
جنا موالنا حسین احمد مدنی حدود  23سال ( 2777-2727ه.ق ).در مدینه زندگی
کرده است 3.لذا به دلیل قـر زمـانی و مکـانی آشـنایی بیشـتری بـا رفتارهـا و دیـدگاههای
محمد بن عبـدالوها و پیـروانش دارد .حسـین احمـد در بخـش آغـازین بهتـان ششـم از
لبشهربالبثرقب درباره محمد بن عبدالوها چنین میگوید:
محمد بن عبدالوها در اوایل قرن سیزدهم در منطقه نجد عر ظاهر شد .او افکار
باطل و عقاید فاسدی داشت .بسیاری از اهل سنت را به قتل رسـاند و بـا آنـان وارد جنـگ
شــد .امــوال مســلمانان را بــرای خــودش حــالل ،و کشــتار آنهــا را موجــب اجــر و ثــوا
میدانست .او اهالی حجاز ،بهویژه مردم مکه و مدینه ،را بسیار آزار و اذیت کرد بـه طـوری
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که بسیاری از مردم آن دیار از شدت آزار او پا به فرار گذاشتند .هزاران تن از مسـلمانان بـه
دست او و لشکریانش به شهادت رسیدند .لذا میتوان محمد بـن عبـدالوها را شخصـی
ظالم ،گنهکار ،فاس  ،سفاک و خونریز خوانـد .از همـینرو اسـت کـه مردمـان عـر  ،از
وهابیان کینه و با آنها دشمنی خاصی دارند که با یهود و نصارا ندارند ،و همه ایـن بوـ و
کینهها در نتیجه آزار و اذیتی است که به مردم آن دیار رساندهاند (ص.)18
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مؤلف کتا  ،بعد از بیان این مقدمـه ،بـه تفصـیل اختالفـات بـین مسـلک دیوبندیـه بـا
وهابیت را بیان میکند که بهاجمال آنها را میآوریم:
 .1حسنی طالبی ،عبد الحی ،نزهسالبخ لطةا ا هجسالبمیرمعا لبن لظة ،ج ،2ص.2827- 2821
 .2تویجری ،حمود بن عبد الله ،لبق لالب لاغافیالبتحذخةامناجمرعسالبت لاغ ،ص.31

 .3نعمانی ،محمد منظور ،لعرخرتامکثفساضدالبشا امحمدا ناع دالب هرب ،ص.73

 .1تکفیر مسلمانان
َ
اولین فرقی کـه مصـنف کتـا آن را بیـان میکنـد مسـئله تکفیـر مسـلمانان از سـوی
وهابیان است .طب بیان نویسنده ،محمد بن عبدالوها معتقد اسـت تمـام اهـل عـالم و
مسلمانان بالد عر کافر و مشرکاند و کشتن ،جنگ ،مقاتله و سرقت اموال آنـان نـهتنها
جایز ،بلکه واجب است (ص .)17او در ادامه بـه مسـلک علمـای دیوبنـد اشـاره میکنـد و
میگوید آنان در مسئله تکفیـر مسـلمانان احتیـاط فـراوان بـه خـرج میدهنـد ،حـال آنکـه
وهابیان چنین احتیاطی در کار خود ندارند و مسلمانان را صـرفا بـا شـبههای وهمـی کـافر
اعالم کرده ،حکم استحاله دم و مال را بر آنان اجرا میکنند (ص.)11
 .2حیات پیامبر اکرم  در عالم برزخ
موالنا مدنی در این باره معتقد اسـت محمـد بـن عبـدالوها و پیـروانش اعتقـاد دارنـد
حیات انبیا فقط در مدتی بوده است که در عـالم دنیـا زیسـتهاند ،امـا بعـد از وفاتشـان ایـن
حضرات با عامه مؤمنان در مرگ مساویاند و به جز حیـات برزخـی کـه عامـه مـردم دارنـد
حیات دیگری ندارند .برخی از وهابیان معتقدند گرچه اجساد انبیا سالم است ولی هیچگونه
ارتبــاطی بــا اجسادشــان ندارنــد ،و حتــی از برخــی دیگــر از وهابیــان دربــاره حیــات پیــامبر
اکرم  حر هایی شنیده میشود که سزاوار بازگوکردن نیسـت ،در حـالی کـه بزرگـان
دیوبند در این مسئله با وهابیت مخالفت کلی دارند .حضرت شیخ نانوتوی با نگاشتن کتا
آباحارت و همچنین رشید احمد گنگوهی در کتا هدلخسالبشاایسا ایساربسالبحاج و دیگـر

بین اندیشه وهابیت با اهل سنت یاد کرد (ص.)15
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آثارش حیات پیامبر اکرم  در عالم دنیا بعد از ممات را به اثبات رساندهاند .این مسئله
و همچنین مسئله سفر برای زیارت از جمله مسا لی است که میتوان از آن به عنوان فارق
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ّ
 .3شد رحال و سفر برای زیارت قبر پیامبر اکرم 
مصنف ،فارق سوم اندیشه دیوبندیه با وهابیت را مسئله سـفر بـرای زیـارت قبـر پیـامبر
اکرم  میداند ،به طوری که وهابیان معتقدند زیارت پیامبر اکرم  ،حضـور نـزد
ضری مطهر و مشاهده روضه مطهره بدعت ،و سفر با این نیت حرام است .آنهـا هنگـامی
که وارد مسجد نبوی  میشوند سالم و صلواتی بر صاحب نبوت نمیفرستند و حتـی
توجهی به روضه مطهره نمیکنند (ص ،)15اما اکابر دیوبند در این مسئله از هـر ناحیـه بـا
این طا فه باغیه مخالفاند و دا ما برای زیارت حضرت سفر میکننـد (ص .)17بـه عقیـده
علمای دیوبند ،سفر برای زیارت رسول اکرم  نهتنها جایز است بلکه آن را از مصادی
عبادت میشمرند .این عمل نزد آنان از مستحبات برتر و از سنن مؤکده به شمار میآید بـه
طوری که قریب به وجو است .به عقیده علمای دیوبنـد ،احادیـث واردشـده در ایـن بـا
همگی مقبول است و صالحیت عمل دارد و برخال نظر وهابیان ،نیازی نیست مسـافری
که به مدینه منوره میرود نیت مسجد نبوی  را داشته باشد بلکه میتواند فقـط نیـت
زیارت قبر مطهر را بکند (ص.)17
 .4توسل به حضرات انبیای عظام  و اولیای کرام
حسین احمد ،در این بخش ،ابتدا معتقدات علمای دیوبنـد را بیـان میکنـد و میگویـد
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آنان دا ما به اولیای کرام و انبیای عظام  متوسـل میشـوند و پیـروان خـود را بـه ایـن
عمل ترغیب میکنند (ص ،)57به طـوری کـه جنـا رشـید احمـد گنگـوهی دا مـا ارشـاد
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میکرد که مریدانش به اولیـای طـرق تصـو  ،همچـون طریقـه چشـتیه ،توسـل جوینـد و
همواره در توسل آنان را به ذکر چنین مضـامینی «بریسر سر ثنا و سوالنرا یرالن» دعـوت
میکرد (ص ،)53امـا در مقابـل وهابیـان نجـدی ایـن عمـل را حـرام و عملـی شـرکآمیـز
میخوانند .آنـان توسـل بـه انبیـا را جـایز نمیداننـد ،چـه رسـد بـه اولیـای الهـی (ص.)57
وهابیها از توسل به کلمه «برق یالن» شدیدا کراهت دارند و اجازه چنین مـد و ثنـا ی را
نمیدهند (ص.)53

 .5استغاثه و ندای به «یا رسول الله »
در این مسئله شیخاالسالم حسین احمد مدنی معتقد است وهابیت ندای به رسـولالله
 را مطلقا منع میکنند  ،اما بزرگان دیوبند در این مسئله قا ل به تفصـیل هسـتند ،بـه
طوری که اگر کسی ندای به «یا رسولالله» دهد ولـی قصـد معنـای آن را نداشـته باشـد و
مانند لفظ «یا أباه ،یا أماه» گفته شود که در هنگام شدا د و سختی میگویند ،هیچ اشکالی
ندارد .همچنین ،اگر کسی این لفظ را به دلیل غلبه محبت و شدت عش بیان کرده باشـد
باز هم جایز است .نیز اگر کسی معتقد باشد خداوند به فضل و کرمش این ندا را به رسـول
خدا  میرساند باز هم از نظر علمای دیوبند استعمال ایـن لفـظ هـیچ اشـکالی نـدارد
(ص.)75
 .6درخواست شفاعت از پیامبر اکرم 
مؤلــف در ایــن بــاره معتقــد اســت وهابیــان در مس ـئله شــفاعت هــزاران ت ویــل دارنــد و
چیزهایی از خود میبافند که به انکار شفاعت میانجامد ،در حالی که بزرگان ما اعتقاد بـه
شفاعت حضرت رسول اکرم  دارند (ص .)13علمای دیوبند نهتنهـا اقسـام پـنجگانـه
شفاعت را کـه در کتـب متکلمـان ذکـر شـده اسـت بـر حضـرت رسـول اکـرم  ثابـت
میدانند ،بلکه زا ران حضرت نبوی  را به درخواست حاجت نـزد قبـر ایشـان ترغیـب
میکنند (ص.)73
 .0تبرک به آثار پیامبر اکرم 
موالنا مدنی در این باره میگوید اگـر کسـی احـواالت جنـا رشـید احمـد گنگـوهی را

نبوی نگهداری میشد .هنگامی که خدام حرم نبوی  به زیارت ایـن اشـیای متبـرک
میرفتند ،ایشان با خدام همراه میشد و صندوق را با دستان خود میگشود و این قطعه را
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مشاهده کرده باشد بیشک محبت پیامبر اکرم  و تعظیم ایشان را بهوضو میبیند.
مثال از جمله اشیا ی که بدان تبرک جسته میشد قطعه غال سبزرنگی بود که در حجـره
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از غال خارج میکرد و بر چشمانش میمالید .بعد آن را میبوسید و بر چشـمان دیگـران
میگذاشت تا متبرک شوند (ص .)58در حکایتی دیگر نقل شده است که برخی از دوستان
شیخ گنگوهی مقداری از روغـن زیتـون سـوختهشـده در حجـره نبـوی  را بـر جنـا
موالنا میفرستادند و ایشان از شدت محبتـی کـه بـه پیـامبر  داشـتند ایـن روغـن را
میخوردند (ص ،)57حال آنکـه وهابیـان چنـین اعمـالی را جـایز نمیداننـد و آن را کفـر و
شرک و بدعت میخوانند (ص.)51
 .8اسائه ادب به شأن حضرت رسول اکرم 
جنا شیخاالسالم مدنی درباره اعتقاد وهابیان راجع بـه شـ ن صـاحب رسـالت چنـین
گزارش میدهد که آنان کلمات بسـیار زشـت و وقیحـی در شـ ن حضـرت بیـان میدارنـد.
همچنین ،خود را همانند شخصیت حضرت رسول اکرم  میدانند و اعترا به هـیچ
فضیلتی برای حضرت ندارند مگر فضیلتی که برای ایام دعـوت ایشـان بـوده و بـس .آنـان
میگویند حضرت هیچ حقی بر ما نداشته و برای ما بعد از وفاتش هیچ فایدهای نـدارد .لـذا
قا ل به حرام بودن توسل به دعای حضرت بعد از وفاتشان هستند ،به طوری که از یکـی از
بزرگان آنان شنیده شده که گفته است عصای ما از قبر حضرت نبـی  نـافعتر اسـت.
چون مـا بـا عصـایمان سـگان را پراکنـده مـیکنیم ولـی ایـن قبـر چنـین اثـری هـم نـدارد
(ص.)13
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 .9سالم و صلوات بر پیامبر اکرم 
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جنا حسین احمد معتقد است وهابیان کثرت سالم و صلوات بر پیامبر اکرم  و
قرا ت کتا لالئلالبخاةلت ،قصیده برده ،قصیده همزیه و امثال آن را قبـی دانسـتهاند و
برخی از ابیات قصیده برده همچـون « یا أشیف الخلق سا لری ألروذ برک سرواد عیرث حلرو
الرا ث العمرل» را از شـرکیات میخواننـد ،امـا در مقابـل مشـایخ دیوبندیـه قرا ـت لالئالا

