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صفحات7-8:

وحدت از نگاهی دیگر
میتوان گفت از زمانی کـه مـذاهب ملتلفـی در میـان مسـلمانان ایجـاد شـد ،اختالفـا
مذهبی نیز بهعنوان جزء جدانشدنی آن خودنمایی کرده است .این امر سبب شد که در هر
دوره ،عدهای با تعصب بر مذهبی خاص ،به مقابلۀ جدی با دیگر مذاهب پرداخته و بعضا تا
تکفیر آنها نیز پیش بروند و عدهای نیز در عین منتسب بودن به مذهب خود ،دیگر مذاهب
را به رسمیت شناخته و در پی ایجاد نوعی سازش در میان آنها باشند .نمود بـارز آن ،وجـود
شاگردان و استادان مذاهب ملتلف در جلسا درس یکدیگر است؛ زیرا همـواره افـرادی
وجود داشتند که بهعنوان مثال ،منتسب به مذهب شیعه بودند ،ولـی اسـتادانی از مـذهب
اهـلسـنت اختیـار مــیکردنـد و بـرعکس .همچنـین ایــن امـر در میـان مـذاهب ملتلــف
اهلسنت نیز مرسوم و رایج بوده است.
اما در قرن حاضر سیاست کشورهای اسـتعماری از یـ سـو و جهـل و تعصـب برخـی
مسلمانان از سویی دیگر ،باعث شده است تا اختالفا میان مذاهب شد بیشتری یابد و
تا جایی پیش رود که پدیدۀ «تکفیر ملالفان» ،به معضلی عمده برای کشـورهای اسـالمی
بــدل گــردد .در عــین حــال ،اســتراتژیهــایی نیــز از ســوی برخــی کشــورهای اســالمی و
اندیشمندان مسلمان برای مقابله با این جریانها و افراطیگریهـا صـور گرفتـه اسـت؛
مانند برگزاری نشستها و کنگـرههـا ،تـألیف کتابهـا و مقـاال  ،و بیـان سـلنرانیهـای
ملتلف؛ اما بهنظر میرسد مؤلفهای کـه مـیتـوان در ایـن میـان بـدان تکیـه کـرد و از آن
بهعنوان راهکاری عملی برای مقابله با تکفیر و افراطیگری بهره برد« ،اجتهاد» است.
اجتهاد مقولهای پذیرفتهشده در میان مذاهب ملتلف است .پیروان مذاهب گونـاگون
به این مسئله اعتراف میکنند که بهدلیل شرایط ملتلفی همچون ادلۀ اجتهاد ،برداشتها
و ،...مسئلهای خاص میتواند عامل اختالفنظر میان مجتهدان مذهبی خاص شـود .در

عین حال ،هیچی

از این بزرگان ،دیگری را بهدلیل این اختالفنظر تکفیر نمیکند؛ زیـرا

همگان بر این باورند که اجتهاد ،در فروع دین محقق میشـود؛ نـه در اصـول و ضـروریا
دین .بنابراین ،زمانی که اختالفنظر در مسئلهای فرعی رخ دهـد ،نمـیتـوان آن را عامـل
خروج فرد از دین ،و در نتیجه عامل کفر او دانست.
اکنون مهم آن است که این عامل ،تعمیم داده شده و نظر بزرگان مذاهب به این مهم
جلب شود که دقیقا به همان دلیل که مجتهدان مذهبی خاص ،یکدیگر را بهخاطر وجـود
اختالف فتاوا تکفیر نمیکنند ،مجتهدان دیگر مذاهب نیز باید از تکفیر یکدیگر خـودداری
کنند؛ زیرا اختالف میان ایشان نیز به فروعا دین باز میگردد؛ نه به اصول دین.
ترویج این تفکر و فرهنگ در میان مذاهب ملتلف ،مـیتوانـد عـاملی مـؤثر در جهـت
مقابله با پدیدۀ شوم تکفیر و افراطیگری باشد و بهعنوان راهکاری عملـی و پایـدار در ایـن
حوزه ارائه شود.

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

جانشین سردبیر
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صفحات3-68:

تفاوت اندیشه و عملکرد گروههای تکفیری
با تعالیم اسالم راستین
در مصاحبه با تاجالدين الهاللی

ً
ضمن عرض سالم و خیرمقدم ،لطفا خودتان را معرفی بفرمایید؟

بنده تاجالدین حامد عبدالله الهاللی ،مفتی سابق استرالیا و دانشآموختۀ الزهر هسـتم و
در راستای تقریب مذاهب اسالمی ،نزدی

کردن دلهای مسلمانان و رفع مشکال آنها

تالش میکنم.
از کنفرانس خطر جریانهای تکفیری چه انتظاری میرود؟

آنچه الزم است بر آن تأ کید کنیم و مفاهیم آن را بیشتر تبیین کنیم این است کـه اسـالم،
دو بلش اساسی دارد .6 :عقیده؛  .8شریعت .عقیده ،مجموعـۀ احکـام علمـی اسـت کـه
تغییر نمیکند ،زایل نمیشود و مربوط به امور غیبی است .شریعت ،مجموعۀ احکام عملی
است که ارتباط بین بنده و خالقش ،و ارتباط بین بندگان خدا را تنظـیم میکنـد و احتمـال
اشتباه در آنها وجود دارد؛ به همین خاطر ،اختالف در آن جایز است .ازاینرو ،بـهنظـر مـن

الزم است که اجتمـاعی جهـانی از علمـا تشـکیل شـود کـه دربردارنـدۀ نلبگـان و مراجـع
اسالمی باشد و در آن ،ارکان اساسی اسالم که مورد اتفاق است ،تبیین شود؛ اسالمی که
جان ،مال و ناموس مسلمان بهواسـطۀ آن حرمـت مییابـد .بـرای اصـال «تکفیـر» بایـد
ترتیب حروف آن را تغییر داد .اگر جای «ف» و «ک» را عـو

کنـیم« ،تکفیـر» بـهمعنای

کافر دانستن ،به «تفکیر» بهمعنای اندیشیدن تبدیل میشود .بهعبـار دیگـر ،تکفیـر جـز
بهواسطۀ اندیشه درمان نمیشود .البته باید اصول اندیشـه را بهروشـنی اسـتوار سـاخت تـا
اموری که مورد اتفاق امـت اسـالمی اسـت و بهوسـیلۀ آنهـا ،یـ

فـرد ،مسـلمان دانسـته

میشود ،روشن گردد .بنابراین الزم است که مفهوم تکفیر ،منشأ آن ،گونهها و اهمیـت آن
تبیین شود.
تفاوت دیدگاه مسلمانان و دیدگاه گروههای تکفیری دربارۀ اصول اسالمی چیست؟

روشن است که دین اسالم ،اصولی دارد که فرد بهواسطۀ آنها «مسلمان» بهشـمار میآیـد.
برخی فقها این اصول را در سه اصل توحید ،نبو و معاد خالصه کردهاند و برخـی دیگـر،
این اصول را صرفا در توحید و نبو میدانند که نظر اکثر علمای سلف و متأخرین اسـت.
بنابراین اصول دین شامل توحید و نبو است؛ درحالیکه تکفیریها اصولی از جانب خود
وضع کردهاند که ریشۀ وحیانی ندارد و با جرئتی بیسابقه ،اموری را به دین نسبت دادهانـد
که جزو دین نیست و میگویند که هر کس از اصولی که ما مشلص کردهایم تللف کنـد،
کافر خواهد بود .خودشان شاخصههایی برای اسالم و ایمان تعیین کرده و بـر اسـاس آن،
گروههایی تشکیل دادهاند و آنها را فرقۀ ناجیه ،گروه مـؤمن ،فرقةالتوحیـد ،اهـلالنجـا ،
اهــلالقــرآن و اهــلســنت و جماعــت نامیدهانــد؛ درحــالیکــه دلیلـی شــرعی بــرای تعیــین
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

شاخصههای اسالم و ایمان ندارند .این شاخصهها همگی شبیه سلن یهودیان اسـت کـه
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میگفتند« :ما فرزندان و دوستان خداییم» .گویی اینها نیز میگویند« :ما قوم برگزیدۀ خدا
هستیم و کسی که با ماست ،موحد است و در غیـر ایـن صـور  ،همـه مشـرک هسـتند».
همانطور که بوش میگفـت« :هـر کـس بـا مـا نیسـت ،بـا تروریستهاسـت»؛ اینهـا نیـز
میگویند« :کسی که جزو این فرقۀ ناجیه نباشد ،جـزو هـالکشـدگان خواهـد بـود» .ایـن

گروه با این اصول ساختگی خود ،اصل ثابت «بهرسمیت شناختن اسـالم اـاهری» را کـه
قرآن کریم آورده است ،الغا کردهاند .بر این اساس سـرزمینها را بـه «دار اإلیمـان» و «دار
الشرک» تقسیم کردهاند .خب دار الشرک کجاست؟ دقت کنید! بنا بر نظر اینها ،ایـران دار
الشرک است ،مصر و پاکستان دار الشرک هستند ،افریقا دار الشـرک اسـت ،حتـی مدینـۀ
منوره نیز دار الشرک است و در مکه نیز فقـط «مسـجدالحرام» دار التوحیـد اسـت و سـایر
اماکن آن ،دار الشرک است .بدین ترتیب ،آنها حکم کردند بر اینکه همۀ امت اسـالمی در
دار الشرک هستند و تا زمانی که در این سرزمینها زیارتگاههای انبیا و اولیا وجود دارد ،دار
الشرک خواهند بود .مهمتر از این ،آنها میگویند که فالنی عالم ،ثقه ،محقق ،حافظ ،امام
و محـد اســت؛ امــا عقیــدۀ او فاســد اســت .ــرا؟ بــهخــاطر اینکــه عقیــدۀ اشــعری دارد.
درحالیکه شافعیها و مالکیها همگی اشعری ،و حنفیها ماتریدی هستند .در نتیجه بنـا
بر نظر آنان 59 ،درصد اهلسنت و جماعت ،فاسدالعقیده هستند .اینها اسالم را بهقـدری
محدود کردهاند که به جماعتی با اخالق تند ،فهم ناقص و علم کم منحصر میشود .ایـن
گروه ،مسلمانان را در گروهی ندهزارنفری محدود کردهاند و سـلن رسـول اللـه را
فراموش کردهانـد کـه فرمودنـد« :خداونـد امـتم را بـر گمراهـی مجتمـع نمیکنـد .همـراه
جماعت باشـید .شـیطان ،گـر بنـیآدم اسـت کـه گوسـفند دورافتـاده را مـیدرد .همـراه
جماعت و عامۀ مسلمانان باشید».
روش قرآن دربارۀ تکفیر چیست و سیرۀ پیامبر اعظم دربارۀ آن ،چه بوده است؟

پیامبری که رئوف و رحیم است .بر اساس قرآن و روایا نبوی ،هیچ پیامبری حکم به تکفیـر
نکرده است .حتی ابراهیم خلیل که عمویش او را به بتپرستی دعـو نمـود و بـهخـاطر
توحید ،او را سرزنش و تهدید کرد ،او را با زبان خوش ملاطب قرار داد و گفت« :خدایا ،پـدرم
را بیامرز که او از "گمراهان" است» و نگفت :از «کافران» است .حتی موسـی در مـوردی
که درخواست بنیاسرائیل شرک و کفر آشکار است ،آنها را «کافر» خطاب نمیکند .در قـرآن
آمده است که ما بنیاسرائیل را از دریا گذراندیم .پس بـه گروهـی رسـیدند کـه بتهایشـان را
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میپرستیدند .قوم موسی گفتند :برای ما نیز خدایی مثل خدایان اینها قرار بـده .حضـر
موسی در پاسخ به آنها گفت :شـما گروهـی «نـادان» هسـتید و نگفـت کـه شـما قـومی
«کافر» هستید .بنابراین روشی که پیامبر اسالم آوردهانـد ایـن بـود کـه ایشـان دعـو
میکردند ،بشار میدادند ،کسی را بیزار نمیکردند و کسی را نیز تکفیـر نمیکردنـد .پیـامبر
گرامی اسالم هرگز حکم تکفیر کسی را صادر نکردند.
با توجه به جایگاه عظیمالشأن پیامبر و معجزات ایشان ،گروههای تکفیری چقدر به
شخصیت پیامبر احترام میگذارند؟

این گروه که از اسالم جز اسمش و از قرآن جز رسمش یزی نمیدانند ،بـه احکـام قـرآن
احترام نمیگذراند و از اینکه از شأن عظیم رسول الله بکاهند نیز ابـایی ندارنـد .ایـن
گروه که از لفظ «سید» برای فرماندهان و رؤسای خود استفاده میکنند ،بـهکـاربردن ایـن
لفظ برای رسول الله را نمیپسندند .معروف است که خداوند تبارکوتعالی پیـامبرش
را با معجزا تأیید کرد و همچنین خیر و برکت را بهوسیلۀ برخی افراد امتش جاری کرد که
«کرامت» نامیده میشود .همـانطور کـه بـرای انبیـا معجـزه وجـود دارد ،بـرای اولیـا نیـز
کراماتی وجود دارد .همۀ معجزا انبیای الهی در وجود حضـر محمـد جمـع
شده است و هر آنچه در امتهای پیشـین از معجـزا رخ داده اسـت ،نظیـر آن در امـت
محمد رخ داده است؛ اما این گروه به این جایگاه اعتنایی ندارند و حتی قصد داشتند
که آرامگاه پیامبر را از مسجد خـارج کننـد .زمـانی کـه بحـث بیـرون بـردن آرامگـاه
پیــامبر و روضـۀ شــریفه از مســجد نبــوی مطــر شــد ،عــدهای گفتنــد مگــر دیوانــه
شدهاید؟! اگر جرئت بر نین کاری پیدا کنیم و آرامگاه ایشان را از مسجد منتقل کنیم ،امت
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پیامبر بر ما شورش خواهد کرد و هیچی از ما نلواهیم توانست بـه کشـورهای دیگـر
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سفر کنیم .به همین خاطر ،این موضوع محفوظ ماند و بایگـانی شـد؛ هر نـد گـاهی دوبـاره
مطر میشود و اگر کار بهدست آنها بود ،حتی ی روز هم برای ویرانکردن گنبد یـا روضـۀ
شریفه تردید نمیکردند؛ درحالیکه پیامبر همانجایی دفن میشود که وفا کرده است.
جریانهای تکفیری ادعا میکنند که زمینهساز تشککیل خالفکت آرمکانی اسکالم هسکتند.

نظر شما چیست؟

آنچه میخواهم به این گروه بگویم ایـن اسـت کـه اکنـون حـق روشـن شـده اسـت .شـما
زمینهسازان هستید؛ اما زمینهساز برای برپایی دولت اسرائیل .شما تالش میکنید شـرایط
را مهیا کنید؛ اما نـه بـرای خالفـت اسـالمی ،بلکـه بـرای دولـت اسـرائیل .سـردر کنیسـۀ
اسرائیل نوشته شده است« :دولت اسرائیل از فرا تا نیل است»؛ شما برای تشـکیل ایـن
دولت زمینهسازی کردید .ببینید کار کردید! عراق را ویران کردید! سـوریه را همینطـور!
به لیبی نگاه کنید! مصر هم مسیرش همین است .شما برای پروژۀ امریکائیل زمینهسازی
کردهاید؛ اما طر شما شکست خورده و وقت آن رسیده است که بیدار شـوید و بدانیـد کـه
انسان ،ساختۀ خداوند است و ویرانکنندۀ آن ،دشمن خداست .جنگ شـما بـا خداسـت و
دشمن شما رسول الله است .شما نه با خدا هستید ،نه با رسـول خـدا و نـه بـا
امتش .پس با ه کسی هستید و پروژۀ شما به ه کسی خدمت میکند؟
بهنظر شما همۀ کسانی که در این گروهها حضور دارند ،در خدمت امریکا و اسرائیل هستند؟

البته بنده جوانان طرفدار تکفیریها را معذور میدانم .اینها ارفهایی خـالی هسـتند کـه مـا
نتوانستهایم آنها را پر کنیم .من آرزو میکنم و البته آماده هستم که به دیدار ابوبکر بغدادی در
عراق یا سوریه بروم و در کمال ادب و احترام ،بهصور علنی با او منااره کنم و به او بگویم:
این رفتار شما مطابق دینی نیست که پیامبر آورده است .راه شما راهی نیست که
نهایتش شهاد و رسیدن به حورالعین باشد .راه از این طـرف اسـت؛ جهـاد و شـهاد در
مسجدالقصی ناله میکند و همانجا که قدس فریاد «وا اسالما» سر میدهـد .هنگـامی
جهاد را در مسیر صحیحش انجام دادهایم که بهیاری قدس و فلسطین برخیزیم .جهاد در
قرآن و سنت رسول خدا واضـ اسـت؛ امـا شـما بـرای دولـت اسـرائیل زمینهسـازی
میکنید .در پایان همۀ کارهایتان کافی اسـت کـه بگوییـد« :ای نتانیـاهو ،سـوار بـر اسـب
سفید شو و مرزهایت را تحویل بگیر؛ از نیل تا فرا  .ما سرزمینها را از بندگان خـدا خـالی
کردیم تا اسرائیل سرزمین خود را تحویل بگیـرد» .بـیش از ایـن ،ـه مـیشـود گفـت؟ مـا
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ندیدیم حتی ی

گلوله بهسـمت اسـرائیل شـلی

کنیـد و در زمـانی کـه غـزه در حصـار و

سلتی بود و در فلسطین و قبلۀ اول مسلمانان حوادثی اتفاق میافتاد ،شما بهیاری آن بهپا

ُ
نلاستید .این ،انحراف از عقیدۀ اسالمی است و در نهایـت بـه او میگـویم کـه قلْ لهَلْه
ُ ُ
ل ل ل ل ل ً 1
ال؛ یعنی بگو آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه گردانم؟ [آنان]
ن لن ِّب ُئكم ِهباْلخس ِر ينهأعم ه

کسانی هستند که کوشش آنها در زندگی دنیا بههدر رفته است و میپندارند که کـار خـوب
انجام میدهند .شما آیا خدا و سنت رسول خدا را انکار کردید و بهجای آن ،قواعد
ساختگی خود را قرار دادید .فرق بین «خالفت» و «خالف» ی

حـرف اسـت و شـما فقـط

خالف را برپا کردید؛ نه خالفت را.
چطور ممکن است افرادی اینقدر در راه خود اسکتقامت داشکته باشکند ککه تکا پکای جکان
بایستند و کشته شوند؟

این گروه ،خادمانی امین و مللص هستند .خیلی هم اخالص دارند و ما منکر اخـالص و
غیر آنها نیستیم؛ اما خادمان دولت اسرائیل (از فرا تا نیل) هستند؛ فرقی هم ندارد که
با تکفیر باشد یا با تعطیل کردن فکر یا با انفجار یا با فتواهایی که عرق شرم بر جبین ابلیس
مینشاند .مثال فتوا دهد و بگوید که بهجای جنگ با اسرائیل باید اول با کسانی جنگید که
در بیعت ما نیستند و در نتیجه ،از مرزداران اطراف بیتالمقدس بلواهد که سرزمین خـود
را رها کنند تا اسرائیل آنجا را تصرف کند .این سلن کسی است که نمیداند ه میگویـد.
سلن کسی است که در خدمت پروژۀ امریکائیل در منطقه هسـت .شـما میگوییـد کـه بـا
امریکا میجنگید؛ درحالیکه سـوار ماشـینهایی هسـتید کـه امریکـا بـه شـما داده اسـت.
سال شما ،کفش شما و غذاهای شما امریکایی است و حتی نقشههایی که بر اساس آنها
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25
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این برای شما و امت شما زشت و ننگ است؛ اما کسی که توبه کرده است ،همانند کسـی
است که اصال گنـاه نکـرده باشـد .پـس توبـه کنیـد و معرکـۀ جهادتـان را تصـحی کنیـد و
بهسمت خدا برگردید .در این صور همۀ ما سربازانی خواهیم بود که زیر پر م «ال إلـه إال
 .0سوره کهف ،آیه .651

الله» بهیاری برادرانمان در قدس و غزه خـواهیم رفـت و قبلـۀ اول مسـلمانان و قـدس را آزاد
خواهیم کرد .راه درست این است و بدین ترتیب ،بندگان خدا خواهیم بود؛ نه بندگان شیطان.
آیا فتواهای عجیب شیوخ گروههای تکفیری ریشۀ دینی در قرآن و سنت دارد؟

این گروه با دروغ و جهل خود آبروی دیـن خـود را میبرنـد .اینهـا اصـطالحا اسـالمی را
دزدیدهاند و هرۀ «تکبیر» را زشت کردهاند .اینها میگویند که ما خالفت اسالمی بهشـیوۀ
سلف صال را برپا میکنیم؛ البته به اموری که اگر در خاطرم باشـد نـین اسـت« :النلم ه
علیهالحصیرهوأکْهالشعیرهوالثمبهالقصیرهوالتداویهببملهالبعیرهوقطعهاللرؤوسهملعهالتكبیلره

وبجهادهالمناکحةهمعهإعالنهالنفیر؛ یعنی با خوابیدن بر حصیر ،خـوردن نـان جـو ،پوشـیدن
پیراهن کوتاه ،مداوا با ادرار شتر ،بریدن سرها با تکبیر و جهاد نکـا بـا اعـالن عمـومی».
طبعا همۀ اینهـا بـدعتهایی اسـت کـه خداونـد نـازل نکـرده اسـت و هـیچ عـاقلی آنهـا را
نمیپذیرد .نکا احکامی دارد؛ حتی نکا متعه که به آن ایراد میگیرند ،مبنا دارد و قرآن،
سنت و عمل صحابه آن را تأیید میکنند .اما اینها نکا جدیدی مطر کردهانـد کـه هـیچ
مجوزی ندارد .گویا ابلیس آمده و برای آنها نکا جدیدی بهنـام «نکـا مجاهـده» را آورده
است؛ درحالیکه ابلیس دختران و پسران خود را از این مسائل برحذر میدارد .ابلیس برای
آبروی خود از این فتواها میترسد؛ فتواهایی که هیچ مبنای عقلی و نقلی ندارد.
وهابیت ادعا میکند مسلمانانی که بکه پیکامبر توجکه و تعظکیم مکیکننکد و بکه ایشکان
احترام میگذارند ،بهخاطر پرستش آرامگاه پیامبر مشرک شدهاند .چکه پاسکخی بکه

پیامبر از خداوند خواسته است کـه قبـر ایشـان ،بـت قـرار داده نشـود و ایـن دعـای
رسولالله مستجاب است؛ آرامگاه ایشان هرگز به بت تبدیل نشده اسـت و بـهسـبب
دعای پیامبر هرگز در اطراف آن ،شرک اتفاق نلواهد افتاد .شما میبینید که زائران
آرامگاه پیامبر موحدانی هسـتند کـه بـر توحیـد و بـر رسـالت پیـامبر شـهاد
میدهند و از کسی جز خداوند حاجت نمیخواهنـد؛ ولـی بـه زیـار آرامگـاه پیـامبر
تبرک میجویند .از نظر مسلمانان ،دعا در جوار آرامگاه پیـامبر بـه اجابـت نزدیـ تر
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آنها باید داد؟
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است .سال گذشته یا سال قبل از آن ،رو به آرامگاه پیامبر ایستاده بودم و دسـتانم را
بلند کرده بودم و دعا میکردم که یکی از وهابیها گفـت« :یـا شـیخ ،دسـتانت را بینـداز و
بهسمت دیگر توجه کن» .به لهجۀ مصری به او گفتم« :خدایی که ایـن طـرف هسـت ،آن
طرف نیست؟ درحالیکه قرآن میگویـد بـه هـر طـرف کـه رو کنیـد ،خداونـد در آن جهـت
هست» .در جواب گفت« :حرف شما صحی است؛ ولـی جلـوی مـردم ،ایـن کـار صـحی
نیست و شبیه عمل مشرکان است» .فهمیدم که این فرد نمیفهمـد ـه میگویـد و فقـط
کلماتی را تکرار میکند که حفظ کرده است .پیامبر دعا کرد که آرامگاهش پرسـتیده
نشـود و خـدا نیـز دعــایش را مسـتجاب کـرد؛ پـس هــیچ شـرک و کفـری در کنـار آرامگــاه
پیامبر رخ نمیدهد .شاعر میگوید« :ای بهترین کسی که استلوانهایش در زمین
دفن شده است» که البته اعتقاد دارم که حضـر زنـده اسـت و بایـد گفـت« :ای بهتـرین
کسی که در زمین دفن شده است» .اعمـال امـت پیـامبر در قبـر بـر ایشـان عرضـه
میشود ،او زنده است ،برای ما طلب آمرزش میکند و برای دعاهای ما آمین میگوید .مـا
نیز حاجا خود را به برکت رسول خدا از خدا درخواست میکنیم .بـهنظـر بنـده ایـن
افراد ،نصوص را نمیفهمند و آیاتی را که در حق مشرکان نازل شده اسـت ،بـر مسـلمانان
تطبیــق میدهنــد و اصــال معنــای احادیــث پیــامبر را نمیفهمنــد .پیــامبر در
آرامگاهش باقی است ،در امتش زنده اسـت ،بـرای امـتش اسـتغفار میکنـد و از کارهـای
امتش خوشحال میشود .ما نیز نیازمند این هستیم که امت را بر محبت رسول خدا
و اهلبیت ایشان دور هم جمع کنیم که وصـیت آن حضـر در قـرآن اسـت و تـا روز
ُ ا ل لُ ُ

ل

ل

ا

ل

ُ

قیامت خوانده خواهد شد کـه قْهلهأسألكم لهعلیه ِههأج ًر ِاهإلهال لم للم ادَ ِهِلاهالقر لبلی 1.امـا ایـن
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افراد پیامبر ،عتر ایشـان و علمـای امـتش را کنـار گذاشـتند و در نهایـت مـا را بـه
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اندیشهای تکفیری رساندهاند که بالد را ویران کرد ،عباد را کشت و زمین را پر از فساد کرد.
کشورهای غربی و جامعۀ جهانی چه واکنشی به این رفتارها نشان دادهاند؟

در کشورهای غربی به ما میگوینـد کـه بـه کشـورهای اسـالمی نگـاه کنیـد؛ ببینیـد ـه
 .1سوره شورا ،آیه .87

میکنند! اگر در اسالم شما خیری بود ،این اتفاقا نباید در عراق ،سوریه ،مصـر ،لیبـی،
بحرین و یمن رخ میداد .اسالم بهدست خـود مسـلمانان ،عقـب افتـاده اسـت ،تعطیـل و
سربریده شده است و اگر این افراد بهااهر مسلمانان دست از سر اسـالم بردارنـد ،اسـالم
شرق و غرب عالم را فـرا خواهـد گرفـت .ولـی مـا مسـلمانان صـور اسـالم را زشـت و بـا
رفتارهای غلط و ساختگی خود ،آن را بیخاصیت کـردهایم .بایـد تـالش کنـیم بـه اسـالم
اصیل برگردیم .اصول اسالم ثابت و قواعـد آن واضـ اسـت و جـایز نیسـت کـه یـزی از
جانب خود اختراع کنیم و به دین اسالم نسبت دهیم .از خداوند متعال میخواهیم که ما را
هدایت کند و این افراد را به راه راست برگرداند.
اصول ثابت اسالم و قواعد واضح آن ،دربارۀ انسانهای دیگری که بکا عقیکدۀ مکا موافک
نیستند چه میگوید؟

اسالم دارای برنامه ،زمینه و نتیجه اسـت .برنامـۀ اسـالم انسـانسـازی ،زمینـۀ آن دنیـا و
نتیجۀ آن سعاد اخروی است .بر اساس برنامۀ اسـالم همـۀ مـا انسـانهـا بایـد هـمنـوا،
همفکر و همراه شویم تا تکلیف خودمان در جایگاه جانشینی خداوند را انجام دهـیم .خـدا
ما را خلیفۀ خود در زمین قرار داده است تا دنیا را آباد کنیم؛ پس باید بهپا خیزیم و آنچـه را
الزمۀ خلیفۀ خدا در زمین بودن است ،انجام دهـیم .برنامـۀ اسـالم انسـانسـازی اسـت و
فرقی نمیکند که مسلمان باشد یا غیرمسلمان .زمینۀ رشد انسان ،دنیا است که بایـد آبـاد
شود و نتیجۀ آن را که بهشت باشد ،در آخر خواهد دید .این رسالت اسالم است .در ایـن
باشد که اشعریها ،معتزلیها ،مالکیها ،حنبلیها ،حنفیها ،شیعیان اثناعشری و اباضیه
هیچکدام مسلمان نیستند ،پس ه کسی باقی مـیمانـد؟ درحـالیکـه همـۀ اینهـا خـدای
واحد ،قبلۀ واحد ،قرآن واحد و پیامبر واحد دارند .خالصۀ تجربیا خود را در کتابی بـا نـام
حکم دعویة بتجربة هاللیة جمع کردهام کـه در آن ،جمـال کوتـاه حکمـتآمیـز را بـرای
مبلغان نوشتهام .برای مثال« :هر کس اندیشهاش وسعت یابد ،انکارهایش کم میشود»،
«هر کس فکر کردنش وسعت یابد ،تکفیر کردنش ممنوع میشود» و «ممکن است یزی

تفاوت اندیشه و عملکرد گروههای تکفیری با تعالیم اسالم راستین

حالت اگر اندیشهای انحصارطلب باشد که اسالم را در خودش منحصر مـیدانـد و معتقـد
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را بدانی ،ولی ممکن است یزهای زیادی را ندانی» .منظورم این اسـت کـه بایـد بـه ایـن
افراد گفت اینطور نیسـت کـه وقتـی نـد کتـاب خواندیـد ،تصـور کنیـد کـه همـه یـز را
فهمیدهاید و تصور کنید که فرقۀ ناجیه منحصر در کسانی است که اندیشـۀ شـما را دارنـد؛
بلکه دیگرانی که با شما اختالفنظر دارند نیز مسلمان هسـتند؛ بـهویژه اگـر بـا اسـتناد بـه
حرفهای شاذ ،ضعیف و دروغ باشد .نباید سلنان عدۀ کمی از پیروان مذهب خاصی را به
همۀ آن مذهب نسبت دهیم یا به آنچه برخی دشـمنان دربـارۀ آنـان گفتـهانـد یـا سـلنان
تقطیعشدۀ آنان استناد کنیم و بر اساس آن به کفر همـۀ آنهـا حکـم کنـیم .آیـا مـیتـوانیم
بگوییم قرآن فالن گروه با قرآن ما فرق میکند؛ درحـالیکـه هـیچ قرآنـی غیـر از آنچـه در
دست مسلمانان است ،وجود ندارد؟ در هر قومی جاهالن و سفیهانی وجود دارند؛ همانطور
که در هر قومی عاقالن و حکیمانی وجود دارند .پس نباید بر همه یکسان حکم کنیم.
آیندۀ اندیشۀ تکفیری در جهان را چگونه میبینید؟

فکر تکفیری در حال ضعیف شدن است و اندیشههای معتدل در حال قدر یابی است .ما
بـا کمـ

جوانـان در عـریش مصــر ،مجروحــان اهــلغـزه را در ســیزده بیمارســتان مــداوا

میکنیم .جوانان احرار مصر این وایفۀ ارزشمند و شرافتمندانه را انجام میدهنـد .امـا ای
کاش مرده بودم و این سلنان را از رسانهها نمیشنیدم که بگویند اهلغزه تهدیدی بـرای
امنیت ملی مصر هستند و ما با اسرائیل و یهود ،همسـایه و دوسـت هسـتیم .بـد مردمـانی
هستند که به این درجه از انحـراف فکـری و فرهنگـی رسـیدهانـد کـه دشـمنان را دوسـت
معرفی میکنند و دوستانمان را بهجای دشمنان قرار میدهند .از خـدا مـیخـواهم کـه در
گسترش فرهنگ دوستی و برادری و محبت موفق باشـید؛ راکـه پیـامبر فرمونـد:
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«وارد بهشت نمیشوید؛ مگـر اینکـه ایمـان بیاوریـد ،و ایمـان نمـیآوریـد مگـر زمـانی کـه
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همدیگر را دوست بدارید» و رحمت اهلآسمان نازل نمیشود؛ مگـر اینکـه اهـلزمـین بـا
یکدیگر مهربان باشند ،از همدیگر بگذرند و همدیگر را معذور بدارند.
امیدوارم که تالشهای شما زمینۀ باز شدن درهای خیر و بسته شدن درهای شر باشد .

پژژژژوهشنامژژژۀنقژژژدوهابیژژژت؛سژژژراجمنیژژژرسژژژالهفژژژتمشژژژما رۀ52بهژژژار 6931
صژژژژفحات63-99:تژژژژارریفر:ا ژژژژت6932/66/65:تژژژژژارریتأریژژژژد 6931/85/88:


بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه
در انتساب تجسیم به هشامین
*

رضا پورعلی رسخه دیزج
چکیده

ابنتیمیه ،شیوخ امامیه مانند هشام بن حکم و هشام بن سالم را بهاتفاق صاحبان ملل
و نحل ،نلستین قائالن به تجسیم دانسته است؛ اما باید توجه داشت کـه اوال ،هشـام
بن حکم و هشام بن سالم را نمـیتـوان نلسـتین قـائالن بـه تجسـیم دانسـت؛ راکـه
افرادی متقدم بر این دو فرد بوده که اندیشهای ترسیمی داشتهاند .ثانیا ،نـهتنها اعتقـاد
تجسیمی هشام بن حکم و هشام بن سالم مورد اتفاق ملل و نحلنویسان نیست ،بلکه
برخی از آنان این دو فرد را مبرا از تجسیم دانستهاند .ثالثا ،صاحبان ملل و نحل ،در این
حوزه اختالفاتی جدی با یکدیگر داشتهاند و اتهام تجسـیم بـه هشـام بـن سـالم در آثـار
متأخر ملل و نحلنویسان قابلرؤیـت اسـت؛ نـه آثـار متقـدم آنـان .رابعـا ،برخـی ملـل و
نحلنویسان اهلسنت همانند اشعری و شهرستانی به توجیه اقوال تجسیمی هشام بن
حکم پرداخته و کالم ایشان را فاقد محذورا تجسیم دانسـتهاند .همچنـین ابنتیمیـه
شیعه را شـهیر در تجسـیم دانسـته و اقـوال تجسـیمی طوائـف شـیعه را بیشـتر از سـایر
طوائف دانسته است؛ اما واقعیت این است که قول به تجسیم ،با تأویـلگرایی تشـیع در
حوزۀ معناشناسی سازگاری ندارد و با ااهرگرایی اصحابحدیث در ایـن حـوزه ،تناسـب
بیشتری دارد.
کلیدواژهها :ابنتیمیه ،تجسیم ،شیوخ امامیه ،هشام بن حکم ،هشام بن سالم.

* کارشناسارشد کالم اسالمی (گرایش نقد وهابیت) و دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
ایمیلpooralirrr@gmail.com:

مقدمه
از جمله مباحث مورد اختالف در میـان اندیشـمندان مسـلمان بـهویـژه متکلمـان ،مسـئلۀ
تجسیم است .بررسی تاریخ تفکر و ریشهیابی مسـئله ،گـامی مهـم در تبیـین بحـث و رفـع
ابهاما موجود در این زمینه است .باید دید که این تفکر ،در افکار و عقاید اصحابحدیث
ریشه دارد یا آنگونه که ابنتیمیه مدعی است ،صاحبان ملل و نحل بر تقدم شیوخ امامیـه
در قول به تجسیم اتفاقنظر داشتهاند و شیعه ،شهیر در تجسیم است؟
نگارنده بر این باور است که این ادعا ،ادعایی بدون پشتوانه و از مصادیق تحکم اسـت؛ راکـه
نین ادعایی نه با اقوال صاحبان ملل و نحل اسالمی سازگار است و نه با مبانی فکری تشیع.
تاکنون آثار بسیاری در این حوزه به رشتۀ تحریر درآمده و هر کدام بـه زوایـایی از بحـث
پرداختهاند؛ اما باید توجه داشت که آثار مذکور ،ناار بر کالم ابنتیمیه نبودهاند و اثر حاضر
شاید یگانه اثری باشد که ناار بر کالم ابنتیمیه سلن گفته است .افزون بر آن ،غالب آثار
قبلی به بحث دربارۀ اعتقاد تجسیمی هشام بن حکـم پرداختهانـد و کمتـر سـلنی دربـارۀ
هشام بن سالم مطر شده است؛ ولی این اثر به هر دو اندیشمند شیعی اهتمـام داشـته و
هر دو فرد را از اتهام تجسیم مبرا دانسته است .همچنین تاکنون هیچ اثری اتهام تجسـیم
به هشامین را از نگاه صاحبان ملل و نحل ،موضوع بحث خود قرار نداده و اثر حاضر ،تنها
اثری است که با تکیه و اهتمام به اقوال صاحبان ملل و نحل به رفع این اتهام پرداخته است.
بهطور قطع ،کاوش در این مسئله و رفع ابهاما و اتهاما موجـود ،افـزون بـر اینکـه
ملاطب را به شناخت صحیحی از عقاید امامیـه میرسـاند و قـدمی کو ـ
اتهاما ناروا به مکتب امامیه است ،ی

در مقابلـه بـا

عالمـت سـؤال بـزر را نیـز در ذهـن ملاطـب
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ایجاد خواهد کرد و آن ،تردید در کالم ابنتیمیه است .ملاطب با خود خواهد اندیشید کـه
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گونه ابنتیمیه اتهام ناروایی را بدون دلیل به فرقهای نسبت داده و برای اقنـاع ملاطـب
خود دست به دامن اجماع و اتفاق بدون پشتوانه و ادلۀ واهی شده است؟

تجسیم

1

جسم از مادۀ «ج س م» بهمعنای تجمع و جمعشدن شیء اسـت و در لغـت بـه هـر یـز
قابلدرک یا هر یزی که دارای طول و عر

2

و عمق باشد ،اطالق میشود« .تجسیم»
3

نیز مصدر باب تفعیل و بهمعنای «جسمانگاشتن» و در اصطال بهمعنای جسـمانگـاری
4

برای خداوند سبحان است .بحث در این است که آیا خداوند سبحان جسـم اسـت؟ و آیـا
اوصاف اجسام را میتوان بر او حمل کرد؟ یا اینکه اطالق این صفت بر ایشان محال است
و با جایگاه وی تناسب ندارد؟

9

قبل از ورود به بحث باید گفت که علمای امامیه از ملالفان جدی جسـمانیت خداونـد
سبحاناند و در این راستا شیخ کلینی در کتاب الکافي بابی با عنوان «النهلاهعلنهالجسلمه
6

والصمرَ» گشوده است .شیخ صدوق نیز در کتاب التوحید خود ،باب «أنههعزهوجلْهللی ه
7

بجسمهولهصمرَ» را آورده اسـت .قطـب راونـدی مـذهب «مجمسـه» را از مـذاهب فاسـد
8

دانسته و آیتالله خویی نیز اعتقاد به تجسیم را در زمرۀ عقاید باطل قرار داده است.

5

مقابله با تجسیم اختصاص به شیعه ندارد و قاضی سبکی از علمـای اهلسـنت بـراین
باور است که اهلتوحید و ائمۀ اهلسنت نیز بر نفی جهـت از خداونـد سـبحان اتفـاقنظـر
10

دارند .حسن بن علی سقاف شافعی نیز مینویسد:
تجسیم و تشبیه را وهابیان منتشر نمودند و کتابهـای زیـادی را در مـورد صـفا
خدا ترویج کردند؛ همانند کتاب السنة از عبدالله بن احمد بـن حنبـل و کتـاب الررد
علررا الر ررر ال ریس ري از عثمــان دارمــی .همچنــین علمــای وهــابی درایــنبــاره
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه در انتساب تجسیم به هشامین

 .1ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،ج ،6ص.153
 .2همان؛ راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،ال فردات في غریب القرآن ،ص.868
 .3مصطفی ،ابراهیم و دیگران ،ال عجم الوسیط ،ص.688
.4ن  :ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النرویة ،ج ،8ص.671
 .9همان.
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،ج ،6ص.651
 .7ابنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،محمد بن علی ،التوحید ،ص.33
 .8قطب راوندی ،سعید بن هبةالله ،فقه القرآن ،ج ،6ص.617
 .5خویی ،سیدابوالقاسم ،التنقیح في شرح العروة الوثقا ،ج ،8ص.33
 .10سبکی ،عبدالوهاب بن علی ،طرقات ال افعیة الکرری ،ج ،3ص.17
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کتابهـای زیـادی نگاشـتهاند و در آنهـا ایـن مباحـث را از کتـابهـای ابنتیمیـه،
0
ابنقیم و دیگران نقل کردهاند.

دیدگاه ابنتیمیه
ابنتیمیه بر این باور است که مسئلۀ تجسیم ،ریشه در افکار امامیه داشـته اسـت و شـیوخ
امامیه نلستین قائالن به تجسیم هستند .او مینویسد:
نلستین کسانی که در اسالم به بیان عین عبار «خداوند جسم بوده و دارای طـول
و عر و عمق است» مشهورند ،شیوخ امامیه همانند هشام بن حکـم و هشـام بـن
سالم هستند؛ همانطور که قبال بدان اشـاره شـد و ایـن مطلـب مـورد اتفـاق نـاقالن
2
اندیشهها در کتابهای ملل و نحل از تمامی طایفهها مانند ابوعیسی وراق است.

بررسی و نقد
پاسخ این است که:
اوال :شیوخ امامیه را نمیتوان نلستین قائالن به تجسیم دانست.
ثانیا :ملل و نحلنویسان بر تقدم شیوخ امامیه در قول به تجسیم اتفاق ندارند.
ثالثا :ملل و نحلنویسان متقدم به اعتقاد تجسیمی هشام بن سالم اشاره ندارند.
رابعا :عبارا ملل و نحلنویسان متأخر در باب اعتقادی تجسیمی هشامین متشتت است.
خامســا :اتهــام تجســیم بــه هشــام بــن حکــم بــا واکنشهــای جــدی علمــای امامیــه
روبهروست.
 .0تقدم در اندیشۀ تجسیم
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اندک آشنایی با تاریخ علم کالم کافی است تا انسان دریابد که هشام بن حکم و هشام بن
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سالم را نمیتوان نلستین قائالن به تجسـیم دانسـت؛ ـراکـه هشـام بـن حکـم در سـال
 .1سقاف ،حسن بن علی ،صحیح شرح العقیدة الطحاویة ،ص.17
« .2هذا اللفظ بعینه :أن الله جسم له طول وعر وعمق ،أول من عرف أنه قال في اإلسالم شیوخ اإلمامیة کهشام بن حکـم
وهشام بن سالم کما تقدم ذکره وهذا مما إتفق علیه الناقلین للمقاال في الملل و النحل من جمیع الطوائف مثـل أبـي عیسـی
الوراق»( .همان ،ج ،8ص.)556

2

1

633ق رحلت کرده و هشام بن سالم نیز تا سال 673ق در قید حیا بوده است .این در
حالی است که برخی علمای اهلسنت نظیر سفیان ثوری (م 676ق) متقدم بر این دو فرد
بودهاند و برخی دیگر نیز نظیر عبدالله بن مبـارک مـروزی (م 628ق) تقـدم بـر هشـام بـن
حکم داشته و دارای عقیدۀ تجسیمی بودهاند.

3

 .2عدماتفاق

اساسا اعتقاد تجسیمی هشام بن حکم و هشام بن سالم مورد اتفـاق ملـل و نحـلنویسـان
اهلسنت نیست؛ ه رسد به تقدم آن دو در قول به تجسیم .فلر رازی در کتاب إعتقادات
فرق ال سل ین و ال رکین ،هشام بن سالم و هـوادارانش را ملـالف بـا تجسـیم دانسـته
4

است .شهرستانی نیز در کتاب ال لل و النحل ،هشام بـن حکـم را از اتهـام تجسـیم مبـرا
دانسته است .او هشام بن حکم را صاحب اندیشهای عمیق در اصول دانسته و بر این بـاور
است که مقام هشام باالتر از آن است که قائل به تجسیم باشد .وی این نکته را نیز یـادآور
میشود که هشام در مقام الزام خصم و پاسـخ بـه «ابوالهـذیل عـالف» خداونـد را جسـمی
برخالف سایر اجسام دانسته است .بهعبار بهتر ،هشام الزمۀ کـالم ابوالهـذیل عـالف را
جسمیت خداوند برخالف سایر اجسام دانسته است؛ نه اینکه خود قائل به تجسیم باشد.

9

بنابراین ،علما و صاحبنظران اهلسنت در حوزۀ ملل و نحل اسالمی ،در ایـن زمینـه
اتفاق و اجماعی نداشتهاند و اجماعی دانستن اعتقاد تجسـیمی هشـامین در میـان ملـل و
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه در انتساب تجسیم به هشامین

 .1نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشي ،ص.165
« .2بهاحتمال زیاد ،وی در عصر امام کاام در قید حیا بوده اسـت .شـاهد حضـور او در ایـن دوره روایتـی از کتـاب رجرال
الک ي است .این روایت حاکی از این است که عبدالرحمن بن حجاج (از راویان شـیعه) از جانـب امـام کـاام پیـامی بـرای
متکلمان شیعی آورده است مبنی بر اینکه دیگر ایشان اجازۀ بحثهای کالمی را ندارند .در ادامۀ روایت آمـده اسـت کـه هشـام
بن سالم برخالف هشام بن حکم این امـر را اطاعـت کـرد و دسـت از بحثهـای کالمـی برداشـت .یـونس در ادامـه میگویـد:
"برداشت هشام بن حکم این بود که منظور امام ،منع از مباحث کالمی ،فقط در دورۀ مهدی عباسی است" .بنابراین روشـن
است که هشام بن سالم در دورۀ مهدی عباسی (م 673ق) حضور داشته است و پس از او یا ملفی شده یا از دنیا رفته اسـت».
(طوسی ،محمد بن حسن ،إختیار معرفة الرجال ال عروف برجال الک ي ،ص.)873
 .3زنجانی ،فضلالله ،تاریخ علم الکالم في السالم ،ص38؛ شوشتری ،قاضی نورالله ،إحقاق الحق ،ج ،6ص.635
 .4رازی ،فلرالدین محمد بن عمر ،إعتقادات فرق ال سل ین و ال رکین ،ص.71
 .9شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،ال لل و النحل ،ج ،6ص.863
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نحلنویسان ،اعم از شیعه و سنی و همچنین تقدم آن دو در قـول بـه تجسـیم ،اشـتباهی
فاحش یا تعمدی ناشیانه از سوی ابنتیمیه است.
 .3عدمتصریح به اعتقاد تجسیمی هشام بن سالم در ملل و نحل متقدم

ملل و نحلنویسان قرنهای نلستین ،به اعتقـاد تجسـیمی هشـام بـن سـالم (م 673ق)
توجهی نداشته و نین اعتقادی را به او نسبت ندادهاند .از جملۀ آثار متقدم در ایـن حـوزه
کتاب الزینة نوشتۀ ابوحاتم رازی (م 788ق) است .وی در بلش سوم این کتاب به معرفی
فرق و مذاهب اسالمی سه قرن نلست پرداخته است .او در معرفی فرق شیعه ،نه نامی از
هشام بن سالم برده است و نه فرقهای به نام «هشامیه» را که منتسب به هشام بـن سـالم
باشد ،معرفی کرده است .ابوالحسن اشعری (م 781ق) کـه معاصـر بـا ابوحـاتم اسـت ،در
کتاب مقاالت السالمیین و اخرتالف ال صرلین ،فرقـۀ هشـامیه را از فرقـههای رافضـه و
1

منسوب به هشام بن سالم دانسته است؛ اما اشارهای به اعتقاد تجسیمی او ندارد .در آثـار
بعدی نگاشتهشده در این حوزه همانند کتاب التنریه و الرد علا أهرل االهرواو و الررد اثـر
ملطی عسقالنی (م 733ق) و نیز کتاب الت هید في الرد علا ال لحدة ال عطلة و الرافضرة
و الخوراج و ال عتزلة بهقلم باقالنی (م 157ق) ،بازهم سلنی از اعتقاد تجسـیمی هشـام
بن سالم نیست .اما عبدالقاهر بغدادی (م 183ق) در کتاب الفرق بین الفرق و بیان الفرقة
الناجیة منهم ،هشام را مفرط در تجسیم دانسته و در تأیید کالم خویش ادعا کرده است که
2

او باالتنۀ خدای خویش را پر و پایینتنهاش را خالی میدانست .طاهر بن محمد اسفراینی
3

(م 136ق) نیز خدای هشام را از جـنس گوشـت و خـون دانسـته اسـت و شهرسـتانی (م

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

133ق) همانند عبدالقاهر بغـدادی ،باالتنـۀ خـدای هشـام را پـر و پـایینتنـهاش را خـالی
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معرفی کرده است.

4

 1همان ،ص.71
 .2بغدادی ،عبدالقاهر بن طاهر ،الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة ،ص.56
 .3اسفراینی ،ابومظفر ،الترصیر في الدین و ت ییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکین ،ص.15
« .4و هشام بن سالم گفته است :همانا او (خداوند) تعالی ،قسمت باالیی بدنش اق و پایین بدنش الغر است»( .شهرستانی،
محمد بن عبدالکریم ،کتاب ال لل و النحل ،ج ،6ص.)863

پرسشی که مطر بوده و همچنان بدون پاسخ مانده اسـت ایـن اسـت کـه عبـدالقاهر
بغدادی ،طاهر بن محمد اسفراینی و شهرستانی که حدود سه قرن متأخر از هشام زیسـت
داشتهاند ،از کجا و گونه به این نتیجه رسیدهاند که او اعتقادی تجسیمی داشـته اسـت؛
درحالیکـه کتابهـای متقـدم نگاشـتهشـده در ایـن حـوزه ،ماننـد مقراالت السرالمیین و
اختالف ال صلین و دیگر کتابهای مذکور ،از نین نسبتهایی عـاری بـوده و در برخـی
موارد کامال ملالف با این اتهاما سلن گفتهاند؟ بسیار خوشبینانه است که نگوییم این
نسبتها ،اتهاماتی مغرضانه است .نانکه ویلفرد مادلونگ «خالی بودن خداوند تا نـاف و
پر بودن مابقی ایشان» را تحریفی مغرضانه دانسته که عبدالقاهر بغدادی و شهرستانی بـه
هشام بن سالم نسبت دادهاند .او براینباور است کـه ابوالحسـن اشـعری ایـن عقیـده را بـه
1

یکی از «مرجئه» بهنام داوود جورابی نسبت داده است .شاهد دیگری که سـاختگیبـودن
این اتهاما را تقویت میکند این است که آثار بعدی نگاشتهشده در این حـوزه نیـز بـا ایـن
اتهاما ملـالف هسـتند .بـهعنـوان مثـال ،ابوسـعید نشـوان بـرخالف طـاهر بـن محمـد
2

اسفراینی تصری دارد که خدای هشام از جنس گوشـت و خـون نبـوده اسـت .همچنـین
فلر رازی برخالف عبدالقاهر بغدادی و شهرستانی تصری دارد که هشام و هـوادارانش بـا
تجسیم ملالف بودهاند.

3

 .4اختالف عبارات ملل و نحلنویسان

هر ند اعتقاد به تجسیم در آثار برخی ملل و نحـلنویسـان اهلسـنت ،متوجـه هشـام بـن
تقابال جدی با یکدیگر در این حوزه دارند .بهعنوان مثال ابوالحسـن اشـعری ،عبـدالقاهر
بغدادی  ،عبدالکریم شهرستانی ،ابوسعید نشوان و فلر رازی اصـرار دارنـد کـه هشـام بـن
 .1مادلونـگ ،ویلفـرد ،مکتربهرا و فرقرههای اسرالما در سرد های میانره ،ص633؛ اشـعری ،علـی بـن اسـماعیل ،مقراالت
السالمیین وإختالف ال صلین ،ج ،6ص.853
 .2حمیری ،ابوسعید ،الحور العین ،ص.613
 .3رازی ،فلرالدین محمد بن عمر ،إعتقادات فرق ال سل ین و ال رکین ،ص.71

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه در انتساب تجسیم به هشامین

حکم و هشام بن سالم شده است ،باید توجه داشت که کتابهای ملل و نحل اهلسـنت،
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1

سالم خدای خویش را از جنس گوشت و خون نمیدانسـت .در مقابـل طـاهر بـن محمـد
2

اسفراینی معتقد است که او خـدایی از جـنس گوشـت و خـون را بـاور داشـت .اوج تقابـل
آنجاست که شهرستانی بهنقل از کعبی ،خدای هشام بن حکم را جسم دارای اجزا معرفـی
میکند؛ درحالیکه اشعری که متقدم بر شهرستانی است ،مینویسد« :از هشام بـن حکـم
نقل شده است که وی پیوسـته ابـراز مـیداشـت :جسـم دارای اجـزا بـه خداونـد سـبحان
3

شباهت ندارد و او نیز شبیه آن نیست» .بنابراین ،اعتماد به نین نقلهـایی کـه در درون
خود تقابلی اساسی با یکدیگر دارند و گرفتن انگشت اتهام بهسوی افرادی همچون هشـام
بن سالم و هشام بن حکم ،امری بس دشوار و بهدور از انصاف عقالیی است.
 .5واکنشهای جدی علمای امامیه در برابر اتهام تجسیم به هشام بن حکم

اتهام تجسیم به هشام بن حکم با واکنشهای جدی علمای امامیه روبهروست .انکار اعتقـاد
9

4

تجسیمی هشام ،عدمارادۀ معنای ااهری از لفظ جسم توسط او ،اعتقاد تجسیمی هشـام
6

را اعتقاد قبل از شیعهشدن وی یا قبل از اطالع وی از عقیدۀ امام دانستن و همچنین طر
7
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مسئلۀ تجسیم توسط وی در مقام معارضه با معتزله ،برخی از پاسخهای علمـای امامیـه در
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 .1اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاالت السالمیین وإختالف ال صرلین ،ص71؛ بغـدادی ،عبـدالقاهر بـن طـاهر ،الفررق برین
الفرق و بیان الفرقة الناجیة ،ص56؛ شهرستانی ،محمد بـن عبـدالکریم ،ال لرل و النحرل ،ج ،6ص862؛ حمیـری ،ابوسـعید،
الحور العین ،ص613؛ رازی ،فلرالدین محمد بن عمر ،إعتقادات فرق ال سل ین و ال رکین ،ص.71
 .2اسفراینی ،ابومظفر ،الترصیر في الدین و ت ییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکین ،ص.15
 .3اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاالت السالمیین وإختالف ال صلین ،ص.78
 .4مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنروار ،ج ،7ص835؛ موسـوی (سـید مرتضـی) ،علـی بـن حسـین ،ال رافي فري المامرة ،ج،6
ص27؛ مامقانی ،عبدالله ،تنقریح ال قرال فري علرم الرجرال ،ج ،7ص755؛ شـرفالـدین موسـوی ،عبدالحسـین ،ال راجعرات،
ص 116تا 117؛ شوشـتری ،محمـدتقی ،قرامو الرجرال ،ج ،65ص 575و 557؛ حیـدر ،اسـد ،المرام الصرادق و ال رباهب
األربعة ،ج 7و  ،1ص.35
 .9موسوی (سید مرتضی) ،علی بن حسین ،ال افي في المامة ،ص27؛ کراجکی ،محمد بن علی ،کنرز الفوادرد ،ج ،8ص15؛
مامقانی ،عبدالله ،تنقیح ال قال فري علرم الرجرال ،ج ،8ص831؛ قمـی ،قاضـی سـعید ،شررح توحیرد صردوق ،ج ،8ص818؛
شیرازی (مالصدرا) ،صدرالدین محمد بن ابراهیم ،شرح أصول الکافي ،ص 633و .855
 .6مجلسی ،محمدباقر ،بحرار األ نروار ،ج ،7ص835؛ شوشـتری ،قاضـی نوراللـه ،مجرالس ال رؤمنین ،ج ،6ص775؛ مـدرس
یزدی ،علیاکبر ،مج وعه رسادل کالما و فلسفا و ملرل و نحرل ،ص73؛ شـرفالـدین موسـوی ،عبدالحسـین ،ال راجعرات،
ص118؛ کراجکی ،محمد بن علی ،کنز الفوادد ،ج ،8ص.15
 .7مامقانی ،عبدالله ،تنقیح ال قال في علم الرجرال ،ج ،7ص831؛ موسـوی (سـید مرتضـی) ،علـی بـن حسـین ،ال رافي فري
المامة ،ص 27و .21

برابر این اتهام است .البته این پاسخها ،به منابع شیعی اختصاص ندارد و در کتابهای ملـل
و نحل اهلسنت نیز میتوان به برخی از آنها دست یافت .بهعنوان مثال ،ابوالحسن اشـعری
در کتاب مقاالت السالمیین و اختالف ال صلین بهصراحت بیان میدارد که مراد هشام بن
1

حکم از «جسمهلهکاْلجسا » ،شیء موجود است .بنابراین هشام جسم را متـرادف بـا شـیء
میدانست و از آنجایی که اطالق شیء بر خداوند سبحان مانع شرعی نـدارد ،او جسـم را بـر
خداونــد ســبحان حمــل کــرده اســت و جهــت تنزیــه و نفــی هرگونــه شــباهت ،عبــار «له

کالجسا » را نیز بر کالم خویش افزوده است .نمونهای دیگر در این باب کـالم شهرسـتانی
است .همانطور که گذشت ،او معتقد است که هشام در مقام الزام خصم ،عبار «جسلمهله

کاْلجسا » را بهکار برده است؛ نه اینکه واقعا خود معتقد به این مسئله باشد.
عدمسازگاری اعتقاد به تجسیم با تفکر امامیه
ملالفت امامیه با تجسیم از جمله ادلهای است که عالمه حلی برای واجباإل تبـاع بـودن
مذهب امامیه ارائه داده است .او مینویسد:
مذهب امامیه بهدالیلی واجباإل تباع است؛ زیرا امامیه معتقدنـد کـه ازلیـت و قـدم
ملصوص خداوند سبحان است و همانا هر یزی جز او ،محد است؛ راکه او
واحد است .همچنین معتقدند که او جسم نیست و در مکانی قرار ندارد؛ را که اگر
غیر از این باشد ،محد خواهد بود؛ بلکه امامیه خداوند سبحان را از مشابهت بـه
2
مللوقا نیز منزه دانستهاند.

تجســیم ملــالف بــا عقــل و نقــل ،در هــیچ طایفــهای از امــت بیشــتر از طوائــف شــیعه،
شناختهشده نیست».

3

 .1اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاالت السالمیین وإختالف ال صلین ،ج ،6ص.852
« .2مذهب اإلمامیة واجب اإلتباع لوجوه .ل نهم اعتقدوا أن الله هو الملصـوص بالزلیـة والقـدم ،وأن کـل مـا سـواه محـد :
ل نه واحد .وأنه لیس بجسم ،وال في مکان ،وإال لکان محدثا ،بل نزهوه عن مشـابهة المللوقـا »( .عالمـه حلـی ،حسـن بـن
یوسف ،منهاج الکرامة في معرفة المامة ،ج ،6ص.)77
« .3فإن التشبیه والتجسیم الملالف للعقل والنقل الیعرف في أحد من طوائف المة أ کثر منه في طوائف الشیعة»( .ابنتیمیـه،
احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النرویة ،ج ،8ص.)657

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه در انتساب تجسیم به هشامین

ابنتیمیه در رد کالم عالمه حلی ،شیعه را شهیر در تجسیم میداند و مینویسد« :تشبیه و
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در پاسخ باید گفـت :از آنجـا کـه صـفا الهـی بـهویـژه صـفا خبـری ،معرکـۀ اقـوال
تشبیهی و تجسیمی است ،ازاینرو با تکیه بر این صفا باید بهدنبال تبیین اندیشۀ امامیـه
در حوزۀ معناشناسی بود .باید دید که آیا اندیشۀ امامیـه آمـادگی بیشـتری را بـرای پـذیرش
افکار تجسیمی دارد یا اینکه فرقههایی همانند اصحاباثر و در طـول آن اصـحابحدیث،
زمین خوبی برای کاشت بذر تجسیماند؟
دیدگاه مشهور متکلمان امامیه در باب صفا خبری ،مجاز و کنایـه بـودن ایـن الفـاظ
1

است .ماحصل این دیدگاه عبار است از اینکه الفـاظ دال بـر صـفا خبـری وجـه ،یـد،
عین ،جنب ،ساق و ...حقایقی غیر از صفا ذا یا فعـل خداونـد نداشـته و در واقـع ایـن
الفاظ کنایه از آن صفا اند .بهعنوان مثال مراد از ید ،بر اساس اقتضای سیاق ،یـا قـدر
2

است یا نعمت یا  ...و همچنـین مـراد از اسـتواء ،اسـتیال و سـلطه اسـت .ایـن دیـدگاه در
تجسیمستیزی علمای امامیه ریشه دارد؛ امری که میتوان بهصـراحت آن را در کلمـا و
عبارا ایشان یافت .بهعنوان مثال سید مرتضی از علمای بزر امامیـه معتقـد اسـت کـه
اگر الزمۀ حمل صفتی بر خداوند سبحان ،انتساب صفا سلبی بهخصوص جسمانیت به
خداوند باشد ،حمل آن صفت بر خداوند باطل است .بهاعتقاد او از آنجـا کـه الزمـۀ حمـل
صفا خبری بر خداوند متعال ،اثبا جسمانیت یا اثبا صفتی است که جسمانیت الزمۀ
3

آن است ،باید از اواهر این صفا دست برداشت و آنها را بهتأویل برد .بنابراین متکلمان
امامیه در حوزۀ معناشناسی صفا خبری ،تأویلگـرا هسـتند و اصـراری بـر حمـل صـفا
بهمعنای ااهری آنان ندارند.
در مقابل ،علمای اهلحدیث بر حمل آیا و احادیث صفا به معنای ااهری اصـرار
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

دارند .کتاب التوحید ابنخزیمه که بـهتصـری ابنتیمیـه از سـران اصـحابحدیث اسـت،
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4

انباشته از مصادیق این اصرار است .بهعنوان مثـال ،او خداونـد متعـال را دارای دو دسـت
 .1شیخ مفید ،محمد بن نعمان ،تصحیح العتقاد ،ص.63
 .2همان.
 .3موسوی (سید مرتضی) ،علی بن حسین ،رسادل ال ریف ال رتضا ،ج ،8ص.835
 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،التسعینیة ،ج ،7ص.323
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ا ل ل ل
ل
ل
ل
4
3
2
لمب ُسمط لت ِان ُهي ِنف ُقهکی لف لهيشاء و  لي ُدهالل ِههِمقهأي ِد ِيهمه استناد کرده است .همچنین وی
ل
6
لل ُ
ل ل ُ ل ل ُ ل لل ل  9ل
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لر
ج
ت
با استناد به آیاتی نظیر واصن ِعهالفلك ِهبأعی ِنناهووح ِیناِ ِ  ،
7
اهول ُتص لن لع لهع لل ل
ل ل ل ل ل ا ً ِّ ِّ ل
یهعی ِنا درصدد اثبا شم برای خداوند سـبحان برآمـده
علیكهمحبةهمن ِ

و بر هر مؤمنی واجب دانسته است که به شمدار بـودن خداونـد سـبحان معتقـد باشـد.

8

خود ابنتیمیه نیز به ااهرگرایی اصحابحدیث پایند بـوده و بـا رویکـردی ااهرگرایانـه ،بـا
5

صفا خبری برخورد کرده است .بهعنوان مثـال ،وی بـا اسـتناد بـه آیـۀ اسـتواء خداونـد
10

سبحان را در باالی آسمانهـا و بـر روی عـرش دانسـته اسـت .جالـب اینکـه مـراد او از
فوقیت الهی ،فوقیت حسی و فیزیکی است؛ یعنی همانطور که انسـانی کـه در بـاالی کـوه
قرار دارد ،باالتر از کسی است که در پایین کوه است ،خداوند نیز به همـان کیفیـت بـاالتر از
عالم قرار دارد.

11

حاصــل ســلن اینکــه هــر اندیشــمند منصــفی بــا دقــت در مبــانی فکــری تشــیع و
اصحابحدیث ،بهخصوص در حوزۀ معناشناسی ،کمال بیگانگی اندیشۀ تشیع از تجسیم و
جســمانگــاری خداونــد ســبحان را درمییابــد و اندیش ـۀ اصــحابحدیث را مســتعد افکــار
تجسیمی خواهد یافت .او درخواهد یافت که اقوال تجسیمی ،بیگانه از اندیشۀ تشیع اسـت
و قرابت نزدیکی با اندیشۀ اصحابحدیث دارد.
بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه در انتساب تجسیم به هشامین

 .1سوره ص ،آیه  « :35ه یزی تو را از سجده بر آنچه با دو دست خویش آفریده بودم ،منع کرد».
 .2سوره مائده ،آیه « :71بلکه دستان او مبسوط است و انفاق میکند هرطور که بلواهد».
 .3سوره فت  ،آیه « :65دست خدا بر باالی دستهایشان قرار دارد».
 .4ابنخزیمه ،محمد بن اسحاق ،کتاب التوحید و إثرات صفات الرب عز و جل ،ج ،6ص.662
 .9سوره هود ،آیه « :73کشتی بساز در حضور ما و طبق فرمان ما».
 .6سوره قمر،آیه « :61زیر نظر ما به حرکت درآمد».
 .7سوره طه ،آیه « :73و از جانب خود محبوبیتی بر تو افکندم تا تحت نظار من تربیت شوی».
 .8ابنخزیمه ،محمد بن اسحاق ،کتاب التوحید و إثرات صفات الرب عز و جل ،ج ،6ص.662
َّ
َّ
 .5سوره اعراف ،آیه  :51إ َّن ر َّبکم الله َّالذي خلق َّ
السماوا والر في ستة أ َّی ٍام ث َّم استوی علی العرش یغشـي اللیـل َّالنهـار
َّ
َّ
یطلبه حثیثا والشمس والقمر و ُّالنجوم مسلرا ٍ بأمره أال له الللق والمر تبارك الله ر ُّب العالمین.
 .10ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،العقیدة الواسطیة ،ص.27
 .11ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مج وعة الرسادل و ال سادل ،ج ،6ص.855
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نتیجه
هشام بن حکم و هشام بن سالم ،برخالف ادعای ابنتیمیه ،نلستین قائالن بـهتجسـیم
نبودهاند و صاحبان ملل و نحل بر اعتقاد تجسیمی ایشان اتفاقنظر ندارنـد .اساسـا ملـل و
نحلنویسان اختالفاتی جدی با یکدیگر در این حوزه دارند و اتهـام تجسـیم بـه هشـام بـن
سالم در آثار متقدم ایشان قابلرؤیـت نیسـت .افـزون بـر آن ،برخـی ملـل و نحـلنویسـان
اهلسنت همانند اشعری و شهرستانی ،به توجیه اقوال تجسیمی هشام بن حکم پرداختـه
و کالم ایشان را از مصادیق تجسیم خارج دانسـتهانـد .همچنـین فلـر رازی بـه ملالفـت
هشام بن سالم و هوادارنش با تجسیم تصری دارد.
نکتۀ دیگر اینکه ابنتیمیـه قبـل از گـرفتن انگشـت اتهـام بـهسـوی شـیعه و شـهیر در
تجسیم نامیدن آن ،باید توجه میداشت که اندیشـۀ هـمکیشـان اصـحابحدیثی خـویش،
مستعدتر از اندیشۀ شیعه برای پذیرش تجسیم است .وی باید به اـاهرگرایی هـممسـلکان

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

خویش عنایت میداشت و تقابل کامل تأویلگرایی شیعه با تجسیم را درمییافت.
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 .85سقاف ،حسن بن علی ،صحیح شرح العقیدة الطحاویة ،اردن :دار اإلمام النـووي ،ـاپ اول،
6167ق.
 .86شرفالدین موسوی ،عبدالحسین ،المراجعات ،بیجا :انتشارا اسوه ،اپ اول6167 ،ق.
 .88شوشتری ،قاضی نورالله ،إحقاق الح  ،قم :انتشارا کتابلانۀ آیتالله مرعشی نجفی6737 ،ق.
 .87شوشتری ،قاضی نورالله ،مجالس المؤمنین ،تهران :انتشارا اسالمیة6733 ،ش.
 .81شوشتری ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،قم :موسسة النشر اإلسالمي ،اپ اول6188 ،ق.
 .85شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،تحقیق :محمد بـدران ،قـم :الشـریف الرضـي،
اپ سوم6771 ،ش.
 .87شیخ مفید ،محمد بن نعمـان ،تصکحیح اإلعتقکاد ،تحقیـق :عبـدالکریم شهرسـتانی ،بیـرو  :دار
الکتب اإلسالمي6157 ،ق.
 .83شیرازی (مالصـدرا) ،صـدرالدین محمـد بـن ابـراهیم ،شکرح أصکول الککافي ،تصـحی  :محمـد
خواجوی ،تهران :مؤسسۀ مطالعا و تحقیقا فرهنگی ،اپ اول6773 ،ش.
 .82طوسی ،محمد بن حسن ،إختیار معرفة الرجال المعکروف برجکال الکشکي ،تصـحی  :حسـن
مصطفوی ،مشهد :مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد6153 ،ق.
 .83عالمه حلی ،حسن بن یوسف ،منهاج الکرامة في معرفة اإلمامة ،تحقیق :عبـدالکریم مبـارک،
سایت کتابلانۀ مدرسۀ فقاهت ،آدرس:
30. http://lib.eshia.ir/70723/1/10
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 .76قطب راوندی ،سعید بن هبةالله ،فقه القرآن ،قم :مکتبة آیت الله العظمی مرعشـي نجفـي ،ـاپ
دوم6155 ،ق.

32

 .78قمی ،قاضی سعید ،شرح توحید صدوق ،تصحی و تعلیق :نجفقلـی حبیبـی ،تهـران :سـازمان
اپ و انتشارا وزار فرهنگ و ارشاد اسالمی6731 ،ش.
 .77کراجکی ،محمد بن علی ،کنز الفوائد ،بیجا :مکتبة المصطفویة ،بیتا.
 .71کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،تهران :اسالمیه ،اپ دوم6778 ،ش.
 .75مادلونگ ،ویلفرد ،مکتبها و فرقههای اسالمی در سدههای میانکه ،ترجمـه :جـواد قاسـمی،
مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی ،اپ دوم6723 ،ش.
 .77مامقانی ،عبدالله ،تنقیح المقال في علم الرجال ،نجف :المطبعة المرتضویة6758 ،ش.

 .73مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیرو  :دار إحیاء الترا العربي6157 ،ق.
 .72مدرس یزدی ،علیاکبر ،مجموعه رسائل کالمی و فلسکفی و ملکل و نحکل ،تهـران :سـازمان
اپ و انتشارا وزار فرهنگ و ارشاد اسالمی6731 ،ش.
 .73مصطفی ،ابراهیم و دیگران ،المعجم الوسیط ،ایران :موسسـة الصـادق للطباعـة و النشـر ،ـاپ
پنجم6187 ،ق.
 .15ملطی عسقالنی ،محمد بن احمد ،التنبیه و الرد علی أهکل األهکواو و البکدع ،تحقیـق :محمـد
زاهد بن حسن کوثری ،مصر :المکتبة الزهریة للترا  ،بیتا.
 .16موسوی (سید مرتضی) ،علی بن حسین ،الشافي في اإلمامة ،تهران :مؤسسة الصادق6165 ،ق.
 .18موسوی (سید مرتضی) ،علی بن حسین ،رسکائل الشکریا المرتضکی ،قـم :دار القـرآن الکـریم،
6155ق.
 .17نجاشـی ،احمــد بــن علــی ،رجککال النجاشکي ،بیــرو  :شــرکة العلمــی للمطبوعــا  ،ــاپ اول،
6176ق.