لبخاةلت را اجازه دادهانـد و پیـروان خـود را بـه صـلوات و سـالم هـر چـه بیشـتر بـر پیـامبر
اکرم ترغیب میکنند (ص.)77
 .17برگزاری جشن میالد پیامبر اکرم 
مؤلف درباره این مسئله چنین گزارش میدهد که وهابیـان معتقدنـد نفـس ذکـر مولـد
رسول اکرم  قبی است ،و از مصادی بدعت شمرده میشود .به همین ترتیـب ذکـر
اولیای کرام را زشت و قبی میشمارند ،اما بزرگان دیوبند نفس ذکر مولد شریف و برگزاری
چنین مجالسی را مندو و موجب برکت میدانند (ص.)73
 .11علم غیب برای حضرت پیامبر اکرم 
جنا موالنا حسین احمد مدنی اعتقاد وهابیت را در این مسئله چنین بیان میدارد که
وهابیان معتقدند پیامبر اکرم  هیچ نصیبی از علوم اسرار حقـه و امثـال آن نداشـته و
فقط علم به احکام شریعت داشته است ،حال آن که بزرگان دیوبندیه درباره علم پیامبر اکـرم
 نهتنها مع تقدند حضرت عالم به علم احکـام ،شـریعت و تمـام اسـرار کا نـات اسـت،
بلکه در این منزلت به حدی رسیده است که هـیچ یـک از خال ـ نتوانسـتهاند بـدان نا ـل
شوند .حضرت رسول اکرم  دارای باالترین منزلت بعـد از خداونـد متعـال در علـوم و
دیگر کماالت است (ص.)73
 .12اشتغال به تصوف و امور باطنی
طب بیان حسین احمد ،وهابیت اشتوال باطنی و اعمال صـوفیانه همچـون مراقبـت،

تصو شدیدا کراهت دارند و این مطلب بر کسی که به سرزمین نجد مسافرت داشته باشد
بهوضو روشن است .اما در مقابل علمای دیوبندیه بر یکی از طری صوفیه مشی کردهاند
و عالمت ظاهری آنان ریاضت و مداومت بر فکر و ذکر است (ص.)51

گزارشی از کتاب الشهاب الثاقب ...
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 .13تقلید از ائمه اربعه
وهابیت تقلید از امام معین را شرک در رسالت میدانند .لذا در ش ن ا مه چهارگانه اهل
سنت و مقلدان آنان کلمـات واهـی و زشـتی بـه کـار میگیرنـد (ص .)78وهابیـان ادعـای
حنبلیبودن دارند ولی در تمامی مسا ل به فقه احمد پایبند نیستند ،اما بزرگان دیوبنـد در
فقه و اصول مقلد ابوحنیفه هستند و تقلید از ا مه اربعه را بـر خـود واجـب میداننـد .شـیخ
نانوتوی در بطرئفاقرسماه و شیخ گنگوهی در س الالبةشرل به این مطلب تصری کردهانـد
(ص.)77
 .14تأویل در باب صفات خبری
مسا ل دیگری هم وجود دارد که وهابیت در آنها با اهل سنت مخالفانـد ،از جملـه در
مسئلهای همچون استواء برای باریتعالی اثبات جهت و استواء ظـاهری میکننـد کـه بـه
جسمانیت و نیز ترتب دیگر آثار حدوث بر باریتعالی میانجامد ،در حالی که بزرگان دیوبند
در مثل این آیات و احادیث یا همانند سلف خود دربـاره ایـن صـفات توقـف میکننـد تـا بـه
تجسیم و حدوث بر باریتعالی منجر نشود ،یا اینکه مانند خلف اینگونه صفات را بـه وجـه
صحیحی ت ویل میبرند (ص.)71
 .15استعمال دخانیات و تنباکو
حسین احمد در این باره چنین آورده است که وهابیان استعمال دخانیـات را از گناهـان

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

بسیار بزرگ برشمردهاند  ،حال چه به صورت سیگار و چـه بـه صـورت قلیـان ،بـا استنشـاق
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همراه باشد یا بدون آن ،ولی علمـای دیوبنـد ایـن عمـل را خـال اولـی و مکـروه تنزیهـی
میدانند (ص.)77

منابع
 .1ابو المکرم بن عبد الجلیل ،دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب بین مؤیدیها و معارضیها فی شبه
القارة الهندیة ،ریاض :دار السالم للنشر والتوزیع ،پا اول 1211 ،ق.
 .1تویجری ،حمود بن عبد الله ،القول البلیغ فی التحذیر من جماعنة التبلینغ ،ریااض :دار الرامیعی
للنشر والتوزیع ،پا اول 1212 ،ق.
 .3حسنی طالبی ،عبد الحی ،االعالم بمن فی تاریخ الهند من اسعالم الملمی بنن (نزهنة الخنواطر و
بهجة الملام والنواظر) ،بیروت :دار ابن حزم ،پا اول 1214 ،ق.
 .2الرحمن ،سید طالب ،الدیوبندیه تعریفها عقا دها ،ریاض :دار الرمیعی للنشر والتوزیع ،پاا اول،
 1219ق.
 .5ساربازی ،عباادالرحمن ،اعتنندال در ملننلو دیوبننند ،بااه کوشااش :محمااد ساالیم نزاد ،مشاهد :نشاار
جاودان ،پا اول 1392 ،ش.
 .1مدنی ،حسین احمد ،الشهاب الثاقب علنی الملنترق الکناذب ،دیوبناد :نشار کتابثاناه امدادیاه،
بیتا.
 .7نعمانی ،محمد مناور ،دعایات مکثفة ضد الشیخ محمد بن عبد الوهاب ،لکهنو :مکتباة الفر اان،
 1244ق.
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پژوهشنامهنقدوهابیت؛سراجمنیرسالپنجمشماره02زمستان 4931
صفحات409-490:


گزارش مقاهل :رافضه از ابن سبا ات دجال
*
**

مقدمه
داب نام نشریه ای است منتسب به داعش که ماهانه به زبان انگلیسی منتشر میشود
و تاکنون  23شماره از آن منتشر شـده اسـت .شـماره ی سـیزدهم ایـن مجلـه بـه شـیعه و
اتهاماتی که داعش علیه شیعه مطر کـرده اختصـاص یافتـه اسـت .آنچـه پـیش رو داریـد
بررسی و نقد یکی از مقاالتی است که در این شـماره منتشـر شـده 1و تهمتهـایی را علیـه
شیعه مطر کرده است .نویسنده در این مقاله میکوشد با اسـتناد بـه ادلـهای کـه بارهـا و
بارها علما و بزرگان شیعه و اهـل سـنت ،نادرسـتی آنهـا را اثبـات کردهانـد هـم شـیعه را بـه
یهودیان منتسب کند و آنها را فرقهای ساخته و پرداختهی یهود نشان دهد؛ و هم ثابت کند
شیعه فرقهای مرتد است و باید احکام مرتدان بر آنها جاری شود؛ مـثال اینکـه توبهشـان در
مجازات مرگ ت ثیری ندارد ،یا اینکه خونشان مبا است و نباید در کشتن آنها درنگ کـرد.
در این نوشتار ضمن گزارشی از این مقاله بهاجمال آن را بررسی و نقد میکنیم.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مرکز تخصصی شیعه شناسی.
** پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم دانشگاه تهران.
1 .The rafidah from Ibn saba to the Dajjal. Pages 32-45

شباهت شیعه با یهود
در ابتدای مقاله به ذکر نمونههایی می پردازد که از نظر نویسنده ،وجـوه شـباهت میـان
شیعیان و یهودیان تلقی شده و همین مسئله را دلیلی بر یهودیبودن مبنای شـیعه اعـالم
میکند .از جمله:
 . 2یهودیان معتقدند فقط کسی که از نسل داوود  باشد صالحیت فرمانروایی دارد.
شیعه هم میگوید فقط کسی که از نسل علی  باشد شایسته ی امامت است.
 .8یهود فقط زمانی که مسی جلودار باشد و شمشیری بهشتی به دست داشـته باشـد،
جهاد را الزم میداند .شیعه نیز فقط زمانی که حضـرت مهـدی  جلـودار باشـد جهـاد را
مناسب میداند.
 . 7یهودیان تورات را تحریف کردند و شیعیان قرآن را.
 .1یهود به جای سالم بر مؤمنان میگوید مرگ بر شما و رافضیها هـم ایـن عبـارت را
به کار میبرند (یعنی به جای سالم علیکم میگویند سام علیکم).
 .5یهود مال غیریهودی را بر خود حالل میداند ،رافضیها هم چنین اعتقادی دارند.
 .7یهودیان خون تمامی مسلمانان را حـالل میداننـد ،رافضـیها هـم بـه ایـن مسـئله
معتقدند.
.3هم یهودیها و هم رافضیان از جبر یل متنفرند.

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

 . 2اشخاصی مثل پـولس یهـودی کـه مسـیحی شـد و از بزرگـان مسـیحیت بـه شـمار
می آمد ،فقط با هد تحریف این دین وارد آن شد ،رافضه هم هـدفی جـز تحریـف اسـالم
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نداشتهاند و اصال بنای اسالمشان بر همین بوده است.
قبل از بررسی این قسمت از کالم نویسنده مقاله ،به چند نکته کلی میپردازیم:
الف .تهمتهایی که در این بخش ذکر شده ،تهمتهایی است که ابنتیمیه در منهارجا
لبینس به شیعه زده است و مؤلف مقاله نیز به دلیل پیروی از ابن تیمیه و نه از سر تحقیـ و
تفحص همان حر های او را تکرار کرده است .هـر چنـد ایـن تهمتهـا احتیـاج بـه پاسـخ
ندارد؛ زیرا هر کس که با شیعیان معاشرت داشـته باشـد یـا آثـار و کتـب شـیعه را مطالعـه و

پیگیــری کنــد ،بــه ســخیف و بیاســا بودن ایــن حر هــا پــی خواهــد بــرد ،امــا بــرای
وضو بخشیدن بیشتر به بیاسا بودن آنها بررسی و نقد مختصری خواهیم داشت.
ب .مرجع تحقی درباره هر اعتقادی کتا های آن مذهب است کـه در ابعـاد مختلـف
نوشته شده و می توان با مراجعه به آنها ،وجود یا عدم آن عقیده را از البـهالی آن کتا هـا
استخراج کرد .مؤلف این مقاله نیز بایـد بـا مراجعـه بـه کتـب شـیعه ،عقایـد آنهـا را بررسـی
میکرد .اگر چنین کاری انجام میداد ،بـه ایـن نتیجـه میرسـید کـه هـیچ سـندی دال بـر
وجود چنین اعتقاداتی در میان شیعیان وجود ندارد.
ج .این تهمتهای ابنتیمیه را بارها علمای شـیعه در آثـار ذیـل پاسـخ دادهانـد کـه بـه
برخی از آنها اشاره میکنیم:
نتامااه ،ترجمـه :اکبـر ترابـی
 علی آل محسـن ،پاةلساتایالمرمااهال اتهمتاهاریال اشهرضایی ،تهران :انتشارات مشعر ،پژوهشکده حج و زیارت ،چـاپ اول2718 ،ش215 ،
ص.
 محمد جواد شری ،شایها اتهمتاهریاناری ل ،ترجمـه :محمدرضـا عطـایی ،مشـهد:موسسه آستان قد رضوی ،چاپ هشتم2727 ،ش.
 عبدالحسـین امینــی ،نظااةةافاایاکتااربامنهارجالبیاانسالبن خااس بــه کوشــش :احمــدالکنانی ،تهران :نشر مشعر ،بیتا.
 محمدصادق درگاهی ،گفتریاصرلق:اپژ هشیالیاآخانا هر ات ،تهران :نشر تنزیـل،چاپ اول2715 ،ش.

ما نیز ضمن پاسخدادن به برخی از این تهمتها ،مطالعه درباره پاسـخهای تفصـیلیتر
را به آثار معرفیشده ارجاع میدهیم.
 .1بررسی دلیل اول :از دیدگاه شیعیان ،فقـط فرزنـدان علـی  شایسـتگی امامـت و
خالفت پیامبر  را دارند .این مسـئله بـه اسـتناد روایـات متـواتر و صـحیحه موجـود در

گزارش مقاله :رافضه از ابن سبا تا دجال

ناشهاریا هاةآ گانا هر اات ،بـه اهتمـام :آرزو
 عالمه حـا ری مازنـدرانی سـمنانی ،ابخشی ،تهران :راه نیکان ،چاپ اول2721 ،ش.
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جوامع روایـی و تفسـیری فـریقین واضـ اسـت .همچنـین ،علمـای امامیـه در کتا هـای
کالمی خود با براهین قوی و واض آن را ثابت کردهاند .اینگونه افراد فقط وقتی میتوانند
ادعاهای خود را ثابت کنند که منکر احادیثی شوند که در کتب روایی و تفسیری آنان آمـده
است.
 .8در پاسخ به این تهمت «جهادنکردن شیعه مگر به همراهـی امـام مهـدی  »نیـز
باید گفت از نگاه شیعه امامیه ،دو نوع جهاد مطر است :یکی جهاد دفاعی که به واسطه
آن از کیان و اسا

اسالم دفاع می کنند و وجو این جهاد مشروط به اذن امـام معصـوم

نیست ،بلکه در زمان غیبت امام زمان  نیز بر همه مسلمانان ،اعم از مرد و زن ،واجـب
است .جهاد دیگـر ،بـرای دعـوت بـه اسـالم و گسـترش قلمـرو اسـالمی اسـت .در چنـین
جهادی ،دیدگاه مشهور فقها این است که اذن امام معصوم یـا نایـب خـاص او الزم اسـت.
اما برخی دیگر از علمای شیعه ایـن شـرط را الزم نمیداننـد؛ از جملـه ایـن افـراد در میـان
فقهای پیشین شیعه شیخ مفید 1،شیخ ابوالصال حلبـی 2،و سـالر بـن عبـدالعزیز 3اسـتاد
ابوالصال حلبی را می توان نام برد که هر سه اتفاق نظر دارنـد کـه وجـود امـام معصـوم در
دعوت به جهاد ابتدایی شرط نیست .از علمای معاصر نیز عالمانی چـون آیتاللـه العظمـی
خویی 4،آیتالله العظمی خامنـهای 5،آیـت اللـه سـید محمدحسـین فضـلالله 6،آیـت اللـه
محمد مؤمن قمی 7و آیت الله محمدمهدی آصفی 8را میتـوان نـام بـرد کـه وجـو جهـاد
ابتدایی را مشروط به اذن امام معصوم یا نایب خاص او نمیدانند.
 .1مفید ،محمد بن محمد ،لبمقنیه ،با امر به معرو  ،ص.55
سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

 .2حلبی ،ابوالصال  ،کرفی ،ص.887
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 .3ابن زهره ،حمزه ابن علی ،لبج لمعالبفقهاه ،ص.772

 .4خویی ،سید ابوالقاسم ،منهرجالبصربحان ،ص.777- 777

 .5خامنهای ،سید علی ،یسربسالج سالالستفترئرت ،سؤال .2512
 .6فضلالله ،سید محمد حسین ،کتربالبجهرل ،ص.271
 .7مؤمن قمی ،محمد ،کلمرتاسدخدة ،ص.757
 .8آصفی ،محمدمهدی ،لبجهرل ،ص.32- 72

 .7در پاسخ به تهمت «تحریف قرآن به دست شیعیان» نیز باید گفت:
الف .اجماع مسلمانان بر این است کـه قـرآن تحریـف نشـده اسـت .کلمـات و عبـارات
بزرگان علمای امامیه از گذشته تاکنون بر تحریفنشدن قرآن تصری دارد.
 .آن قرآنی که ادعا می کنید شیعه تحریف کرده کجـا اسـت؟ اگـر چنـین اسـت یـک
1

نسخه از قرآن تحریفشده را بیاورید که دستکم یک کلمه ،یک آیه ،یا یـک سـورهاش بـا
قرآنهای دیگر تفا وت داشته باشد .لذا شیعه نه قرآن را تحریف کرده و نه قا ل به تحریـف
قرآن است.
 .1درباره این تهمت مؤلف ،که شیعیان جان و مال دیگـران را مبـا میداننـد ،چنـین
پاسخ میدهیم که این کالم دقیقا خال ضرورت مذهب شیعه امامیـه اسـت؛ زیـرا فتـوای
علمای این مذهب ،بر حرمت جان و مال و آبروی هر انسانی است که زبـان بـه شـهادتین
گشوده باشد ،مگر کسانی که بـه سـببی از اسـالم خـارج باشـند؛ ماننـد خـوارج ،غالیـان و
ناصبیان که احکام کفار بر آنها جاری میشود .به نمونه ای از عبارات فقهای امامیه در این
موضوع اشاره میکنیم .شیخ صدوق در کتا فتوایی هدلخس مینویسد« :اسالم با اقرار بـه
ً
شهادتین ثابت میشود .بنابراین کسی که بگوید «اشُث ان ال الک اال اللک و اشُث ان سرمثا
سو اللک» مال و جانش محفوظ ،و حسابش با خدا است» 2.عالوه بر آن ،شـیعه امامیـه،
غیبت هیچ مسلمانی را جایز نمیداند 1،چگونه ممکن است جان و مال مسلمانان را مبـا
بشمارد؟ لذا شیعیان هرگز مال مخالف را مبا ندانستهاند ،بلکه این وهابیـان بودهانـد کـه
مال و جان دیگر مسلمانان را بر خود حالل میشمرده اند ،که شاهد بر ایـن مطلـب حادثـه

قتل و غارت شیعیان در کربال 4و اهل سنت در شهر طا ف 0است.
باره نک:به کتا نجارزادگان ،فت الله اسامسالبقةآنامنالبتحةخف.
 .2صدوق ،محمد بن علی ،لبهدلخس ،ص .53- 52

 .3حلی ،ابن مطهر ،نهرخسالالحکرم ،ج ،2ص827؛ بحرانی ،یوسف ،لبحدلئقالبنرضةة ،ج ،22ص.215

 .4عثمان بن عبدالله بشر از مورخان وهابی مینویسد« :وآنچه در قبه و غیر قبه را دیدند برداشتند و ضریحی که بـر روی قبـر
قرار داشت و جنسش از زمرد و یاقوت و جواهر بود را اخذ کردند و هر چه در شهر دیدند از اموال و سال و لبا

و فرش و
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 . 1برای مطالعه بیشتر درباره اجماع و اقوال علمای شیعه و اهل سنت راجع به مسئله تحریف قـرآن و دیـدگاه فـریقین در ایـن
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 .5در نقد «تنفر شیعیان از جبر یل» باید گفت :الف .با وجود تکنولوژی و گسترش آن،
کتا های اعتقادی شیعه در دستر همگان است و با رجوع به آنها میتـوان فهمیـد کـه
در هیچ کتابی ،چنین مطلبی یافت نمی شود و هیچ یک از امامیه با جبر یل  کـه امـین
وحی الهی است ،دشمنی نمیورزد و او را در رساندن وحـی مرتکـب اشـتباه نمیدانـد؛ .
شیعه ،اعتقاد به نبوت حضـرت محمـد بـن عبداللـه  را رکنـی از ارکـان دیـن اسـالم
می داند و عالوه بر آن تشهد به شهادتین را از واجبات نماز محسو میکند که در صورت
ترک عمدی آن ،موجب بطالن نماز می شود؛ ج .شیعه ،جمیع مال که ،از جمله جبر یل ،را

معصوم میداند 2.عالوه بر آن ،شیعیان هم در گفتار و هم در نوشتار جبر یل را با احتـرام و
تعظیم یاد میکنند 3.از سوی دیگر ،اذان در سرزمینهای شیعه از م ذنـهها و همچنـین در
رسانههای شیعه پخش می شود و شیعیان در آن به رسالت خـاتم انبیـا محمـد بـن عبداللـه
 بهصراحت شهادت می دهند .لذا دادن این نسبت به شیعیان که بـه جبر یـل بوـ
دارند کذ مح است.
 .7اینکه مؤلف ،اسالمآوردن شیعیان را بـه قصـد ضـربهزدن بـه دیـن و دشـمنی بـا آن
معرفی می کند ،مطلبی است که بطالنش بر هر انسـان فرهیختـه و عـاقلی روشـن اسـت؛
زیرا :الف .از درون قلب افراد ،بـه غیـر از دانـای غیبهـا ،یعنـی خداونـد ،هـیچکس آ گـاه
نیســت؛  .8خداونــد از بیایمانشــمردن کســانی کــه مســلماناند و شــهادتین را بــه زبــان
میآورند ،نهی میکند و
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ِ
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طال و نقره و کتب گرانقیمت و غیره را تصاحب کردند به قدری که قابل شمارش نیست» ،ابنبشر ،عثمان بن عبدالله ،عن لنا
لبمجدافیاتریخ البنجد ،ج ،2ص 853و .852
 .1پاشا ،ایو صبری ،تریخ ا هر ارن ،ترجمه علی اکبر مهدی پور ،ص.52
 .2صــدوق ،محمــد بــن علــی ،لعتقاارللت ،ص17؛ مفیــد ،محمــد بــن محمــد ،ل لئاالالبمقاارالت ،ص32؛ فــی

کاشــانی،

محمدمحسن ،تفیاةاصرفی ،ج ،7ص 257؛ طباطبایی ،محمدحسین ،لبمازلنافیاتفیاةالبقةآن ،ج ،28ص.872
 . 3بــرای نمونــه نــک :.کتــب تفســیری از قبیــل :طبرســی ،فضــل بــن حســن ،مجمااعالب ااارن ،ج ،2ص781؛ طباطبــایی،
محمدحسین ،لبمازلنافیاتفیاةالبقةآن ،ج ،25ص.727

ب

الحعیک ِ ننالا ن بَیک﴾؛ « 1و به خاطر اینکه متاع ناپایدار دنیا [و غنایمی] به دست آورید ،به کسـی کـه
اظهار صل و اسالم میکند ،نگویید مسلمان نیستی».