بررسی و نقد دیدگاه ابنتیمیه در انتساب تجسیم به هشامین
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پژژژژوهشنامژژژۀنقژژژدوهابیژژژت؛سژژژراجمنیژژژرسژژژالهفژژژتمشژژژما رۀ52بهژژژار 6931
صژژژژفحات92-28:تژژژژارریفر:ا ژژژژت6932/68/65:تژژژژژارریتأریژژژژد 6931/86/58:


بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی
در شیوۀ رفتار با اسراء
*

علیاکرب لطفی
چکیده

سلفیۀ جهادی بهعنوان گروهی که تنها راه گسترش اسالم را جهاد مسلحانه میداننـد،
در پیشبرد اندیشۀ خود به رفتارهای ناشایستی در مقابل ملالفان خـود اقـدام میکننـد؛
ازاینرو ،ضمن تفسیر «جهاد» به «قتال» ،به جواز گردنزدن ملالفـان خـود و اسـیران
قائلاند .تکفیریها برای مشروعیتبلشی به این عملکرد خود ،به آیاتی از قبیل آیـۀ 1
سورۀ محمد ،آیۀ  68و آیۀ  73سورۀ انفال و همچنین به وعدۀ پیامبر بـه مشـرکان
قریش بر ذب آنـان ،اقـدام خلیفـۀ دوم در اذندادن بـر گـردنزدن ذواللویصـره ،سـیرۀ

پیـامبر در گــردنزدن اســیران بــدر و بــه روایــاتی از قبیــل «إنمللاهبعثللتهب للربه
الرقاب» استناد میکنند؛ ولی با بررسی صور گرفته در این استداللها معلوم شد کـه
آیا مورد استناد ،هیچ داللتی بـر جـواز گـردنزدن ندارنـد و روایـا نیـز ضـمن ضـعف

سندی و تقطیع صور گرفته ،در کتابهای روایی معتبر اهلسـنت نیامدهانـد؛ ازایـنرو
قابلاعتماد نیستند .عالوه بر آن ،معارف ناب اسالمی از امـوری کـه باعـث نشـاندادن
هرهای خشن از اسالم میشود ،بهشد نهی کرده است .در ایـن نوشـته بـا تکیـه بـر
منابع کتابلانهای و اینترنتی ،ضمن تحلیل و توصیف دیدگاه سـلفیۀ تکفیـری در شـیوۀ
رفتار با اسیر ،به نقد این دیدگاه پرداخته شده است.
کلیدواژهها :سلفیۀ جهادی ،ذب  ،ملالفان ،اسیر ،سیرۀ پیامبر.

* کارشناسارشد مذاهب اسالمی و دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
lotfi43271@gmail.com

مقدمه
از جمله فروعا مهم دین ،جهاد در راه خداوند است و قرآن و سنت نیز بر این امـر مهـم،
تأ کید بسیار دارند .همچنین بر همۀ مسلمانان واجب است با کسانی کـه قصـد تعـر
ممال

بـه

اسالمی دارند ،مقابله کنند و در مقابل آنان ساکت نمانند .امـروزه عـدهای بـه نـام

جهـاد و دفـاع از اسـالم ،بـه کشـتار مسـلمانان از طریـق گـردنزدن اقـدام کـرده و باعـث
اسالمهراسی و زشت جلوهدادن معارف اسالمی شدهاند .آنان در توجیه عملکرد خـود ،بـه
سنت نبوی ،سیرۀ صحابه و آیاتی از قرآن کریم استناد میکنند .با بررسی صور گرفتـه در
آثار اندیشمندان اسالمی دربارۀ اقداما تکفیریها مشاهده مـیشـود کـه بـه نقـد سـلفیه
بهصور کلی پرداخته شده است؛ ولی بهصـور خـاص در نقـد ایـن عملکـرد ،نوشـتهای
یافت نشد .از آنجا که این مسئله از مسائل مهم جامعۀ اسالمی بهشمار میرود ،تا جایی که
دشمنان اسالم این رفتارهـا را بهانـه قـرار داده و اسـالم را ایـنگونـه بـه جهانیـان معرفـی
میکنند ،ضرور ایجاب میکند ضمن شناخت جریان سـلفیۀ تکفیـری ،بـه بیـان دیـدگاه
آنان در ذیل آیا و روایا مذکور پرداخته شود و با استناد به دیـدگاه مفسـران و همچنـین
بررسی سند و داللت روایا و سیرۀ پیامبر در شیوۀ رفتـار بـا ملالفـان ،بـه نقـد ایـن
عملکرد بپردازیم و اسالم حقیقی را به دیگران معرفی کنیم.
مفاهیم
برای ورود به بحث ادلۀ سلفیۀ جهادی در گردنزدن ملالفـان ،ضـرور ایجـاب مـیکنـد
ابتدا مفاهیم «سلفیۀ جهادی» و «ضرب الرقاب» تبیین شوند:
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سلفیۀ جهادی
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«سلف» در لغت عبار است از هر یزی که مقدم شـده باشـد 1.سـلفیهـا بـا اسـتناد بـه
روایت «خیر القرون» 2سلف را در صحابه ،تابعین و تابع تابعین منحصر میدانند.

1

 .1فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،ج ،3ص.852
« .2خیرکم قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم»( .بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح الرخراري ،ج ،7ص8756 ،636؛
نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،1ص.)8577 ،6378

اما سلفیه مصدر صناعی از مادۀ «سلف» است 2.سلفیه کسانی هستند که بـه التـزام و
عمل به کتاب و سنت نبوی بنا بر فهم سلف صال قائلاند 3.بر این اساس ،سلفیۀ جهادی
به کسانی اطالق میشود که بر اساس نین فهمـی از کتـاب و سـنت ،تنهـا راه برقـراری
حکومت اسالمی را جهاد مسلحانه میدانند 4.بهعقیدۀ آنها سلفیۀ جهادی افرادی هستند
که دارای تفکر جهاد مسلحانه علیه حکومتهای موجود در جهان اسالم و علیه دشمنان
خارجی هستند و دارای تفکر مشلصی هستند که بر اساس مبادی حاکمیت و قواعد والء
و براء و قواعد اساسی جهاد بنا شده است 9و از آن بـهعنوان واجبـی عینـی یـاد میکننـد.

6

آنان براینباورند که تشکیل ابتدایی اسالم ،قدر یافتن آن و بقای آن تا بـه امـروز ،در گـرو
شمشیر بوده است؛ 7بههمینخاطر ،تنها راه انتشار توحید و معارف الهی را جهاد مسـلحانه
علیه طاغو میدانند.

8

ضر الرقا

«ضرب» بهمعنای قراردادن ی

شیء بر شیء دیگر 5و «رقـاب» ،جمـع رقبـه و بـهمعنـای

گردنها یا سرهاست؛ 10ازاینرو ،ضرب الرقاب بهمعنای زدن گردنها است.
پس از آشنایی با مفاهیم مطر شده ،هماکنون به بیان دیدگاه سلفیۀ جهادی در جـواز
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 .5راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص.733
 .10همان ،ص.775

بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسرا

 .1فرید ،احمد ،السلفیة؛ قواعد و أصول ،ص.3
 .2عمر ،احمد ملتار ،معجم اللغة العربیة ال عاصرة ،ج ،8ص6538؛ سالم ،احمد و عمرو بسیونی ،ما بعد السلفیة ،ص.83
 .3سالم ،احمد و عمرو بسیونی ،ما بعد السلفیة ،ص3؛ البانی ،محمـد ناصـرالدین ،درو لل ریخ مح رد ناصرر الردین الرراني،
ج ،76ص7؛ وادعی ،مقبل بن هادی ،تحفة ال جیب عن أسئلة الحاضر و الغریرب ،ص625؛ عبـدالغنی ،عمـاد« ،المفـاهیم و
الفکار و العقائد المحوریة للحرکا اإلسالمیة» ،الحرکات السالمیة في الوطن العربي ،ج ،6ص.35
 .4عبدالغنی ،عماد« ،المفاهیم و الفکار و العقائد المحوریة للحرکا اإلسـالمیة» ،الحرکرات السرالمیة فري الروطن العربري،
ج ،6ص32؛ حجازی ،اکرم ،دراسات في السلفیة الجهادیة ،ص.73
 .9سوری ،ابومصعب ،دعوة المقاومة اإلسالمیة العالمیة ،ص.727
 .6فرج ،محمد عبدالسالم ،الجهاد الفریضة الغادره ،ص.62
 .7نسیره ،هانی« ،السلفیة الجهادیة و تنظیم القاعدة» ،الحرکات السالمیة في الوطن العربي ،ج ،8ص.6872
 .8ابورمان ،محمد ،الصالح السیاسي في الفکر السالمي ،ص875؛ مقدسی ،ابومحمد ،حوار مع مجلة العصرر ،سـایت منبـر
التوحید و الجهاد ،آدرس:
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گردنزدن ملالفان و همچنین به بیان نقد آن میپردازیم.
دیدگاه سلفیۀ تکفیری دربارۀ «ضر الرقا »
در این بلـش بـه بیـان اسـتداللهـای تکفیریهـا در جـواز گـردنزدن کـافران و اسـیران
پرداخته شده است:
 .0جواز گردنزدن کافران

از مهمترین استداللهای تکفیریها در جواز گردنزدن ملالفان خـود ،اسـتناد بـه آیـۀ 1
سورۀ محمد ،سیرۀ پیامبر و سیرۀ عمر بن خطاب است .در ادامـه ضـمن بیـان ایـن
استداللها ،نقد آنها نیز بیان میشود:
آیۀ  4سورۀ محمد

از آیا مورد استناد گروههای سلفیۀ تکفیری در مشروعیتبلشی به گردنزدن ملالفـان
خود ،آیۀ  1سورۀ محمد است که خداوند میفرماید:

ل ل ل ُ ُ ا ل ل ل ُ ل ل ل ِّ ل ل ا ل ل ل ُ ُ ُ ل ُ ُّ ل ل ل ل ا ل ً
اهم ّنا لهبع ُلده
خنتممَمهِشدواهالمثاقهِ ِإم
یهإذاهأث ه
ابهحت ِ
ِ ِإذاهل ِقیتمهال ِذينهکفرواهِ ربهالرق ِ
ل ا ل ً لا ل ل ل ل ُ ل ل ل ل ل ل لل لل ُ ا ُ ل ل ل ُ لل
ل لُ
اهِداءهحتیهت عهالحربهأوزارَاهذ ِلكهوللمهيشلاءهالللههلنتصلر ِهملنهمهول ِكلن ِهلیبللمه
و ِإم ِ
ا لل ُ ا ل ل ل
ل ا ل ُ ُ
ل ل ُ
ُ
ل
ل
یْهالل ِههِلنهي ِ هْهأعمالهمه؛
بع كم ِهببع ٍضهوال ِذينهق ِتلم ِ
اهِاهس ِب ِ
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شما مؤمنان ون در میدان جنگ با کافران روبـهرو شـوید ،بایـد شـجاعانه آنهـا را
گردن زنید تا آنگاه کـه از خـونریزی بسـیار ،دشـمن را از پـا درآوردیـد .پـس از آن،
اسیران جنگ را محکم به بند کشید کـه بعـدا یـا بـر آنهـا منـت نهیـد و آنهـا را آزاد
گردانید یا فدا گیرید تا در نتیجه جنـگ سـلتیهای خـود را فروگـذارد .ایـن حکـم
فعلــی اســت و اگــر خداونــد بلواهــد ،خــود از کــافران انتقــام مــیکشــد و همــه را

38

بـدون زحمــت جنــگ شــما هــالک مــیکنــد؛ لــیکن بــا ایــن جنــگ کفــر و ایمــان،
میخواهد شما را به یکدیگر امتحان کند و آنان که در راه خدا کشته شدند ،خداوند
هرگز اعمالشان را ضایع نگرداند.

سلفیهای تکفیری ضمن تقسیم اسالم به مکی (دوران صبر و صل بـا کـافران) و مـدنی
(دوران مقابلۀ با کافران با شمشیر) ،قائلاند که این آیه از جمله آیا مدنی است که بیانگر

نشر اسالم با شمشیر است 1.همچنین با استناد به این آیه ،به قتال هر کافری کـه بـا وی
مالقا میکنند ،حکم دادهاند 2و در پی آن ،به اباحۀ تصرف در جان ،ناموس و مال کافر،
هر ند محارب نباشد ،قائل هستند 3.رهبـران سـلفی جهـادی خطـاب بـه ملالفـان خـود
تصری دارند:

ا
ل ل
لل ل ل
هال ِذ لينهکف ُرواهِ لر لبه
عملکرد ما در مقابل کافران ،آن یزی است که آیـۀ ِ ِإذاهل ِق ُیت ُم ه
ل
اب به ما آموختـه اسـت [کشـتار کـافران بـهمحض مالقـا آنـان] و روش مـا در
ِّالرق ِ ه
1
ل ُُ ُ ل ُ ل ُ ُ ُ 4
مَمه نیست.
مقابلۀ با کافران ،یزی جز عمل به آیۀ واقتلمَمهحیثهث ِقفتم

همچنین سلفیهای جهادی آیۀ  1سورۀ محمد را حمل بر اـاهر میکننـد و قائلانـد کـه
همانگونه که در آیه اشاره شده است ،باید با ادواتی همچون شمشیر گردن شلص را زد.

6

نقد

با مراجعه به کتابهای لغت و ترجمـه ،درمییـابیم کـه واژۀ «لقـی» ،بـر هرگونـه مالقـاتی
اطالق دارد؛ 7ازاینرو ،مفسران در ذیـل ایـن آیـۀ شـریفه بیـان میدارنـد کـه «لقـاء» ،گـاه
بهمعنای مطلق مالقا استعمال میشود و گاه بهمعنـای روبـهرو شـدن در میـدان جنـگ
است .در قرآن مجید نیز در هر دو معنا بهکار رفته است؛ ولی در این آیه بهمعنـای رسـیدن
به کفار در معرکۀ جنگ است؛ 8نه اینکه بهمحض مالقا کافران ،آنها را بکشیم 5.راکـه
شواهدی در این آیه ،از قبیل مسئلۀ اسار اسیران ،واژۀ حرب و شهاد در راه خـدا ،ایـن

بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسرا

 .1سوری ،ابومصعب ،الثورة السالمیة في السوریا ،ص.28
 .2همان ،ص.663
 .3ازدی ،ابوجندل ،سلسلة العالقات الدولیة في السالم ،ج ،7ص.61
 .4سوره بقره ،آیه .636
 .9ابنمحمود ،حسین ،مج وعة ال قاالت ،ص175؛ سوری ،ابومصعب ،أهل السنة و ال ام في مواجهة النصریریة و الصرلیریة
و الیهود ،ص.52
 .6شهاب الثاقب ،علی بن نایف ،الرد علا التحاد العال ي لعل او ال سل ین حول ع لیات الختطاف ،ص.655
 .7جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح؛ تاج اللغة و صحاح العربیة ،ج ،7ص8127؛ حسینی زبیدی ،محمد بن محمـد ،تراج
العرو من جواهر القامو  ،ج ،73ص.136
 .8زملشری ،محمود بن عمر ،الک اف عن حقادق غروام التنزیرل ،ج ،1ص767؛ مکـارم شـیرازی ،ناصـر ،تفسریر ن ونره،
ج ،86ص.733
 .5بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،تفسیر الریضاوي؛ أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،ج ،5ص663؛ نسفی ،عبدالله ،مدارك التنزیرل و
حقادق التأویل ،ج ،7ص.788
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معنا (روبهرو شدن با کافران در معرکۀ جنگ) را تقویت میکند 1.پس مفسران در ذیـل آیـۀ
ل

شریفه تصری دارند که مراد از ل ِق ُیت ُهم در این آیه ،لقاء در معرکۀ جنگ است.
لل

2

ا
عالوه بر این ،برخی مفسران قائلاند که بنا بـر فرمـایش ابـنعبـاس ،مـراد از ال ِلذ لينه

کف ُروا در این آیه ،مشرکان بتپرست قریش است که مستحق قتل بودند؛ 3که البتـه ایـن
حکم نیز بعـد از نـزول سـورۀ برائـت برداشـته شـد 4.عـدهای نیـز قائلانـد کـه مـراد از آن،

بتپرستان و اهلکتابی است که در ذمۀ اسالم نیستند.

9

همچنین بنا بر تصری مفسران ،مـراد از «ضربهالرقلاب» در ایـن آیـه ،مطلـق کشـتن

است که با ابزار قتل محقق شود؛ 6پس میتواند بهواسطۀ ضربهزدن به مواضع حساس نیز
همچون سر محقق شود و تنها به «ذب » منحصر نمیگردد و در این آیـه از ایـن بـاب کـه
بیشتر قتلها با قطع سر تحقق پیدا میکنند ،این قید را آورده است 7.نکتۀ مهمتر اینکه بنا
به فرمودۀ پیامبر اسالم« :إنهقتلتمهِأحسنماهالقتلة؛ اگر میکشید ،به بهترین حالـت
بکشید» 8،در آن دوره راحتترین شیوۀ کشتن ،سـر بریـدن بـود؛ زیـرا شـلص ،زود جـان

میداد و زجر زیادی را متحمل نمیشد؛ ولی امروزه با وجود امکانا  ،شـیوههـای بهتـری
برای قتل وجود دارد .البته برخـی مفسـران قائلانـد کـه خداونـد ایـن واژه را جهـت ایجـاد
وحشت در دل دشمنان اسالم بیان فرموده است و منحصرا به این معنا نیسـت کـه حتمـا
گردن آنان زده شود 5.عالوه بر این ،علما نیز در ذیل این آیه ،دیدگاههایی برخالف برداشت

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

سلفیهای تکفیری دارند .همانطور که حسن بصری و حماد بن ابیسلیمان در ذیل ایـن
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 .1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر ن ونه ،ج ،86ص.732
 .2زملشری ،محمود بن عمر ،الک اف عن حقادق غوام التنزیل ،ج ،1ص767؛ مراغی ،احمد مصطفی ،تفسیر ال راغري،
ج ،87ص.13
 .3قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج ،67ص885؛ قطب ،سید ،في ظالل القرآن ،ج ،7ص.7826
 .4قطب ،سید ،في ظالل القرآن ،ج ،7ص.7827
 .9ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،1ص.866
 .6زجاج ،ابراهیم بن سری ،معاني القرآن و إعرابه ،ج ،5ص7؛ زملشـری ،محمـود بـن عمـر ،الک راف عرن حقرادق غروام
التنزیل ،ج ،1ص767؛ قطب ،سید ،في ظالل القرآن ،ج ،7ص.7826
 .7واحدی نیشابوری ،علی بن احمد ،الوسیط في تفسیر القرآن ال جید ،ج ،1ص.663
َّ
« .8فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذب »( .نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،7ص.)6512
 .5زملشری ،محمود بن عمر ،الک اف عن حقادق غوام التنزیل ،ج ،1ص.767

آیه گفتهاند« :این حکم ،در میدان نبرد اسـت و کشـتن اسـیر پـس از اتمـام جنـگ ،جـایز
نیست»؛ 1ولی آنچه از گروههای تکفیری در منطقه دیده میشود ،ذب افـراد اسـیر اسـت؛
همانگونه که در منابع خبری ،تصـاویری از عملکـرد تکفیریهـا در ذبـ اسـیران جنگـی
منتشر شده است.

2

روایات

از ادلۀ سلفیهای تکفیری در ذب ملالفان خود ،استناد به سیرۀ نبوی است؛ تا جایی کـه
قائلاند یکی از القاب پیامبر« ال حمکهالقتال» 3است 4.آنان در توجیه عملکرد خود
روایاتی از سیرۀ پیامبر میآورند که در ادامه بیان میشود:
 .0إنما بعثت بضر الرقا

سلفیهای تکفیری با استناد به این روایت نبوی ،به جواز سـر بریـدن ملالفـان حکـم
کردهاند.

9

نقد

این روایت در برخی کتابهای روایی اهلسنت وارد شده است .صور کامل این روایت به
این شکل است:

ل ل
ل ا لل ل ٌ ل ل
ل
لال هثنلاهال لمس ُلعمد ُّي ل
َهعلنهال لق ِاسلمهبلن لهعب ِلد ا
هاللرح لم ِنهقلال لهب لعلثه
حدهثناهو ِکیعهق
ِ
ِ
ل ا ً ل ل ل ُ ل ُ ً ل ل ل ل ِل ل ً ل ل ل ُ ل ِ ا ل ل ا ل ُ ل ل
لارهِلملاهق ِلدمماهعللیه
لاهبالن
االن ِباهس ِر يةهِطلبماهرجالهِص ِعدهشجرَهِأحرقمَ
ِ
ِ
ل ل ِّ ل ُ
ُ ِّ
ا
ا
ل لُ ُ ل ل لل ل ال ل ُ ل ُ
ملهالل ِههه لوقال ه« ِإناهلمهأب لعثهأ لعذ ُبه
الن ِباهأخبروُ ِهبذ ِلكَهِتغیرهوجههر هس ِ
لل
ل
ِّ ل
ل ل
ا ال ُ ُ ل
6
اق»؛
َهوش ِّدهال لمث ِ ه
اب
ابهالل ِه َِهإنماهب ِعثت ِهب ر ِبهالرق ِ
ِبعذ ِ

http://www.bbc.com/persian/world/2014/11/141116_l93_kassig

 .3کسی که زیاد میخندد و زیاد میکشد.
 .4حربی ،ابومنذر ،عون الحکیم اللبیر فـي الـرد علـی کتـاب البرهـان المنیـر فـي دحـض شـبها أهـل التکفیـر و التفجیـر،
ص.782
 .9مهاجر ،ابوحمزه ،زاد ال جاهد  ،2ص.833
 .6ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،ال صنف في األحادیث و اآلثار ،ج ،7ص125؛ متقی هنـدی ،علـی بـن حسـامالدین ،کنرز
الع ال ،ج ،5ص.731

بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسرا

 .1سرخسی ،محمد بن احمد ،شرح کتاب سیر الکریر ،ج ،6ص.6581
« .2انتشار ویدیوی سر بریدن ی امدادگر امریکایی و هجده سرباز سوری توسط داعش» ،سایت بیبیسـی فارسـی 85 ،آبـان
6737ش ،آدرس:
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وکیع برای ما نقل کرد که تعریف کرده است مسعودی از قاسم بن عبدالرحمن کـه
گفت« :پیامبر گروهی را برای سریهای فرستادند و فردی [از کافران کـه فـرار
کرد] از درختی باال رفـت .افـراد ،درخـت را آتـش زدنـد .وقتـی محضـر پیـامبر
رسیدند و ایشان را از این رویداد باخبر ساختند ،رنگ هرۀ پیامبر تغییـر کـرد و
فرمودند" :من مبعو نشدهام که به عذاب خداوند عذاب دهم؛ بلکه به گردنزدن
و محکم بستن آنها مبعو شدهام"».

در سند این روایت نام مسعودی وجود دارد که نام کامل وی عبـدالرحمن بـن عبداللـه بـن
عتبه مسعودی است .علمای علم رجال وی را «ملتلط الحدیث» 1خواندهاند 2و همچنین
محققان علم حدیث ،این روایت را «مرسـل» دانسـتهانـد 3.از سـوی دیگـر ،ایـن روایـت در
هیچی

از صحا سته وجود ندارد و این روایت را تنهـا ابـن ابـیشـیبه و متقـی هنـدی در

مسند خود آوردهاند.
با دقت در داللت و محتوای این روایت میتوان دریافت که این فرمودۀ پیامبر در
پاســخ بــه عمــل کســانی اســت کــه شلصــی را بــا اســتفاده از آتــش کشــتهانــد .ازایــنرو،
پیامبر در اعترا

به قتل غیرمعمولی این شلص ،این فرمایش را مطر کردند که

باید او را با شمشیر میکشتید و حق سوزاندن او را نداشتند .از سوی دیگر با دقت در روایت
میتوان دریافت که عمل این اشلاص در معرکۀ جنـگ بـوده اسـت کـه آن شـلص فـرار
کرده و باالی درخت رفته است .همین مطلب ،نشاندهندۀ این است که او کـافر محـارب
بوده و علت قتل او صرف کفر نبوده است؛ درحالیکه امروزه تکفیریها افراد صلیبسرخ و
خبرنگارانی را که بـیطـرف هسـتند ،بـه جـرم کفـر آنـان مـیکشـند 4.همچنـین اقـداما
گروههای تکفیری در هنگام تصرف شهرها بدین صور است که افرادی که ملالف آنـان
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

هستند ،یا بایـد توبـه کننـد و هـمعقیـدۀ آنـان شـوند ،یـا اینکـه کشـته شـوند .ایـن امـر در
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 .1به کسی اطالق میگردد که در نقل روایا بهعلت بیماری ،کهولت سن ،سرقت مال یـا ازبـینرفـتن کتابهـا د ـار فسـاد و
زوال عقل شده باشد( .طحان ،محمود احمد ،معجم ال صطلحات الحدیثیة ،ج ،6ص.)15
 .2ذهبی ،محمد بن احمد ،الکاشف ،ج ،6ص777؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهبیب التهبیب ،ج ،7ص.865
 .3متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز الع ال ،ج ،5ص.731
 .4وینتر ،ارلی « ،هرۀ دیگر داعش» ،سایت بیبیسی فارسی 87 ،مهر 6731ش ،آدرس:
http://www.bbc.com/persian/world/2015/10/151018_l31_an_isis_violence_fishing

کشتارهای دستهجمعی آنان واض است؛ حال آنکه هیچکدام از این افراد در معرکۀ جنگ
نبودند و مصداق کافر محارب بهشمار نمیآیند.

1

 .2هشدار پیامبر به مخالفان دربارۀ ذبح آنان

از جمله استنادا تکفیریها در توجیه عملکرد خود ،روایت پیامبر گرامی اسـت کـه
فرمودند:

ألهياهمعشرهقريش!هأماهوالذيهنفساهبیدُهلقدهجئتكمهبالذبح؛

2

آ گاه باشید ای قریش! قسم به کسی که جانم در دسـت اوسـت ،حتمـا بـرای ذبـ
شما ،بهسوی شما خواهم آمد.

تکفیریها قائلاند همانگونه که پیامبر گرامی این عمل را انجام دادهانـد ،پـس مـا
نیز به عمل ایشان تأسی میکنیم و این عمل را انجام میدهیم 3.آنان همچنین خطاب به
ملالفان خود میگویند که تنها شیوۀ رفتار ما با شما عمل به این روایت (ذب ) است.

4

نقد

این روایت در کتاب مسند أح د بن حنرل 9و کتاب الحسان في تقر یب صحیح ابن حران

6

وارد شده است و نقل کامل آن ،به این صور است:

حدثناهأبمهخیثمةَهحدثناهيعقمبهبنهإبراَیمهبنهسعدَهحدثناهأباَهعنهابنهإسحاقَه
حدثناهيحییهبنهعروََهعنهأبیهَهعنهعبداللههبنهعمروَهقال هقلت هملاهأکثلرهملاه
رأيتهقريشاهأصابتهمنهرسملهاللهَهِیماهکانتهتظهرهمنهعداوته؟هقلال هقلده
ح رتهمهوقدهاجتمعهأشراِهمهِاهالحجرَهِذکرواهرسملهاللهَهِقالما هماهرأيناه
مثْهماهصبرناهعلیههمنهَذاهالرجْهقطَهسفههأحالمناَهوشتمهآباءناَهوعابهدينناَه
وِرقهجماعتناَهوسبهآلهتناَهلقدهصبرناهمنله.هِلملاهأنهملرهبهلمهوملزوُهبلبعضه

 .1همان.
 .2ازدی ،ابوجندل ،تحری ال جاهدین األبطال علا إحیاو السنة الغتیال ،ص.5
 .3مقدسی ،ابومحمد ،لم یأت رجل ب ثل ما جئت به إال عودي ،ص.7
 .4ابنمحمود ،حسین ،تأمالت حول الثورات ،ص.68
 .9ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند أح د بن حنرل ،ج ،66ص.765
 .6ابنحبان ،محمد ،الحسان في تقریب صحیح ابن حران ،ج ،61ص.587

بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسرا

القملَهقال هوعرِتهذلكهِاهوجههَهثمهم یَهِلماهملرهبهلمهالثانیلةهوملزوُه
بمثلهاَهِعرِتهذلكهِاهوجههَهثمهم یَهِمرهبهمهالثالثةَهومزوُهبمثلهاَهثلمه
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قال ه«أتسمعمنهياهمعشرهقلريشهأملاهواللذيهنفل همحملدهبیلدَُهلقلدهجئلتكمه
بالذبح»؛ ه
عروة بن زبیر از پدرش نقل کرد که از عبدالله بن عمـرو پرسـیده اسـت« :بیشـترین
یزی [آزار و اذیتی] که از قریش نسبت به پیامبر دیدی ه بـود؟» وی پاسـخ
داد« :بزرگان قریش را دیدم کـه در کنـار حجـرالسـود جمـع شـده بودنـد و دربـارۀ
رسول خدا سلن میگفتند .با خود میگفتند کـه تـا بـه حـال بـرای مـا سـابقه
نداشته است که در مقابـل شلصـی کـه افکـار مـا را باطـل میدانـد ،پـدران مـا را
شماتت میکند ،دین ما را مسلره میکند ،باعث افتراق ما گردیده است و خـدایان
ما را سب میکند تا این اندازه صبر کنیم که برای محمد [ ]صـبر کـردیم» .در
ایــن هنگــام بــود کــه پیــامبر بــرای طــواف وارد مســجدالحرام شــد و آنــان بــا
سلنهای زشت او را اذیت میکردند و حالت ناراحتی در صـور او نمایـان بـود و
این عمـل را تـا سـه مرتبـه تکـرار کردنـد .پـس از آن ،پیـامبر خطـاب بـه آنـان
فرمودند« :ای بزرگان قریش ،به خدایی که جان محمد در دسـت او اسـت ،حتمـا
برای ذب شما بهسوی شما خواهم آمد».

در سند این روایت نام ابواسحاق وجود دارد که نام کامل وی ابوبکر بـن اسـحاق بـن یسـار
است .ابنحجر تصری میکنـد« :بلـاری وی را «منکـر الحـدیث» (کسـی کـه حـدیث او
ضعیف است) دانسته و ابوحاتم نیز در مورد وی گفته است که نام او در بـین راویـان بیـان
نشده است؛ ازاینرو ،مجهولالحال است» 1.نکتۀ دیگر اینکه این روایت با این کیفیت ،در
هیچی

از صحا سته بیان نشده و این مطلب ،بیانگر این است که ائمۀ حـدیثی بـه ایـن

روایت اعتماد نکردهاند و افرادی که به جواز ذب ملالفان حکم کردهانـد ،ایـن روایـت را از
این دو کتاب اتلاذ کردهاند.
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عالوه بر این ،واژۀ «معشر» به گروهی اطالق مـیگـردد کـه در مقابـل شلصـی قـرار
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دارند و او بدون واسطه با آنان سلن میگوید 2.در روایت مذکور نیـز پیـامبر بـا گـروه
خاصی از سران و ملالفان اصلی اسالم از مشرکان قریش سـلن مـیگویـد کـه بـهقصـد
اذیت پیامبر و مسلمانان در کنار مسجدالحرام اجتماع کرده بودند؛ ازاینرو ،خطـاب
 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهبیب التهبیب ،ج ،68ص.87
 .2فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،ج ،6ص.812

پیامبر ،تنها به این افراد است؛ نه اینکه این امر را بهصور ی

اعـالن عمـومی بـه

تمام قریش بیان فرموده باشند .از این گذشته ،عبدالله عزام نیز مراد از ذب را مطلق قتـل
دانسته است 1.از سویی دیگر ،خداونـد پیـامبر اسـالم را بـهعنـوان پیـامبر مهربـانی
معرفی میکند 2و با وجود تمام آزارهایی که از ناحیۀ قریش بر ایشـان وارد شـد ،در هنگـام
فت مکه ،با رأفت و مهربانی با قریش رفتار کردند و ایشان کسی را در آن روز گردن نزدند؛
بلکــه خطــاب بــه اهــل مکــه فرمودنــد« :برویــد .همــۀ شــما آزاد هســتید؛ پــس همــه را
میبلشم» 3.همچنین سیرۀ ایشان این نبود که شلصی را بهصرف کفر بکشـند؛ ازایـنرو
تمام قتلهایی که به فرمان ایشان رخ داده است ،یا در معرکۀ جنـگ بـوده یـا در راسـتای
اجرای حکم الهی .این در حالی است که تکفیریها هنگام تصرف ی شهر ،افرادی را که
در عقیده با آنان ملالفاند ،سر میبرند و جان ،مال و ناموس آنها را مبا میشمارند.

4

 .3اقدام عمر بن خطا برای کشتن ذوالخویصره و حاطب ابن ابیبلتعه

از جمله استنادا سلیفۀ جهادی ،سیرۀ خلیفۀ دوم در گردنزدن کافران است.

9

نقد

سلفیها در برداشت از این عملکرد خلیفـۀ دوم د ـار خطـا شـدهانـد و حقیقـت امـر ،یـز
دیگری است .در مورد اذن خواستن خلیفـۀ دوم در گـردنزدن ذواللویصـره 6،حقیقـت آن
است که ابوسعید خدری تصری میکند:

عنهأباهسعیدهالخدريَهقال هبینلاهالنبلاهيقسلمهذا هيلم هقسلماَهِقلالهذوه
الخميصرََهرجْهمنهبناهتمیم هياهرسملهاللههاعدلَهقال هويلكَهملنهيعلدله

http://midan.aljazeera.net/intellect/

 .9ابنمحمود ،حسین ،مسألة قطع الرؤو  ،سایت رسمی داعش ،آدرس:
https://dawaalhaq.com/post/16151

 .6این شلص از بزرگان خوارج است.

بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسرا

« .1التحل إال بالذب أي بالقتال ،بالقتال( .»...عزام ،عبدالله ،األسئلة و األجوبة الجهادیة ،ص.)38
َّ
ل
 .2سوره انبیا ،آیه  :653وما أرسلناك إال رحمة للعالمین.
« .3ثم قال :یا معشر قریش ،ما ترون أني فاعل بکم؟ قالوا :خیرا ،أخ کریم ،وابن أخ کریم .قـال :إذهبـوا ،فـأنتم الطلقـاء .فعفـا
عنهم»( .ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل في التاریخ ،ج ،8ص.)681
« .4الحرکا و الطیارا » ،سایت الجزیره ،آدرس:
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إذاهلمهأعدل.هِقالهعمر هائذنهلاهِألضربهعنقهَهقال هل.

0

نزد پیامبر بودیم و ایشان در حـال تقسـیم مـالی بودنـد .در ایـن حـال بـود کـه
ذواللویصــره جلــو آمــد و خطــاب بــه پیــامبر گفــت« :عــدالت داشــته بــاش!»
پیامبر فرمودند« :وای بر تو! اگر من عادل نباشم ،ه کسی عادل است؟» در
این هنگام عمر جلو آمد و گفت« :یا رسول الله ،اجازه میدهید گـردنش را بـزنم؟»
پیامبر فرمودند« :نه[ .رهایش کن»].

در این روایت ،پیامبر این عمل را نهی فرمودند.
همچنین یکی دیگر از استنادا تکفیریها در جواز گردنزدن ملالفان ،اذن خواستن
عمر بر گردنزدن حاطـب ابـن ابـیبلتعـه اسـت؛ درحـالیکـه حقیقـت اینگونـه اسـت کـه
پیامبر امیرالمؤمنین ،زبیر و مقداد را فرستادند تا زنی را دستگیر کنند که حامـل
نامهای برای مشـرکان مکـه بـود .آنـان رفتنـد و آن زن را دسـتگیر کردنـد و نامـه را از وی
گرفتند .دیدند که نامه از طرف حاطب ابـن ابـیبلتعـه بـه مشـرکان مکـه اسـت کـه احـوال
پیامبر و مسلمانان را گزارش داده است .ازایـنرو ،پیـامبر وی را خواندنـد و در
مورد این نامه از او سؤال کردند .او نیز پاسخ داد« :بهخـاطر حفـظ جـان نزدیکـان و حفـظ
اموال خود در مکه این کار را کردم» .عمر جلـو آمـد و اجـازه خواسـت تـا گـردن او را بزنـد.
پیامبر مانع شدند و فرمودند« :مگر نمـیدانـی او از حاضـران در جنـگ بـدر بـوده و
خداوند آنان را بلشیده است!»

2

از این روایت استفاده میشود که پیامبر او را بلشیده است و از قتل او جلوگیری
نموده است .نانچه شلصی بگوید که اذن گرفتن عمر بر گردنزدن این افراد ،دلیـل بـر
جواز این عمل است ،در پاسخ مـیگـوییم کـه در آن دوره ،ایـن شـیوۀ قتـل راحـتتـرین و
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

کمزجرترین شیوه برای کشتن بوده است؛ ازایـنرو ،ایـن شـیوه بـه ذهـن اصـحاب متبـادر
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میشد .پس نمیتوان این شیوۀ کشتن را به حال نیز سـرایت داد؛ زیـرا امـروزه شـیوههـای
 .1بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح الرخاري ،ج ،1ص.7765 ،855
« .2سمعت علیا ،یقول بعثني رسول الله أنا والزبیر والمقداد [ ]...فقال عمر :دعني یا رسول الله فأضرب عنقـه ،فقـال:
إنه شهد بدرا وما یدریك؟ لعل الله عز و جل إطلع علی أهل بدر فقال :إعملوا ما شئتم فقد غفـر لکـم»( .بلـاری ،محمـد بـن
اسماعیل ،صحیح الرخاري ،ج ،7ص1235 ،613؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،1ص.)6316

راحتتری برای کشتن وجود دارد.
پس از بیان و نقد عملکرد سلفیۀ جهادی در ذب ملالفان خود بهصرف مالقـا آنـان و در
خارج از معرکۀ جنگ ،شایسته است که عملکرد آنان در گردنزدن اسیر را نیز توضی دهیم.
 .2جواز گردنزدن اسیران

سلفیهای تکفیری برای اباحۀ گردنزدن اسیر ،به آیۀ  73سورۀ انفال و سیرۀ پیامبر
در قتل اسیران جنگ بدر تمس

میکنند که این استداللها بههمراه نقـد آنهـا در ادامـه

بیان میشوند:
 .0آیۀ  76سورۀ انفال

یکی از مستندا سلفیۀ تکفیری در جواز ذب اسیران ،آیۀ  73سورۀ انفال است:

1
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ِ
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ل
ُ
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ُ
ُ
یم؛
لوالله ُهي ِر يدهاْل ِخ لرَ لهواللههع ِز ٌيز لهح ِك ٌه
برای هیچ پیامبری سزاوار نیست که اسیر داشته باشد تا بر روی زمین کشتار بسیار
کند .شما متاع این جهانی را میخواهید و خدا آخر را میخواهـد و او پیروزمنـد و
حکیم است.