وقتی چنین کسانی را نمیتوان غیرمؤمن شـمرد ،چگونـه میتـوان بـه کسـانی کـه بـر
فطرت اسالم زادهاند و شعا ر آن را به پا میدارنـد و حاللـش را حـالل ،و حـرامش را حـرام
میشمارند ،اتهام کفر و بی دینی زد؟ این کار برخال دستور خداوند در قرآن کریم و سـنت
و سیره پیامبر اکرم  است.
انتساب شیعه به ابنسبأ
مطلب دیگری که در این مقالـه بـه دروغ بـه شـیعیان نسـبت داد شـده بحـث انتسـا
شیعیان به ابنسب است .نویسنده میگوید شیعیان در عقاید خود دنبالهرو ابنسـب یهـودی
هستند که اولین کسی بود که افکار و عقاید بدعتگونه را در دین وارد کرد .قتـل عثمـان و
ایجاد تفرقه در صفو مسلمانان ،کار ابنسب بود .همچنین ،پایهریزی برای به وجود آمدن
فرقه خوارج ،در واقع ناشی از عقاید ابنسب است.
نویسنده تمام اعتقادات شیعه راجـع بـه خالفـت بالفصـل علـی بـن ابـی طالـب  و
دیدگاه آنها در با برخی صحابه را به ابنسب منسو میکند .بنابراین ،نتیجه میگیرد که
اولین پایهگذار «رف » ابنسب است.
در نقد این انتسا باید گفت:
 .2آیا پذیرفتنی است که فردی یهودیتبار ،در زمان خالفـت عثمـان ،اسـالم بیـاورد و

یهودیتبار قد علم نکند؟
 .8دقت در بررسی زنـدگی خلیفـه سـوم ایـن نکتـه را ثابـت میکنـد کـه او در خـاموش
نمودن مخالفین حکومت با قدرت تمام وارد می شد .آیا صحی است با داشتن استانداران
 .1سوره نساء ( :)1آیه .11
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بزرگانی از صحابه و تابعان را فریب دهد و گروهی را به مدینه بیاورد تا بـر خلیفـه بشـورند و
آنان نیز بریزنـد و خلیفـه را در خانـه اش بـه قتـل برسـانند و کسـی هـم در مقابـل ایـن فـرد
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اموی و سرکو شدید معترضین ،چنین مرد یهودیتبـاری در اسـتانهای عـراق ،مصـر و
شــام بگــردد و بتوانــد جمعــی را بــرای شــورش آمــاده کنــد ،ولــی خلیفــه وقــت و یــاوران او
عکسالعملی نشان ندهند؟!
 .7از آن شگفت آورتر اینکه بزرگانی از صحابه و تابعان فریب این یهودیتبار را خورده و
دنبالهرو او شده باشند.
عالوه بر آن ،تمامی اعتقادات شیعه برگرفته از دستورهای خداوند و پیامبر اکرم 
و اهل بیت آن حضرت بوده که در زمـان خـود آن حضـرت عـدهای از صـحابه بـه «شـیعه
علی» شهرت داشتند و حضرت رسول آنها را شیعه علی نامیده است.

1

معنای «رفض»
در با معنای «رف » هم می گوید دلیـل اینکـه علمـای اسـالم ایـن فرقـه را رافضـی
خوانده اند این است که این فرقه خالفت سه خلیفه اول را نمیپذیرند .همچنین ،این فرقـه
حاضر به پذیرش سنت صحابه و حتی قرآن نشده اند؛ و نام شیعه را هم به دلیل اینکـه ایـن
فرقه خود را پیرو علی بن ابی طالب  میدانستند ،بر خود برگزیدند.
جالب اینکه درباره ا مه اهل بیت  اینگونه اعترا میکند که تمامی آنهـا از افـراد
برجسته زمان خود در زهد و تقوا بودند ،ولی در ادامه مدعی میشود که رافضـیها اینهـا را
به خود منتسب کردند ولی آنها عقایدشان مثل رافضیها نبود.
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نویسنده درباره امام عصر سه نکته متذکر میشود .2 :به اذعان برخی از علمـای اهـل
سنت ،امام عسکری  اصـال هـیچ فرزنـدی نداشـته اسـت؛  .8بـر فـرض اینکـه ایشـان
فرزندی هم داشته است ،چگونه میشود تاکنون ،یعنی قریب به  2855سـال ،زنـده مانـده
 .1سیوطی ،عبدالرحمن ابن ابوبکر ،لبدیالبمنث ی ،ج ،7ص 732؛ ابن حجر هیتمی ،احمد ابن محمد ،ص لعقالبمحةقس ،ج،8
ص177؛ ابن اثیر ،مبارک بن محمد ،لبنهرخسافیاغةخبالبحدخثا لألثة ج ،1ص.521

باشد؛  . 7اگر طب مبنای شیعه اعتقاد به ایشان واجب است ،باید در کتا و سنت اثری از
این قضیه وجود داشته باشد در حالی که نیست.
در نقد این بخش از کالم مؤلف میگوییم:
الف .در کتب روایی شیعه روایات فراوانی وجود دارد دال بر آنکه امـام حسـن عسـکری
 دارای فرزند بوده اند .تعداد این روایات به قدری است که بـه حـد تـواتر رسـیده اسـت.
عالوه بر آن ،دهها نقل و سند معتبر از علما و بزرگـان اهـل سـنت در خصـوص تولـد امـام

1

زمان  ،با اسم ،رسـم و مشخصـات وجـود دارد ،از جملـه نقلهـایی از :عالمـه محمـد
عبدالر و المناوی 2،ابنخلدون 3،شمسالدین الذهبی 4،عزالـدین علـی بـن محمـد ابـن
اثیر ،صاحب کتا لبکرملافیالبتریخ  5،المبارک بن محمد الجزری االثیر ،صاحب کتـا
لبنهرخسافیاغةخبالبحدخث  6علی بن الحسین المسعودی ،صاحب کتـا ماة جالباذهبا ا
میرلنالبج هة 7،خیرالدین زرکلی.
 .درباره طول عمر حضرت نیز باید گفـت :اینکـه قریـب بـه  2855سـال زنـده مانـده
8

باشد ،چه اشکالی دارد؟ مگر انسانها را در این دنیا چه کسی نگه میدارد؟ کسـی غیـر از
خداوند؟ آیا خداوندی که در دنیای بعد ،انسانها را برای ابد زنده نگه میدارد یا در بهشـت
یا در جهنم (خالدین فیها ابدا) قدرت آن را ندارد که در دنیا یک نفـر را ده هـزار سـال زنـده
نگه دارد؟ برای خدا چه فرقی می کند که در این دنیا کسی را طوالنی زنـده نگـه دارد یـا در
 . 1برای مطالعه و آگاهی کامل از این روایات نک :.کتب روایی نظیر کرفی (کتا الحجة ،با االشـارة والـنص الـی صـاحب
الدار  و با فی تسمیة من رءاه) و همچنین حریالالن لی (کتا الویبة).
 .2المناوی ،محمد عبدالر و  ،فاضالبقدخةاشةحاجرمعالبصغاة ،ج ،7ص.831
 .4ذهبی ،شمس الدین ،ساةالعامالبن اء ،ج ،27ص.288- 221

 .5ابن اثیر ،عزالدین علی بن محمد ،لبکرملافیالبتریخ  ،ج ،3ص.831

 .6الجرزی االثیـر ،المبـارک بـن محمـد ،لبنهرخاسافایاغةخابالبحادخث ،ج ،2ص815 ،85؛ ج ،8ص727 ،785 ،238؛ ج،1
ص77؛ ج ،5ص.851
 .7المسعودی ،علی بن الحسین ،مة جالبذهبا امیرلنالبج هة ،ج ،1ص.228
 .8زرکلی ،خیرالدین،الالعام ،ج ،7ص.25
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آن دنیا .برای قدرت خداوند این دنیا و آن دنیا فرقی ندارد .لذا خداونـد میخواهـد کسـی را
زنده نگه دارد .حیات و ممـات دسـت خداونـد اسـت .بـرای قـدرت خداونـد هـیچ مشـکلی
نیست .عالوه بر این ،ما معتقدیم حضرت عیسـی  زنـده اسـت .اکنـون  8521سـال از
عمر حضرت عیسی  میگذرد .خدایی که حضرت عیسی  را بیش از دو هزار سـال
زنده نگه داشته است اگر بخواهد امام زمان  را نیز که از والدتشان تقریبـا  2218سـال
گذشته است ،زنده نگه میدارد .در داستان حضرت یونس  در قـرآن کـریم میخـوانیم
که اگر یونس  از تسبی کنندگان نبود ،او را در شکم ماهی تا قیامـت نگـه میداشـتیم؛
ع
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دارد کسی را تا قیامت هم زنده نگه دارد.
ج .کتا هــای روایــی از قبیــلالبمصاانف عبددلرزاقر اکتاارب لبفااتن نعــیم بــن حمــاد

المروزی ،لبمصنف ابی شیبة ،میند احمد بن حنبل سنن ربنماجه سنن ربودرود سنن
ترمذی ،لبمیتدی اعلیالبصحاحان حاکم نیشابوری و  ...هر کدام در بـا یـا فصـلی بـه
روایات راجع به حضرت مهدی  پرداختهاند.

حکم رافضیان
نویسنده در قسمتی از مقاله به ذکر اقوال برخی از اشخاص درباره رافضیان میپـردازد
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 احمد بن یونس میگوید من از قربانی یهود میخورم ولـی از رافضـه نـه .چـون آنهـامرتدند (به نقل از لبصریمالبمنکی ابنتیمیه).
 ابنتیمیه می گوید کسی که صحابه را پس از پیامبر مرتد بداند یا اکثـر آنهـا را فاسـبخواند ،و فقط تعداد انگشت شماری را استثنا کند ،در تکفیر او نبایـد تردیـد داشـت .چـون
این مخالفت با ستایشهایی است که در جاهای مختلف قرآن در خصوص صحابه صورت
 .1سوره صافات ( :)73آیه .211- 217

گرفته است .این به معنای آن است که اشخاصـی کـه انتقالدهنـده کتـا و سـنت بودنـد
کافر و فاس بودند .چه کسی در کفر اینها شک میکند؟ اصال تکفیر اینها واجب است.
در انتهــای ایــن بخــش هــم میگویــد تکفیــر روافـ از ضــروریات دیــن اســت .چــون
رافضیها اولین نسل اسالم را کافر و فاس می دانند ،و این بدان معنا است که اولین نسل
این امت بدترین آنها است.
در نقد این بخش از مقاله باید گفت :شیعیان هرگز همه صحابه پیامبر را مرتـد ،فاسـ
یا کافر نمی دانند بلکه به عدالت همه صحابه اعتقادی ندارند و بر اسا آیات قـرآن بـرای
صحابه درجاتی قا لاند و همه را در یک رده نمیدانند ،اما در روایاتی که آمده است« :ا تث
الیا بعث سو اللک اال نالث» ،ارتداد به معنای لوـوی اسـت نـه اصـطال فقهـی؛ یعنـی
طب عقیده شیعه ،غالب صحابه بعد از رحلت حضـرت رسـول  از آن عهـدی کـه بـا
علی  در روز غدیر بسته بودند ،برگشتند .شاهد آنکه این ارتداد به معنای فقهـی نیسـت
این است که اهل بیت  ،بهویژه علی  با آنها معاشرت و داد و ستد میکرد و شرکت
در نمازهای آنها ،ازدواج با آنها و  ...را روا می داشت .اگر ارتداد فقهـی بـود ایـن امـور جـایز
نبود .عالوه بر این ،مضمون همین روایت در صحاح بخاری نیز وجود دارد.
بخاری از ابوهریره نقل میکند که پیامبر اکرم  میفرماید :مـن ،فـردای قیامـت
در کنار حوض میآیم و تعدادی از صحابه میخواهند نزد من بیایند ،ولـی آنهـا را از طـر
حوض به سوی دیگری برمیگردانند .میگویم :اینها را کجا میبرید؟ میگوینـد :بـه خـدا
قسم! اینها را به سمت آتش جهنم میبریم .عرضه میکنم :مگر آنها چه کردهاند؟ خطا

بازیگوشی که معموال از گله جدا میشوند و مشوول بازیگوشی هستند و سرگردان میشوند
َ ْ
و این نشان ِقلت و کمی تعداد آنها است).
 .1البخاری الجعفی ،محمد بن إسماعیل أبو عبدالله ،صحاحا خریی ،ج 2ص.282
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می آید :درست است که اصحا تو هستند ،ولی بعد از تو مرتد شدند و بدعتها گذاشتند و
به دوران جاهلیت برگشتند .سپس گروه دیگری را اینگونه به سمت آتـش میبرنـد و  ،...و
از اینها هیچکس از آتش نجات پیدا نمیکند ،مگر به اندازه َه َمل نعم( 1کنایه از چهارپایان
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اصول و اعمال کفرآمیز رافضه
نویسنده مقاله می آورد :دالیل تکفیر رافضیان متعدد است .برخی دالیل مهمتـر چنـین
است:
 .2مشهورترین قبرپرستها رافضیها هستند و اصوال عقایـد قبرپرسـتی کـه در برخـی
اهل سنت رسوخ کرده در اثر احادیث جعلی است که شیعیان در این با ساختهاند .آنها از
مردگان درخواست شفاعت دارند .اگر فقط این دلیل برای کفر آنها وجود داشت کافی بود.
پاسخ :متاسفانه نویسنده علت شرک و کفر بودن طلب شفاعت از پیامبر و اولیاء
الهی را پس از مرگ ذکر نکرده است ،اما در نقد این مطلب باید گفت که اوال شما نیز هیچ
نص صریحی مبنی بر عدم جواز شرک بودن طلب شفاعت از مردگان نداریـد .و عـالوه بـر
آن ادله نیز بر جواز این کاز از آیات قرآن و سیره و رفتار صحابه وجو دارد ،از آیات قـرآن بـه

ع َّ د ب ب ع ع
بد د
آیه  71سوره نساء اکتفا می نماییم که خداوند در این آیه میفرماید  :ع ل بونأَّننإ نظل دموانأنف عسْ بٌّن
ً
د د ع
ع
ع ع َّ ً
ع د ع ع بعبع
د
ع ع ب
اس عَ بغ عف عرن دَل دٌّن َّ
ً1؛ اگر آنان هنگامی که به خودشان
اهللن ابکن عرح ن
الرسولنل عو عج ان
کء كنفکسَغف در اناهللن
ج

ظلم کردند نزد تو آیند پس از خداوند طلب بخشایش کنند ورسـول خـدا هـم بـراي ایشـان
طلب بخشایش کند به تحقی خداوند را توبه پذیر وبخشنده خواهند یافت.

رفتن به نزد رسول خدا  براي طلب بخشایش در این آیه عام است ؛ شامل حیات
ایشان و بعد از مرگ ظاهري مي شـود و اتفاقـا صـحابه و همچنـین علمـاي شـیعه و اهـل

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

سنت نیز همین برداشت را از این آیه شریفه کردهاند ،.به عنوان نمونه نووي شار صحی
مسلم در بحث زیارت رسـول خـدا  مـي نویسـد :سـپس بـه جایگـاه اولیـه در مقابـل
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صورت رسول خـدا  بـاز گشـته وبـه وي توسـل کنـد در حـ خـودش و از وي طلـب
شفاعت در نزد خدا بنماید.
از بهترین کلمات آنچه است که ماوردي وقاضي ابو الطیب ودیگر اصحا ما از عتبي
نقل کرده وآن را نیکو شمرده اندکه گفت  :نزد قبر رسول خدا  بودم کـه بیابـانگردي
آمد وگفت سالم بر تو اي رسول خدا  .از خداوند شنیدم (کالم خدا در قرآن) که اگر ایشان
 .1سوره نساء  ،آیه .71

وقتي به خودشان ظلم کردند نزد تو آیند پس از خداوند طلب بخشایش کننـد ورسـول خـدا
هم براي ایشان طلب بخشایش کند به تحقی خداوند را توبه پذیر وبخشنده خواهند یافت
 .ومن به نزد تو آمدم واز گناه خود طلب بخشش کرده و تو را شفیع نزد پروردگارم قـرار مـي
دهم .سپس این شعر را خواند که اي بهترین کسي که دربهترین جایگاه دفـن شـده اسـت
که ازبوي خوش آنجاهمه جابوي خوش گرفته است .جانم فداي قبـري کـه تـو سـاکن آن
هستي که در آن اسوه کامل در عفـت وجـود وکـرم مـدفون اسـت ،سـپس بازگشـت  .پـس
چشمانم سنگین شده در خوا رسول گرامي اسالم  را دیـدم پـس فرمودنـد کـه اي
عتبي به سراغ اعرابي برو و به او بشارت بده که خداوند گناهان او را آمرزید.

1

با مروری بر تاریخ صحابه پی میبریم که برخی از صحابه بعد از وفات پیـامبر  از
او درخواست شفاعت کردهاند .ابن عبا میگویدَ :لما َی َی َغ َأس ی ْالم ْرءسی َه  س ْ
ره َت ْغ ِلر ِل
ِِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ 2
ْ
َّالی ِبيِّ  ا ِ :ب ِأبي أ ْن َت َو أسيج اذن ْینا ِع ْی َث َ ِّب َك َو َاج َعلیا ِسه ِبالك .؛چـون امیرمؤمنـان
 از غســل دادن پیــامبر فــارغ شــد گفــت :پــدر و مــادرم بــه فــدای تــو! مــا را نــزد
پروردگارت یاد کن و هیچ گاه ما را فراموش ننما.
َ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ ََ
َ َّ َ َ
اللک جاا أبوبکی ِسه سلا و و ٌ علي
و همچنین روایت شده که:لما تویيَ سو ِ
ً
ً ْ
َی ْوتکج َو َن َش ٌَ َع ْه َو ْجُک َو َ َّب َلک َو ا َ  :ب َأبي ْان َت َو أسري ط ْب َ
رت َح را َو َس تراج َو اذن ْینرا ِع ْی َرث
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
َ َ 3
بك ؛ چون رسول خدا  وفات کرد ابوبکر از سلع آمد و از مرگ حضرت مطلـع شـد و
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 .1ثم یرجع إلي موقفه الول قبالة وجه رسول الله صلي الله علیه وسلم ویتوسل به في ح نفسه ویستشفع به إلي ربه سـبحانه
وتعالي ومن أحسن ما یقول ما حکاه الماوردي والقاضي أبو الطیب وسا ر أصحابنا عن العتبي مستحسنین له قال کنـت جالسـا
عند قبر رسول الله صلي الله علیه وسلم فجاء أعرابي فقال السـالم علیـ یـا رسـول اللـه سـمعت اللـه یقـول ولـو أنهـم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستوفروا الله واستوفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما وقد جئت مستوفرا من ذنبـي مستشـفعا بـ
إلي ربي ثم أنش یقول ،یا خیر من دفنت بالقاع أعظمه فطا من طیبهن القـاع واالکـم ،نفسـي الفـداء لقبـر أنـت سـاکنه فیـه
العفا وفیه الجود والکرم ثم انصر فحملتني عیناي فرأیت النبـي صـلي اللـه علیـه وسـلم فـي النـوم فقـال یـا عتبـي الحـ
االعرابي فبشره بان الله تعالي قد غفر له .لبمجم ع  -محیي الدین النووي  -ج  - 2ص 831
 .2نهجالب اغه ،خطبه 215؛ میندالحمد228 ،؛ ساةرال ناهشرم ،ج  ،1ص 201؛ لنیربالالشةلا ،ج  ،0ص .570
 .3لبیاةةالبحل اس ،ج  ،1ص .192

211

پارچه از صورت حضرت کنار زد و او را بوسید و عرض کرد :پدر و مادرم به فـدای تـو! پـاك
زندگی کردی و پاك از دنیا رحلت فرمودی ،ما را نزد پروردگارت یاد کن.
 .8شیعیان از اکثر صحابه متنفرند و آنها را لعن میکنند و معتقد به کفـر و فسـ اکثـر
آنها هستند؛ مسئله ای که مخالف آیات متعـددی از قـرآن و احادیـث متـواتر اسـت ،کـه در
ش ن صحابه آمده است .این به معنای انکار آیات خدا و پیامبر او است .چـون ویژگیهـای
صحابه را ،که خدا و رسولش ذکر کردهاند ،انکـار میکننـد .ایـن بـه معنـای ویرانـی مبـانی
اصلی اسالم ،یعنی آیات و احادیث ،است .چون در درجه اول کسانی این آیات و روایـات را
دریافت کردهاند که جز عده اندکی ،همه مرتد و فاس بوده اند .بنابراین ،دیگر به این منابع
اعتمادی نیست .به همین دلیل اکثر شیعیان ،به جز کسـانی کـه تقیـه میکننـد ،معتقدنـد
آیات قرآن حذ و نیز اصال شده و اصال برخی آیـات را صـحابه سـاختهاند و قـرآن اهـل
سنت ناصحی و ناقص است.
پاسخ :دیدگاه شیعیان درباره صحابه را توضی دادیم ،اما درباره اعتقاد شـیعه راجـع بـه
حذ آیات و ناصحی دانستن قرآن اهل سنت باید بگوییم که اینها همه تهمتهایی اسـت
که به شیعه زده میشود و اال چنان که گذشت شیعه هرگز قا ـل بـه تحریـف قـرآن نبـوده و
نیست و قرآن اهل سنت با قرآن شیعه هیچ تفاوتی نـدارد .و اگـر چنـین اعتقـادی داشـتند
حتما ،قرآن صحی را برای پیروان خود معرفی ،و از آن استفاده میکردند.

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

 .7رافضه عایشه را طعن ،و در عفت او تردید کرده است ،در حالی کـه آیـات  22تـا 87
سوره نور او را از عمل منافی عفت مبرا کرده است .وقتـی انکـار حتـی یـک حـر از قـرآن
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موجب کفر است ،انکار بیش از  25آیه چه حکمی دارد؟
پاسخ :این نیز دروغی بیش نیست .زیرا اوال در قـرآن نـامی از همسـران پیـامبر 
نیامده و قرآن نفرموده که این تهمتها به چه کسی زده شده است ،بلکه قـرآن میفرمایـد
این نسبتی که مطر شده ،افک و دروغ بوده است .ما هم میگوییم آنچـه قـرآن فرمـوده
دروغ است ،یقینا دروغ است و به هر کسی این نسبت داده شـده ،دروغ بـوده و شـیعه ایـن
نسبت را به هیچ کدام از همسران پیامبر  نداده و نمیدهـد و در عفـت هـیچ یـک از

آنها تردید نمی کند .این تهمت ،خود نسبت ناروایی است که به شیعه زده میشود .هنگامی
که خداوند در قرآن بر عفت و پاکدامنی آن فرد (خواه همسـر پیـامبر  باشـد یـا کـس
دیگری) صحه گذاشته و از او دفاع می کند ،نـه شـیعه بلکـه هـیچ گـروه دیگـری نیـز حـ
مخالفت با آیات قرآن را ندارد.
لذا آلوسی ،صاحب تفسیر ی حالبمیرنی ،از دروغبودن نسبتی که به شیعه دادهانـد پـرده
برداشته و معتقد است به شیعیان این نسبت داده شده که به عایشه اتهام فحشـا میزننـد،
حال آنکه شیعیان بهشدت چنین تهمتی را انکـار میکننـد و در هـیچ کتـابی از کتا هـای
موث شیعه اثری از این اتهام به فحشـا وجـود نـدارد ،حتـی شـیعه نسـبت عفـت نداشـتن
عا شه را بعد از وفات آن حضرت را نیز انکار میکند:
و نلب للش ع ُف عائش ضی اللک تعالی عیُا بما بیأ،ا اللک تعرالی سیرک
و ،ل ییکیون ذلک أشث اإلنکا و ل س یی نتبُل المعو عل ُا عیرث،ل عر ه
سیک و ال أنی أصالج و نُلک ییکیون سا نلب إل ُل سه القو بو و ذلک سیُا
1
بعث ویاتک صلی اللک عل ک و سلل و ل س لک أیضا یی نتبُل ع ه و ال أنی.
آلوسی در جای دیگری مینویسد« :آنچه درباره همسـر پیـامبر اکـرم  بـه شـیعه
نسبت داده می شود کذ مح