تکفیریها با استناد به این آیه قائلاند که پیامبر ،در روز بدر نظر عمر بن خطـاب را
در مورد اسیران جنگی پرسیدند و او نیز در پاسخ گفت« :باید آنها را گردن بزنیم» و این آیه
نیز در تأیید سلن عمر نازل شد؛ ازاینرو ،میتوان سر اسیر را از تن جدا کرد.

2

نقد

این آیه دربارۀ جنگ بدر نازل شده 3و در هیچ جای آیه نیز اشارهای به سر بریدن اشـارهای
از سوی دیگر ،ابنعباس در تفسیر این آیه میگوید« :این آیه زمانی نازل شد که تعداد
 .1لیبی ،ابویحیی ،دفع الرین عن آسرری عصرابة الکروریین ،ص85؛ شـهاب الثاقـب ،علـی بـن نـایف ،الخالصرة فري أحکرام
ال هید ،ص.611
 .2شنقیطی ،ابوطلحه ،التریان في وجوب قتال جیش موریتان ،ص.653
 .3قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج ،2ص.12

بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسرا

نشده است.

47

مسلمانان کم بود؛ پس هنگامی که تعـداد مسـلمانان و امکانـا آنـان بیشـتر شـد ،حکـم
اسیران جنگی به آزادی با منت یا آزادی با دریافت فدیه تغییر یافت».

1

برخی در بیان علت صدور این حکم گفتهاند:
بهدلیل حضور سران کفر ،بزرگان قریش و کسانی که بیشترین اذیـت را نسـبت بـه
پیامبر و مسلمانان داشتند ،خداوند دستور کشتن آنان را صادر فرمود .ازایـنرو
این حکم ،به سران قریش تعلق دارد که بیشتر آنان در جنگ بـدر حضـور داشـتند.
همانگونه که این مطلب ،از سلن عمر نیز مشلص میگردد؛ زیـرا او مـیگویـد:
«ِن ربهأعناقهم...هِإنهَلاللءهأئملةهالكفلرهوصلناديدَا؛ پـس گـردن آنـان را
2
میزنیم؛ زیرا اینها ائمۀ کفر و بزرگان آنها هستند».

از سویی دیگر ،پیامبر اسالم فرمودند:

ل ل لل ُ
لل
یهک ِّْ لهش ل ل ل ل ُ ل ل ُ
ا ل لل ل
اءَهِ ِإذاهقتلتمهِأح ِسنماهال ِقتل هة؛
هاْلحسانهعل
ٍ
ِإنهاللههکتب ِ
خداوند برای هـر یـزی احسـان و نیکـی را قـرار داده اسـت؛ پـس اگـر خواسـتید
بکشید ،به بهترین شیوه این کار را انجام دهید.

مناوی در کتاب فی

9

القدیر در تبیین مراد این روایت تصری میکند:

پیامبر مهربانترین شلص نسبت به انسانها بود؛ ازاینرو بیشترین کسی که
از مثلهکردن و اذیتکردن دوری میکرد ،ایشان بودند؛ تا جایی که فرمودند« :اگـر
میخواهید بکشید ،به بهترین وجه بکشید[ .بهصورتی کـه شـلص اذیـت نشـود و
4
زود جان بدهد»].
 .2قتل اسیران جنگ بدر

از جملــه مســتندا ســلفیۀ تکفیــری در جــواز ســر بریــدن اســیر ،ســیرۀ پیــامبر در
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گردنزدن برخی اسیران جنگ بدر است 9.تکفیریها به روایت عبدالله بن مسـعود اسـتناد
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 .1همان.
 .2همان ،ج ،2ص.17
 .3نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،7ص.6512
 .4مناوی ،محمد ،فی القدیر شرح الجامع الصغیر ،ج ،8ص.815
 .9لیبی ،ابویحیی ،دفع الرین عن آسرری عصرابة الکروریین ،ص85؛ شـهاب الثاقـب ،علـی بـن نـایف ،الخالصرة فري أحکرام
ال هید ،ص611؛ مهاجر ،ابوحمزه ،زاد ال جاهد  ،2ص( .733ابوحمزه مهاجر ،دستیار ارشد رهبـر القاعـدۀ عـراق ،ابومصـعب
زرقاوی ،بود که پس از مر زرقاوی در سال 8555م ،به حکم شورای رهبری القاعده ،جانشین وی شد).

ٌ
هملنهمهإلهبفلداءهأوهضلربه
میکنند که پیامبر فرمودند« :أنتمهعالةَهِلالهينفللتنهأحلد
ٍ

عنق؛ شما فقیرید .هیچی

از اینها آزاد نمیشود؛ مگر اینکـه فدیـه بدهـد یـا گـردنش زده

شود» 1.ازاینرو ،ایشان دستور دادند که گردن عقبة بن ابـیمعـیط ،نضـرة بـن حـار بـن
علقمه و ابوعزه عمرو بن عبیدالله جمحی را جدا کنند.

نقد

این روایت در کتاب مسند أح د بن حنرل و کتاب ال صنف في األحادیث و اآلثار نقل شده
است و متن اصلی آن به این صور است:
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اهع لبی لد هََه لعن لهعب ِدالل ِههَهقلال ه
شَه لعن لهعم ِروهب ِنهمر هََهعنهأ ِب
مهم لع ِاو لي هةَه لع ِنهاْلع لم ِ ه
ل
ُ
ل ل
ل ل
ُ ا
ل ل
ل ل
اهت ُق ُمل ل
اری؟ه[]...هأن ُتمه
اهَ ُالل ِءهاْل لس ل ه
من ِهِ
ل اماهک لان لهيم ُ لهبد ٍرهقال لهر ُسملهالله ه«م
لٌ لل ل ل
ا
ل ل
2
ق»؛
لعالةَهِال لهينف ِل لت انهأ لح ٌد ِهمن ُهم ِهإل ِهب ِف لد ٍاءهأوهضر لب ِة ُهع ُن ٍ ه
عبدالله بن مسعود نقل میکند که در روز بدر پیامبر گرامی اسالم( خطـاب بـه
اصحاب) فرمودند« :نظر شما در مـورد ایـن اسـیران یسـت؟ [ ]...شـما فقیریـد.
هیچی از اینها آزاد نمیشود؛ مگر اینکه فدیه بدهد یا گردنش زده شود».

نلستین نقد این است که در این روایت ،اضطراب در نقل وجـود دارد؛ ازایـنرو ،در برخـی
نقلها سلن عبدالله بن جحش است که« :یا رسول الله ،در اطراف ما هیـزم اسـت؛ پـس
آنها را بسوزانیم»؛ و در برخی روایا این سلن وارد نشده است و همـینطـور اسـت کـالم
ابوبکر 3.در سند روایت ،ابوعبیدة بن عبدالله بن مسعود وجود دارد که سماع وی از پـدرش
ثابت نیست؛ ازاینرو روایت مزبور «منقطع» است 4.همچنین در سند طبرانی نیز موسی بن
مطیر وجود دارد که «ضعیف» است 9و در سند احمد بـن حنبـل نیـز اسـتادش ،علـی بـن

 .1طرطوسی ،ابوبصیر ،قواعد في التکفیر ،ص.13
 .2ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،مسرند إبرن أبري شریرة ،ج ،3ص753؛ ابـنحنبـل ،احمـد ،مسرند أح رد برن حنررل ،ج،7
ص.615
 .3هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مج ع الزوادد و منرع الفوادد ،ج ،7ص.23
 .4همان.
 .9همان.
 .6همان.

بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسرا

عاصم بن صهیب ،وجود دارد که او را «کثیر اللطاء و الغلط» خواندهاند.
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ابنحجر عسقالنی تصری دارد که اعمش از عبدالله بن مره نقل روایت دارد؛ نه عمـرو
بن مره 1.همچنین ابنحنبل و ابونعیم ،فو عمرو بن مـره را در سـال  62هجـری و تولـد
اعمش را سال  76هجری میدانند 2.ابـنحبـان نیـز وی را از مرجئـه و اخبـارش را مـردود
دانسته است.

3

مهمتر از همه اینکه این روایت بهصورتی کـه بیـان شـد ،در کتـب صـحا ذکـر نشـده
است؛ که همین امر بیانگر بیاعتمادی به این روایت است .با شمپوشـی از سـند روایـت،
در داللت روایت نیز باید گفت که آنچه از کتابهای تاریلی استفاده میشود این است که
حکم کلی پیامبر گرامی اسالم در روز جنگ بـدر ،آزادسـازی اسـیران بـا منـت یـا در
مقابل دریافت فدیه بود؛ ولی اینکه پیامبر عدهای را کشتند ،بهعلت سوءسـابقۀ ایـن
افراد و همچنین احتمال ایجاد فتنههای جدید علیه مسلمانان بوده است 4.عالوه بر آنچه
بیان شد با مراجعه به روایت در مییابیم که عبدالله بن مسعود مـیگویـد« :بـه پیـامبر
عر

کردم" :یا رسول الله ،سـهیل بـن بیضـا کـه یکـی از اسـیران اسـت ،در حـال بیـان

شــهادتین بــود"» 9.پــس پیــامبر در اســتثنای از حکــم بیــانشــده در مــورد اســیران
فرمودند« :بهجز سهیل بن بیضاء» .این در حالی است که امروزه تکفیریها حکم به ذبـ
کسانی میدهند که فرایض الهی را انجام میدهند.
در مورد قتل برخی اسیران از قبیل عقبة بن ابیمعیط ،نضرة بن حار بـن علقمـه کـه
در جنگ بدر اسیر شدند 6،با مراجعه به سیره و منابع تاریلی میتوان بهدست آورد که علت
حکم پیامبر بر قتل این افراد ،دلیل دیگری بوده است .ازاینرو ،در مورد قتـل عقبـة
بــن ابــیمعــیط گفتــه شــده اســت کــه وی از ملالفــان و منعکننــدگان سرســلت تبلی ـ
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

پیامبر و از افرادی بود که پیامبر و مسلمانان را بسیار اذیت کرده تـا جـایی کـه
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 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهبیب التهبیب ،ج ،1ص.888
 .2همان ،ج ،2ص.658
 .3ابنحبان ،محمد ،کتاب الثقات ،ج ،5ص.627
 .4قرطبی ،محمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج ،2ص.55
 .9ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،ال صنف في األحادیث و اآلثار ،ج ،3ص.753
 .6ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل في التاریخ ،ج ،6ص.735

سبدی از زباله و مدفوع را درب منزل پیامبر قرار داده است 1.اما نضرة بن حار بن
علقمه نیز پیامبر و مسلمانان را بسیار اذیت کرده و علیه پیامبر در بین قـریش
تبلیغـا زیـادی کـرد؛ 2تـا جـایی کـه پیـامبر گرامـی را «کـاهن» خوانـد 3.همچنـین
هنگامی که حضر در مقابل کعبه در حالت سجده بودند ،مقداری زباله و مدفوع حیـوان
روی کمر ایشان قرار داد و شروع به تمسلر پیامبر کـرد کـه در ایـن حـال ،حضـر
زهرا زبالهها را از روی کمر پیامبر برداشتند 4.وی فردی است کـه هنگـامی کـه
پیامبر در حال طواف بودند ،به حضر رسول فحش داد و پار های دور گردن
ایشان پیچید و ایشان را از مسجدالحرام بیرون بـرد 9.همچنـین او کسـی اسـت کـه قصـد
شهید کردن پیامبر را در حالت نماز داشت که با ممانعت برخـی از بزرگـان قـریش از
این کار صرفنظر کرد 6.ازاینرو ،این افراد بیشترین خطر را برای اسالم داشتند و مستحق
قتل بودند.
این مطلب با این فر

است که قتل این اسیران با گردنزدن آنان بوده است .این نوع

قتل ،راحتترین نوع قتل در آن دوران بهشمار میرفت که اگر امروز میخواسـتند افـرادی
را مجازا کنند ،به این شیوه اقدام نمیکردند؛ درحالیکه تکفیریها عالوه بر ذب اسـیر،
به مثلهکردن و اهانت به اجساد نیز اقدام میکنند.
عالوه بر این اسالم ،حقوقی را برای اسیران مقرر فرموده و به عدل و احسـان بـه آنهـا

ل ُ ِّ ل ل
ل ل ُّ ل ا ُّ ُ ِّ
ْهل ل
لنهاْلس ل
یهإنه
لر
مهم
يك
د
ي
اهأ
نهِ
م
یهق
دستور داده است 7.ازاینرو خداوند در آیۀ ياهأي ههاهالن ِهب ه
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ُ ل ً ُ ُ ل ً ِّ ا ُ ل ُ
ل ل ُّ
نكم لهو ليغفر لهل ُكم لهو ّالل ُله لهو ُف ٌ
لیم 8ضـمن
لمر اهر ِح ٌه
اهأ ِخذ ِهم
مبكمهخیراهيال ِتكمهخیراهمم ه
ِ
يعل ِمهالله ِهِاهقل ِ
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 .1همان ،ج ،6ص.736
 .2همان.
 .3مجلسی ،محمدباقر ،بحار األ نوار ،ج ،62ص.632
 .4همان.
 .9همان؛ بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح الرخاري ،ج ،1ص.7625 ،651
 .6بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح الرخاري ،ج ،5ص.7732 ،65
 .7العوده ،سلمان ،مقاالت ال یخ سل ان العودة ،ص.32
 .8سوره انفال ،آیه  :35ای پیامبر ،به اسیرانی که در دست شـما هسـتند بگـو :اگـر خـدا در دلهـای شـما نشـان ایمـان
ببیند ،بهتر از آنچه از شما گرفته شده ،ارزانی شما خواهد داشت و شما را میآمرزد و خدا آمرزنده و مهربان است.
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بیان عدماکراه اسیران بر قبول اسالم ،رفتار خوب با آنهـا را از مسـلمانان خواسـته اسـت.
ا

ل

ل

1

خداوند همچنین در آیۀ ُ يطع ُم ل
منهالط لعا ل لهعل ُ
یهح ِّب ِه ِهمس ِك ًین لاهو لي ِت ًیم لاهوأ ِس ًیرا 2از کسانی کـه
ِ

غذای خود را به اسیر میدهند ،تجلیل و آنان را احترام کرده است.

3

همچنین با مطالعۀ سیرۀ پیامبر در مییابیم که ایشان طی جنگهای متعـددی
که با کافران داشتند ،تنها در موارد کمی اسیرانی را کشتهاند کـه دلیـل آن نیـز سوءسـابقۀ
افراد و خطرهای بسیاری بود که برای اسالم داشتند 4.سیرۀ ایشـان ،تـرحم در حـق افـراد
بود؛ تا جایی که وقتی ثمامة بن اثال (رئیس قبیلۀ بنـیحنیفـه) اسـیر شـد ،نـزد او رفتنـد و
فرمودند« :ای ثمامه ،حالت طور است؟» او در پاسخ گفت« :اگـر مـرا بکشـی ،کسـی را
کشــتهای کــه خــون دارد و انتقــام او را خواهنــد گرفــت؛ و اگــر آزادم کنــی ،بــر مــن منــت
گذاشتهای و سپاسگزار تو خواهم بود» .روز بعد ،پیامبر همین سؤال را دوباره از وی
پرسیدند و ثمامه همان جواب را داد .روز سوم نیز پیامبر همین سؤال را از او پرسیدند
و او همان جواب را داد که در این هنگام پیامبر فرمودند« :وی را آزاد کنید» .پس او
را آزاد کردند .ثمامه نیز پس از آزادی ،غسل کرد و مسلمان شـد 9.همچنـین پیـامبر
پس از جنگ بدر ،عدهای را با منت و برخی را با دریافت فدیه آزاد کردند و نانچـه برخـی
افراد مال نداشتند ،میبایست بـه فرزنـدان مسـلمانان ،خوانـدن و نوشـتن یـاد میدادنـد.

6

ازاینرو ،برخی مفسران قائلاند که در مورد اسیر تنها دو حالت (آزاد کردن بـا منـت یـا آزاد
کردن با دریافت فدیه) متصور است و حالت سومی وجود ندارد.

7
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ابنقیم تصری دارد که پیامبر بر عدهای از اسـیران منـت گذاشـته و آنهـا را آزاد

52

 .1العوده ،سلمان ،مقاالت ال یخ سل ان العودة ،ص.33
 .2سوره انسان ،آیه .2
 .3مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر ن ونه ،ج ،86ص.155
 .4العوده ،سلمان ،مقاالت ال یخ سل ان العودة ،ص.33
 .9بلــاری ،محمــد بــن اســماعیل ،صررحیح الرخرراري ،ج ،5ص635؛ نیشــابوری ،مســلم بــن حج ـاج ،صررحیح مسررلم ،ج،7
ص.6723
 .6صابونی ،محمدعلی ،روادع الریان؛ تفسیر آیات األحکام من القرآن ،ج ،8ص.155
 .7ابنرشد قرطبی ،محمد بن احمد ،بدایة ال جتهد و نهایرة ال قتصرد ،ج ،8ص617؛ قطـب ،سـید ،فري ظرالل القررآن ،ج،7
ص.7827

کرده است؛ عدهای را با دریافت فدیه آزاد کرده است و عدهای را نیز کشته است .همۀ این
موارد از روی مصلحت و موقعیت این افراد بوده است؛ ازاینرو نمیتـوان بـرای همـه یـ
حکم را جاری کرد و گفت که میتوان همۀ اسیران را کشت.

1

حسن بن محمد تمیمی نیز به عدمجواز گردنزدن اسیران قائـل اسـت و ایـن حکـم را
مورد اجماع اهلسنت دانسته است 2.همچنین بیشتر عالمان دینی معاصر اهلسـنت نیـز
به عدمجواز قتل اسیر قائلاند و تنها در شرایطی خاص ،آن را جایز میدانند.

3

نتیجه
با بررسی صور گرفته در ادلۀ سلفیهای تکفیری بر جواز گردنزدن ملالفـان و اسـیران،
این نتیجه حاصل شد که آیا مورد استناد تکفیریها اثبا کنندۀ مدعای آنان نیست و در
این آیا  ،هیچ اشارهای به جواز ذب نشده اسـت و صـرفا بیـانگر قتـل هسـتند .همچنـین
روایا مورد استناد سلفیهای تکفیری نیز از نظر متنی و داللی با اشکال مواجهانـد؛ پـس
امکان تمس

به آنها وجود ندارد .عالوه بر آنچه در نقد سلفیۀ تکفیـری بیـان شـد ،حکـم

صادرشــده از ســوی تکفیریهــا در جــواز گــردنزدن اســیران و کــافران ،بــا ســیرۀ پیــامبر
اکرم ملالفت صری دارد .همچنین آنچه امروزه تکفیریها انجام میدهند ،در واقع
علیه مسلمانانی است که شهادتین میگویند و فرایض الهی را بهجا میآورند.

بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسرا

 .1ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،زاد ال عاد في هدی خیر العراد ،ج ،7ص.33
 .2ابنرشد قرطبی ،محمد بن احمد ،بدایة ال جتهد و نهایة ال قتصد ،ج ،8ص.615
 .3ابوزهره ،محمد ،العالقات الدولیة في السالم ،ص635؛ زحیلی ،وهبه ،آثار الحرب ،ص165؛ هیکل ،محمد خیـر ،الجهراد
و القتال في السیاسة ال رعیة ،ج ،7ص.6515
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قرآن کریم.
ابن ابیشیبه ،عبدالله بن محمد ،المصنا في األحادیث و اآلثار ،تحقیق :کمال یوسف احو ،
ریا  :مکتبة الرشد ،اپ اول6153 ،ق.
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الکتاب العربي ،اپ اول6163 ،ق.
ابنحبان ،محمد ،اإلحسان في تقریب صحیح إبن حبان ،تحقیق :شعیب الرنـؤوط ،بیـرو :
مؤسسة الرسالة ،اپ اول6152 ،ق.
ابنحبان ،محمد ،کتا الثقات ،هند :دائرة المعارف العثمانیة بحیدر آباد ،اپ اول6737 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،هند :دائـرة المعـارف النظامیـة ،ـاپ اول،
6787ق.
ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند أحمد بکن حنبکل ،تحقیـق :شـعیب الرنـؤوط و عـادل مرشـد و
دیگران ،ریا  :مؤسسة الرسالة ،اپ اول6186 ،ق.

 .3ابنرشد قرطبی ،محمد بن احمد ،بدایة المجتهکد و نهایکة المقتصکد ،مصـر :مطبعـة مصـطفی
الباني الحلبي ،اپ اول6735 ،ق.
 .65ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،زاد المعاد في هدی خیکر العبکاد ،بیـرو  :موسسـة الرسـالة،
اپ بیست و هفتم6165 ،ق.
 .66ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،تحقیق :محمود حسـن ،بیـرو  :دار الفکـر،
6161ق.
 .68ابنمحمود ،حسین ،تأمالت حول الثورات ،سایت آرشیو ،آدرس:
http://www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads/182768/
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 .67ابنمحمود ،حسین ،مجموعة المقاالت ،سایت آرشیو ،آدرس:
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https://hussinbenmahmoud.wordpress.com/tag

 .61ابنمحمود ،حسین ،مسألة قطع الرؤوس ،سایت رسمی داعش ،آدرس:
https://dawaalhaq.com/post/16151

 .65ابورمان ،محمد ،اإلصالح السیاسي في الفکر اإلسالمي ،بیرو  :الشبکة العربیة لألبحـا و
النشر ،اپ اول8565 ،ق.

 .67ابوزهره ،محمد ،العالقات الدولیة في اإلسالم ،قاهره :دار الفکر العربي ،اپ اول6165 ،ق.
 .63ازدی ،ابوجندل ،تحری المجاهدین األبطال علی إحیکاو السکنة اإلغتیکال ،بیجـا :بینـا،
بیتا.
 .62ازدی ،ابوجندل ،سلسلة العالقات الدولیة فکي اإلسکالم ،بـیجـا :مرکـز الدراسـا و البحـو
اإلسالمیة ،بیتا.
 .63البانی ،محمد ناصرالدین ،دروس للشیخ محمد ناصکر الکدین البکاني ،ریـا  :موقـع الشـبکة
اإلسالمیة ،بیتا.
 .85بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاري ،تحقیق :محمد زهیر بن ناصر ،بیـرو  :دار طـوق
النجاة ،اپ اول6188 ،ق.
 .86بیضاوی ،عبدالله بن عمر ،تفسیر البیضاوي؛ أنوار التنزیل و أسرار التأویل ،تحقیـق :محمـد
بن عبدالرحمن مرعشی ،بیرو  :دار إحیاء الترا العربي ،اپ اول6162 ،ق.
 .88جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح؛ تاج اللغة و صحاح العربیة ،تحقیق :احمد عبدالغفـور
عطار ،بیرو  :دار العلم للمالیین ،اپ هارم6153 ،ق.
 .87حجازی ،اکرم ،دراسات في السلفیة الجهادیة ،قاهره :مدارا لألبحا و النشـر ،ـاپ سـوم،
6171ق.
 .81حربی ،ابومنذر ،عون الحکیم الخبیر فکي الکرد علکی کتکا البرهکان المنیکر فکي دحک
شبهات أهل التکفیر و التفجیر ،بیجا :دار الجبهة ،اپ اول6178 ،ق.
 .85حسینی زبیدی ،محمد بـن محمـد ،تکاج العکروس مکن جکواهر القکاموس ،تحقیـق :جمعـی از
محققان ،بیجا :دار الهدایة ،بیتا.
 .87ذهبی ،محمد بن احمد ،الکاشا؛ في معرفة من له روایة في الکتب الستة ،تحقیق :محمـد
عوامه ،جده :دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ،اپ اول6167 ،ق.
 .83راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات ألفاظ القرآن ،بیرو  :دار المعروف ،بیتا.
بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسرا

 .82زجاج ،ابراهیم بن سری ،معاني القرآن و إعرابه ،تحقیق :عبدالجلیل عبده شلبی ،بیرو  :عـالم
الکتب ،اپ اول6152 ،ق.
 .83زحیلی ،وهبه ،آثار الحر  ،دمشق :دار الفکر ،اپ اول6163 ،ق.
 .75زملشری ،محمـود بـن عمـر ،الکشکاف عکن حقکائ غکوام التنزیکل ،بیـرو  :دار الکتـاب
العربي ،اپ سوم6153 ،ق.
 .76سالم ،احمد و عمرو بسیونی ،ما بعد السلفیة؛ قراوة نقدیة في الخطا السکلفي المعاصکر،
بیرو  :مرکز نماء للبحو و الدراسا  ،اپ اول8565 ،م.
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 .78سرخسی ،محمد بن احمد ،شکرح کتکا السکیر الکبیکر ،قـاهره :الشـرکة الشـرقیة لإعالنـا ،
6336م.
 .77سوری ،ابومصعب ،الثورة اإلسالمیة الجهادیة في السوریا ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .71سوری ،ابومصعب ،أهل السنة فکي الشکام فکي مواجهکة النصکیریة و الصکلیبیة و الیهکود،
افغانستان :مرکز الغرباء للدراسا اإلسالمیة ،بیتا.
 .75سوری ،ابومصعب ،دعوة المقاومة اإلسالمیة ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .77قطب ،سید ،في ظالل القرآن ،بیرو  :دار الشروق ،اپ هفدهم6168 ،ق.
 .73شنقیطی ،ابوطلحه ،التبیان في وجو قتکال جکیش موریتکان ،سـایت آرشـیو منبـر التوحیـد و
الجهاد ،آدرس:
www.ilmway.com/site/maqdis/d.html

 .72شهاب الثاقب ،علی بن نایف ،الخالصة في أحکام الشهید ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .73شهاب الثاقب ،علی بن نایف ،الرد علی اإلتحاد العکالمي لعلمکاو المسکلمین حکول عملیکات
اإلختطاف ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .15صابونی ،محمدعلی ،روائع البیان؛ تفسیر آیات األحکام من القرآن ،تحقیق :حسـن عبـاس
شربتلی ،دمشق :مکتبة الغزالي ،اپ اول6155 ،ق.
 .16طحان ،محمود احمد ،معجم المصطلحات الحدیثیة ،بیجا :بینا ،بیتا.
 .18طرطوسی ،ابوبصیر ،قواعد في التکفیر ،سایت آرشیو ،آدرس:
https://archive.orj/detils/mujahid

 .17عبــدالغنی ،عمــاد« ،المفــاهیم و الفکــار و العقائــد المحوری ـة للحرکــا اإلســالمیة» ،الحرکککات
اإلسالمیة في الوطن العربي ،بیرو  :مرکز دراسا الوحدة العربیة ،اپ اول8567 ،م.
 .11عزام ،عبدالله ،األسئلة و األجوبة الجهادیة ،سایت آرشیو ،آدرس:

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

https://archive.orj/detils/mujahid

56

 .15عمر ،احمد ملتار ،معجکم اللغکة العربیکة المعاصکرة ،ریـا  :دار الکتـب العلمیـة ،ـاپ اول،
6183ق.
 .17العوده ،سلمان ،مقاالت الشیخ سلمان العودة ،سایت اإلسالم الیوم ،آدرس:
www.islamtoday.net

 .13فراهیدی ،خلیل بن احمد ،العین ،تحقیق :مهدی ملزومی و ابراهیم سامرائی ،لبنان :دار و مکتبة
الهالل ،بیتا.
 .12فرج ،محمد عبدالسالم ،الجهاد الفریضة الغائبة ،بیجا :بینا ،بیتا.

 .13فرید ،احمد ،السلفیة؛ قواعد و أصول ،قاهره :دار العقیدة ،اپ اول6181 ،ق.
 .55قرطبی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحککام القکرآن ،تحقیـق :احمـد بردونـی و ابـراهیم اطفـیش،
قاهره :دار الکتب المصریة ،اپ دوم6721 ،ق.
 .56لیبی ،ابویحیی ،دفع الرین عن آسری عصابة الکوریین ،بیجا :دار الجبهـة للنشـر و التوزیـع،
بیتا.
 .58متقی هندی ،علی بن حسامالدین ،کنز العمال؛ في سنن األقوال و األفعال ،تحقیق :محمـود
عمر دمیاطی ،بیرو  :المکتبة العربیة ،اپ دوم6181 ،ق.
 .57مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیرو  :مؤسسة الوفا ،بیتا.
 .51مراغی ،احمد مصطفی ،تفسیر المراغي ،بیرو  :دار الفکر ،بیتا.
 .55مقدسی ،ابومحمد ،حوار مع مجلة العصر ،سایت منبر التوحید و الجهاد ،آدرس:
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_113.html

 .57مقدسی ،ابومحمد ،لم یأت رجل بمثل ما جئت به إال عودي ،سایت آرشیو ،آدرس:
https://archive.org/details/mujahid_bag_3

 .53مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،اپ دهم6736 ،ق.
 .52مناوی ،محمد ،فی القدیر شرح الجامع الصغیر ،مصـر :المکتبـة التجاریـة الکبـری ،ـاپ
اول6757 ،ق.
 .53مهاجر ،ابوحمزه ،زاد المجاهد  2النبي القائد مبحث في سرایا النبي و غزواته و مکا یسکره
ربنا من الفوائد و العبر ،بیجا :مرکز الفجر لإسالم ،اپ اول6176 ،ق.
 .75نسفی ،عبدالله ،مدارك التنزیل و حقائ التأویل ،تحقیق :یوسف علی بدیوی ،بیرو  :دار الکلم
الطیب ،اپ اول6163 ،ق.
 .76نسیره ،هانی« ،السلفیة الجهادیة و تنظیم القاعـدة» ،الحرکات اإلسالمیة في الکوطن العربکي،
بیرو  :مرکز دراسا الوحدة العربیة ،اپ اول8567 ،م.

بررسی دیدگاه سلفیۀ جهادی در شیوۀ رفتار با اسرا

 .78نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمدفؤاد عبدالباقی ،بیرو  :دار إحیاء
الترا العربي ،بیتا.
 .77واحدی نیشابوری ،علی بن احمد ،الوسیط في تفسیر القرآن المجید ،تحقیق :محمدحسن ابو
العزم زفیتی ،قاهره :لجنة إحیاء الترا اإلسالمي ،اپ اول6167 ،ق.
 .71وادعی ،مقبل بن هادی ،تحفة المجیب علی أسئلة الحاضر و الغریب ،یمن :دار اآلثار للنشر
و التوزیع ،اپ دوم6187 ،ق.
 .75هیکل ،محمد خیر ،الجهاد و القتال في السیاسة الشرعیة ،بیرو  :دار ابن حزم ،اپ اول6168 ،ق.
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 .77هیثمی ،علی بن ابیبکر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،تحقیق :حسـامالـدین قدسـی ،قـاهره:
مکتبة القدسي ،اپ اول6161 ،ق.

سایتها
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1. http://midan.aljazeera.net
2. http://www.bbc.com/persian
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نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خالفت
ابوبکر البغدادی
*

ابوذر فروتنی
چکیده

مشروعیت خلیفۀ داعش یکی از مباحث مورد اختالف القاعده و داعش است .بـا توجـه
به اهمیت و تأثیرگذاری این دو گروه بـر سـایر جریانهـای جهـادی ،نوشـتار حاضـر بـه
بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت خلیفه از دیدگاه القاعده و داعـش مـیپـردازد .آنچـه از
تحلیل ادله و استداللهای این دو گروه بهدست آمد ایـن اسـت کـه القاعـده و داعـش
هار مبنا در مشروعیت خلیفه دارند .اول :خلیفه اهلیت خالفت را داشـته باشـد؛ دوم:
خلیفه از طریق شرعی بر مسند خالفت تکیه زده باشد؛ سوم :خلیفه بر اساس ما أنـزل
الله حکم کند؛ هارم :خلیفه کافر به طاغو باشد .این هار مبنا را القاعـده و داعـش
قبول دارنـد؛ ولـی اخـتالف القاعـده و داعـش ،در تطبیـق مبنـای اول و دوم بـر خلیفـۀ
داعش است .در مورد مبنای سوم و هارم نیز تبیین این دو گروه با مشهور اهلسنت و
حتی دیگر سلفیان تعار

دارد و از این دو مبنا در رد حاکمان کشورهای اسالمی بهره

میگیرند .مقالۀ حاضر ،با روش تحلیلی-توصیفی به نتایج فوق رسیده است.
کلیکدواژهها :القاعده ،داعش ،مشروعیت ،خلیفه ،بیعت اهل حل و عقد ،تغلب ،اهلیت،
حکم به ما أنزل الله ،کفر به طاغو .

* دانشآموختۀ سط سه نقد وهابیت مؤسسۀ خاتمالنبین و دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
zohoorohjat313@gmail.com

مقدمه
بحث مشروعیت خلیفه از مباحث مهم سیاسی اسالم است که ثمرا متعـددی همچـون
وجوب بیعت با خلیفه ،لزوم نصر خلیفه ،حرمت تکفیر و خروج علیه خلیفه بر آن مترتـب
است .پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی ،تا سالیان اخیر بـهدلیـل نبـود خلیفـۀ عـام ،ایـن
بحث ندان مطر نبود تـا اینکـه پیـدایش گروههـای جهـادی بـا شـعار احیـای خالفـت
اسالمی عامل رونق این بحث شد .اهور داعش و ادعای خالفت اسالمی توسط بغدادی
باعث شد که بحث مشروعیت خلیفه بهشد در بین سلفیان جهادی ،بهخصوص داعـش
و القاعده ،مطر شود .با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرگذاری داعش و القاعده بـر سـایر
جریانهای جهادی ،الزم است بحث مشروعیت خلیفه از دیدگاه این دو گروه بررسی شود.
با توجه به اینکه تاکنون مقاله و کتابی بهصور مستقل دربارۀ مشروعیت خلیفه نوشته
نشده است و حتی هیچکـدام از تألیفـاتی کـه در سـالهای اخیـر در تبیـین مبـانی سـلفیۀ
1

جهادی نگارش یافتهاند ،به مبانی مشروعیت خلیفه نپرداختهاند ،نوشتار حاضـر درصـدد
بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت خلیفه از دیدگاه داعش و القاعده اسـت .آنچـه از بررسـی
ادله و استداللهای این دو گروه در رد یکدیگر و رد حاکمـان کشـورهای اسـالمی روشـن
میشود این است کـه داعـش و القاعـده ،خلیفـهای را مشـروع میداننـد کـه اوال :اهلیـت
خالفت را داشته باشد؛ ثانیا :از طریق شرعی مستقر شود؛ ثالثا :بـر اسـاس مـا أنـزل اللـه
حکم کند؛ رابعا :حکم به کفر طاغو نماید.
لذا مقالۀ حاضر با مقایسـه و تحلیـل ادلـه و اسـتداللهـای داعـش و القاعـده در بـاب
مشروعیت خلیفه ،به اثبا مبـانی مشـروعیت خلیفـه از دیـدگاه ایـن دو گـروه میپـردازد و
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

سپس نقدهای وارد بر این مبانی را ،بهخصوص نقدهای القاعده در تطبیـق ایـن مـوارد بـر
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عملکرد داعش ،بیان میکند.
قبل از بررسی تطبیقی مبانی القاعـده و داعـش در مشـروعیت خلیفـه ،الزم اسـت کـه
 .1برای نمونه :الف) غالمزاده ،سعید« ،ادلۀ داعش بر خالفت اسالمی و نقد آن از سوی سلفیان جهـادی» ،پژوه رنامۀ نقرد
وهابیت سراج منیر ،شماره هفدهم؛ ب) شریفا  ،عبدالمحمد ،حکم به غیر ما أنزل اللره؛ ج) محیطـی ،مرتضـی ،اسرتعانت از
کفار.