بـوده و قابـل اعتمـاد نیسـت ،اگرچـه ایـن مطلـب شـایع

است»؛ «و سا ییلب للش ع سما یخالٌ ذلک یی حق س ث األنب اا صلی اللک تعرالی عل رک و
سلل نُب عل ُل یال تعو عل ک و إن نان شائعا».
 .1رافضیان با تعصب فراوان امامان دوازده گانه خود را دوست دارند و برخی از آنها را از
2

اغلب انبیا باالتر میدانند ،و صفاتی درباره آنها می گویند که برازنده خداوند است .مثل علم
کرد .محمد بن عبدالوها می گوید هر کس غیرنبی را برتر از او یا مساوی او بدانـد ،کـافر
است .و بر این مسئله ادعای اجماع از سوی علما شده است.
 .1آلوسی ،محمود بن عبدالله ،ی حالبمیرنیافیاتفیاةالبقةآنالبیظام ،ج ،1ص.722

 .2همان ،ج ،21ص.753
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غیب ،یا اینکه امامان میتوانند قرآن را فسخ کنند و اینکه باید به طور کامل از آنها اطاعت
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پاستتخ :الــف) تعصــبی کــه در دوستداشــتن امامــان دوازدهگانــه وجــود دارد ناشــی از
ع ع ً َّ
ع د
د
سفارش خداوند بر این دوستی در آیه قلنَلنأ عسئلکٌّ عنمل ِیهنأجرا ِنإَلناْلع عاو ََّ ع ِنِف دنالقاریب و سـفارش

رسول خدا  به محبت به اهل بیتش است.
) چه کسی گفته است علم غیب فقط مخصوص خدا است ،حال آنکه در سوره جن

به این مسئله اشاره شده است که خداوند از میان پیامبرانش ،هر پیامبری را که بخواهـد و
ع ع ب
ع د بع
اکمنالغیابنفاَنیِ ِْ دارن
به هر میزانی که صال بداند از غیب مختص به خود ،آ گاه میکنـد :م
ِ
ِ
ع ع ع

ع

عا

ع ع
ً
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آلیةنل
بنا بر باورهای کالمی شیعه ،از نیازمندیهای شخص امام ،آ گاهی کامل بـه شـریعتی

است که او قرار است حافظ و پاسدار آن از تحریف و مفسر ابهامهای آن باشد .اگـر امـام،
چنین آ گاهی و علمی نداشته باشد غرض خداوند از قراردادن این منصب ،به عنوان مبین
و حافظ شریعت ،نق میشـود .بنـابراین ،الزم اسـت امـام بـه آنچـه بـرای تبیـین دیـن و
حفاظت آن از تحریف نیاز دارد ،آ گاهی کامل داشته باشد 3.از آنجا که آ گاهی به این امـور
با جامعیت و گستردگیاش و با توجه به ضعفهای انسـان ،بـه صـورت عـادی غیـرممکن
است ،الزم است پاره ای از این علـوم ،از طریـ غیرمرسـوم و فرابشـری بـه او برسـد 4.لـذا
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صر اعتق اد به چیزی برای امامان خـود کـه انبیـا نیـز آن را دارنـد ،منجـر بـه کفـر شـیعه
نمیشود ،اما اعتقاد به اینکه «امامان میتوانند قرآن را فسخ کنند» کذ محـ اسـت و
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 .1عالم به غیب او است .پس جز او کسی غیب نمیداند .چون او کسی را بر غیب خود مسلط نمیکند .مگر کسی از رسوالن
را که شایسته و مرضی این کار بداند؛ سوره جن ( :)38آیه .83- 87
 .2و شما را از آنچه میخورید و در خانههایتان ذخیره میکنید خبر میدهم .مسلما در این [معجـزات] بـرای شـما اگـر مـؤمن
باشید عبرت است؛ سوره آل عمران ( :)7آیه .11
 .3مفید ،محمد بن محمد ،ل لئلالبمقرالت ،ص.73
 .4شریف مرتضی ،لبشرفیافیالالمرمس ،ج ،8ص.853- 852

شیعه چنین اعتقادی ندارد و اطاعت کامل از آنها نیز به دلیل معصـومبودن آنهـا و اطـالق
ع
ع د
ع
ع
ب ب ب
عا د
ع
دستور خداوند در قرآن در آیه أط دیْوا عا ع
کٌّ 0است.
بن
ناهللن ع أ ِط دیْوا
نالرسولن أ َلناْلمر ِنمن
ِ
ِ
ِ
رافضه از نگاه مدعیان جهاد
نویسندهی مقاله در ادامه می نویسـد :ادعـای کسـانی کـه مـدعی جهادنـد (همچـون
القاعده ،طالبان و  )...و سعی دارند رافضیان را فرقهای جاهل معرفی کننـد ،بـر دو شـبهه
عمده استوار است:
 .2مدعیان جهاد از این ادعا برای محافظت از شـیعیان در برابـر تکفیـر و جنـگ علیـه
آنان استفاده میکنند .اگر مجاهدین با بمبگذاریهای عظیم به همسایگان شـیعه عـراق
حمله کنند ،این مدعیان جهاد بر آنها گریه میکنند و به مـا (داعشـی هـا) میگوینـد شـما
جاهالن را کشتید ،حال آنکه باید اول با آنها اتمام حجت میکردید.
این مسئله بارها پاسخ داده شده است .به طور خالصه ،اگـر کسـی کـه مـدعی اسـالم
است هر چیزی غیر از خدا یا شخصی غیرخدا را در کنار خدا بپرستد ،یا به طور کلی بندگی
خدا را رها کند ،دیگر مسلمان نیست .اسالم فقط به عبادت خدا نظر دارد ،و هـیچ عبـادت
و اطاعتی غیر از خدا ارزشی ندارد .اسالم فقط ادعا نیست ،حر و عمل بـا هـم اسـت .در
غیر این صورت چه تفاوتی اسـت میـان مسـیحیان یـا یهودیـانی کـه فقـط در زبـان و اسـم
مسیحی یا یهودی اند و هیچ عملی از اعمالشان را انجام نمیدهند ،با مسلمانانی کـه مثـل
آنها بیشترین اعمال خود را ترک کردهاند و فقط به اسم مسلماناند.

نخست اینکه ،آنها میپندارند عنوان «شـیعه» عـامتر از رافضـه اسـت ،و شـیعه شـامل
کسانی هم میشود که علی  را بـر ابـابکر و عمـر برتـری میدهنـد و در عـین حـال بـه
خالفـت و صــحابه بودن ایشـان اعتقــاد دارنــد .پاسـخ مــا ایـن اســت کــه ایـن امــری اســت
 .1سوره نساء ( :)1آیه .51
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 .8دلیل دیگری که برخی علما از تکفیر تمامی رافضه سـر بـاز میزننـد ،بـر یـک یـا دو
مؤلفه استوار است:
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منسوخشده؛ و در دوره معاصر نیز زیدیه به دست رواف گمراه شدهاند .آنها پس از اینکـه
در عبادت قبرها از رافضیها تقلید کردند ،اکنون صحابه را نیز لعن میکنند.
دوم اینکه ،آنها به قول علمای دیگر اشاره دارند کـه از تکفیـر شـیعه سـر بـاز میزدنـد.
پاسخ این است که اگر این علما وجود داشته باشند و اگر این دیدگاهها صحی باشد ،چنـد
دلیل در خصوص آن محتمل است؛ یکی اینکـه شـرایط زمـان آنهـا بـه گونـهای بـوده کـه
شیعیان تقیه شدید داشتهاند و اینهـا از آن غافـل مانده انـد؛ دیگـر اینکـه آنهـا تحـت فشـار
حکومتهای اسالمی بوده اند و فرصت ابراز خیلی از این اعمال را نداشتهاند ،تا ایـن علمـا
بدان واقف شوند و بر اسا آن قضاوت کنند .چنانکه در زمان صفویه این فرصت دست
داد و اینها به بدترین شکل این عقاید را ابراز کردند.
بنابراین ،با وجود کتا ها و فتاوای فراوانی که در این زمینـه وجـود دارد دیگـر ادعـای
جهل از سوی ایشان پذیرفته نیست ،و آنها باید پـیش از اینکـه زمـان مرگشـان (بـه دسـت
مجاهدان) برسد ،از این قضایا مطلع شوند و از کفر برگردند.
انحرافات مدعیان جهاد
در این بخش نویسنده به اختالفات خود با سایر گروههـای جهـادی در تکفیـر شـیعیان
اشاره ،و دیدگاه ایشان را نقد میکند.
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ایمـن الظـواهری میگویــد شـیعیان دوازدهامــامی جاهـل هســتند ،و مبتـدع محســو
می شوند ولی کافر نیستند ،زیرا عقاید اشتباه خود مبنی بر لعن صـ حابه و تکفیـر و تفسـی
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آنها را از احادیث یا اقوال علمای خود گرفتهاند .چون می پنداشتند کـه ایـن افکـار و عقایـد
صحی است ،در حالی کـه صـحی نبـوده اسـت .ظـواهری در نامـهای کـه بـه ابومصـعب
زرقاوی مینویسد از مواضع او در قبال شـیعیان انتقـاد میکنـد و میگویـد :بـر فـرض کـه
رهب ران شیعه را باید کشت ،چرا به عوام شیعه حمله میکنی؟ حال آنکه قبل از آن باید آنها
را دعوت کنـی و در خصـوص عقیـده آنهـا روشـنگری داشـته باشـی .چـون آنهـا بـه دلیـل
جهلشان معذورند .کدام یک از خلفا پیش از این چنین کردند که تمامی شیعیان را بکشند؟

آیا شما میخواهید تمام شی عیان عراق را از دم تیغ بگذرانید ،در حالی که ما و ایران دشـمن
مشترکی داریم به نام آمریکا که هر دو برای ضربه زدن به آن به یکـدیگر احتیـاج داریـم ،و
هد اصلی ما آمریکا است.
پاسخ نویسنده مقاله مذکور به الظواهری این است که در زمان خلفای راشدین ،امویان
و عباسیان هیچ زمانی شیعه این گونه ظهور و بروز نداشت ،ضمن اینکـه تقیـه هـم در کـار
بود .لذا این حساسیت علیه آنها نبود که اگر می بود آنها هم تصمیم به قلع و قمـع روافـ
میگرفتند.
پرسشی انتقادی که در اینجا مطر می شود این است که :مالک کفر شیعه از دیـدگاه
شما چیست؟ اگر مالک شما رفتن شیعیان به زیارت قبور و طلب شفاعت از آنها است کـه
این مالک هم در خلفای راشدین ،امویان ،عباسیان و  ...بوده اسـت و ربطـی بـه ظهـور و
بروز شیعه ندارد ،اما واقعیت این است که از دیدگاه شما تکفیریها مالک برای کفر شیعه،
گسترش و ظهور و بروز آن است؛ چیزی که قبال این طور نبوده ،و شاهد بر این مطلب نیـز
اینکه قتل و کشتار شیعیان در عراق نیز بعد از روی کار آمدن دولت شیعه در عـراق شـکل
گرفت.
منهج ظواهری در قبال رافضه
نویسنده برای ت یید کالم خود در نقد دیدگاه ظواهری به کالم ابومصعب زرقاوی اشـاره
میکند ،که در نامه سرگشادهای ب ه ایمن الظواهری آن را بیان کرده است .زرقـاوی در ایـن

مطلع شوند .او اصرار دارد که شیعه دشمن اول و خطرناکتر از آمریکا است و اهـل سـنت
باید پیش از هر چیز به فکر دفع ایـن خطـر باشـند .دسـتورالعملی کـه او میدهـد ردکـردن
پیشنهاد وحدت شیعیان از سوی اهل سنت ،و آمادگی برای جنگ با آنها است .آن هم بـه
چند دلیل:

گزارش مقاله :رافضه از ابن سبا تا دجال

نامه به ظواهری درباره تعامل با شیعیان ،و اینکه او شیعیان را کافر نمیداند ،انتقاد کرده و
امثال ظواهری را اشخاص سادهلوحی میداند که در خوا اند و نمیخواهند از خطر شیعه
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 .2با وجود خطرناکبودن آمریکا شیعیان از آنهـا خطرناکترنـد .زیـرا شـیعیان از قبـل،
جنگ خاموش و پنهان علیه اهل سنت را اعالم کردهاند.
 .8آنها با آمریکاییها در مقابل مجاهـدان متحـد شـدهاند و در یـک خـط میجنگنـد و
حاضرند قربانی شوند تا جهاد و مجاهدین را به طور کامل از بین ببرند.
 .7جنگ ما علیه شیعیان باعث برانگیختن عزم و اراده امت در جنگ مقابل رافضـیان
خواهد شد.
در نقد این بخش از مقاله نیز باید گفت زرقاوی هیچ دلیل شرعی بر کفر شـیعه مطـر
نمیکنــد و فقــط بــه توهمــاتی نظیــر خطرنــاکتربودن شــیعه و متحدشــدن شــیعیان بــا
آمریکایی ها پرداخته است .پرسشی که باید در اینجا از نویسنده مقاله به عنـوان عضـوی از
داعش پرسید این است که امروزه بـرای هـیچ کـس پنهـان نیسـت کـه گروهـای تکفیـری
همچون داعش ،از حمایت و پشتیبانی آمریکاییها برخوردارند .لذا نویسنده هیچ دلیلی بـر
کفر شیعه مطر نمیکند.
رافضه مرتدند یا کافر اصلی؟
نویسنده مقاله در ادامه می نویسد :برخی از جاهالن ممکن است اینگونه تصور کننـد
که تعبیر «مرتد» که به شیعیان و رافضیان اطالق میشود ،الزمهاش این اسـت کـه اینهـا
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قبال مسلمان واقعی بوده اند؛ در این صورت تکفیر آنها تکفیر مسلمان خواهد بود ،که شرع
به شدت آن را نهی کرده است .اما ح این است کـه ایـن مبنـای علمـای اسـالم در طـول
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قرنها بوده که فرق منحر را اینگونه خطـا میکردنـد ،اعـم از باطنیهـا ،نصـیریها،
اسماعیلیها و رافضیان .اما اینکه چرا علما از تعبیر «ارتـداد» اسـتفاده میکردنـد ،از آن رو
است که اسالم اینها مثل منافقان است ،یعنی لوازم اسالم را ،که ایمان و اعتقاد باشد ،بـه
همراه ندارد ،بلکه فقط تلفظی زبانی است یا مثل اسالمآوردن شخصی یهودی است که به
شوخی شهادتین را به زبان بیاورد .چنین کسی هرگز مسلمان نمیشود .اسالم رواف

هم

از این با است .لذا اینها هرگز مسلمان واقعی نیستند که تکفیرشان تکفیر مسلمان باشد؛
و تعبیر «مرتد» هم به دلیل همان شهادتین لفظی است.
در ادامه ،حکم کافر اصلی و مرتد را مقایسه میکنـد و میگویـد شمشیرکشـیدن علیـه
رافضه با شمشیرکشیدن علیه کفار اصلی متفاوت است ،چون:
 .2مرتد را پس از زندانیکردن و حتی توبهکردن هم میتوان کشت.
 .8مرتد نمیتواند با پرداخت جزیه اهل ذمه شود.
 .7با مرتدان معاهدهای امضا نمیشود.
 .1مردان مرتد به بردگی گرفته نمیشوند.
 .5مرتد را نمیتوان با فدیه رهانید.
 .7عفو شامل حال مرتد نمیشود.
 .3مرتد میتواند باالجبار به اسالم برگردد.
 .2و ...
سپس میگوید فقط منحر جاهل میتواند فکر کند که رافضیها کافر اصلی هسـتند
یا مثل یهود و نصارا میتوان آنهـا را اهـل کتـا دانسـت؛ و نتیجـهای کـه از ایـن سـخنان
میگیرد این اسـت کـه رافضـیها را بایـد هـر جـا دیـده شـدند ،کشـت تـا زمـانی کـه هـیچ
رافضیای در روی زمین باقی نماند.
در پاسخ به این ادعای مؤلف کـه اسـالم شـیعیان مثـل منافقـان اسـت و لـوازم اسـالم
(یعنی ایمان و اعتقاد) را به همراه ندارد و  ...باید گفت :الف .از درون قلب افراد ،به غیر از

ع

ع

ً

ب

ب د د َّ ع ب ع د ب ع ب ع د ع
اون عنم عار عضنالحعیاک ِ نالا ن بَیک « 1و بـه خـاطر اینکـه متـاع ناپایـدار دنیـا [و
إلیکٌّ نالسَم نلست نمو ِمنک نََغ
ِ
غنایمی] به دست آوریـد ،بـه کسـی کـه اظهـار صـل و اسـالم میکنـد ،نگوییـد مسـلمان

نیستی» .وقتی چنین کسانی را نمیتوان غیرمؤمن شمرد ،چگونه میتوان به کسانی که بر
 .1سوره نساء ( :)1آیه .11
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دانای غیبها ،یعنی خداوند ،هیچ کس آ گاه نیست؛  .8خداوند از بیایمانشمردن کسانی
ع د د ع ب عب
که مسلمان اند و شهادتین را به زبان میآورند نهی میکند و میفرماید  :ع نَلنت ولاوا ِنْلاننألایقن
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فطرت اسالم زادهاند و شهادتین را بر زبان جاری نموده اند و شعا ر آن را به پـا میدارنـد و
حاللش را حالل ،و حرامش را حرام میشمارند ،اتهام کفر و بیدینی زد؟! این کـار خـال
دستور خداوند در قرآن کریم و سنت و سیره پیامبر اکرم  است.
نتیجه
مت سفانه گروه های تکفیری به جای تحقی درباره درستی یا نادرستی اعتقـادات دیگـر
مســلمانان ،بــه ویژه شــیعیان ،و بررســی انتســا برخــی از اعتقــادات بــه آنهــا و اخــذکردن
اعتقادات آنها از منابع و کتب موث نزد خود ،صرفا بـا اکتفـاکردن بـه نقلقولهـایی کـه از
دیگران شده ،مانند تهمتهایی که ابن تیمیه به شیعه نسبت داده ،و بر اسـا آنهـا حکـم
تکفیر دیگر مسلمانان را صادر کرده و خون و مال آنها را مبا شمرده ،بـه کشـت و کشـتار
آنهــا اقــدام میکننــد ،حــال آنکــه اگــر اعتقــادات هــر مــذهب را از کتــب و آثــار خــود آنهــا
میگرفتند ،هرگز این سوءبرداشتها اتفاق نمی افتاد .نکتـه دیگـر اینکـه آنهـا خـود را پیـرو
سلف میدانند ،حال آنکه نه کتا خدا و نه سنت پیامبر  و نه سیره صحابه و سـلف
صال هیچ گاه دیگر مسلمانان را تکفیر نکرده و اسالم و ایمان دیگر مسلمانان را مخدوش
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ملخص المقاالت
منه ف تکفی لم
لم
س
ی
ج الواهبیة ی ر ا ن
ال تعجز الوهابیة في ابتداع السالیب و الطرق الکثیرة في تکفیـر المسـلمین و مختلـف
الجماعات ،ولجل تسلیط الضوء علی هذه السالیب و نقدها ،یلـزم أوال تحدیـدها عبـر
سبر المعتقدات التکفیریة لهذه الفرقة ،و من ثم نقدها و تحلیلها ،من حیـث أن الهـد
من هذه الورقة هو أن نضع أصبعنا علیها .و قد وقفنا أثناء بحثنـا فـي العقا ـد التکفیریـة
الوهابیة عند بع

تلک السالیب و المناهج الر یسیة المتداولة لـدی هـذه الفرقـة مـن

قبیل الظواهریة و االمتناع عـن ت ویـل النصـوص الدینیـة ،و اتبـاع السـلفیة و االقتصـار
علی تبني آراء علماء القرون الثالثة الولی ،و التسام في أسـانید النصـوص الدینیـة ،و
تکفیر جمیع اآلراء المعارضة لمعتقداتها ،و في المقابل ،ت یید معتقـدات المؤیـدین لهـا و
الت کید علی إسالمهم ،و تزییف اإلجماع في التکفیر ،و إطالق االفتراءات الباطلة علـی
اآلخرین.
الکلمات المفتاحیة :منهج الوهابیة ،التکفیر ،الظواهریة ،السلفیة.

لم
ا سیرة التاريخیة للفكر السلفی فی شبه القارة الهندةي
منذ القرن الحادی عشر حتیالقرن الثالث عشر الهجری

تبین الشواهد التاریخیة أن تالمذة ابن تیمیة دخلوا الهند في القرن الثـامن الهجـري إال
أنهم فشلوا في ت سیس قاعدة للفکر السلفي في تل الدیار .إال أن هذا الفکر تحول فـي
عهد الشاه ولي الل ه دهلوي إلی نهضة فکریة في الهند .ف ثناء الرحلة التي قـام بهـا هـذا
الخیر إلی الحجاز و االتصال ببع

الشخصیات السلفیة تعر هناك علـی أفکـار ابـن

تیمیة الحراني فحملها معه عند عودته إلی بالده .و بذل بـدأت مدرسـة شـاه ولـي اللـه
دهلوي تتمثل أفکار ابن تیمیة ٬و واصلت مدرسته الفکریة هذا النهج من بعـده علـی یـد

أبنا ه و تالمذته ٬و بلغ ت ثیر هذا الفکر ش وا بعیدا عندما قررت هـذه المدرسـة تـرك تقلیـد
أ مة المذاهب الربعة و اإلعالن عن تمسکها عملیـا بـالنهج السـلفي .مـن ناحیـة ثانیـة
شهد هذا القرن دخول التیار السلفي الزیدي إلـی شـبه القـارة الهندیـة عبـر االتصـاالت
التي أجراها صدی حسن خان و انتشاره في هذه البالد.
الکلمات المفتاحیتة :السـلفیة ،شـبه القـارة الهندیـة ،شـاه ولـي اللـه دهلـوي ،أهـل
الحدیث ،الوهابیة

تحليل لرأی الدیوبندةي فی موضوع سماع المو یت

ظهر اختال اآلراء بش ن مس لة سماع الموتی منذ صدر اإلسالم بید أن مشـهور علمـاء
المذاهب هو التسلیم بسماع الموتی کما أن الکثیر من الحنا یقولون بالسـماع ٬بینمـا
طعن بعضهم فیه و رفضه .یستند الطاعنون فـي السـماع إلـی بعـ