مقصود از خلیفۀ مشروع نزد این دو گـروه روشـن شـود .از نظـر داعـش و القاعـده ،خلیفـه
1

کسی است که شئون دین و دنیای مسلمانان را بر عهده بگیرد« .امیرالمؤمنین»« ،امام»
2

و «ولیامر» تعبیرهای دیگر «خلیفه» نزد این دو گروه است .حال اگر حاکمیت خلیفـه در
ار وب حاکمیت «الله» باشد و قدر او بر اساس شرع بهدسـت آمـده باشـد ،آن خلیفـه
مشروع اسـت .بـر همـین اسـاس ،مبـانی مشـروعیت خلیفـه از دیـدگاه داعـش و القاعـده
بهصور تطبیقی ذکر و نقد میشود.
مبنای اول :اهلیت خالفت
اهلیت ،بهمعنای شایستگی خلیفه برای مقام خالفت ،یکی از مبانی مشروعیت خلیفه نزد
داعش و القاعده است .عدماهلیت موجب عدممشروعیت خلیفه و حتی عزل او میشود.

3

خلیفهای از دیدگاه این دو گـروه اهلیـت دارد کـه اوال :بتوانـد واـایف اجتمـاعی خلیفـه را
9

4

انجام دهد؛ و ثانیا :شروط امامت را داشته باشد .داعش و القاعده در دو ویژگـی مـذکور
برای اهلیت خلیفه ،اختالف ندانی ندارند و معتقدند که این ویژگیها ،باید قبل از نصـب
6

خلیفه احراز شود؛ لذا دو ویژگی اهلیت از دیدگاه القاعده و داعش را بیان میکنیم:
اول :قدرت بر انجام وظایا اجتماعی

قدر بر انجام واایف اجتماعی یکی از ویژگیهایی است که داعش و القاعـده در اهلیـت

http://sy-sic.com/?p=1455

.

 6ن  :طرطوسی ،ابوبصیر ،األحکام السلطانیة و السیاسیة ال رعیة ،ص866؛ «دراسة دعاوي اللالفة اإلسالمیة» ،سـایت
المجلس اإلسالمي السوري 87 ،می 8565م ،آدرس:
http://sy-sic.com/?p=1455

«الرد الملتصر علی مناوئي خالفة خلیفتنا أبي بکر» ،سایت  7 ،JustPasteجوالی 8561م ،آدرس:
https://justpaste.it/khilafh

نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خالفت ابوبکر البغدادی

 .1ن  :موحد کردی ،اوربان ،ولا امر در اسالم ،ص 3تا .3
 .2مکتب البحو و الدراسا  ،توعیة الرعیة بالسیاسة ال رعیة ،ص.3
 .3نـ  :ازدی ،ابوالحســن ،موجرررات النضر ام للدولررة السررالمیة فرري العررراق و ال ررام اعتراضررات و جوابررات ،ص 65و 81؛
منصور ،ابوعبدالله محمد ،الدولة السالمیة بین الحقیقة و الوهم ،ص.58
 .4ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفت و انحرافات ج اعت بغدادی ،ص.77
 .9ن « :دراسة دعاوي اللالفة اإلسالمیة» ،سایت المجلس اإلسالمي السوري 87 ،می 8565م ،آدرس:
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1

خلیفه الزم میدانند .آن واایف اجتماعی که داعش و القاعده برای خلیفه برمیشمارند،
2

همان واایفی است که ماوردی در األحکام السرلطانیة ذکـر کـرده اسـت .ایـن دو گـروه،
3

بدون اختالف ،قدر بر انجام واایف را شـرط اهلیـت مـیداننـد؛ ولـی در اینکـه ابـوبکر
بغدادی قدر انجام واایف اجتماعی خلیفه را دارد یا خیر ،بین داعش و القاعده اختالف
4

وجود دارد .داعشیها میگویند که بغدادی ون به واایف امامت عمل میکند ،اهلیـت
9

دارد؛ اما القاعده معتقد است که بغدادی قادر بـه انجـام واـایف نیسـت و صـرفا ادعـای
6

عمل به واایف را دارد و صرف ادعای بدون توجـه بـه واقعیـت ،بیفایـده اسـت؛ پـس او
7

مشروعیت ندارد .برای فهم دقیقتر اخـتالف ایـن دو گـروه ،واـایف اجتمـاعی خلیفـه و
نقدهای طرفداران القاعده بر داعش را ذکر میکنیم:
 .6حفظ و پاسداری از دین :بغدادی مشروعیت ندارد؛ ون نمیتواند سد محکمـی در
برابر شبکههای ماهوارهای و ارتداد فکری بینالمللی باشد و نمیتواند محیطی برای رشـد
و کمال مردم فراهم کند.
 .8اجرای احکام در بین مردم :بغدادی توان اجرای احکام اسالمی را در بیشتر مناطق
اسالمی ندارد؛ پس مشروع نیست.
 .7پاسداری از قلمروی دین و دفاع از حریم خالفت :نـاموس مسـلمانان هتـ

شـده

است ،اموال آنان به تاراج رفته است ،سرزمینهای آنان اشـغال شـده اسـت و حتـی خـود

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

 .1ن  :ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفت و انحرافات ج اعت بغدادی ،ص.13
 .2ماوردی شافعی اشعری (م 155ق) قاضیالقضاة دسـتگاه خالفـت بـود .وی بـرای تقویـت مشـروعیت دسـتگاه خالفـت بـه
نگارش کتاب األحکام السلطانیة پرداخت .این کتاب اولین و مهمترین اثـری اسـت کـه بـهصـور تفصـیلی بـه بحـث خالفـت
پرداخته است؛ از همین رو ،مورد توجه محققان اسالمی و سلفیۀ جهادی است« .نگارشها و گرایشهـای سیاسـی مـاوردی»،
سایت پایگاه اطالعرسانی حوزه 87 ،مهر 6722ش ،آدرس:
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 .3ن  :مکتب البحو و الدراسا  ،توعیة الرعیة بالسیاسة ال رعیة ،ص 87تا 85؛ ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفرت و
انحرافات ج اعت بغدادی ،ص.13
 .4ازدی ،ابوالحسن ،موجرات النض ام للدولة السالمیة في العراق و ال ام اعتراضات و جوابات ،ص.67
 .9همان ،ص 81و .85
 .6منصور ،ابوعبدالله محمد ،الدولة السالمیة بین الحقیقة و الوهم ،ص.58
 .7همان ،ص.17

مجاهدان نیز در جنگلها و کوههای صعبالعبور زندگی میکنند .اینها دلیل بـر آن اسـت
که بغدادی نتوانسته است از قلمروی دین پاسداری کند؛ پس او مشروعیت ندارد.
 .1برپایی حدود دین :بغدادی در بیشتر مناطق نمیتواند حدود اسالمی را اقامه کند و
حتی مناطقی که ادعا میکند بر آنها تسلط دارد ،در آتش جنگ هستند.
 5و  .7استحکام بلشیدن به مرزها برای ممانعت از دشمن و همچنین جهاد با کسانی
که بعد از دعو به اسالم ،بازهم عناد دارند :در شرایط موجود ،بغدادی این حـق ملـت را
ادا نکرده است.
 .3گرفتن غنیمت و صدقا بر حسب شـریعت :بغـدادی وقتـی نمیتوانـد بـین مـردم
عادی حضور پیدا کند ،طور میخواهد زکا را از ثروتمندان بگیرد؟ او حتـی بـر منـاطق
اسالمی سیطره ندارد تا بتواند زکاتی از آنها اخذ کند!
 2و  .3پرداخت حقوق و مستحقا بیتالمال و گماشتن افراد امانتدار و خیرخـواه بـر
مناصب :بغدادی صرفا میتواند دستمزد افراد خود را بدهد و توانایی پرداخت دستمزد بقیۀ
گروهها را ندارد .او بهجای گماشتن افراد خیرخـواه ،افـراد جنایتکـار را بـه سرپرسـتی امـور
1

منصوب میکند که نمونۀ آن در کشتار قبیلۀ «شعیطا » در استان دیرالزور مشاهده شد.
 .65نظار مستقیم بر امور و شرایط و احوال :در اوضاع کنونی ،بغدادی نمیتوانـد در
بین پیروان خود حضور پیدا کند؛ ه برسد به اینکه بلواهد بهطور مسـتقیم بـر امـور امـت
نظار کند.

2

القاعده با توجه به اشکاال فوق ،بغدادی را مشروع نمیدانـد؛ ـون او قـدر انجـام
دوم :شروط امامت

ویژگی دیگری که القاعده و داعش ،برای اهلیت خلیفه الزم میدانند ،وجود شرایط امامت
 .1داعش در سال 8561م حدود هفتصد نفر از مردم «شعیطا » را اعدام کرد .بسیاری از کشتهشدگان مردم عادی بودند.
 .2ن  :ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفرت و انحرافرات ج اعرت بغردادی ،ص 13تـا 51؛ رقـب ،صـال حسـین ،الدولرة
السالمیة «داعش» ،ص 51تا .52

نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خالفت ابوبکر البغدادی

واایف امامت را ندارد.

63

1

2

در خلیفه است .این دو گروه شرایط زیادی بـرای اهلیـت خلیفـه ذکـر میکننـد؛ ولـی در
تطبیق شرایط بر بغدادی اختالف دارند .داعشیها ابوبکر بغـدادی را مصـداق اتـم شـروط
3

امامت میدانند؛ به همین جهت ،او را خلیفۀ مشروع مسلمانان میدانند .در مقابل ،افراد
4

القاعده معتقدند که بغدادی ون شرایط امامت را ندارد ،اهلیت ندارد و مشروع نیست .از
بین شرایط ذکرشده برای خلیفه ،سه شرط قریشـی بـودن ،علـم ،و عـدالت ،بیشـتر مـورد
اختالف این دو گروه است که به بیان آنها میپردازیم:
 .0قریشی بودن

9

داعش« ،قریشی بودن» را شرط صحت و مشروعیت خلیفه میداند و ادعا دارد که نص،
اجماع صحابه و تابعین بر شرطیت قریشی بودن داللت میکنند .جمهور مسلمانان نیز این
7

6

شرط را الزم میدانند و تنها عدۀ کمـی از اهـلبـدعت ایـن شـرط را قبـول ندارنـد .آنـان
 .1ن « :دراسة دعاوي اللالفة اإلسالمیة» ،سایت المجلس اإلسالمي السوري 87 ،می 8565م ،آدرس:

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25
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 .2شروط مذکور در عبارا القاعده و داعش عبار اند از .6 :شرایط عمومی که هر خلیفهای ،ه خلیفۀ عموم مسلمانان و ه
خلیفۀ منطقهای خاص ،باید داشته باشد؛ مثل اسالم ،حریت ،ذکوریت ،بلـوغ و عقـل؛  .8صـالحیت جسـمی مثـل اینکـه کـر،
کور ،الل یا فاقد دو دست و پا نباشد؛  .7صالبت شلصی و کفایت نفسـانی مثـل شـجاعت ،دالوری ،جرئـت بـر اقامـۀ حـدود،
حسن تدبیر؛  . 1شروط طبیعی منصب خالفت مثل اینکه در مسائل سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و بینالمللی صاحبنظر باشـد.
نافذالحکم و قادر بر حفظ امنیت باشد؛ شروطی مثل علم ،عدالت ،نسب (قریشی) ،مشور و تمکین.
ن  :موافقان داعش :اثری ،ابوهمـام ،مرد األیرادي لریعرة الرغردادي ،ص 65و 66؛ انصـاری ،ابواسـامه ،الدولرة السرالمیة و
خالفتها ال عاصرة ،فصل سوم ،ص 5تا .81
ملالفان داعش :طرطوسی ،ابوبصیر ،األحکام السلطانیة و السیاسیة ال رعیة ،ص 622تا .861
 .3اثری ،ابوهمام ،مد الیادي لبیعة البغدادي ،ص 5و 66؛ ازدی ،ابوالحسن ،موجبا اإلنضمام للدولة اإلسالمیة فـي العـراق
و الشام اعتراضا و جوابا  ،ص85؛ مقدسی ،ابونسیبه ،الدولة اإلسـالمیة فـي العـراق و الشـام ،ص ،12انصـاری ،ابواسـامه،
الدولة اإلسالمیة و خالفتها المعاصرة ،فصل سوم ،ص.1
 .4منصور ،ابوعبدالله محمد ،الدولة السالمیة برین الحقیقرة و الروهم ،ص613؛ ابراهیمـی ،کـاروان ،رد برر اعرالن خالفرت و
انحرافرات ج اعرت بغردادی ،ص77؛ «دراسـة دعـاوي اللالفـة اإلسـالمیة» ،سـایت المجلـس اإلسـالمي السـوري 87 ،مـی
8565م ،آدرس:
http://sy-sic.com/?p=1455

 .9ن  :اثری ،ابوزهرا ،القول الصافي في صحة بیعة سلیل آل النروة أبي بکر القرشي الحسیني الرغدادي ثم السرامرادي ،ص5
تا .3
 .6بهطور معمول ،داعش به اهلسنت اطالق اهلبدعت میکند.
 .7انصاری ،ابواسامه ،الدولة السالمیة و خالفتها ال عاصرة ،فصل سوم ،ص85؛ هتاری ،عبدالمجید« ،شرط القرشیة ال یـرده
إال مبتدع أو علماني ملحد» ،سایت  63 ،JustPasteمارس 8561م ،آدرس:

معتقدند که ابوبکر بغدادی ون قریشی و از اهلبیت پیامبر اسـت ،خلیفـۀ مشـروع
1

است؛ اما افراد القاعده ،قریشی بودن را بهعنوان شرط صحت قبـول ندارنـد .بلکـه افـراد
2

القاعده نین شرطی را ملالف با عقیدۀ اهـلسـنت میداننـد؛ بـه ایـن دلیـل کـه الزمـۀ
پذیرش این شرط ،بطالن خالفت عثمانیهاست؛ درحالیکه هیچکس خالفت عثمانیهـا
را باطل ندانسته است.

3

 .2عدالت

عدالت یکی دیگر از شرایط مشروعیت خلیفه نزد داعش و القاعده اسـت .ایـن دو گـروه در
4

تطبیق این شرط بر بغدادی اخـتالف دارنـد .داعشـیها بغـدادی را عـادل میداننـد؛ امـا
طرفداران القاعـده معتقدنـد کـه بغـدادی عـادل نیسـت و تمـامی ائمـه دعـو او را جـر
6

9

کردهاند؛ را که وی خون بسیاری از مجاهدان و عوام مسلمانان را ریلتـه اسـت .البتـه
مقصود القاعده از قتل عموم مسلمانان ،کشتار اهلسنت و شیعیان نیست؛ بلکـه مقصـود
7

آنها قتل جهادیهای همفکر خود ،همچون جبهةالنصره و انصاراالسالم است .پـس بـا
توجه به این مطالب ،وی یکی از مهمترین شروط مشروعیت خلیفه را ندارد.

8

 .3علم

علم یکی از شرایط مشروعیت خلیفه نزد القاعـده و داعـش اسـت کـه از دو جهـت در ایـن
شرط اختالف دارند:
اول اینکه ،ه مقدار علم ،به خلیفه مشروعیت میبلشد؟ داعشیها برای مشروعیت

 .1طرطوسی ،ابوبصیر ،األحکام السلطانیة و السیاسیة ال رعیة ،ص.856
 .2ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفت و انحرافات ج اعت بغدادی ،ص.73
 .3طرطوسی ،ابوبصیر ،األحکام السلطانیة و السیاسیة ال رعیة ،ص.856
 .4اثری ،ابوهمام ،مد األیادي لریعة الرغدادي ،ص7؛ انصاری ،ابواسامه ،الدولة السالمیة و خالفتها ال عاصررة ،فصـل سـوم،
ص.85
 .9حسینی ،عبدالله بن احمد ،النصرة الحسینیة ،ص.3
 .6همان ،ص2؛ ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفت و انحرافات ج اعت بغدادی ،ص.75
 .7همان؛ همان.
 .8ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفت و انحرافات ج اعت بغدادی ،ص.75

نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خالفت ابوبکر البغدادی
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1

خلیفه ،عالم بودن را کافی میدانند و عمدتا بحثی از اجتهاد خلیفه مطر نمیکنند؛ ولی
در مقابل ،طرفداران القاعده خلیفهای را مشـروع میداننـد کـه مجتهـد یـا حـداقل در حـد
اجتهاد باشد.

2

دوم اینکه ،میـزان علـم بغـدادی قـدر اسـت؟ داعشـیها بـا اینکـه اجتهـاد را شـرط
3

مشروعیت نمیدانند ولی بغـدادی را فقیهـی مجتهـد میداننـد؛ بـهطـوری کـه دربـارۀ او
گفتهاند که هر آنچه دیگران دارند ،بغـدادی یکجـا دارد؛ یعنـی علـم و نسـبی کـه بـه نبـی
4

اکرم منتهی میشود .این در حالی است که طرفدران القاعده میگویند که بغدادی
با علم نسبتی ندارد؛ ه برسد به اینکه مجتهد باشد.

9

با بررسی رزومۀ علمی بغدادی شواهدی پیدا میشود که مـدعای ملالفـان بغـدادی را
تأیید میکند:
 .6فردی که به درجۀ اجتهاد میرسد ،از مجتهدان معـروف ،اجـازۀ اجتهـاد میگیـرد و
6

اخیرا در کنفرانس «نقش فتوا در ثبا جوامع» نیز بر اجازۀ اجتهاد تأ کید شده است؛ ولـی
تاکنون اجازۀ اجتهادی برای بغدادی ارائه نشده است.
 .8عالمان دینی ندین کتاب فقهی و عقیـدتی تـألیف کردهانـد؛ درحـالیکـه بغـدادی
کتاب فقهی و عقیدتی ندارد.

7

« .1دراسة دعاوي اللالفة اإلسالمیة» ،سایت المجلس اإلسالمي السوري 87 ،می 8565م ،آدرس:

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25
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اثری ،ابوهمام ،الصارم ال سلول علا أغالیط سامح دلول ،ص31؛ انصاری ،ابواسامه ،الدولة السرالمیة و خالفتهرا ال عاصررة،
فصل سوم ،ص 61و  .65البته در این کتاب ذکر شده است که عدۀ زیادی از علما اجتهاد را شرط میدانند.
 .2طرطوسی ،ابوبصیر ،األحکام السلطانیة و السیاسیة ال رعیة ،ص 855و 856؛ منصور ،ابوعبدالله محمد ،الدولة السرالمیة
بین الحقیقة و الوهم ،ص.17
 .3انصاری ،ابواسامه ،الدولة السالمیة و خالفتها ال عاصرة ،فصل سوم ،ص.85
« .4لقد اجتمع في الشیخ أبي بکر ما تفرق في غیره؛ علم ینتهي إلی النبي( .»اثری ،ابوهمام ،مد األیادي لریعة الرغدادي ،ص.)5
 .9ن « :دراسة دعاوي اللالفة اإلسالمیة» ،سایت المجلس اإلسالمي السوري 87 ،می 8565م ،آدرس:
http://sy-sic.com/?p=1455

« .6احیای نظام "اجازه اجتهاد" در اهلسنت /بازنگری سـاختاری ـ موضـوعی "عرصـه فتـوا"» ،سـایت شـبکۀ اجتهـاد 5 ،آبـان
6737ش ،آدرس:
 /احیای-نظام-اجازه-اجتهاد-در-اهل-سنت-باhttp://ijtihadnet.ir/
« .7دراسة دعاوي اللالفة اإلسالمیة» ،سایت المجلس اإلسالمي السوري 87 ،می 8565م ،آدرس:
http://sy-sic.com/?p=1455

 .7رشتۀ تحصیلی دکترای بغدادی مشلص نیست؛ بهطوری کـه داعشـیها در رشـتۀ
تحصیلی وی اختالفنظـر دارنـد .برخـی از آنـان ،تحصـیال دکتـرای بغـدادی را در فقـه
2

1

میدانند و برخی دیگر مطالعـا قرآنـی را رشـتۀ تحصـیلی بغـدادی ذکـر کردهانـد .ایـن
اختالف نشان میدهد که بغدادی سابقۀ روشن علمی نـدارد .نهایتـا بغـدادی نسـلهای از
پایاننامۀ خود را منتشر نکرده است و اگر او قـدر علمـی داشـت ،حـداقل بـرای برطـرف
شدن شبهه ،پایاننامۀ خود را منتشر میکرد.
به هر حال ،با تمام اختالفی کـه بـین القاعـده و داعـش در تطبیـق واـایف و شـروط
امامت بر ابوبکر بغدادی وجود دارد ،هر دو گروه اهلیت را یکی از مبانی مشروعیت خلیفـه
میدانند که الزم است قبل از نصب خلیفه احراز شود .از نظر این گروهها خلیفهای اهلیـت
دارد که اوال :توان انجام واایف امامت را داشته باشد؛ و ثانیا :شـروط امامـت در او وجـود
داشته باشد؛ در غیر این صور  ،خلیفه اهلیت ندارد و مشروع نیست.
مبنای دوم :استقرار حاکم بر اساس روش صحیح شرعی
استقرار حاکم بر اساس روش صحی شرعی یکی از مبانی پذیرفتهشدۀ القاعـده و داعـش
در زمینۀ مشروعیت خلیفه است .این دو گروه عمدتا برای انعقاد امامت به سه شیوۀ بیعـت
اهل حل و عقد ،تغلب و استلالف تمس

میکنند .آنان معتقدند خلیفهای کـه از طریـق

یکی از این شیوهها بر مسند خالفت تکیه کند ،مشروع است؛ بنابراین در ادامه بـه بررسـی
این شیوهها از دیدگاه القاعده و داعش پرداخته میشود:
انتلاب خلیفه از طریق بیعت اهل حل و عقد ،یکی از راههای مورد اتفاق داعش و القاعده
برای استقرار خلیفه است .بررسی عبار های بزرگان این دو گـروه ،مـدعای فـوق را ثابـت
میکند .تمیمی مسئول هئیت شرعی داعش ،بیعت اهل حل و عقد را بهعنوان ی
 .1اثری ،ابوهمام ،مد األیادي لریعة الرغدادي ،ص.1
 .2انصاری ،ابواسامه ،الدولة السالمیة و خالفتها ال عاصرة ،فصل سوم ،ص.85

طریق

نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خالفت ابوبکر البغدادی

 .0اهل حل و عقد

67

1

اجماعی و بهترین شیوۀ شرعی استقرار حـاکم معرفـی میکنـد .ازدی ،از اضـالع مثلـث
2

شرعی داعش ،بیعت اهـل حـل و عقـد را بـهعنـوان روش صـحی شـرعی نصـب خلیفـه
3

معرفی کرده است .رهبران فکری القاعده همچون ابوقتـاده فلسـطینی و طرطوسـی نیـز
4

بیعت اهل حل و عقد را بهعنوان یکی از راههای شرعی استقرار خلیفه پذیرفتهانـد .نکتـۀ
دیگری که مهر تأیید بر مدعای فوق میزند ،عملکـرد داعـش در شـیوۀ انتلـاب بغـدادی
است .این گروه ادعا دارد که ون اهـل حـل و عقـد ،بغـدادی را بـهعنوان خلیفـه معرفـی
کردهاند ،او خلیفۀ مشروع است .تمیمـی مینویسـد« :جمهـور اهـل حـل و عقـد (شـورای
مجاهدان) با مشور با بیش از  675عالم اهلسنت در مناطق جهادی ،ابوبکر بغدادی را
بهعنوان خلیفه انتلاب کردهاند».

9

نقد

آنچه از بیان گذشته معلوم شد این است که هر دو گروه داعش و القاعده ،بیعت اهل حـل
و عقد را بهعنوان شیوۀ شرعی استقرار خلیفه پذیرفتهاند؛ ولی این دو گـروه در تطبیـق ایـن
شیوه بر خالفت ابوبکر بغدادی اختالف شدیدی دارند .به همین جهت ،القاعـده نقـدهای
زیادی بر داعش داشته است که به ند مورد از آنها اشاره میکنیم:
 .6کسانی کـه بـا بغـدادی بیعـت کردهانـد ،اهـل حـل و عقـد نیسـتند .ابوقتـاده درایـنبـاره
6

مینویسد« :بغدادی از طریق اهل حـل و عقـد انتلـاب نشـده اسـت» .طرطوسـی نیـز بیـان
میکند که در انتلاب بغدادی ،با شورا که یکی از اصول شریعت است ،ملالفت شده است.

7

 .1تمیمی ،عثمان بن عبدالرحمن ،اعالم األ نام ب یالد دولة السالم ،ص.86
 .2اضــالع مثلــث شــرعی داعــش عبار انــد از :ترکــی بــن علــی ،ابوعبیــده شــنقیطی ،ابوالحســن ازدی .ن ـ "« :البنعلــي"،
"الشنقیطي"" ،اإلزدي" أهم منظري "داعش" الشرعیین» ،سایت بوابة الحرکا اإلسالمیة 63 ،می 8565م ،آدرس:
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

http://www.islamist-movements.com/28476
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 .3ازدی ،ابوالحسن ،موجرات النض ام للدولة السالمیة في العراق و ال ام اعتراضات و جوابات ،ص 2و .3
 .4ن  :فلسطینی ،ابوقتاده ،ثیاب الخلیفة ،ص 87و 81؛ طرطوسی ،ابوبصیر ،بیان حول العالن عن الدولة السالمیة ،ص.6
 .9تمیمی ،عثمان بن عبدالرحمن ،اعالم األ نام ب یالد دولة السرالم ،ص86؛ ازدی ،ابوالحسـن ،موجررات النضر ام للدولرة
السالمیة في العراق و ال ام اعتراضرات و جوابرات ،ص3؛ اثـری ،ابوهمـام ،مرد األیرادي لریعرة الرغردادي ،ص3؛ شـنقیطی،
ابومنذر ،رفع ال الم عن دولة السالم في العراق و ال ام ،ص.7
 .6ن  :فلسطینی ،ابوقتاده ،ثیاب الخلیفة ،ص 87و .81
 .7طرطوسی ،ابوبصیر ،بیان حول العالن عن الدولة السالمیة ،ص.6

 .8گروهی که بغدادی را انتلاب کردهاند ،شرایط اهل حل و عقد را ندارنـد .طرفـداران
القاعده مینویسند:
عدالت یکی از مهمترین شرایط اهل حل و عقد است؛ ولی اهل حل و عقد داعش
االماند؛ ون خون بسیاری از مجاهـدان و عـوام را ریلتهانـد .حتـی اگـر از الـم
1
اینها شمپوشی شود ،در بهترین حالت مشکوکالعدالة هستند.

پس این شورای مجاهدان شرایط اهل حل و عقد را ندارند.
 .7کسانی کـه بغـدادی را انتلـاب کردهانـد ،بـا اهـل حـل و عقـد مشـور نکردهانـد.
از علمـا و

طرطوسی مینویسد« :در خالفت اعالنشده از سـوی داعـش ،نظـر هـیچیـ

شیوخ شام و همچنین نظر هیچکدام از گروههای جهادی شام ،پرسیده نشده است».

2

 .1طرفداران القاعده معتقدند خلیفهای مشروع است که امت ،خالفت او را تنفیذ کند

3

4

و به آن رضایت داشته باشد .رضایت امت ،با بیعت اهل حـل و عقـدی کـه نشـاندهنـدۀ
رضایت امت باشد نیز حاصل میشود؛ ولی دربارۀ بغدادی رضایت امت حاصل نشده است.
ون اهلشوکت ،گروههـای جهـادی ،هـزاران مجاهـد و بهخصـوص رهبرانـی همچـون
6

9

مالعمر ،ایمن الظواهری ،و علمای برجستهای ـون طرطوسـی ،مقدسـی ،ابوقتـاده و
8

7

محیسنی با خالفت بغدادی ملالفت کردهاند .عـالوه بـر ایـن ،افـرادی کـه بـا بغـدادی
بیعت کردهاند ،ناشناس هستند و امت نمیتواند به بیعتی ملتزم باشد که اهل حـل و عقـد
5

آن را نمیشناسد و رضایت امت از طریق نین بیعتی حاصل نمیشود؛ بنابراین خالفـت
بغدادی مشروعیت ندارد.

10

نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خالفت ابوبکر البغدادی

 .1حسینی ،عبدالله بن احمد ،النصرة الحسینیة ،ص.8
 .2طرطوسی ،ابوبصیر ،بیان حول العالن عن الدولة السالمیة ،ص.6
 .3جمعی از نویسندگان ،مفهوم الحاک یة في فکر ال هید عردالله عزام ،ص.6
 .4ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفت و انحرافات ج اعت بغدادی ،ص.17
 .9رهبر کنونی شبکۀ القاعده.
 .6از رهبران فکری القاعده.
 .7قاضی شرع جیشالفت .
 .8ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفت و انحرافات ج اعت بغدادی ،ص 62تا .86
 .5جمعی از نویسندگان ،قالوا عن دولة الرغدادي ،ص.17
 .10ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفت و انحرافات ج اعت بغدادی ،ص 62تا .86
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خالصه ،القاعده در کبرای قضیه (بیعت اهـل حـل و عقـد ،سـبب مشـروعیت خلیفـه
است) با داعش همنظر است؛ ولی این دو گروه ،در صغرای قضیه و تطبیق آن بر بغدادی
اختالف زیادی دارند؛ به همین جهت بغدادی را بهعنوان خلیفۀ مشروع ،قبول ندارند.
 .2تغلب

تغلب یکی از شیوههای پذیرفتهشدۀ داعش برای استقرار حاکم است .تمیمی مـینویسـد:
«در صورتی که حاکم اسالمی وجود نداشته باشـد و بـالد اسـالمی تحـتتسـلط دشـمنان
1

باشد ،تغلب ،تنها راه مشروعیت حاکم است» .ابونسیبه مقدسی معتقـد اسـت کـه تغلـب،
2

تنها راه ممکن در زمان حاضر برای انعقاد امامت است؛ اما در اینکه تغلـب بـا ـه مقـدار
سیطره حاصل میشود ،طرفداران داعش از اساس ،سیطره را در تغلـب شـرط نمیداننـد؛
بلکه معتقدند سیطره و استیال شرطی باطل است که دلیلی بر شـرطیت آن وجـود نـدارد.

3

4

اگر بپذیریم استیال شرط تحقق تغلب است ،قطعا استیالی کامل شرط نیست .داعشیها
داعشــیها بــا پــذیرش مشــروعیت ایــن شــیوه قائلانــد کــه ــون بغــدادی بــر بلشــی از
سرزمینهای اسالمی سیطره دارد ،خالفتش مشروع است.

9

نقد

متفکران القاعده در باب تغلب دو دیدگاه دارند .کسانی همچون طرطوسی از اساس تغلـب
6

را بهعنوان طریق شرعی برای استقرار خلیفه نپذیرفتهاند؛ ولی برخـی دیگـر از طرفـداران
داعش ،تغلب را بهعنوان یکی از شیوههای استقرار خلیفه پذیرفتهاند که همین عده نیز دو

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

گروهاند .6 :برخی از باب ضرور و بسـتن دروازۀ فتنـه ایـن شـیوه را قبـول کردهانـد؛ ولـی
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 .1ن  :تمیمی ،عثمان بن عبدالرحمن ،اعالم األ نام ب یالد دولة السالم ،ص 68و .67
 .2ن  :مقدسی ،ابونسیبه ،الدولة السالمیة في العراق و ال ام ،ص 37و .33
 .3سیناوی المهاجر ،ابوحمزه« ،الرد القوي علی من یشکك في خالفة البغدادي القرشـي» ،سـایت  7 ،Dawlablogدسـامبر
8561م ،آدرس:
https://dawlablog.wordpress.com/2014/12/06/

 .4ن  :مقدسی ،ابونسیبه ،الدولة السالمیة في العراق و ال ام ،ص 52و .53
 .9ن  :همان ،ص76؛ ازدی ،موجرات النض ام للدولة السالمیة في العراق و ال ام اعتراضات و جوابرات ،ص2؛ انصـاری،
ابواسامه ،الدولة السالمیة و خالفتها ال عاصرة ،فصل اول ،ص.85
 .6ن  :طرطوسی ،ابوبصیر ،شرعیة أمارة ال تغلب ،ص.5

معتقدند که در حق بغدادی تغلبی اتفاق نیفتاده است .را کـه وی حتـی بـر سـرزمینهای
1

خود استیال ندارد؛ بهطوری که برای ادای نماز نمیتواند در بـین مـردم اـاهر شـود؛ ـه
2

برسد به اینکه بر امت استیال داشته باشد .8 .گروه دیگـر ،تغلـب را بـا دو شـرط «اسـتقرار
حکومت و ایجاد آرامش» و «اقامۀ دین در جامعه» ،بهعنوان طریق شـرعی بـرای اسـتقرار
حاکم میپذیرند؛ ولی میگویند که این شروط در حق بغدادی اتفاق نیفتاده است.

3

نتیجه آنکه ،متفکران القاعده جهت رد مشروعیت بغدادی دو گروه شدهاند .برخـی بـا
رد کبرای قضیه (مشروعیت تغلب جهت اسـتقرار حـاکم) در مشـروعیت خالفـت بغـدادی
خدشه میکنند و برخی دیگر با قبول کبـری ،در صـغرای قضـیه و تطبیـق آن بـر بغـدادی
خدشه میکنند و مشروعیت او را نمیپذیرند.
 .3استخالف

استلالف یعنی خلیفۀ زنده امام پس از خود را مشلص کند .ایـن شـیوه یکـی از راههـای
پذیرفتهشدۀ القاعده و داعـش جهـت اسـتقرار خلیفـه اسـت .از نظـر داعـش ،اسـتلالف،
4

طریقی شرعی و اجماعی برای استقرار خلیفه است و القاعده نیز انعقاد خالفت بـا تعیـین
9

خلیفۀ قبل را جایز میداند .داعش برای مشروعیت بغدادی به این شیوه استدالل نکـرده
است؛ اما طرفدران القاعده میگویند « :ون بغدادی توسط امام قبل انتلاب نشده است،
مشروعیت ندارد».

6

نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خالفت ابوبکر البغدادی

 .1ن  :حسینی ،عبدالله بن احمد ،النصرة الحسینیة ،ص 85و .86
 .2ن  :ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفت و انحرافات ج اعت بغدادی ،ص 16تا .11
« .3وهذا المعنی یستقیم بشرطین وهما :الول :أن یستقر لهم المر ویستتب ،فال ینازعوا .الثاني :أن یقیموا في النـاس شـرع
الله .والمران کالهما لم یحصال لداعش»( .بازمول ،محمد بن عمر ،رد شرهات داع ا ،ص.)63
 .4ن  :مکتب البحو و الدراسا  ،توعیة الرعیة بالسیاسة ال رعیة ،ص68؛ تمیمی ،عثمان بـن عبـدالرحمن ،اعرالم األ نرام
ب یالد دولة السالم ،ص68؛ ماوردی ،ابوالحسن ،مختصر األحکام السلطانیة و الوالیات الدینیة ،ص.3
 .9ن  :سوری ،ابومصعب ،دعوة ال قاومة السالمیة العال یة ،ص883؛ ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفرت و انحرافرات
ج اعت بغدادی ،ص.16
 .6ابراهیمی ،کاروان ،رد بر اعالن خالفت و انحرافات ج اعت بغدادی ،ص.16

71

نقد

استلالف یکی از راههای پذیرفتهشدۀ داعـش و القاعـده بـرای اسـتقرار خلیفـه اسـت کـه
نقدهایی بر آن وارد است:
 .6از آنجا که خالفت ،عقدی بین مسلمانان و خلیفه است ،بیعت مسلمانان در انعقـاد
آن شرط است؛ اما در استلالف این شرط رعایت نمیشود.
 .8خالفت حق مسلمانان است؛ اما در استلالف ایـن حـق از مسـلمانان سـلب شـده
است.
 .7استلالف «إعطاء ما ال یملك» است و «إعطاء ما ال یملك» شرعا صـحی نیسـت.
یعنی ون خلیفه مال

مقام خالفت نیست ،نمیتواند این مقام را به دیگری واگذار کند؛

1

بنابراین هر ند استلالف مورد پذیرش القاعده و داعش است ،مشروعیت بغدادی را ثابت
نمیکند.
خالصه اینکه بررسی شیوههای سهگانۀ استقرار حاکم از منظر القاعده و داعش نشان
میدهد که این دو گروه ،اختالفا اساسی در تطبیق بر خلیفۀ داعش دارنـد ،ولـی هـر دو
گروه معتقدند که اگر خلیفه بر اساس یکی از این سه شیوه بر مسـند خالفـت تکیـه بزنـد،
مشروعیت دارد.
مبنای سوم :حکم به ما أنزل الله
حکم بر اساس «ماهأنزلهالله» یکی از مبانی مشروعیت خلیفه نزد داعش و القاعـده اسـت.
این دو گروه ،حکم به ما أنزل الله را سبب مشروعیت خلیفه میدانند .برای نمونه ،داعـش
خالفتی را مشروع و بر اساس منهج نبو میداند که بر اساس آیا و احادیث نبوی حکم
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کند .ابومصعب سوری ،از هرههای مورد اعتماد القاعده ،مشروعیت حاکمان اسالمی را
بهخاطر اجرای احکام اسالمی میداند .سید امام ،یکی دیگر از هرهای مورد اعتماد این
 .1ن « :اإلستلالف أو العهد» ،سایت اللالفة ،مارس 8563م ،آدرس:
http://www.khilafah.net/?p=2952

 .2مکتب البحو و الدراسا  ،توعیة الرعیة بالسیاسة ال

رعیة ،ص.7

1

گروه ،مینویسد« :حاکمان باید بر اساس شرع حکم کنند» .همچنین این گـروه تصـری
دارند که مادامیکه خلیفه بر اساس ما أنزل الله حکم میکند ،کسی حق عزل او را ندارد؛

2

3

ولی حکمنکردن به ما أنزل الله سبب عزل او میشـود .بـه همـین دلیـل ،ایـن دو گـروه،
4

حاکمان کشورهای اسالمی را کافر میشمارند .مهمترین دلیل القاعده و داعش بـر کفـر

ل ل ا
ل ل لل ّ
هالل ُله لهِ ُأو للللئ ُ
مهَ ُلمه
كمهبملاهأنلزل
هيح
م
نهل
معین و اکبر حاکمان کشورهای اسالمی ،آیۀ وم
ِ
ِ
6
ُ ل 9
ون است .آنان معتقدند که کفر در این آیه ،کفر اکبر است و باعث خروج از ملت
كاِر ه
ال ِ

میشود .حاکمان ون بر اساس ما أنزل الله حکم نمیکنند ،کافر به کفر اکبـر هسـتند و
7

مشروعیت خود را از دست دادهاند .بر این اساس ،حکم بـه مـا أنـزل اللـه یکـی از مبـانی
مشروعیت خلیفه نزد داعش و القاعده است.
نقد
ل
همانطور که ذکر شد ،دلیل اصلی القاعده و داعش بر مبنای فوق ،آیـۀ  لمنهلمهيحكم ِهب لماه
ل ل ل اُ لُ ل
ُ ل 8
ُ
ون است؛ حال آنکه اوال :فهم این دو گروه از این آیه ،با فهم
كاِر ه
أنزلهالله ههِأول ِئمهَ ُمهال ِ

سلف ملالف است؛ ثانیا :این آیه دال بر کفر اکبر نیست؛ و ثالثا :القاعده و داعش در مقام
عمل ،به این مبنا ملتزم نیستند.
نقد اول :مخالفت فهم سلا با برداشت القاعده و داعش

یکی از مبانی پذیرفتهشدۀ القاعده و داعش این است که دین را باید بر اساس فهـم سـلف
5

تفسیر کرد؛ لذا این دو گروه ،باید آیه را بر اساس فهم سـلف تفسـیر نماینـد و اگـر فهمـی
نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خالفت ابوبکر البغدادی

 .1شریف ،سید امام ،الجامع في طلب العلم ال ریف ،ص.816
 .2سوری ،ابومصعب ،دعوة ال قاومة السالمیة العال یة ،ص 678و .338
 .3همان ،ص.677
 .4همان ،ص 673 ،655و 353؛ موحد کردی ،اوربان ،ولا امر در اسالم ،ص.25
 .9سوره مائده ،آیه .11
 .6شریف ،سید امام ،الجامع في طلب العلم ال ریف ،ص 153و .899
 .7سوری ،ابومصعب ،دعوة ال قاومة السالمیة العال یة ،ص 387 ،153و .353
 .8سوره مائده ،آیه .11
 .5شافعی ،ابوالحسن ،کتابچۀ ای ان ،ص.3
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دارند که برخالف فهم سلف است ،باید از آن دوری کننـد و بـر اسـاس فهـم سـلف حکـم
کنند .در آیۀ فوق ،فهم سلف برخالف فهم القاعده و داعش است .برای اثبا اینکه فهـم
سلف با فهم القاعده و داعش از آیه تفاو دارد ،به سه مورد اشاره میکنیم:

1

 .6روایت ابنعباس :حبر المة ،کفر در این آیه را کفر دون کفر دانسـته اسـت .البتـه
2

برخی در سند این روایت ،بهخاطر وجود هشام بن حجیر مکی ،خدشه کردهاند؛ حال آنکه
هشام ،مورد تأیید ابنسعد ،ابنحجر عسقالنی ،ذهبی ،حاکم نیشابوری و البانی است.

3

 .8روایت عکرمه :عکرمة بن ابیجهل صحابی ،کفر مطلق را از این آیه برداشت نکرده
است؛ بلکه تنها انکار عالمانۀ حکم الهی را موجب کفر و خروج از اسالم دانسته است.

4

 .7علی بن حسین :علی بن حسین -از تابعین( -م 35ق) نیز این آیه را بهمعنای کفـر
اکبر ندانسته است.

9

نقد دوم :کفر اصغر

واژۀ کافر در آیۀ فوق ،بهمعنای کفر خروج از ملت نیست؛ راکه واژۀ کافر در قـرآن دارای
معانی متعددی است و اگر بلواهیم آن را در ی

معنای خاص بهکـار ببـریم ،قرینـه الزم

است .حال آنکه قرینۀ خاصی وجود ندارد؛ بلکه قراینی وجود دارد که مقصود از کفر در این
آیه ،کفر خروج از ملت نیست .یکی از قراین ،فهم بزرگان سلف از این آیه است کـه کفـر را
بهمعنای خروج از ملت ندانستهاند .قرینۀ دیگر ،آیـاتی اسـت کـه بـر فاسـق و اـالم بـودن
کسی که به غیر ما أنزل الله حکم میکند ،تصری دارند.

6

َّ
« .1إنه لیس بالکفر الذي یذهبون إلیه ،إنه لیس کفرا ینقلعن الملة ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئ
دون کفر»( .بیهقی ،احمد بن حسین ،السنن الکرری ،ج ،2ص.)72
 .2شریف ،سید امام ،الجامع في طلب العلم ال ریف ،ص231؛ مریوانی ،ابوعایشه ،حکم ب ا أنزل الله ،ص.666
 .3ابنسعد ،محمد ،الطرقات الکرری ،ج ،7ص78؛ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،لسان ال یزان ،ج ،3ص115؛ ذهبـی،
محمد بن احمد ،میزان العتدال ،ج ،1ص835؛ ذهبی ،محمد بن احمد ،الکاشف ،ج ،8ص775؛ حاکم نیشـابوری ،محمـد،
ال ستدرك علا الصحیحین ،ج ،8ص718؛ البانی ،محمد ناصرالدین ،سلسلة األحادیث الصحیحة ،ج ،7ص.667
« .4ومن لم یحکم بما أنزل الله جاحدا به فقد کفر ومن أقر به ولم یحکم به فهو االم فاسق»( .خازن ،علی بـن محمـد ،لرراب
التأویل في معاني التنزیل ،ج ،6ص.)765
« .9قال صدق ولکنه کفر لیس ککفر الشرك وفسق لیس کفسق الشرك والم لیس کظلم الشرك»( .سیوطی ،عبدالرحمن بـن
ابیبکر ،الدر ال نثور في التفسیر بال أثور ،ج ،7ص.)23
َّ
َّ ٰ
 .6سوره مائده ،آیه  :15و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئ هم الظالمون؛ سوره مائده ،آیه  :13هم الفاسقون.
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نقد سوم :مخالفت با سایر مبانی

داعش و القاعده در مقام عمل ،ندان به مبنای خود ملتزم نیستند؛ را که تغلب یکـی از
شیوههای شرعی استقرار خلیفه نزد این دو گروه است؛ حال آنکه این شـیوه نصـی نـدارد.
پذیرش این شیوه ،دقیقا همان حکم به غیر مـا أنـزل اللـه اسـت .عـالوه بـر ایـن ،داعـش
1

بسیاری از اسیران را سر برید و برخی را زندهزنده سوزاند؛ درحالیکه به بر و نیکیکردن بـا
اسیر سفارش شده است .قرآن میفرماید« :بر اسیر منت بگذارید و بدون دریافـت یـزی
آنان را آزاد کنید یا اینکه در مقابل فدیه آنان را آزاد کنید».

2

مبنای چهارم :کفر به طاغوت
کفر به طاغو یکی از مبانی اساسی و مورد اتفاق داعـش و القاعـده در مشـروعت خلیفـه
است .کفر به طاغو از دیدگاه این دو گـروه ،اصـل دیـن و هـدف اساسـی ارسـال رسـل و
4

3

انزال کتب است .کفر به طاغو  ،رکن اول کلمۀ توحید «لهإلههإلهالله» و مقدم بر ایمان
9

به خدا است .طاغو از دیدگاه القاعده و داعش دارای معنای عامی اسـت و شـامل ایـن

موارد میشود :هر نوع حکم به غیـر مـا أنـزل اللـه ،پارلمانهـا ،سـازمان ملـل متحـد،
شورای امنیت ،دادگاههای بینالمللی ،انشای احکام وضـعی ،دموکراسـی ،ملـیگرایـی،
حکم بر اساس قوانین وضعی عرفی اجتماعی و رجوع به این قوانین؛ و حتی رضایت به این
6

موارد را نیز در بر میگیرد .مقصود از کفر به طاغو در دیدگاه القاعده و داعش این است
 .1فیلمهای جنایتهای داعش در اینترنت موجود است که سوزاندن خلبان اردنـی و دختـران ایـزدی از نمونـههای آن اسـت.
«داعش تحرق  63فتاة أحیاء بالموصل!» ،سایت العالم 7 ،ژوئن 8567م ،آدرس:
ُّ
 .2سوره محمد ،آیه  :1فشدوا الوثاق فإ َّما منا بعد و إ َّما فداء.
 .3مقدسی ،ابومحمد عاصم ،الدی قراطیة دین ،ص1؛ انتشارا دولت خالفت اسالمی ،ال یصرح إسرالم ال ررو إال بره (الکفرر
بالطاغوت) ،ص.6
 .4آنان معتقدند «ال إله إال الله» دارای دو رکن است :رکن اول ،کفر به طاغو و رکن دوم ،ایمان به خدا و وحدانیت پروردگـار.
ن ـ  :طرطوســی ،ابوبصــیر ،الطرراغوت ،ص687؛ انتشــارا دولــت خالفــت اســالمی ،ال یصررح إسررالم ال رررو إال برره (الکفررر
بالطاغوت) ،ص.8
 .9مقدسی ،ابومحمد عاصم ،الدی قراطیة دین ،ص 1و .5
 .6طرطوسی ،ابوبصیر ،الطاغوت ،ص687؛ انتشارا دولت خالفت اسالمی ،ال یصح إسالم ال رو إال به (الکفرر بالطراغوت)،
ص 8تا .5
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که عالوه بر انکار قلبی ،زبانی و اجتناب از طاغو  ،باید به کفـر طـاغو حکـم کـرد؛ لـذا
خلیفهای که ارتباط خود را با موارد ذکرشده قطع نکند یـا بـر اسـاس قـوانین بشـری حکـم
کند ،نهتنها مشروع نیست ،بلکه از رئوس طاغو شمرده میشود.

1

نقد

کفر به طاغو همچون دیگر مبانی مشروعیت خلیفه ،خدشهدار است .نانکه ذکر شـد،
کفر به طاغو از دیدگاه جهادیها با انکار قلبی و زبانی حاصل نمیشود؛ بلکه خلیفه باید
بهطور مطلق از طاغوتیان اجتناب کند و ارتباط با آنان را قطع و حکم تکفیـر آنهـا را صـادر
نماید .این در حالی است که:
اوال :تبیین القاعده و داعش از این مبنا بـرخالف قـرآن اسـت .خداونـد بـه مسـلمانان
توصیه میکند که اگر مشرکان سال خود را کنار گذاشتند و خواهان صل شدند ،بـا آنـان
2

صل کنید .حتی به رعایت عدالت دربارۀ کافرانی سفارش کـرده اسـت کـه سـر جنـگ بـا
3

مسلمانان ندارند؛ لذا هر نوع ارتباطی با کافران از منظر قرآن نهی ندارد.
ثانیا :تبیـین ایـن دو گـروه از کفـر بـه طـاغو  ،بـا سـیرۀ نبـوی نقـض میشـود .نبـی
اکرم در موارد بسیاری با مشرکان و یهود ارتباط داشته است و حتی از آنها اسـتعانت
جسته است .بهعنوان مثال ،پیامبر با قبیلۀ مشرک خزاعه پیمان نظامی منعقد کرد و
4

در جنــگ علیــه مشــرکان از آنهــا اســتعانت جســت .همچنــین اســتعانت پیــامبر از
9

6

مشرکان در جنگ حنین و همچنین پیمان نظامی با یهودیان مدینه نشـان میدهـد کـه
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مطلق ارتباط با کافران ،برای مشروعیت حاکم منعی ندارد.

76

 .1طرطوسی ،ابوبصیر ،الطاغوت ،ص.38
 .2سوره انفال ،آیه  :76و إن جنحوا ل َّلسلم فاجن لها و تو َّکل علی َّالله إ َّنه هو َّ
السمیع العلیم.
َّ
َّ
ل
 .3سوره ممتحنه ،آیه  :2ال ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم في الدین و لم یلرجوکم من دیارکم أن تب ُّـروهم و تقسـطوا
َّ َّ
إلیهم إن الله یح ُّب المقسطین.
 .4ابنهشام ،عبدالمل  ،السیرة النرویة لبن ه ام ،ج ،5ص82؛ ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،السیرة النرویة ،ج ،7ص.583
 .9واقدی ،محمد بن عمر ،کتاب ال غازي ،ج ،7ص238؛ ابنسعد ،محمد ،الطرقات الکرری ،ج ،8ص.655
 .6ابنهشام ،عبدالمل  ،السیرة النرویة لبن ه ام ،ج ،7ص.71

نتیجه
برآیند آنچه در این تحقیق ذکر شد این است که القاعده و داعش هار مبنا در مشـروعیت
خلیفه دارند .اختالفا داعش و القاعده مربوط به دو مبنای اول است .اولین مبنای مورد
اختالف این دو گروه ،اهلیت خلیفه است .هر دو گروه معتقدند خلیفـهای اهلیـت دارد کـه
اوال :شروط خلیفه را داشته باشد و مهمترین شروط خلیفه نزد القاعده و داعـش سـه یـز
است :نلستین شرط ،قریشی بودن خلیفه است .القاعده برخالف داعش ،قریشی بودن را
شرط انعقاد خالفت نمیداند .عدالت و علم ،دیگر شروط مورد بحث این دو گروه است که
تطبیق این شروط بر بغدادی ،محل اختالف این دو گروه است .ثانیـا :خلیفـه تـوان انجـام
واایف اجتماعی خویش را داشته باشد .حفظ و پاسداری از دین ،اجرای احکـام و نظـار
مستقیم بر امور ،از جمله واایف خلیفه است که القاعده و داعش در تطبیق این مـوارد بـر
بغدادی اختالف دارند .مبنای دوم مشروعیت خلیفه از دیدگاه داعش و القاعده ،مربوط به
شیوۀ به قدر رسیدن خلیفه است .این دو گروه ،خلیفهای را مشروع میدانند که از طریق
صحی شرعی یعنی بیعت اهل حل و عقد ،تغلب و استلالف بـه خالفـت برسـد .داعـش
معتقد است که بغدادی از طریق اهل حـل و عقـد و تغلـب بـه قـدر رسـیده اسـت؛ ولـی
القاعده تطبیق این موارد را بر بغدادی نمیپذیرد و بنابراین بغدادی را مشروع نمیداند.
القاعده و داعش دو مبنای دیگر در مشروعیت خلیفه دارند که از این مبانی برای اثبا
عدممشروعیت حاکمان کشورهای اسالمی بهره میگیرند .حکم بر اساس مـا أنـزل اللـه،

دو گروه است .آخرین مبنای مشروعیت خلیفه از دیدگاه داعش و القاعده ،کفر به طاغو

است که این مبنا بهوسیلۀ قرآن و سیرۀ نبـوی نقـض میشـود .بـر ایـن اسـاس ،داعـش و
القاعده در دو مبنای اول و در کبرای قضیه اشتراک دارند؛ ولی در صغرای قضیه اختالف
دارند .آنان در دو مبنای دیگر ،هم از جهت کبری و هم از جهت صغری اشـتراک دارنـد و
برای اثبا عدممشروعیت حاکمان کشورهای اسالمی از این دو مبنا استفاده میکنند.

نقد القاعده بر مبانی مشروعیت خالفت ابوبکر البغدادی
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عطا ،بیرو  :دار الکتب العلمیة ،اپ اول6166 ،ق.
 .20حسینی ،عبدالله بن احمد ،النصرة الحسینیة ألهل الحکمة الیمانیة و أهل العزة في الدیار
ً
اللیبیة نقضا للخالفة البغدادیة ،سایت آرشیو2014 ،م ،آدرس:
https://archive.org/details/rad_menbar1

 .86خازن ،علی بن محمد ،لبا التأویل في معاني التنزیل ،بیرو  :دار الفکر6333 ،م.
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نقد حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه
*

مجتبی محیطی
چکیده

حجیت فهم سلف از مهمترین مبانی سلفیه است .سلفیه فهم سلف را از فهم خلف برتر

میدانند و معتقدند که در همۀ ابواب فقهی و اعتقادی باید به فهم آنان رجوع کرد؛ زیرا
آنان به عصر رسول خدا نزدی

بوده و حقایق را بهتر درک کردهاند؛ ازاینرو ،فهم

آنان بر فهم دیگران ترجی دارد .سلفیه اصول و فـروع دیـن را بـا توجـه بـه فهـم سـلف
تفسیر میکنند .آنان کتاب و سنتی را حجت میدانند کـه بـا فهـم سـلف همـراه باشـد.
سلفیه با استناد به آیا  ،روایا و نزدیکی به عصر رسالت درصدد اثبـا حجیـت فهـم
سلف هستند .این دالیل همگی با اشـکاال متعـددی روبـهروسـت؛ ـون برخـی ادلـۀ
آنان ،هیچگونه داللتی بر حجیت فهم سلف ندارد .برخی دالیل ،ضعیف و برخی اخـص
از مدعاست.
کلیدواژهها :فهم سلف ،سلف صال  ،سلف ،سلفیه ،خیرالقرون ،حدیث عربا .

* کارشناسارشد مذاهب اسالمی و دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت.
mohiti1360@gmail.com

مقدمه
انسان بهطور فطری بهدنبال حق و حقیقت است و هنگامی که حـق را فـرا میگیـرد ،آرام
میشود .خداوند برای اینکه بشر به حقیقت برسد ،عقل و نقل (وحی) را در اختیـار انسـان
قرار داده است .بهکار بستن توأمان عقل و نقل ،باعث شکوفایی ،رشـد دینـی و در نتیجـه،
رسیدن به کمال خواهد شد؛ بنابراین پیروی از عقل یا نقل بهتنهایی ،باعث گمراهی خواهد
شد .اقوام فراوانی بهجهت رهاکردن نقل و پیروی محض از عقل ،به عـذاب الهـی گرفتـار
شدند .همچنین هبسا جمعیتهایی که بهجهت بهکار نبستن عقـل و تقلیـد کورکورانـه از
پیشینیان خود ،از صراط مستقیم الهی منحرف و به آتش عذاب الهی گرفتار شدند .سلفیه
با رویگردانی از عقل ،به روش نقلی و حسی روی آوردند و به جمود در دین مبتال شـدند.

1

از همین رو ،نه تنها پذیرش علوم بـدیهی را انکـار کردنـد ،بلکـه بـا فهـم محـدود و نـاقص
پیشینیان (سلف) به تکفیر دیگران همت گماشتند .آنان با برتریدادن فهم سلف بـر فهـم
خلف ،بسیاری از علمای اسالم را که با روش عقلی سراغ نقـل رفتـه بودنـد و بـه تفسـیر و
تأویل آیا و روایا الهی مشغول بودند ،تکفیـر کردنـد .آنهـا اشـاعره ،معتزلـه ،ماتریدیـه،
صوفیه و شیعه را به همین جهت تکفیر کردند .سلفیه قلمروی حجیت فهم سلف را بسـیار
گسترده میدانند .آنان با استناد به برخی آیا و روایا و همچنین بـا اسـتناد بـه نزدیکـی
عصر سلف به عصر پیـامبر اکـرم ،فهـم سـلف را بـر فهـم خلـف تـرجی میدهنـد؛
درحالیکه آیا و روایا مدعای سلفیه را ثابت نمیکند؛ بلکه آیا و روایاتی وجود دارد که
فهم سلف را به الش میکشد و فهم خلـف را از فهـم سـلف بهتـر میدانـد .ضـمن آنکـه
نزدیکی زمانی به عصر پیامبر نیز دلیلی بر حجیت فهم سلف نیست؛ بهویژه با توجه
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

به اختالفاتی که صحابه با یکدیگر داشتند.
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 .1سلفیه بهجهت پیروی محض از نقل و رویگردانی از عقل ،حتی علـوم بـدیهی را نیـز انکـار میکننـد .بنبـاز ،عـالم برجسـتۀ
وهابی ،گردش زمین به دور خورشید را گمراهی و کفر میداند؛ زیرا وی معتقد است که ثبو خورشـید ،بـا ادلـۀ نقلیـه و حسـیه
سازگاری ندارد( .بنباز ،عبدالعزیز بن عبدالله ،األدلة النقلیة و الحسیة ،ص.)38
ابنعثیمین نیز میگوید« :ااهر کتاب و سنت ،بر حرکت خورشید به دور زمین داللت دارد؛ بنابراین بر مؤمنان واجب است کـه
به ااهر کتاب و سنت تمس جویند؛ زیرا سلف ،حرکت خورشید به دور زمـین را از آیـا و روایـا فهمیدهانـد»( .ابنعثیمـین،
محمد بن صال  ،مج و فتاوی و رسادل ،ج ،6ص.)38

این مقاله با رویکردی تحلیلی-انتقادی ،ابتدا به تبیین اعتقادا سلفیه پرداخته است و
سپس با بررسی و نقد ادلۀ آنان ،حجیت فهم سلف را به الش کشیده است.
سلا

1

در اصـل اشـتقاقی «سـین و الم و فـاء» بـر تقـدم و سـبقت داللـت دارد و سـلف در لغـت
2

بهمعنای «پیشینیان» است .این واژه دارای معنایی نسبی است و مردم هر عصری نسبت
به آیندگان خود« ،سلف» و نسبت به گذشتگان خود« ،خلف» شمرده میشوند.

3

سلف در اصطال و نزد ج مهور سلفیه به اهل قـرون ثالثـه از صـحابه ،تـابعین و تـابع
4

تابعین اطالق میشود .ابنعثیمین در تعیین مصداق سلف ،قید «کسانی که نصـوص را
به ااهر حمل میکنند و هیچگونه تعرضی به آن وارد نمیکردند» را نیز اضافه میکند.

9

فهم سلا
به علم ،تفقه و اجتهادی که اکثر صحابه ،تابعین و پیروان آنها در قـرون ثالثـه از نصـوص
شرعی ارائه دهند« ،فهم سلف» اطالق میشود .قول ،فعل و تقریر سلف ،بیانکنندۀ فهم
سلف است و از دیدگاه سلفیها ،فهم سلف بیانکنندۀ مراد خداوند و پیامبر اسـت.

6

7

حتی ترک صحابه نیز از باب سنت ترکی ،بر فهم سلف از نصوص شرعی داللت دارد .قید
«اکثر صحابه» به این جهـت اسـت کـه اگـر سـلف در موضـوعی د ـار اخـتالف شـدند و
اجتهادا ملتلفی ارائه دادند ،دیگر به نین فهمی« ،فهم سلف» اطالق نمیشود؛ بلکه
نوعی از فهم است که در حجیت آن بین سلفیه اختالف وجود دارد.

8

نقد حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه

 .1ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغة ،مادۀ سلف ،ج ،7ص.35
 .2ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،مادۀ سلف ،ج ،3ص.652
 .3بوطی ،محمد سعید رمضان ،السلفیة؛ مرحلة زمنیة مرارکة ال مبهب إسالمي ،ص.3
 .4ترکی ،عبدالله بن عبدالمحسن ،مج ل إعتقراد اد رة السرلف ،ص677؛ دمیجـی ،عبداللـه بـن عمـر ،فهرم السرلف الصرالح
للنصوص ال رعیة ،ص63؛ ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شرح العقیدة السفارینیة ،ص.63
 .9ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شرح العقیدة السفارینیة ،ص.63
 .6دمیجی ،عبدالله بن عمر ،فهم السلف الصالح للنصوص ال رعیة ،ص.87
 .7همان ،ص.87
 .8همان ،ص.87
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سلفیها فهم سلف را از فهم خلف برتر میدانند و ابنتیمیه بهعنوان نظریـهپـرداز ایـن
اندیشه معتقد است که دیدگاه سلف در علم ،عمل ،ایمان ،عقل ،دین ،بیان و عبـاد  ،بـر
1

دیدگاه خلف ترجی دارد .وی با استناد به احادیثی مثل خیرالقرون ،برتری سـلف را ثابـت
2

میکند .در پیروی از ابنتیمیه ،وهابیها نیز سـلف را عـالمتـرین امـت بـه فهـم نصـوص
میدانند و بر این باورند که «سلف» ،مراد خداونـد و رسـول خـدا را بهتـر از هـر فـرد
3

دیگری فهمیدهاند .ابنعثیمین روش سلف را اسلم ،اعلم و احکم میداند .اسلم ،به ایـن
دلیل که فقط نصوص را نقل کرده و یزی بـه آن نیفـزودهانـد .اعلـم ،بـه ایـن جهـت کـه
عقیدۀ خود را از کتاب و سنت رسول الله دریافت کردهاند .احکم ،به این جهـت کـه
طریق واجب را پیمودهاند و نصوص صفا الهی را بر ااهر خداوند کـه سـزاوار آن اسـت،
4

حمل کردهاند .از دیدگاه سـلفیه ،برتـری سـلف بهصـور یکسـان نیسـت؛ بلکـه در رأس
9

سلف ،صحابه قرار دارند؛ زیرا در جمیع فضایل و مناقب سرآمد هستند .پس از صحابه نیز
تابعین و تابع تابعین ،در شناخت مراد خداوند و پیامبر داناتر از دیگران هسـتند؛ زیـرا
6

با احادیث نبوی و تفسیر قرآن بیشتر ملتزم بودهاند .سـلفیۀ جهـادی نیـز ماننـد وهابیهـا
فهم سلف را اسلم و احکم بر خلف میدانند و مدعی هستند کـه سـلف امـت ،در ایمـان و
اسالم ثابتقدم بودند و فهم آنها بر فهم خلف تقدم و برتری دارد.

7

از دیدگاه سلفیه ،اگر سلف در مسئلهای اتفاقنظر داشته باشد ،فهم سلف قطعا حجت
8

5
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است .ابنتیمیه و البانی برای فهـم سـلف ،در صـورتی کـه سـلف در آن موضـوع اتفـاق
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 .1ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مج و الفتاوی ،ج ،1ص.652
« .2ثم من المحال أیضا أن تکون القرون الفاضلة( .»...ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الفتوی الح ویة الکرری ،ص.)628
« .3فإن السلف أعلم المة بنصوص الصفا لفظا ومعنی»( .ابنعثیمین ،محمد بن صـال  ،مج رو فتراوی و رسرادل فضریلة
ال یخ مح د بن صالح العثی ین ،ج ،1ص.)82
« .4وطریقة السلف علی هذا الوجه أسلم وأعلم وأحکم»( .ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،شرح العقیدة السفارینیة ،ص.)63
 .9ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،شرح العقیدة األصفهانیة ،ص.625
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مج و الفتاوی ،ج ،1ص.36
 .7طرطوسی ،ابوبصیر ،المنهج في الطلب و التلقي و اإلتباع ،ص.78
َّ
َّ
« .8وذل أن إجماعهم ال یکون إال معصوما»( .ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مج و الفتاوی ،ج ،67ص.)81
 .5ناصر ،بسام« ،جدلیة فهم "السلف الصال " بین اإللزام واإلرشاد» ،سایت عربي 65 ،86ینانیر 8565م ،آدرس:
http://arabi21.com/story/803196

داشته باشند ،مقام عصمت قائل هستند و نین فهمـی را معصـوم از خطـا میداننـد؛ بـه
همین جهت اتفاق سلف را منبع سوم تشریع عنوان میکنند.

1

سلفیه
با توجه به تعریفهای لغوی و اصطالحی که در قسمت «فهم سلف» گذشـت ،سـلفیه بـه
گروهی اطالق میشود که اعتقاد آنها همان اعتقاد سلف باشـد و در تمسـ
2

بـه کتـاب و

سنت ،شیوۀ سلف را داشته باشند .سلفیه مدعی مذهب خاصی نیستند؛ بلکـه مسـلمانان
را به «اسالم بالمذهب» دعو میکنند .آنان معتقدند که سلفیه ،روش افهـام اسـت ،نـه
3

روش اشلاص .مهمترین ویژگی این مذهب ،نفی مذاهب اسالمی و دعو مسلمانان به
پیروی محض از گذشتگان است .در این مذهب جدید ،هـیچیـ

از مـذاهب اسـالمی بـه

رسمیت شناخته نمیشود و محتوای اصلی آن را صرفا «تقلید از سلف» تشکیل میدهد.

4

بهگفتۀ رمضان بوطی ،سلفیه پدیدهای نواهور است کـه انحصـارطلبانه مـدعی مسـلمانی
است و همه را جز خود ،کافر میداند؛ فرقهای که با انتساب بـه سـلف صـال و بـا ادعـای
وحد در فضای بیمذهب ،با بنیان وحد ملالف است .سلفیه مـدعی اسـت کـه هـیچ
مذهبی وجود ندارد و باید به عصر سلف بازگشت و از همۀ دستاوردهای مذاهب که حاصل
قرنها تالش و جستوجوی عالمان فرقهها بوده است ،شم پوشید و اسالم بالمذهب را
اختیار کرد .ولی در پشت این دعو به بیمذهبی ،نوعی مذهب نهفته است؛ زیرا دعو ،
خود نوعی مذهب است؛ آنهم مذهبی گرفتار نگال جمود و تنگنظـری ،کـه اسـالم را
بهصور دینی بیرو  ،بیتحرک و ناقص معرفی میکند.

9

نقد حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه

« .1فدین الله مبني علی هذه الصول الثالثة علی کتـاب اللـه القـرآن ،وعلـی سـنة رسـوله ،وعلـی إجمـاع سـلف المـة».
(بنبـاز ،عبــدالعزیز بــن عبداللــه ،درو لل رریخ عرررد العزیررز برن برراز ،ج ،1ص87؛ ابنتیمیــه ،احمــد بــن عبــدالحلیم ،العقیرردة
الواسطیة ،ص.)682
 .2فرید ،احمد ،السلفیة؛ قواعد و أصول ،ص.3
« .3السلفیة هی نسبة إلی السلف الصال ویقصد إتباع هذا التیار الرجوع إلی فهم السلف»( .سـفیان جزایـری ،ابـوحفص ،مرااا
تقصدون ب نهج التکفیري ،ص.)65
 .4علیزاده موسوی ،سیدمهدی ،سلفاگری و وهابیت ،ج ،6ص.77
 .9بوطی ،محمد سعید رمضان ،السلفیة؛ مرحلة زمنیة مرارکة ال مبهب إسالمي ،ص.85
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سلفیه در عصر حاضر ،مفهومی بسیط و منسـجم نیسـت و مصـادیق آن نامشـلص و
دارای گرایشهای گوناگون است .برخی سلفیه را به تقلیدی (وهابیت) ،اصالحی (قطبیـه
1

و سروریه) و جهادی (القاعده ،داعش و )...تقسیم کردهاند .مقصود ما از «سلفیه» در این
مقاله ،همۀ اقسام سلفیه است.
قلمروی حجیت فهم سلا
در خصوص قلمروی حجیت فهم سلف ،در بین سـلفیه اخـتالف وجـود دارد .برخـی مثـل
ابنتیمیه قلمروی فهم سلف را نان وسیع میدانند که شـامل اصـول دیـن ،فـروع دیـن،
تفسیر ،زهد ،عباد  ،اخالق ،جهاد و ...میشود .وی اقتدای به سلف در این موضوعا را
2

بهتر از اقتدا به علمای متأخر میداند .برخی دیگـر فهـم سـلف را فقـط در حـوزۀ مسـائل
اعتقادی حجت دانسته و بر فهم خلف مقدم میدانند.

3

4

سلفیه مصادر اهلسنت را کتاب ،سنت و فهم سلف بر میشمارد و کتاب و سـنتی را
9

حجت میداند که با فهم سلف همراه باشد .از دیدگاه سلفیه مشروطکردن کتاب و سـنت
به فهم سلف ،برای شناخت صحی معنای کتـاب و سـنت اسـت؛ زیـرا پیـروی از کتـاب و
سنت زمانی ایجاد میشود که همراه با فهم سلف صور گیرد.

6

سلفیۀ جهادی نیز بهاتفاق ،شناخت کتاب و سنت را به حجیت فهم سلف گره زدهاند و
7
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کتاب و سنتی را حجت میدانند که با فهم سلف همراه باشد .آنان هر فهمی را که با قید
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 .1سفیان جزایری ،ابوحفص ،مااا تقصدون ب نهج التکفیري ،ص.68
 .2همان ،ج ،67ص.81
« .3فهم السلف في مسائل العقیدة مقدم علی فهم غیرهم من الللف( .»...سعیدان ،ولید بن راشـد ،نعریرف الطرالب بأصرول
الفقه في سؤال و جواب ،ص.)27
« .4باب مصادر اإلستدالل عند أهل السنة :الکتاب ،السنة ،فهم سلف المة»( .البـانی ،محمـد ناصـرالدین ،موسروعة ألررانا
في العقیدة ،ج ،6ص.)868
« .9أهمیة قید فهم سلف المة بجانب الکتاب والسنة»( .همان ،ج ،3ص.)365
 .6موصلی ،فتحی بن عبدالله« ،أهمیة إحیـاء فهـم السـلف فـي فهـم مقاصـد الشـریعة» ،سـایت مجلـة الفرقـان 86 ،دسـامبر
8565م ،آدرس:
https://www.al-forqan.net/articles/4982.html

 .7زمزمی ،یحیی بن محمد ،الحوار ،ص8؛ طرطوسی ،ابوبصیر ،الکتاب و السنة علا فهم السلف ،سایت أبو بصیر ،آدرس:
http://www.abubaseer.bizland.com/articles.htm

«فهم سلف» همراه نباشد ،فشل و عبث میدانند.

1

دالیل حجیت فهم سلا
سلفیه در اثبا حجیت فهم سلف ،به آیا  ،روایا و دالیل دیگری استناد کردهاند .در این
نوشتار به بررسی و نقد مهمترین ادلۀ سلفیها بر حجیت فهم سلف میپردازیم:
َّ ُ َ

َ َّ ُ َ

 .0آیۀ السابقون األولون

خداوند در این آیه میفرمایند:

ل ل
ا
ينه اات لب ُع ُ
منهم ل ه ُ ل
الساب ُق ل ه ل ا ُ ل
 لو ا
لانه
لمَمهه ِب ِإح لس ٍ ه
لاره لوال ِلذ ل ه
ينه لواْلن لص ِه
اج ِر ه
منهاْلول ه ِ
نهالمه ِ2
ِ
ُ ل
ا ل
لر ِضیهالل ُهههعن ُهمهه لو لرضماهعن ُهه؛
نلستین افراد از مهاجرین و انصار و کسانی کـه بـه نیکـی از آنـان پیـروی کردنـد،
خداوند از آنان راضی است و ایشان نیز از خدا راضی هستند.

بهاعتقاد سلفیه ،خداوند در این آیه به ائمۀ سلف (مهـاجرین و انصـار) و کسـانی کـه از
3

آنان پیروی کنند ،درود فرستاده و از آنان راضی است .ابنقیم میگوید:
مد خداوند نشانهای بر صحت و حجیت فهـم سـلف اسـت؛ بنـابراین اگـر کسـی
بدون اینکه در درستی یا نادرستی اقوال سـلف تحقیـق کنـد ،از قـول آنـان پیـروی
4
نماید ،مورد ستایش و مستحق بهشت است.