اآلیـات القرآنیـة و

الروایات المنقولة عن عا شة بینما یستدل المؤیدون للسماع بروایات مثل قلیب بدر قرع
النعال ...إلخ .بالنسبة لعلماء الدیوبندیة فإن أکثرهم یؤمن بالسـماع و إن اختلفـوا علـی
حدوده کما إن من بینهم من ال یعتقـد بـذل مخالفـا بـذل رأي کبـار علما ـه مـا أثـار
حفیظة فری ثالث من علماء الدیوبندیة فـ خرجهم مـن دا ـرة الدیوبندیـة و نسـبهم إلـی
الوهابیة.
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رأی ابن تیمیة فی موضوع الحسن و القبح
«نظرة نقدةي»
الحســن و القــب العقلیــان مــن الموضــوعات المثیــرة للجــدل فــي الوســاط العلمیــة
اإلسالمیة .فالمعتزلة ینظرون إلی الحسن و القـب مـن منظـار العقـل فیمـا ینظـر إلیـه
الشاعرة مـن منظـار الشـریعة .أمـا ابـن تیمیـة منظـر السـلفیة الول فقـد أشـکل علـی
المدرستین معا طارحا رأیا جدیدا في هذا المجال .فهـو یعتقـد أن الحسـن و القـب أمـر
عقلي ٬لکنه أکد علی رف

نهج المعتزلة في هذا البحث لنه بحسب رأیه یتعارض مـع

العقل و النقل .صحی أن ابـن تیمیـة یعتقـد بعقالنیـة الحسـن و القـب إال أنـه یـرف
بع

مستلزمات هذا الرأي ذاتیة الحسن و القب مثال .و بنظرة کلیة نقـول إن رأي ابـن

تیمیة في الموضوع ینطوي علی نقاط قوة لکنه ال یخلو من بع

نقاط الضـعف أیضـا و

قد فصلنا الکالم في کال البعدین في هذه الورقة.
الکلمتتات المفتاحیتتة :الحســن و القــب العقلیــان ،الحســن و القــب الشــرعیان،
ابن تیمیة ،المعتزلة ،الشاعرة.

منهج ابنعثی

مین فی التصدی آلیات فضائل أهل البیت 

ثمة آیات في القرآن الکریم نزلت باعترا صری من معظم علمـاء الفـریقین فـي شـ ن
أهل بیت النبي الکریم  و فضلهم مثل آیة المباهلة و آیـة الوالیـة و آیـة المـودة و
آیة التبلیغ و آیة الشراء .و قـد واجـه بعـ

علمـاء الوهابیـة و مـنهم ابـن عثیمـین هـذه

اآلیات في تفاسیرهم .و کان منهج ابن عثیمین في التعاطي مـع هـذه اآلیـات مختلفـا.
 و بیان فضلهم سعی إلی إنکار أسبا نزول اآلیة أو عدم اإلشارة إلیهـا نها یـا أو إذا
أشار فإنه عمد إلی إضعافها و التقلیل من ش نها .و قد اتبع نفس السلو أیضـا بالنسـبة
لألحادیث الواردة في فضا ل أهل البیت  فنجد أنه غ

ملخص المقاالت

فعند تفسیره لها و التي باعترا علماء أهل السنة أنفسهم نزلت فـي شـ ن أهـل البیـت

الطر عن الحادیث التي
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ُ
ذکرت في ذیل اآلیات الواردة في فضا ل أهل البیت  أو رماهـا بالوضـع و الـد  .و
في تعاطیه مع مجموعة أخری من هذه اآلیات لجـ ابـن عثیمـین إلـی أسـلو تعمـیم
فضل اآلیة ٬ب ن ذکر جمهرة من آراء العلماء حول اآلیة لیسـلبها خصوصـیتها فـي بیـان
فضیلة أهل البیت  .یناقش هذا المقال أسلو ابن عثیمین في التعـاطي مـع آیـات
فضا ل أهل البیت.
الکلمات المفتاحیة :منهج ابن عثیمین ،فضا ل أهل البیت  ،آیـة المباهلـة ،آیـة
الشراء.

الواهبیة و السلفیة و الحرةك اإلسالمیة :من هو العدو؟

یحلل المقال الراهن ثالثة تیارات معارضة و متباینة في الفکر اإلسـالمي المعاصـر ،تـم
جمعها عن طری الخط و نوقشت تحت عناوین «الحرکة اإلسـالمیة» و «الصـولیة» و
«السلفیة» و «السلفیة الجدیدة» و «الوهابیـة» و «الجهادیـة» و «اإلسـالم السیاسـي» و
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«اإلسالم الرادیکالي»  ...إلخ.

292

شماره اشتراک:

فرم اشتراک ژپوهشانهم سراج منیر

الف) مشخصات مشترک:

نام .................................................. :نام خانوادگی ..................................... :سن...........................:
تحصیالت ...................................................... :شغل.......................................................................:
نام موسسه ................................................................... :نشانی.......................................................:
............................................................................................................................................................
صندوق پستی ..................................... :کد پستی ................................... :تلفن.......................... :
شماره فیش ....................................... :مبلغ فیش...........................................................................:
ب) بهای اشتراک:

سالیانه با هزینه پست و  ٪02تخفیف جهت اشتراک  02/222تومان میباشد.
ج) نحوه اشتراک:

* واریز بهای اشتراک به شماره حساب  5025-11-1095621-1بانک قرضالحسننه مهنر
ایران ن شعبه توحید ن قم
* ارسال فرم اشتراک تکمیل شده به همراه کپی فیش بانکی به نشانی دفتر پژوهشنامنه ینا
از طریق پست الکترونیکی به آدرس serajemonir@darolelam.ir :و یا به شماره
فکس205-50055290 :
نکات دیگر:

 )1اصل فیش بانکی را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
 )0در صورت تغییر آدرس در اسرع وقت ،دفتر مجله را مطلع نمایید.
 )5در صورت عدم دریافت مجله مراتب را اطالع دهید.
برای اشتراک خارج از کشور با دفتر مجله تماس حاصل فرمایید.

Ahmad Moussalli

Abstracts

This essay constructs and deconstructs three main
discourses created by different and opposing trends in
modern Islamic thought that are normally and mistakenly
lumped together as Islamism, fundamentalism, salafism,
neo-salafism, Wahhabism, jihadism, political Islam,
Islamic radicalism and others.
Keywords: Wahhabism, Salafism, Islamism,
fundamentalism.
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There are some verses in the Qur’an that, as asserted by
many Shiite and Sunnite scholars, refer to the station and
virtues of Ahlulbayt (Peace Be upon Them), verses such
as the Verse of Mubahala, the Verse of Wilayah, the
Verse of Mawadda, the Verse of Tabligh and the Verse of
Shara. Ibn al-Uthaymeen has adopted different ways to
oppose these kinds of verses. He has discussed several
verses which are confirmed by Sunnite scholars to be
referring to Ahlulbayt’s virtuous traits. He has either
denied the verses’ cause of revelation or haven’t
mentioned it at all; or, if he has, he has undermined its
validity. He treats the traditions narrated about
Ahlulbayt’s virtues the same way. As such, he has either
saved himself the burden of mentioning traditions narrated
to confirm these kind of verses or has denounced them as
being forged. In other cases, Ibn al-Uthaymeen has tried
to generalize the virtue and by pretending that the scholars
have given too many comments on the given verse, he
attempts to divest the virtue of its exclusive quality. The
present article explores Ibn al-Uthaymeen’s methods of
treating Quranic verses referring to the virtues of
Ahlulbayt.
Keywords: Ibn al-Uthaymeen’s method, virtues of
Ahlulbayt, the Verse of Mubahala, the Verse of Shara.
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Abstracts

Rational goodness and evil is one of the most
controversial issues among Muslim intellectual circle. The
Mu’tazila perceived goodness and evil as rational, while
the Asharia believed that they are derived from the sacred
law (Sharia). Criticizing both schools of thought, Ibn
Taymiyyahh, the pioneer of the Salafists, has made an
endeavor to develop a new perspective. He holds that
goodness and evil are rational, however, he rejects
Mu’tazila’s argumentation; since it results in likening God
to human being. On the other hand, he rejects the sacred
law as the way of perceiving goodness and evil,
considering it as being opposed to reason and tradition.
Although Ibn Taymiyyah is of the opinion that goodness
and evil are rational, he doesn’t acknowledge some
requirements of this opinion, such as its being inherent.
By and large, some of Ibn Taymiyyah’s points of view
have strong points, while the rest have serious weaknesses
both of which are explored in this article .
Keywords: rational goodness and evil, Islamic Lowderived goodness and evil, Ibn Taymiyyah, Mu’tazila,
Asharia.

6

Although since the early Islam there have constantly been
disagreement about the subject of the dead’s capability of
hearing, the majority of scholars of different Islamic sects
have admitted that the dead are capable of hearing, many
Hanafis being among them as well; whereas some others
have rejected the idea. To substantiate their claim, those
with opposite stance rely on some verses of the Quran and
a tradition narrated by Aisha; while the advocates of the
idea rely on traditions such as the Hadith of Ghulaib Badr
and the Hadith of Ghar Na’al and so on. Among the
Deobandis, most of their scholars have maintained that the
dead are capable of hearing, although each person’s range
of capability might be different from the others. Some
others Deobandis, having adopted an opposite stance,
rejected the dead’s capability of hearing; thus were
reprimanded for that by Deobandi scholars, inasmuch as
they have been cast out of the Deobandi circle and have
been called Wahhabis.
Keywords: hearing of the dead, Deobandi, hearing, the
Hadith of Ghulaib Badr, Aisha.
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Abstracts

Although historic evidence indicates that some disciples
of Ibn Taymiyyah entered India from the eighth century
AH, they failed to institutionalize Salafist thoughts in that
land. Salafism emerged as a thought movement in Shah
Waliullah Dehlawi’s period. Dehlawi travelled to Hejaz
and after meeting some Salafist figures there, through
them, he became familiar with Ibn Taymiyyah Harrani’s
thoughts and opinions and took them to India. They
benefited from Ibn Taymiyyah’s thoughts in Shah
Waliullah Dehlawi School. After Shah Waliullah, his sons
and disciples continued promoting his school of thought to
the extent that in the thirteenth century AH, his thoughts
were so developed that they abandoned imitation from the
Four Imams and practically called themselves nonimitators and Salafi. Moreover, in this century we witness
introduction of the Zeidi-Salafi movement into the Indian
Peninsula by Seddigh Hasan Khan and its dissemination
across the peninsula.
Keywords: Salafism, Indian Peninsula, Shah Waliullah
Dehlawi, Ahl Hadith, Wahhabis.

4

Wahhabis apply different methodologies to accuse people
of heresy. Since it is essential to examine and criticize
these methods, before all else we need to know them. The
objective of this research is to determine Wahhabis
methodologies of Takfiris. Examining Takfiri Wahhabis'
beliefs, the researcher discovered several of their methods
of excommunicating people, which include: relying on the
literal meaning of the religious texts rather than the
esoteric interpretation, adopting Salafism which means an
excessive and dogmatic method of following the opinions
of the first three centuries' Predecessors (Salaf),
overlooking the authenticity of religious texts,
excommunicating people of opposite beliefs and accepting
people of the same beliefs as Muslims and pretending a
fake consensus in order to excommunicate, calumniate
and accuse people.
Keywords: Wahhabis, Takfir (excommunication),
method, methodology, literalism, Salafism, overlook of
religious texts' authenticity, calumniation.
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