در نقد این دیدگاه باید گفت:
ً

اوال :این آیه عمومیت ندارد و پیـروی از همـۀ سـلف را شـامل نمیشـود؛ زیـرا مـراد از
ُ

ل ُ

عبار  لو ا
من فقط کسانی هستند که قبل از هجر ایمان آوردنـد و پـیش
منهاْل اول ل ه
الس ِابق ل ه

از واقعۀ بدر مهاجر کردند ،یا به پیغمبر ایمان آوردند و او را منزل دادند؛ زیرا کلمـۀ
ل

«من» در جملۀ م ل ه ُ
صار تبعیضی است؛ نه بیانی .یعنی همۀ مهـاجرین
ينه ل هوهاْلن ِه
هاج ِر ل ه
ِ
نهالم ِ
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 .2سوره توبه ،آیه .655
 .3دمیجی ،عبدالله بن عمر ،فهم السلف الصالح للنصوص ال رعیة ،ص.57
 .4ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،اعالم ال وقعین ،ج ،1ص 31و .35

نقد حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه
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و انصار ایـنطـور نبودنـد؛ بلکـه عـدهای از آنـان بیمـاردل و دهنبـین بودنـد و تحتتـأثیر
سمپاشیهای منافقان قرار مـیگرفتنـد ،عـدهای دیگـر فاسـق بودنـد و عـدهای از ایشـان
1

کسانی بودند که رسول خدا از عمل آنان بیزاری جست .بسیاری از مفسـران بـرای
ل ُ

ُ

جملۀ  لو ا
من مصادیقی نقل کردهاند کـه همـۀ صـحابه را شـامل نمیشـود.
منهاْل اول ل ه
الس ِابق ل ه

برخی از مفسران گفتهاند که مراد از «سابقون» ،اهل بدر و کسانی هستند کـه بـه دو قبلـه
2

نماز خواندهاند .برخی دیگر گفتهاند که مراد از آن ،ابوبکر ،عمر ،علی ،سلمان و عمار
3

بن یاسر است .برخی نیز گفتهاند که مراد از «سابقون» ،کسانی هستند که بیعـت رضـوان
4

را درک کردند .بنابراین خداوند در این آیه از تعدادی از مهاجرین و انصـار راضـی اسـت و
این دلیلی بر رضایت خداوند از همۀ سلف نیست.
ً

ثانیا :رضایت خداوند از همان گروه خاص نیز دلیل بر حجیت فهم آنان نیسـت؛ بلکـه
آنان نیز مانند دیگـر انسـانها دارای خطـا و اشـتباه هسـتند و اجتهادهـایی داشـتهاند کـه
ناصواب بوده است؛ پس گونه میتوان از این آیه حجیت فهم همۀ سلف را فهمید؟!
َ ْ

َ

ُ َ

 .2آیۀ و َمن یشاق َّ
الرسول

ل ل لل ل ل
ل
ل
ل
یْه
یلره لس ِلب ِ ه
لههال ُه للدیه لو ايت ِبلعههو له
لینهل ُه
لدهملاهتب ه
مله ِمنههبع ِه
قه االر ُس ه
خداوند میفرمایند  :لو لمنههيش ِاق ِ ه
ا
ِّ
9
ال ُمال ِم ِنی ل هنه ُن لمل ِههه لماه لت لملیه لو ُنص ِل ِههه لج له ان لهمه لو لس لاء هه لم ِص ًیرا .البانی در ذیل این آیه میگوید:
ل
ن را حـذف کنـیم ،هـیچ خللـی در جملـه وارد
ْهال ُملال ِم ِهنی ل ه
اگر جملـۀ  ل هو ي ات ِبعهه هوی لهره لس ِهبی ِ ه

نمیشود؛ بنابراین هدف خداوند از آوردن این قید ،توجـه بـه اهمیـت فهـم سـلف اسـت؛
زیرا بهگواهی احادیث« ،سبیل مؤمنین» اصحاب و جماعت هستند؛ بنابراین بـر علمـای
مسلمانان واجب است که در این زمان ،فقـط بـه سـنت پیـامبر اکتفـا نکننـد؛ بلکـه

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

سنت اصحاب را نیز دریابند و این ممکن نیست ،مگر با شناخت آثار سلف صال .
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 .1طباطبایی ،سید محمدحسین ،ال یزان في تفسیر القرآن ،ترجمۀ سید محمدباقر موسوی ،ج ،3ص 551و .553
 .2آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح ال عاني ،ج ،7ص2؛ سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر ال نثرور فري التفسریر بال رأثور،
ج ،7ص.873
 .3سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر ال نثور في التفسیر بال أثور ،ج ،7ص.873
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در نقد این دیدگاه باید گفـت کـه عـاد سـلفیها بـر ایـن اسـت کـه آیـا و روایـا را

ل
تقطیع کنند .آنان جملۀ  ل هو ي ات ِبعهه هوی لهره لس ِهبی ِ هْهال ُمال ِم ِهنی ل هن را تقطیع کرده و میگویند که مـراد از
«مؤمنین» صحابه هستند .ایـن روش سـلفیه ،هماننـد آن اسـت کـه کسـی بـا تقطیـع آیـۀ
ل ٌ ِّ

ِّ

ین ،نمازگزاران را جهنمی بداند .نصی که سلفیه به آن استناد میکنند ،از
 ِلم يْهلل ُم لصل ل ه
1

سه جزء تشکیل شده است« :مشلاققةهالرسلمل»« ،معرِلةهالهلدی» و «اتبلا هویلرهسلبیْه

المالمنین» .باید هر سه قسمت را با هم ارزیابی کرد تـا بـه مـراد خداونـد از ایـن آیـه دسـت
یافت .با قراردادن هر سه جزء در کنار یکدیگر به این نتیجه میرسیم که سلفیه از این آیه،
مصادره به مطلوب کرده است و اصال ایـن آیـه درصـدد حجیـت فهـم سـلف نیسـت؛ زیـرا
«الهدی» در این آیه بهمعنای ایمان و حق است و همچنین مراد خداوند از «اتبلا هسلبیْه

المالمنین» راه خداوند است؛ نه راه صحابه .بنابراین ااهر آیـه تصـری دارد کـه بایـد از راه
خداوند پیروی کرد و این آیه بههیچوجه درصدد تقیید فهم کتـاب و سـنت بـه فهـم سـلف
نیست.

2

 .3حدیث خیرالقرون
ا
ا
ُ ل ُ
ُ
ل ُ ا ل
3
ل ُ ل
لمن ُهم» .ایـن
هالن ِاسهقرِهناَهث امهال ِلذ لينهيللمن ُهمَهث المهال ِلذينهيل
پیامبر اکرم فرمودند« :خیر

روایت مهمترین حدیثی است که در اثبا حجیت فهـم سـلف بـه آن اسـتناد شـده اسـت.
4

9

ابنتیمیه با ادعای تواتر این حدیث ،خیریت را شامل جمیـع فضـایل و مناقـب دانسـته و
6

صحابه را برترین امت میداند .ابنقیم نیز معتقد است که خیریت ،بهصور مطلق ذکـر
شده است؛ ازاینرو ،سلف در همۀ مسائل از دیگران بهتر بودند؛ بنـابراین تلطـی از حکـم
7

آنان جایز نیست .بنباز نیز میگوید« :قطعا خیریت شامل عقیـدۀ سـلف نیـز میشـود».

 .2اسالمبولی ،سامر ،تحریر العقل من النقل ،ص 813تا .856
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 .4ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النرویة ،ج ،8ص.75
 .9ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،شرح العقیدة األصفهانیة ،ص.625
 .6ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،الفتوی الح ویة الکرری ،ج ،7ص.16
ل
َّ
اب من أبـواب اللیـر»( .ابنقـیم جـوزی ،محمـد بـن ابیبکـر،
« .7إن خیر القرون قرنه مطلقا ،وذلك یقتضي تقدیمهم في کل ب ٍ

نقد حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه

 .0سوره ماعون ،آیه .1

1
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سلفیه معتقدند که واژۀ «خیر» اطالق دارد و شامل رفتارهای خوب سلف میشود؛ بنابراین
انسانهایی که در سه قرن اول اسالم زندگی میکنند ،از هر نظر بهترین هسـتند .آنـان از
نظر علم ،تقوا ،عدالت ،شجاعت و فهم ،سرآمد همۀ اعصار هسـتند؛ پـس فهـم سـلف بـر
همۀ مردمی که تا روز قیامت خواهند آمد ،برتری و فضیلت دارد و باید در همۀ امور دینـی،
فهم سلف را بر فهم دیگران مقدم داشت.
نانکه از ااهر حدیث بر میآید:
ً

اوال« :خیر» بهصور عام آمده است و تفسیر خیر به «خیر الفهم» ،خود محتاج دلیل
دیگری است که در آثار حدیثی سلفیان وجود ندارد.
ً

ثانیا :روایاتی از نبی گرامـی اسـالم وجـود دارد کـه آینـدگان را بهتـر از اصـحاب
معرفی کرده است .در روایت آمده است که« :پیامبر فرمودند" :دوست دارم برادرانم را
ببینم" .همراهان گفتند" :یا رسول الله ،آیا ما بـرادران شـما نیسـتیم؟" حضـر فرمودنـد:
"شما اصحاب من هستید و برادران من کسانی هستند که هنوز نیامدهاند"».

2

در روایتی دیگر آمده است« :خوش به حال کسانی که مرا دیدند و به من ایمان آوردنـد
و هفت بار خوش به حال کسانی که مرا ندیدند و به من ایمان آوردند».

3

در روایتی دیگر ،ابنعمر میگوید:
نزد پیامبر نشسته بودم که حضر فرمودند« :آیا میدانی بهترین خلق از نظر
ایمان ه کسانی هستند؟» گفتم« :مالئکه» .حضـر فرمودنـد« :درسـت اسـت؛
ولی غیر از ایشان؟» گفتم« :پیامبران» .حضر فرمودند« :درست است؛ ولی غیر
از ایشان؟» گفتم« :شهدا» .پیامبر فرمودند« :درست است؛ ولی غیـر از ایشـان؟»

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

در این هنگام پیامبر فرمودند« :برترین خلق از نظر ایمان ،کسانی هستند کـه
در صلب پدرانشان هستند و به من ایمان میآوردند؛ درحالیکه مـرا ندیـدهانـد و بـا
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اعالم ال وقعین ،ج ،1ص.)651
« .1واللیریة تستلزم قطعا صـال العقیـدة وصـحتها ضـرورة بحکـم أنهـم»( .بنبـاز ،عبـدالعزیز بـن عبداللـه ،مجلرة الجامعرة
السالمیة بال دینة ال نورة ،ج ،65ص.)855
َّ
َّ
« .2ودد أنا قد رأینا إخواننا .قالوا :أولسنا إخوان یا رسول الله؟ قال :أنتم أصحابی وإخواننا الذین لم یـأتوا بعـد»( .نیشـابوری،
مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،6ص.)862
 .3ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،الستبکار ،ج ،6ص.623

سلنان من از طریق کاغذی آشنا میشوند؛ پس به آن عمل میکنند .آنان برترین
0
خلق از نظر ایمان هستند».

ُ
ل
ا
آخ ِرهأ ام ِت ِه لهمن ُهَ لمهخ ٌیر ِهمن لهبع ِضه
در حدیث دیگری پیامبر اکرم میفرمایند« :أن ِههِاه ِ
2
لمن ل
هص ِح لب ُهه؛ در آخرالزمان کسانی از امت من میآیند که از برخی صحابه بهتر هستند».

ابن عبدالبر در کتاب الستبکار ،هارده روایت در فضیلت و برتری آیندگان بر صـحابه

نقل کرده است و میگوید« :همۀ این احادیث ،درست و راویان آنها معـروف هسـتند؛ ولـی
همانطور که حدیث "خیرهالناسهقرنا" عمومیت ندارد ،این احادیث نیز عمومیت ندارند».

3

ً

ثالثا :از ابنتیمیه و پیروان وی میپرسیم که اگر خیریـت اطـالق دارد ،آیـا فهـم همـۀ
مردم سلف مراد است؟ اگر بله ،در این صور حتی منافقان مدینه و خـوارج را نیـز شـامل
میشود؛ زیرا منافقان و خوارج نیز در دوران سلف زندگی میکردند .بنابراین فهم آنـان نیـز
حجت است؛ پس را میگویید آنها اهلبدعت هستند؟ همچنین بسیاری از فرقهها مثـل
خوارج ،مرجئه و قدریه در این قرن بهوجود آمدند؛ پس باید فهم آنان نیز برتر باشد .بر ـه
اساسی فهم برخی صحابه ،بر فهم پیروان خوارج و جهمیه مقدم است؟
اما اگر بگویید که فهم مردم بهصور انفرادی مراد است ،این سؤال بـهوجـود میآیـد
که را فقط فهم معاویه ،ابنعمر و ابنشهاب مالک باشد و فهم ذواللویصره و کسی کـه
خالفت ابوبکر را نپذیرفته است ،مالک نباشد؛ بلکه از نظر شما ،او مرتد نیز است.

4

 .4حدیث عرباض بن ساریه

لل
ُ ا ل ُ ا ُ لل
هالراشد لينهال لهمهلد ل
لديَه
يین ِهملن لهبع ِه
ِ
سلفیه با استناد به حدیث «علیكم ِهبسن ِهتاهوسن ِةهالخلف ِاء ا ِ ِ
9
لت لم اسكم ِاهب لهاهوع ماهعلیهاهبالنماجذ» میگویند که پیامبر اکرم در این حـدیث ،سـنت
نقد حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه

َّ
َّ
« .1أتدبرون أي الللق أفضل إیمانا؟ قلنا :المالئکة .قال :وحق لهم بل غیرهم؟ قلنـا :ال نبیـاء .قـال :حـق لهـم بـل
ُّ
َّ
غیرهم؟ قلنا :الشهداء .قال :هم کذلك وحق لهم بل غیرهم؟ ث َّم قال :أفضل الللق إیمانـا قـوم فـي أصـالب لالرجـال
یؤمنون بي ولم یروني ویجدون ورقا فیعملون بما فیه فهم أفضل الللق إیمانا»( .همان ،ج ،6ص.)622
 .2همان.
 .3همان ،ص.623
 .4فرمانیان ،مهدی و محمد معینیفر« ،تحلیل مبنای سمانتیکی ابنتیمیه در مفهوم سلف با توجه به صفا خبریـه» ،ن رریۀ
فلسفۀ دین ،شمارۀ سوم ،ص 566تا .578
 .9ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماجه ،ج ،6ص.65

91

خودش را قرین سنت خلفا قرار داده و با این بیان ،به پیروی از سنت خلفا امر کرده اسـت.
حضر با مبالغه در امر به سـنت خلفـا گفتهانـد کـه بـه نواجـذ اعتنـا نکنیـد و ایـن سـلن
پیامبر ،شامل فتوا و سنت آنان میشود.

1

البانی دربارۀ این حـدیث میگویـد« :پیـامبر ،تنهـا راه نجـا و رهـایی از تفرقـه را
به سنت خود و خلفای راشدین میداند».

تمس

2

در پاسخ به سلفیه میگوییم:
ً

اوال :این حدیث در صحیحین نقل نشده است و رویگردانـی بلـاری و مسـلم از ایـن
حدیث ،دلیل بر ضعف این سـند اسـت؛ بهخصـوص آنکـه پیـامبر ایـن حـدیث را در
مســجد ایــراد فرمودنــد و بــا ایــن اوصــاف بایــد جمعیــت زیــادی روایــت را نقــل میکردنــد؛
درحالیکه این حدیث ،فقط از ی
«عربا

نفر نقل شـده اسـت .هـر هـار طریـق ایـن روایـت بـه

بن ساریه» میرسد و غیر از او فرد دیگری روایت را نقل نکرده است .بهویژه آنکه

بیشتر راویان این حدیث ،اهـلشـام و از اصـحاب معاویـه و از معانـدان حضـر علـی
هسـتند و ایــن امــر ،کــذب روایــت را بیشــتر تقویـت میکنــد .در ضــمن اگــر ایــن روایــت از
پیامبر نقل شده بود ،باید صحابه از خلفا تبعیت میکردند؛ درحالیکه موارد متعددی
وجود دارد که صحابه ،برخالف سنت خلفای راشدین عمل کردهانـد .ملالفـت صـحابه بـا
سنت خلفای راشدین ،دلیل دیگری بر کذب بودن این روایت است.

3

ً

ثانیا :از کجا معلوم که مراد از «خلفای راشدین» ،ابوبکر و عمر باشند؟؛ زیـرا احـادیثی
در منابع روایی اهلسنت وجود دارد که پیامبر اکـرم خلفـای پـس از خـود را امامـان
ل

ُ

ل

ل

ل

ل ل

اهلبیت معرفی کردهاند؛ مثل روایتهای «ل لهيزالهاْلسال ُ لهعز ًيزاهإلیهاث لن ل
یهعش لرهخ ِلیفلة»،
ِ
ِ ِ
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9

ل
ل
« .1فقرن س َّنة خلفائه بس َّنته ،وأمر باتباعها کما أمر باتباع س َّنته»( .ابنقیم جوزی ،محمـد بـن ابیبکـر ،اعرالم ال روقعین ،ج،1
ص.)653
 .2البانی ،محمد ناصرالدین ،موسوعة ألرانا في العقیدة ،ج ،6ص.873
 .3حسینی میالنی ،سیدعلی ،حدیث علیکم بسنتي و سنة الللفاء الراشدین ،ص 88تا .85
 .4قزوینی ،خلیل بن غازی ،ال افي في شرح أصول الکافي ،ج ،6ص.127
 .9نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،7ص6157؛ ابنحنبل ،احمد بـن محمـد ،مسرند المرام أح رد برن حنررل،
ج ،71ص.562

ل ل ل ل ل ل  1ل ل ُ ِّ ل ً
ل ل ل ل
الهاللد ُينهقا ِئملا لهح اتلیه
«إ ان لهَذاهاْلم لرهلهينق ِ هاه لح اتیهيم ِ هاه ِِ ِیه ِمهاثناهعشرهخ ِلیفلة» و «لهيلز ه
ُ ل
ل ل ل ُ ل ل ل ل ل ً ُّ
ُ
2
لت ُقم ل ا
يش» .همۀ این احادیث تصـری
اهعش لرهخ ِلیفةَهکل ُهم ِهمنهق لر ٍ ه
هالس لاعةَهأوهيكمنهعلیكمهاثن

دارند که خلفای پس از پیامبر ،دوازده نفـر هسـتند کـه بـا امامـان اهلبیـت مطـابق
هستند؛ بنابراین مراد پیامبر از خلیفه ،امامان اهلبیت است.
ً

ثالثا :بر فر

اینکه این حدیث درست باشد ،بازهم دلیل بر حجیت فهم سلف نیست؛

زیرا مدعای سلفیه ،حجیت فهم سـلف در طـول سـه قـرن اسـت و ایـن حـدیث اخـص از
مدعاست و نمیتواند دلیلی بر حجیت فهم سلف باشد.
 .5نزدیکی به عصر رسالت

سلفیه با این باور کـه صـحابه بـا نـزول وحـی هـمعصـر بودهانـد ،فهـم آنهـا را حجـت
میدانند .ابنتیمیه میگوید:
برای صحابه در شناخت مفاهیم قرآن ،سنت و احوال پیامبر ،مقامی است کـه
اکثر متأخران از فهم آن عاجز هستند؛ زیرا آنان پیـامبر را مشـاهده و در عصـر
رسالت زندگی کردهاند و سلنان ،افعال و احوال پیامبر را با تمام وجود دریافت
9
کردهاند.

صحابه ،از علـم صـاف ،زالل و خـالص از هرگونـه شـبهه و انحـراف و دروغ و بـدعتی
بهرهمند بودند و علوم را بهطور مستقیم از پیامبر دریافت میکردنـد؛ بنـابراین سـلف
پل ارتباطی بین پیامبر و انسانهای بعدی هستند و این خصوصیتی است که بـرای
احدی غیر از آنان ثابت نیست.

4

در پاسخ بـه ایـن دلیـل بایـد گفـت کـه هـیچکـس منکـر فضـیلت همراهـی بـا پیـامبر
اکرم نیست؛ ولی همراهی با پیامبر ،دلیـل بـر حجیـت فهـم سـلف محسـوب
در آن دوران هیچ قرائت ثابتی از دین وجـود نداشـته؛ بلکـه دارای اقـوال و آرای ملتلفـی
 .1نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،7ص.6158
 .2همان ،ج ،7ص6157؛ ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند المام أح د بن حنرل ،ج ،71ص.186
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مج و الفتاوی ،ج ،63ص.855
 .4طرطوسی ،ابوبصیر ،المنهج في الطلب و التلقي و اإلتباع ،ص.78
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بوده است و هر کدام از علما دارای مکتب فکـری و اجتهـادی خاصـی بودهانـد .سـلف در
فهم بسیاری از آیا و اعتقادا با یکدیگر اختالف دارند .عبدالله بن عمرو میگوید:
روزی بهسوی رسول خدا رفتم و نزد حضـر نشسـته بـودم تـا اینکـه دو نفـر از
صحابه در آیهای با یکدیگر د ار اختالف شدند و صدایشان بلنـد شـد .پیـامبر
فرمودند« :اگر امتهای پیشین هالک شدند ،بهخاطر اختالف آنها در کتاب بوده
است»0.

عمرو بن شعیب بهنقل از جدش میگوید:
پیامبر اکرم وارد بر اصحاب شدند؛ درحالیکه آنان با یکدیگر در مسئلۀ «قـدر»
در حــال ملاصــمه بودنــد .هــرۀ پیــامبر از شــد نــاراحتی برافروختــه شــد و
فرمودند« :آیا شما به این کارهـا امـر شـدید؟ برخـی آیـا قـرآن را بـر برخـی دیگـر
2
ترجی میدهید! امتهای پیشین به همین جهت هالک شدند».

بنابراین نانکه مالحظه شد ،صحابه حتی در مسائل عقیدتی نیز با یکدیگر اخـتالف
زیادی داشتند؛ پس گونه میتوان فهم آنان را حجت دانست؟ به همین جهت است کـه
از ابوحنیفه نقل شده است:
هر آنچه از رسول الله به ما رسیده است بـر شـم و سـر جـای دارد و آنچـه از
صحابه به ما رسیده است ،در قبول یا رد آن ملتـاریم و امـا آنچـه از تـابعین و تـابع
9
تابعین به ما رسیده است ،آنان مردانی بودند و ما مردانی.

همچنین احمد بن حنبل نیز نـین دیـدگاهی دارد .از وی سـؤال شـد و او نیـز پاسـخ
گفت .سپس به وی گفتند« :گویا نظر ابنمبارک دراینباره یز دیگری اسـت» .ابنحنبـل
پاسخ داد« :ابنمبارک که از آسمان نازل نشده است».

4
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سلفیه با این اعتقاد که فهم سلف ،از فهم خلف برتـر اسـت ،بـه تفسـیر دیـن پرداختهانـد؛
ازاینرو ،در بسیاری از مسائل دینی دیدگاهی متفاو با عالمان اسالم دارنـد؛ درحـالیکـه
 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند المام أح د بن حنرل ،ج ،66ص.157
 .2ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابن ماجه ،ج ،6ص.25 ،77
 .3صفدی ،خلیل بن ایب  ،الوافي بالوفیات ،ج ،83ص.35
 .4ابن ابییعلی ،محمد ،طرقات الحنابلة ،ج ،6ص.783

دلیل محکمی بر ترجی فهم سلف بر فهم خلف ارائه ندادهاند .آیاتی که به آن استناد شده
است ،بر حجیت فهم سلف داللتی ندارد؛ زیرا آیا قرآن ،فقط بر برتری تعداد معدودی از
صحابه گواه است و هیچگونه داللتی بر حجیت فهم سلف بهصور مطلق ندارد .احادیـث
نیز بر حجیت فهم سلف داللتی ندارند؛ زیرا احادیث مذکور افزون بر ضعف سندی ،اخص
از مدعا هستند و مدعای سلفیه مبنی بر حجیت فهم صحابه ،تابعین و تابع تابعین را ثابت
نمیکند .همچنین احادیثی در منابع روایـی وجـود دارد کـه خلـف را از سـلف برتـر شـمرده
است؛ ازاینرو ،آیا و روایا بر حجیت فهم سلف داللتی ندارند؛ ولی سلفیه بـرای اثبـا
حجیت فهم سلف ،دلیل عقلی نیز ارائه کردهاند .آنان نزدیکی سلف به عصر پیـامبر
را دلیلی بر حجیت فهم سلف دانستهاند؛ اما این دلیل نیز بـر حجیـت فهـم سـلف داللتـی
ندارد؛ زیرا با مراجعه به روایا تاریلی مشاهده میکنیم که صحابه در مـوارد متعـددی بـا
یکدیگر اختالف داشتهاند؛ بنابراین ،گونه به فهم کسانی مراجعه کنـیم کـه خودشـان در
مسائل دینی با یکدیگر اختالف داشتهاند؟ ازاینرو نمیتوان گفـت کـه فهـم سـلف حجـت
است.
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32. https://archive.org/details/mujahid_bag_3

 .77سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثکور فکي التفسکیر بالمکأثور ،قـم :کتابلانـۀ آیتاللـه
مرعشی نجفی6151 ،ق.
 .71صفدی ،خلیل بن ایب  ،الوافي بالوفیات ،تحقیق :احمد الرناؤوط و ترکی مصطفی ،بیرو  :دار

نقد حجیت فهم سلف از دیدگاه سلفیه

 .76سفیان جزایری ،ابوحفص ،ماذا تقصدون بمنهج التکفیري ،سایت آرشیو ،آدرس:
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إحیاء الترا 6185 ،ق.
 .75طباطبایی ،سید محمدحسـین ،المیزان في تفسیر القکرآن ،ترجمـه :سـید محمـدباقر موسـوی،
قم :انتشارا جامعۀ مدرسین ،اپ پنجم6731 ،ش.
 .77طرطوسی ،ابوبصیر ،الکتا و السنة علی فهم السکلا؛ کلمکات فکي السیاسکة الشکرعیة
أخص بها أهلنا في تونس ومصر ،سایت أبو بصیر ،آدرس:
37. http://www.abubaseer.bizland.com/articles.htm

 .72طرطوسی ،ابوبصیر ،المنهج في الطلب و التلقي و اإلتباع ،سایت أبو بصیر ،آدرس:
39. http://www.abubaseer.bizland.com

 .15طرطوسی ،ابوبصیر ،تنبکه الکدعاة المعاصکرین إلکی األسکس و المبکادي التکي تعکین علکی
وحدة المسلمین ،سایت أبو بصیر ،آدرس:
41. http://www.abubaseer.bizland.com/newpage.htm

 .18علیزاده موسوی ،سیدمهدی ،سلفیگری و وهابیت ،قم :آوای نشر ،اپ ششم6737 ،ش.
 .17فرمانیان ،مهدی و محمد معینیفر« ،تحلیل مبنای سمانتیکی ابنتیمیه در مفهوم سلف با توجـه بـه
صفا خبریه» ،نشریۀ فلسفۀ دین ،دورۀ  ،66شمارۀ  ،7پاییز 6737ش.
 .11فرید ،احمد ،السلفیة؛ قواعد و أصول ،مصر :الدار السلفیة6333 ،م.
 .15قزوینی ،خلیل بن غازی ،الشافي في شرح أصول الکافي ،قم :دار الحدیث6183 ،ق.
 .17موصلی ،فتحی بن عبدالله« ،أهمیة إحیاو فهم السلا في فهم مقاصکد الشکریعة» ،سـایت
مجلة الفرقان 86 ،دسامبر 8565م ،آدرس:
47. https://www.al-forqan.net/articles/4982.html

 .12نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـرو  :دار إحیـاء
الترا العربي ،بیتا.

سایتها
http://arabi21.com
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25
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پژژژژوهشنامژژژۀنقژژژدوهابیژژژت؛سژژژراجمنیژژژرسژژژالهفژژژتمشژژژما رۀ52بهژژژار 6931
صژژژژفحات33-651:تژژژژارریفر:ا ژژژژت6932/68/56:تژژژژژارریتأریژژژژد 6931/85/86:


وهابیت و تحریف متون دینی
عبدالرحمن باقرزاده

*

چکیده

یکی از جلوههای فریـب و نیرنـگ بـدخواهان ،دسـتکاری در اسـناد و تحریـف متـون
ارزشمند دینی است .دسیسۀ تحریف ،سابقهای طوالنی در تاریخ دارد و قرآن کریم نیـز
در آیا گوناگون به آن پرداخته و تحریفگران را مورد سرزنش فراوان قـرار داده اسـت.
در این بین ،سلفیه و بهویژه وهابیان ،در میان جامعۀ اسـالمی دارای سـوابق متعـددی
هستند .سؤال این است که آیا میتوان نمونههای مستندی از این اقدام وهابیان در آثار
دینی ارائه کرد؟ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی بهدنبال پاسلی مستدل و منطبق
با واقعیتهای عینی برای پرسش فوق بوده است و سعی دارد با استناد به منابع معتبر،
مثبت بودن پاسخ پرسش فوق را بهاثبا برساند.
کلیدواژهها :وهابیت ،تحریف ،متون دینی.

* استادیار دانشگاه مازندران.
a.bagherzadeh@umz.ac.ir

بیان مسئله
از واایف محققان در مواجهه با متون و آثار دینـی ،مراقبـت از اصـالت آنهـا بـرای انتقـال
سالم به نسلهای آینده است کـه الزمـۀ اصـل امانـتداری محسـوب میشـود .متأسـفانه
منابع دینی و آثار بزرگان اسالمی بهمرور زمان د ار معضلی بهنام «تحریف» شدهاند که به
دست عدهای متعصب و نادان و با اغراضی گوناگون صور پذیرفتـه اسـت و بررسـی ایـن
اهداف به تحقیق مستقلی نیاز دارد.
منظور از واژۀ «تحریف» که از ریشۀ «حرف» بهمعنای «مـرز ،لبـه ،کنـاره» سر شـمه
گرفته است ،بهحاشیه بـردن معنـای لفـظ و ایجـاد نـوعی دگرگـونی و انحـراف در مقصـود
گوینده است 1.دگرگونی یادشده میتواند از طریق جابهجاکردن واژهها ،اعراب آنهـا ،تغییـر
ساختار جملهها یا تفسیر نادرست آنها باشـد .برخـی تحریـف را بـه «تغییـر و تبـدیل» معنـا
کردهاند که جامعتر است؛ با ایـن تفـاو کـه در تحریـف ،سـعی بـر القـای معنـایی خـالف
مقصود است .تحریف گاهی بـدون تغییـرا لفظـی و اـاهری و همـراه بـا القـای معنـای
نادرست صور میگیرد که از آن با عنوان «تحریـف معنـوی» یـاد مـیشـود .در ایـن نـوع
تحریف ،تحریفگران بدون آنکه به ساختار متن آسیبی وارد سـازند ،در مقصـود گوینـده و
نویسندۀ متن ،تصرف میکنند و برخالف مقصـود صـاحب کـالم ،بـهگونـهای بـه تأویـل و
تفسیر آن میپردازند که هبسا گویندۀ متن را نیز به تعجب وا میدارند .نمونههای فراوانی
از تحریف معنوی در تفسیر آیا الهی وجود دارد که معـارف قـرآن دگرگـون شـده اسـت و
تالش میشود تا آیا مد الهی ،بر هرههایی طردشده ،و آیا مذمت ،بـر انسـانهـایی
واالمقام تطبیق یابد .نانکه امام جواد بعد از اشاره بـه پیشـوایان یهـودی ،راهبـان و
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

اقداما آنها فرمودند:
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نظـایر آنهـا را در میـان ایـن امـت بشـناس؛ آنهـا کـه الفـاظ کتـاب الهـی را حفـظ و
حدودش را تحریف نمودند.

 .1طریحی ،فلرالدین بن محمد ،مج ع الرحرین ،ج ،5ص.77
 .2مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج ،35ص.775

2

تغییر و دستاندازی در مـتن اسـناد ،کـه از آن بـا عنـوان «تحریـف لفظـی» نـام بـرده
میشود ،گاهی با افزودن الفاظ ،گاهی با حذف بلشی از آن و در پارهای از مواقع با تبدیل
و جابهجایی صور میگیرد که در آن ،واژههایی جایگزین واژههای مترادف یا غیرمترادف
میشود؛ بهگونهای که معنا را ملدوش میکند .در مواردی نیز تحریف ،در لحن و گـویش
صور میگیرد که همان تغییر در حرکا و نحوۀ ادای واژگان است؛ بهگونهای که معنای
اصلی کلمه فهمیده نشود.

1

در تاریخ ،یهود قهرمان تحریف بوده است و قرآن کریم در آیا متعـددی ماننـد آیـا
 617 ،35و  653سورۀ بقره به اقداما آنها اشاره ،کار آنها را تقبـی کـرده و آنـان را مـورد
لعن قرار داده است.
متأسفانه این امر در تاریخ اسالم نیز پیشینۀ تللی داشته است و تحریف گستردهای را
در منابع دینی و آثار دانشمندان ،با اهداف گوناگون شاهد بودهایم که ضربا هولنـاکی از
ناحیۀ آن بر پیکرۀ گنجینۀ اسالمی وارد شده است کـه در کتـاب سانسرور حقیقرت نوشـتۀ
نگارندۀ این مقاله ،به نمونههایی عینی از این تحریفها پرداخته شده است.
در این میان ،وهابیان گوی سبقت را از دیگران ربوده و بهدلیل جمود شـدید اندیشـه و
تفکر خود ،بسیاری از آثار را مورد دستبرد قرار دادهاند و با انواع تحریفها ،سعی در منطبق
نشاندادن تفکرا خود با آثار اصیل پیشینیان دارند .شمار این تحریفـا بسـیار گسـترده
است ،ولی با توجه به ضرور حساسیت و مراقبت بیشتر از گنجینۀ دینی ،این تحقیـق در
پی ارائۀ مستند صرفا ند مورد از این اقدام نامناسب آنها است.
از آنجا که برخی نویسندگان سلفی همانند دهلوی در جایجای کتاب تحفۀ اثناع ریة
و علــی ســالوس در مبحــث عقیــده از کتــاب پژوه ررا پیرامررون اصررول و فرررو شرریعۀ
نمایند ،ضرور این تحقیق بیشتر روشن میشود .این تحقیق ،در کنار آشنایی با این ترفند
« .1تحریف قرآن» ،سایت دانشنامۀ اسالمی ،آدرس:
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D9%82%
D8%B1%D8%A2%D9%86

وهابیت و تحریف متون دینی

دوازد اماما از جمله فصل هارم آن ،سعی دارند تا شیعیان را به تحریف آثار دینی مـتهم
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سلفیها ،اثبا میکند که آنان سابقۀ تاریکی در تحریف حقیقت داشـتهاند و بـا فرافکنـی
نمیتوانند خود را از این اتهام تبرئه نمایند.
ابنتیمیه و تحریا حدیث منزلت
ابنتیمیه در کتاب منهاج السنة النرویة پس از تشکی در مضمون حدیث منزلـت ،اختصـاص
فضیلت مطر شده در این روایت را به امام علی ،مورد خدشه قرار میدهد و میگوید:

ثبتهِاهالصحیحینهمنهقملهالنباهِاهحديثه[]...هقال همثللكهيلاهأبلابكره
ل
ل ا
ل
کمثْهإبراَیمهإذهقال  ِلملنهت ِب لع ِنلیهِ ِإن ُله ِهم ِّنلا0هومثلْهعیسلیهإذهقلال هِ إنه
ل ل ل
ُ ِّ ل ا
ادك 2ومثلكهيلاهعملرهمثلْهنلم هإذهقلال ه لر ِّبهلهتلذر لهعللیه
هت لعذب ُهمهِ ِإن ُهم ِهع لب ُه
ل
ً
ل
ل
لارا 9ومثللْهممسللیهإذهقللال ه لر اب لنللاهاط ِم ل لهعلللیه
لاِ ِر لين لهديل ه
لاْلر ِض ِهمللنهالكل ِ
1 4
أم لم ِال ِهمه ؛
در صحیحین از پیامبر ثابت و وارد است که فرمودنـد« :ای ابـوبکر ،مثـل تـو،
مثل ابراهیم و عیسی [ ]است .و مثل تو ای عمر ،مثل نو و موسـی []
است که [.»]...

و در ادامه میگوید:

ً
ّ
ِإنهنمحاهوإبراَیمهوممسیهوعیسیهأعظمهمنهَارون؛
قطعا نو  ،ابراهیم ،موسی و عیسی [ ]باالتر از هارون هستند.
6

وی این مطالب را بیان میکند تا با توجه به برتـری ایـن پیـامبران بـر هـارون،
نین وانمود نماید که ابوبکر و عمر که به این پیامبران تشبیه شدند از امـام علـی
که به هارون تشبیه شده است ،برتر هستند.
ابنتیمیه حدیث مذکور را نقل میکنـد و آن را بـه صـحیحین نسـبت میدهـد .واضـ
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

است که کلمۀ «صحیحین» در عـرف اهلسـنت بـر دو کتـاب صرحیح بخراری و صرحیح
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 .1سوره ابراهیم ،آیه .77
 .2سوره مائده ،آیه .662
 .3سوره نو  ،آیه .87
 .4سوره یونس ،آیه .22

 .9ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السنة النرویة ،ج ،3ص.775
 .6همان.

مسلم اطالق میشود؛ بنابراین باید حـدیث مـذکور در ایـن دو کتـاب وجـود داشـته باشـد؛
درحالیکه در این کتابها هیچ اثری از این حدیث وجود ندارد .نبود این حدیث در صرحیح
مسلم و صحیح بخاری از دو احتمال خارج نیست:
 .6اینکه بگوییم این حدیث در زمان ابنتیمیـه در ایـن کتابهـا وجـود داشـته اسـت و
هماکنون حذف شده است که این احتمال ،نادرسـت اسـت؛ زیـرا ایـن حـدیث در فضـیلت
خلیفۀ اول و دوم است و انگیزهای برای حذف آن وجود نداشته است.
 .8اینکه بگوییم ابنتیمیه آگاه بوده است که این حدیث در این دو کتاب وجود ندارد و
عمدا و بهقصد تدلیس و سوءاستفاده از نام مسلم و بلـاری ،ایـن روایـت جعلـی را بـه آنهـا
نسبت داده است.
ابنغنیمان و تحریا حدیث ثقلین
یکی از اسـناد مهـم در آثـار اسـالمی ،حـدیث متـواتر ثقلـین اسـت کـه در موضـوعاتی
همچون امامت و عصمت مورد استناد شیعیان قرار میگیرد .از شیوههای مقابلۀ وهابیـان
با این سند تاریلی ،تحریف آن است.
عبدالله بن محمد الغنیمان 1در کتـاب خـود بـا نـام السررادك البهریرة ب ررح العقیردة
الواسطیة ،حدیث ثقلین را که در صحیح مسلم تقریبا ناقص آمده است ،تحریف نموده و بر
میل خود کلماتی را بر آن افزوده است تا معنای آن را بهگونۀ دللواه خود القا نماید.
وی در کتاب مزبور آورده است:

 .1وی از مؤلفان و هرههای معروف و معاصر عربستان سعودی بوده و ریاسـت گـروه عقایـد را در بلـش تحصـیال تکمیلـی
دانشگاه جامع اسالمی مدینه بر عهده داشته است .وی صاحب کرسی ارشاد و تـدریس در مسـجدالنبی نیـز بـوده اسـت.
(«عبدالله الغنیمان» ،سایت ویکیبیدیا ،آدرس.)https://ar.wikipedia.org :
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ّ
جاءهِاهصحیحهمسلمهمنهحديثهزيدهبنهاْلرقمهأنهرسملهالللههخطلبهِلاه
ً
هعبداه ّ
خیرُهاللههجْهوعلالهبلینهملاهعنلدُه
مكانهيقالهلههوديرهخمه[]...هِقال هإ ّن ه
وبینهالدنیاهِإختارهماهعندهاللهَ...هِعندهذلكهبكیهابلمبكرهوقلالهولكلنهنفلديكه
ّ
بآبائناهوامهاتنا.هثمهقال هيمشكهأنهيأتیناهرسملهرباهِأجیبهوإنلاهتلاركهِلیكمه
ثقلینهکتابهاللههوسنتاهواحفظمناهِاهأَْهبیتا؛هِقالهالحصینهلزيد لهملنهآله
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بیته؟هقال هألیستهأزواجههمنهأَْهبیتله؟هقلال هبللیَهقلال هوأَلْهبیتلههاللذينه
1
حرمتهعلیهمهالصدقة؛
در صحی مسلم از حدیث زیـد بـن ارقـم نقـل شـده اسـت کـه پیـامبر اکـرمدر
بازگشـت از حجـةالــوداع در منطقـهای [بــین مکــه و مدینـه] کــه غــدیرخم نامیــده
میشود ،به بیان خطبه ایستادند و فرمودند« :بندهای کـه خداونـد عـز و جـل او را
بین آنچه نزد اوست و آنچه در دنیا است ،ملتار کـرده اسـت و او آنچـه را کـه نـزد
خداوند است اختیار نمود [به نزدیکی رحلت اشـاره دارد] .»...در ایـن حـال ابـوبکر
گریست و گفـت« :ولـی مـا پـدران و مادرانمـان را فـدای شـما مـیکنـیم» .آنگـاه
پیامبر فرمودند« :نزدی است که پی مـر از طـرف پروردگـارم بیایـد و مـن
اجابت کنم .دو یز را بین شما امانت میگذارم :کتاب خـدا و سـنتم را؛ حـرمتم را
در میان اهلبیتم نگه دارید» .حصین به زید گفت« :منظور از آلبیت ـه کسـانی
است؟ آیا همسران ایشان از اهلبیت ایشان نیستند؟» زید گفت« :آری و اهلبیت
ایشان کسانی هستند که صدقه بر آنان حرام است».

این بود آنچه عبدالله بن محمد الغنیمان از کتاب صرحیح مسرلم ،یکـی از معتبرتـرین
کتابهای عامه ،نقل کرده است .حال سراغ کتاب صحیح مسلم میرویم و به روایـت زیـد
بن ارقم در باب حدیث ثقلین مراجعه میکنیم .در آنجا میبینیم که:
 .6در این روایت ،از ابوبکر و گریۀ وی سلنی مطر نشده است.
 .8در کتاب صحیح مسلم ،عبار «کتابهاللههوأَْهبیتا» ذکر شده است؛ نـه عبـار
«کتابهاللههوسنتا» و این دروغی است که الغنیمان به کتاب صحیح مسرلم و در حقیقـت
به پیامبر عزیز اسالم نسبت داده است.
 .7در روایت اشاره شده است که در جواب حصین که پرسید« :آیـا همسـران ایشـان از
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

اهلبیت ایشان نیستند؟» زید پاسخ داده است« :بله .از اهلبیت هستند»؛ درحـالیکـه در
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متن کتاب صحیح مسلم ،هرگز عبار «قال هبلی» ذکر نشده است؛ 2بلکه حتی در روایتـی
دیگر که با فاصلۀ اندکی در کتاب صحیح مسلم نقل شده است ،زید سوگند یاد میکند که
 .1الغنیمان ،عبدالله بن محمد ،السرادك البهریة ب

رح العقیدة الواسطیة ،ص.177

 .2حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،ال ستدرك علا الصحیحین ،ج ،1ص.88152 ،6237

همسران ایشان از اهلبیت مصطل نیستند.

1

ابنکثیر در تفسیر خود ،همین روایت را ذکر میکند و میگوید:

ِقالهلههحصین هومنهأَْهبیتههياهزيد؟هأللی هنسلاؤُهملنهأَلْهبیتله؟هقلال هإنه
نساءُهلسنهمنهأَْهبیتههولكنهأَْهبیتلههملنهحلر هعلیلههالصلدقةهبعلدُه[]...ه
2
وَكذاهرواُهمسلمهوالنسائی.

متن ابنکثیر نشان میدهد که در همین روایتی که مسلم نقل کرده است ،زید نهتنهـا
همسران را داخل در مصادیق اهـلبیـت ندانسـته اسـت ،بلکـه بـا صـراحت گفتـه اسـت:
«همسران ایشان از اهلبیت نیستند».
در همین راستا تحریف دیگری نیز قابلذکر است .در تفسیر ابنکثیر با تحقیق سـامی
بن محمد السالمة که در انتشارا «دار طیبة للنشـر و التوزیـع» در شـهر ریـا

بـه ـاپ

رسیده است ،روایت زید تحریف شده و بهصور «ألی هنساؤُهمنهأَْهبیته؟هقال هإنهنساءُه

منهأَْهبیته» 3نقل شده است .بدین ترتیـب ،واژۀ «لسـن» از آن حـذف شـده اسـت تـا بـر
صدق «اهلبیت» بر همسران پیامبر داللت داشته باشد.

4

صالح بن فوزان و تحریا حدیث ثقلین
صال بن فوزان (متولد 6751ق) که از شیوخ وهابی معاصر و عضو هیئت کبار العلمـا
و عضو مجمع فقهی سعودی است ،در آغاز مبحث  78با عنوان «مبحث جایگاه سـنت در
اسالم» از کتاب خود ،به حدیث ثقلین اشاره میکند و میگوید:

وقالهإناهتلاركهِلیكمهملاهأنهتمسلكتمهبلههللنهت للماهبعلديهکتلابهالللهه
9
وسنتا؛
من در میان شما امـانتی مـیگـذارم کـه اگـر بـه آن تمسـ

جوییـد ،هرگـز گمـراه

 .2ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،3ص.627
 .3همان ،ج ،3ص.858

4. https://islamhouse.com/ar/books/2458

 .9فوزان ،صال بن فوزان ،محاضرات في العقیدة و الدعوة ،ج ،1ص.857

وهابیت و تحریف متون دینی

 .1ن  :کتاب پژوه ا جدید دربارۀ آیۀ تطهیر .در کتاب مزبور ،نگارندۀ مقالۀ حاضر بحـث مفصـلی دربـارۀ ایـن حـدیث نمـوده
است.
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نلواهید شد :کتاب خدا و سنت من.

آنگاه در پـاورقی ،ایـن حـدیث را بـه کتـاب سرنن الترمربي کـه از کتـابهـای معتبـر
اهلسنت است ،منتسب کرده و میآورد« :رواُهالترمذيه()8833؛ یعنی ترمذی این حدیث
را با شمارۀ  7322نقل کرده است».
همانگونه که مالحظه شد ،وی ماننـد سـایر دانشـمندان سـلفی بـا انگیـزۀ کاسـتن از
جایگاه اهلبیت پیامبر و کمرنگ کردن منزلت حدیث ثقلین ،متن آن را دستکاری
کرده و کلمۀ «سنتا» را بهجای «عترتاهأَْهبیتا» نشانده است.
بعد از مراجعه به کتاب سنن الترمبي مشلص میشود کـه ترمـذی در بـاب «مناقلبه

أَْهبیتهالنبا »دو بار این حدیث را با شمارههای  7327و  ،7322بهترتیب از جابر بن
عبدالله و از زید بن ارقم روایت نموده و هر دو مورد را بهصور مشهور نقـل کـرده اسـت و
همچنین ناصرالدین البانی ،عالم سلفی و حدیثشناس معاصر ،صحت هر دو روایت را در
ذیل آنها تأیید کرده است.
ترمذی در اولین مورد آورده است:

[]...هجابرهبنهعبداللههقال هرأيتهرسملهالللهه[]...هِسلمعتههيقلملهيلاهأيهلاه
الناسَهإناهقدهترکتهِیكمهماهإنهأخذتمهبههلنهت لماهکتلابهالللههوعترتلاهأَلْه
1
بیتا.

ترمذی پس از نقل روایت میگوید« :در همین باب از ابوذر ،ابوسعید خدری ،زیـد بـن
ارقم و حذیفه نیز روایاتی رسیده است» .وی در روایت دوم نیز آورده است:

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

[]...هعنهزيدهبنهأرقمهرضاهاللههعنهماهقال هقالهرسملهاللههإناهتاركهِیكمه
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ماهإنهتمسكتمهبههلنهت لماهبعديهأحلدَماهأعظلمهملنهاْلخلرهکتلابهالللههحبلْه
ممدودهمنهالسماءهإلیهاْلرضهوعترتاهأَْهبیتاهوللنهيتفرقلاه[.]...هقلال هَلذاه
2
حديثهحسنهوريب.

پس روشن شد که آنچه شیخ وهابی و معاصر عربستانی ،صال بن فـوزان ،از ترمـذی
نقل کرده است ،دروغی بیش نبوده است .وی جسورانه نهتنها به ترمـذی بلکـه بـه رسـول
 .1ترمذی ،محمد بن عیسی ،الجامع الصحیح و هو سنن الترمبي ،ج ،5ص.778
 .2همان ،ص.777

الله نیز دروغ بسته و سلنی را که ترمذی از آن حضر نقل کـرده اسـت ،بـهدالیـل
معلومی تحریف نموده است.
صالح بن غانم و تحریا حدیثی از کتا مسند أحمد بن حنبل
دکتر صال بن غانم السدالن 1نیز در ردیف تحریـفگـران اسـناد دینـی قـرار دارد و در
کتاب بحوث أثر ندوة القرآن في تحقیق الوسطیة و دفرع الغلرو ،در بلـش سـوم بـا عنـوان
«مفهم هالغلمهِاهالكتابهوالسنة» آورده است:

والطائفةهالمنصمرَهالتاهَاهعلیهماهکانهعلیههرسملهالللههوأصلحابههوَلمه
أَْهالسنةهالنبمية هأَْهالحديثهوأَْهاْلثرهواْلتبا َهوَلمهالمفلارقمنهلجمیلعه
2
أَْهالتفرقهواْلبتدا هوأَْهاْلراءهواْلَماء؛
طایفۀ مورد نصر و عنایت پروردگار ،آنان هستند کـه در مسـیر رسـول خـدا و
اصــحابش هســتند و آنــان اهــلســنت نبــوی یعنــی اهــلحــدیث و اهــل پیــروی از
پیامبر بوده و از اهل تفرقه و بدعت و پیروان آرا و هواهای نفسانی جدا هستند.

سپس در ذیل کلمۀ اهلحدیث در پاورقی میگوید« :وِاهالحديثهبإسلنادهحسلن هإنلاه

تاركهِیكمهالثقلینَهکتابهالللههوسلنتا» و پـس از آن بـرای ارائـۀ سـند ایـن حـدیث ادامـه
میدهد« :أخرجههأحمدهِاهمسندُهج8هه78/؛ یعنی احمد بن حنبل ایـن روایـت را در ص63
از جلد سوم کتاب مسند أح د بن حنرل نقل کرده است».
بعد از مراجعه به مسند أح د بن حنرل متوجـه میشـویم کـه وی نـدین بـار روایـت مزبـور را
بــهصــور مشــهور یعنــی «عترتللاهأَللْهبیتللا» نقــل کــرده اســت؛ از جملــه در «ج ،7ص،61
« ،»66663ج ،7ص« ،»66613 ،63ج ،7ص »66883 ،87و «ج ،7ص»66883 ،87
از ابوســعید خــدری 3و در «ج ،5ص »86762 ،626از زیــد بــن ثابــت 4.بدینوســیله کــذب و
وهابیت و تحریف متون دینی

 .1وی متولد 6753ق ،دانشآموختۀ مجتمع عالی قضایی ریا در سال 6157ق و استاد معاصر رشتۀ فقه در دانشگاه محمد
بن سعود در شهر ریا است که از او با عناوینی همچون «شیخ فقیه» و «عالمه» یـاد میشـود«( .صـال السـدالن» ،سـایت
المکتبة الشاملة ،آدرس)http://shamela.ws/index.php/author/612 :
 .2جمعی از نویسندگان ،بحو أثر ندوة القرآن في تحقیق الوسطیة و دفع الغلو ،ص.631
 .3عن أبيسعید قال :قال رسول الله إني تارك فیکم الثقلین أحدهما أکبر من اآلخر کتاب اللـه حبـل ممـدود مـن السـماء
إلی الر وعترتي أهل بیتي وأنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحو .
 .4حدثنا عبدالله [ ]...عن زید بن ثابت قال :قال رسول الله إني تـارك فـیکم خلیفتـین ،کتـاب اللـه حبـل ممـدود مـا بـین
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تحریف صال بن غانم در متن احمد بن حنبل نیز اثبا میگردد.
تحریا در حدیث مباهله
یکی از ماجراهای مهم تاریخ اسالم ،داستان مباهلۀ پیامبر اعظم بههمراه اهلبیت
با نصارای نجران است .ایـن مـاجرا کـه از جریانهـای قطعـی و یقینـی صـدر اسـالم اسـت ،از
افتلارا بزر و فضایل انکارناپذیر اهلبیت بهشمار میرود که کمتر میتـوان نظیـر آن را
پیدا کرد .نانکه مفسر بزر  ،جناب زملشری ذیل آیۀ مباهله میگوید:
1

وِیههدلیْهلهشاءهأقمیهمنههعلیهِ ْهأصحابهالكساء؛
ه
در این آیه دلیلی بر فضیلت اصحاب کسا وجود دارد که باالتر و قویتر از آن یافـت
نمیشود.

بین شیعه و اهلسنت تقریبا متـواتر و قطعـی اسـت کـه پیـامبر خـدا بـر اسـاس
فرمان الهی در آیۀ  76سورۀ آلعمران ،برای مباهله با نصارای نجران ،امیرالمؤمنین،
فاطمۀ زهرا و حسنین را با خـود همـراه نمـوده و عـازم موعـد مقـرر شـده اسـت.
نصاری که صحنه را دیدند ،متزلزل و از مباهله منصرف شدند و جزیه را پیشنهاد دادند.
این ماجرا هم عصمت و امامت امیرالمؤمنینرا ثابت مـیکنـد؛ راکـه آن حضـر
بهمنزلۀ نفس و جان پیامبر شمرده شده است و هم ثابت مینماید که حسـنین
فرزندان پیامبر بهحساب میآیند.

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

صحیح مسلم از سعد بن ابیوقاص روایت کرده است که:
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ً
لُ لل ل ل ُ ل ل ل ل ل ُ
اهوأب لناءکمههدعاهرسملهاللههعلیلاه
ولماهنزلتهَذُهاْليةهِقْهتعالماهند هأبناءن
ً
ً
2
وِاطمةهوحسناهوحسیناهِقالهاللهمهَاللءهأَلا؛
لُ لل ل ل ُ ل ل ل ل ل ُ
اهوأب لناءکمه نازل شد ،پیامبر ،علی [ ]و
و ون آیۀ ِقْهتعالماهند هأبناءن
فاطمه [ ]و حسنین [ ]را فراخواندنـد و فرمودنـد« :خداونـدا؛ اینـان اهـل
من هستند».



حاکم نیشابوری (م 155ق) نیز میگوید:

السماء والر أو ما بین السماء إلی الر وعترتي أهل بیتي و إنهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحو .
 .1زملشری ،محمود بن عمر ،الک اف عن حقادق غوام التنزیل ،ج ،6ص.735
 .2نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،1ص.8151 ،6236

وقدهتماتر هاْلخبارهِاهالتفاسیرَهعنهعبداللههبنهعباسَهوویلرُهأنهرسلملهالللهه
أخذهيم هالمباَلةهبیدهعلاهوحسلنهوحسلینهوجعللماهِاطملةهوراءَلمَهثلمهقلال ه
ّ
َاللءهأبناؤناهوأنفسناهونساؤناَهِهلمماهأنفسلكمهوأبنلاءکمهونسلاءکمهثلمهنبتهلْه
1
ِنجعْهلعنةهاللههعلیهالكاذبین؛
در تفاسیر ،اخبار متواتری از ابنعباس و دیگران نقل شده است کـه پیـامبر در
روز مباهله ،دست علی [ ]و حسنین [ ]را گرفتند و فاطمه [ ]را پشت
سر آنها قرار دادند و فرمودند« :اینان فرزندان و جان ما و بـانوان مـا هسـتند .شـما
هم جان خود و فرزندان و بانوان خود را حاضر کنید تا مباهله کرده و لعنت الهـی را
بر دروغگویان نثار کنیم».

با این حال ،برخی نویسندگان سلفی که حقیقت ماجرا و فضـیلت انکارناپـذیر و جایگـاه
رفیــع اهــلبیــت را بــهخــوبی مــیدانســتند ،تحمــل نکردنــد و مناســبتــرین راه بــرای
نادیدهگرفتن این فضیلت را در تحریف این ماجرا دیدند.

2

ابنقیم جوزی از شاگردان ابنتیمیه که وهابیان آثار وی را بسیار تبلی کـرده و بـه آرا و
فتاوای وی بهطور گستردهای استناد میکنند ،هنگـامی کـه در کتـاب خـود بـا نـام جرالو
األفهام في فضل الصالة علا مح د خیر األنام ،قضیۀ مباهله را نقل میکنـد ،در کمـال
بیانصافی ،نام علی را حذف کرده و میگوید:

ً
ولماهأنزلهاللههسبحانههوتعالیهآيةهالمباَلةه[]...هدعاهالنبلاهِاطملةهوحسلناه
ً
3
وحسیناهوخرجهللمباَلة؛
هنگامی که خداوند آیۀ مباهله را نازل فرمود ،پیامبر ،حسن و حسین [ ]و
فاطمه [ ]را با خود برای مباهله بردند.

وی در کتاب دیگر خود نیز دست به تحریفی مشابه زده و از ذکر نام امیرالمؤمنین
خودداری کرده است.

4

وهابیت و تحریف متون دینی

 .1حاکم نیشابوری ،محمد بن عبدالله ،معرفة علوم الحدیث ،ص.55
 .2میتوان از ابنشبه (م 878ق) بـهعنوان یکـی از پیشـگامان تحریـف مـاجرای مباهلـه نـام بـرد کـه در کتـاب تراریخ ال دینرة
ال نورة ،ج ،8ص ،528نام امام علی را حذف و نین آورده است« :فأصب رسـول اللـه وغـدا حسـن وحسـین وفاطمـة
وناس من أصحابه» .همچنین میتوان از طبری نام برد که در تفسیر خود ،ج ،7ص 755با عبار « :فلما غدوا غـدا النبـي
محتضنا حسنا »...به کتمان نام امام علی پرداخته است.
 .3ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،جالو األفهام في فضل الصالة علا مح د خیر األنام ،ج ،6ص.871
 .4ابنقیم جوزی ،محمد بن ابیبکر ،زاد ال عاد في هدی خیر العراد ،ج ،7ص.777

109

ابنکثیر دمشقی نیز از قافلۀ تحریف این حقیقت عقب نمانده اسـت و در کتـاب تـاریخ
خود ،نام امام علی را از ماجرای مباهله حذف کرده است و میگوید:

ِابماهأنهيقرواهبذلكهِلماهأصبحهرسلملهالللههالغلدهبعلدهملاهأخبلرَمهالخبلرهأقبلْه
ً
مشتمالهعلیهالحسلنهوالحسلینهِلاهخمیلْهللههوِاطملةهتمشلاهعنلدهههلرُه
ه
1
للمالعنةهولههيممئذهعدَهنسمَ.

شگفت اینکه ابنکثیر در حالی در کتاب تاریخ خود مرتکب این خالف میشـود کـه در
تفسیر خود به نقل از روایت جابر ،مراد از «أنفسلنا» در آیـۀ مباهلـه را پیـامبر و امـام
علی دانسته است .آنگاه آن را بهترتیب از حاکم نیشابوری و روایت شعبی نقل میکند
و در پایان نیز به تأیید همین دیدگاه میپردازد و میگوید:

2

عنهابنهعباسهوالبراءهنحمهذلك؛
ه
وَذاهأصحَهوقدهرويه
همین روایت صحی تر است و از ابنعبـاس و بـراء بـن عـازب نیـز هماننـد همـین
روایت ،روایت شده است.

در تفسیر الرحر ال حیط نیز حدیث فوق از صحیح مسلم تحریف شده و بـا حـذف نـام
علی از روایت سعد بن ابیوقاص نین آمده است که:

اهوقلاَ،هقلال هلملاهنزللتهَلذُهاْليلة ه
ِاهصحیحهمسلمهمنهحديثهسعدهبنهأب ه
ل
ل
ل ل
ً
ً
ّ
ناء ل
ناهوهأب ل
عالم لاهند ُ هأب ل
ناءکمه.هدعاهرسملهالللههِاطملةهوحسلناهوحسلیناَه
ت
3
ِقال ه«اللهمهَاللءهأَلا»؛
ل ل
علالم لاهنلد هُ
در صحیح مسلم از حدیث سعد بن ابیوقـاص اسـت کـه وقتـی آیـۀ ت
ل
ل
ناء ل
ناهوهأب ل
أب ل
ناءکمه نازل شد ،پیامبر ،فاطمه [ ]و حسـن و حسـین []
را فراخواندند و گفتند« :بارخدایا ،اینان اهل من هستند».
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بن باز و تحریا تعلیقۀ بخاری
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عبداللـه بـنبـاز یکــی از مفتیهـای مشـهور وهابیـت عربســتان در قـرن اخیـر اســت .وی
تعلیقهای بر کتاب صحیح الرخاري دارد با نام الحلل البریزیة من التعلیقات الرازیرة علرا
 .1ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،الردایة و النهایة ،ج ،5ص.51
 .2ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،8ص.13
 .3ابوحیان اندلسی ،محمد بن یوسف ،تفسیر الرحر ال حیط ،ج ،7ص.622

صحیح الرخاري که انتشارا «دار التدمریة» در شهر ریا

آن را به اپ رسانده است.

در نسلۀ مزبور و در فهرست این کتاب ،دو فصل به نامهـای «بلابهمناقلبهعللاهبلنه

بابهمناقبهجعفرهبنهأباهطالب» بـهطور کامـل
ه
أباهطالبهالقرشاهالهاشماهأباهالحسن» و «
حذف شده است.
وهابیان و تحریا کتا األذکار نووی
امام یحیی بن شرفالدین نووی از بزر ترین علمای تاریخ اهلسنت و ملقب بـه «شـافعی
ثانی» در کتاب معروف خویش با نام األاکار مینویسد:
ّ

ِصْهِاهزيارَهقبرهرسملهاللههوأذکارَا.

ّ
ّ
ّ
هأنهيتمجههإلیهزيارَهرسلملهه ّاللله ل
َهسلماءهکلانه
همنهحج
إعلمهأنه ينبغاهلكْ
ل
ل ُ
هوا ل
لْه
لحهالمسلاعاهوأِ
رب
هأوهلمهيكنَهِإنهزيارتههمنهأَ ّلمهالق ُربلا
ذلكهطريق ِه
ِ
ِ
ل
ّ
ل
ّ
ّ
ل
ُ
ل
الَهِاهطريقلهَهِلإذاهوقلعهبصلرُهعللیه
الطلبا َهِإذاهتمجههللزيارَهاکثرهمنهالص ِ
ل
هالم ل
ا
دين ل
أشجار ل
هاهوماهيعرفهبهلاَهزادهملنهالصلالَهوالتسللیمهعلیلههوسلأله
ةهوح لهر ِم
ّ ِ
ل
ل
ههبزيارت ِههوأنهيسعدُهبهاهِاهالدارينهولیقْ هاللهمهاِتحهعللیهأبلمابه
اللهههأنهينفع
ِ
ل
ل
هطاعتلكه
ِ
هقبرهنبیلكهملاهرزقتلههأولیلاءكهوأَلْ ِ
رحمتكهوارزقناهِاهزيارَ ِ
1
واوفرلاه ل
وارحمناه ل
ياهخیرهمسالول؛
ِ
فصل :دربارۀ زیار قبر رسول خدا و دعاهای آن.
بدان هر فردی کـه عـازم حـج مـیگـردد ،شایسـته اسـت کـه قصـد زیـار رسـول
خدا نیز بنماید ،خواه قبر شریف آن حضر در مسیر او باشد ،خواه نباشد؛ زیرا
زیار ایشـان از مهـمتـرین وسـایل تقـرب بـه خداونـد ،از سـودمندترین کارهـا و از
برترین اهداف است .پس زمانی که شلصی آهنـگ زیـار آن حضـر مـیکنـد،

پیامبر  ،آن بهرهای را ارزانی بدار که به اولیا و اهـلطاعتـت مـیدهـی ،و بـر مـن

 .1نووی دمشقی ،یحیی بن شرف ،األاکار ،ص.777

وهابیت و تحریف متون دینی

شایسته است که در راه ،بر او درود فراوان فرستد و ون شمش به درختان مدینه
و حرم و عالئم آن مـیافتـد ،بـر درود و سـالم بـر آن حضـر بیفزایـد و از خداونـد
درخواست کند که این زیار را برای او سودمند گرداند و بهپاس آن ،سعاد دنیا و
ل
آخر را به وی عطا کند .همچنـین بایـد ایـن ذکـر را بگویـد « :ا
لمهاِلتحهعللیه
الله
أبماب...؛ یعنی بارخدایا ،درهای رحمتت را بر من بگشای و به مـن در زیـار قبـر
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ببلشـــای و مـــرا مـــورد رحمـــت قـــرار ده ،ای کســـی کـــه بهتـــرین مطلـــوب
درخواستکنندگانی».

همانطور که میدانیم وهابیـان ،ملـالف زیـار قبـور از جملـه قبـر رسـول اللـه
هستند و به حرمت «سفر بهقصد زیار » قائلاند .آنان زیار قبور را معادل شرک به خـدای
متعال ،و حضور در مدینۀ منوره را صرفا برای زیار و عباد در مسجدالرسول مجـاز
میدانند؛ بنابراین در مؤسسۀ دارالهدی در شهر ریـا

کـه بـه نشـر کتابهـای امـام نـووی

میپردازد ،به تحریف متن کتاب األاکار پرداخته و آن را نین آوردهاند:

زيارَهمسجدهرسملهالله.
ه
ِصْهِاه
ّ
ّ
ملنهالصلالَه
هأنهيكثلره
إعلمهأنههيستحبهمنهأرادهزيارَهمسلجدهرسلملهاللله ه
ل
ّ
شجارهالمدينةهوحرمهاهوملاهيعلرفهبهلاهزاده
ذاهوقعهبصرُهعلیهأ
علیههِاهطريقههِإ
ّ
ّ
منهالصالَهوالتسلیمهعلیههوسألهاللهههأنهينفعههبزيارتههلمسجدُهوأنهيسلعدُه
ّ
بهاهِاهالدارينهولیقْ هاللهمهاِلتحهعللیهأبلمابهرحمتلكهوارزقنلاهِلاه ل
زيلارَه
ل
مسجدهنبیكهماهرزقتلههأولیلاءكهوأَلْهطاعتلكهواوفلرهللاهوارحمنلاهيلاهخیلره
1
مسالول.

در مقایسۀ این دو متن مشاهده میکنیم که ندین تحریف در آن صور گرفته است:
اول :عنوان فصل از «زیار قبر رسول الله »به «زیار مسجد رسـول اللـه»
تغییر کرده است.
دوم :عبار های «زیار قبـر شـریف نبـوی» یـا «زیـار رسـول خـدا »در اصـل
استحباب ،به عبار «زیار مسجد» تغییر یافته است.

ل
ّ
ل
له» ،جملـۀ «سلألهالللهههأنهينفعلههبزيارتلهه
ههبزيارت ِه
أنهينفع
سأل ه
اللهه
سوم :بهجای جملـۀ « ه
ِ
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لمسجدُ» قرار گرفته است.
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چهارم :از اینها مهمتر ،حتی متن دعا را که خوشـایند آنـان نبـوده اسـت ،دسـتکاری
هقبرهنبیك» را بـه عبـار
کردهاند و عبار «اللهمهاِتحهعلیهأبمابهرحمتكهوارزقناهِاه ِ
زيارَ ِ
ّ

ل
«اللهمهاِتحهعلیهأبمابهرحمتكهوارزقناهِاه ل
َهمسجدهنبیك» تغییر دادهاند.
ه
زيار

نکتۀ جالب توجه ،توضیحا منصفانۀ عبدالقادر الرناؤوط ،محقق این کتاب ،در آغـاز
 .1همان ،ص.835

مقدمۀ آن است .وی میگوید:
این کتاب [کتاب األاکار امام نووی] قبال با تحقیق من در سال 6736ق6336-م
در دمشق به اپ رسید .تحقیق مجددی در آن نمودم و نشر دارالهدی بـه ریاسـت
احمد نحاس نشر آن را بهعهده گرفـت؛ بنـابراین [احمـد نحـاس] مـتن را بـه ادارۀ
عمومی مصاحف و نظار بر مطبوعا عربستان تحویل داد .یکی از اسـتادان آن
مرکز به تصحی متن پرداخت و عنوان «فصلی در زیار قبر رسول الله »را بـه
«فصلی در زیار مسجد رسول الله »تغییر داد و همچنین تغییراتـی در برخـی
عبارا این بلش اعمال کرد .ضمن آنکه ماجرای معروف روایت عتبـی را نیـز کـه
حاکی از توسل به قبر پیامبر بود ،حذف کرد.

وی در ادامه ،خود را از مشارکت در این تحریف تبرئه مینماید و میگوید:
این عبـد فقیـر عبـدالقادر الرنـاؤوط و همچنـین مـدیر مؤسسـۀ دارالهـدی در ایـن
تصرفا نقشی نداشتیم و ما و ایشان مسئولیت آن را نمیپذیریم و مسئولیت آن بـا
هیئت نظار بر مصاحف و مطبوعا است.

او در ادامه با ااهار ناخرسـندی از تحریـف کتـابهـای مؤلفـان و ااهـار ملالفـت بـا
تحریف متون میافزاید:
تصرف در عبار مؤلفان ،که امانتی علمی است ،جایز نیست و محقق باید عبـارا را
همانگونه بیاورد که نوشته شده است ،و اگر بلشی را ملالف شرع و غیرقابـلقبـول
دید ،بر آن تعلیق و حاشیه بزند؛ بدون آنکه عبار مؤلف را تغییر دهد.

تحریا کتا عقیدة السلا أصحا الحدیث
شیخ ابوعثمان اسماعیل بن عبدالرحمن صابونی (م 113ق) از بزرگان اهلسنت بهشـمار
میرود .وی کتابی ملتصر به نام عقیدة السلف أصرحاب الحردیث أو الرسرالة فري اعتقراد
أهل السنة و أصحاب الحدیث و األ د ة نوشته است که در این کتـاب بـه بیـان آرا و عقایـد
وی در مقدمۀ آن ،انگیزۀ نوشتن این کتاب را اینگونه شر داده است:

ً
هآمده(آمْ)هطبرستانهوبالدهجیالنهمتمجهاهإلیهبیلتهالللهه
ه
أماهبعدَهِأناهلماهورد
الحرا هوزيارَهقبرهنبیههمحمدهوأصحابههالكرا هسلألناهأخلماناهِلاهاللدينهأنه
ً
أجمعهلهمهِصملهِاهأصملهالدينهالتاهاستمسكهبهاهالذينهم ماهمنهأئمةهالدين؛
ه

وهابیت و تحریف متون دینی

اهلسنت پرداخته است.
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هنگامی که در راه زیار خانۀ خدا و زیار قبر پیامبر اکرم به آمل طبرستان و
منطقۀ گیالن رسیدم ،برادران دینی بنده از مـن خواسـتند تـا کتـابی دربـارۀ اصـول
دین بنویسم که در آن استداللهای علمای گذشته ذکر شده باشد.

با توجه بـه اینکـه نویسـندۀ ایـن کتـاب از دانشـمندان صـاحبنـام عامـه بـوده اسـت،
نویسندهای وهابی به نام بدر البدر به تحقیق و تدوین کتاب ایشـان اقـدام نمـود و آن را در
«دار السلفیة» به اپ رساند .محقق این کتاب ،بر اسـاس توهمـا خـود کـه زیـار قبـر
رسول الله و مسافر برای آن را حرام میدانند ،بـر عبـار «زيلارَهقبلرهنبیله»
پاورقی زده و نین مینویسد:
برای مصنف بهتر بود که بگوید« :زیار مسـجد پیـامبر»؛ زیـرا آنچـه مشـروع
است ،سفر بهقصد زیار مسجد پیـامبر اسـت؛ نـه زیـار قبـر ایشـان! بـرای
اطالعا بیشتر در این رابطه ،باید به کتابهای شیخاالسـالم ابـنتیمیـه مراجعـه
1
کرد.

ولی در اپهای بعدی که در «دار المنهج السلفي» با تحقیق ابوخالد مجدی بن سعد
صور پذیرفت ،متن کتاب را تحر یف کرد و جملـۀ «زيارَهمسلجدهنبیله »را جـایگزین
«زيارَهقبرهنبیه »نمود .سپس به نصیحت مؤلف کتاب میپردازد و میگوید« :در متن
اصلی" ،قبر" بود که اشتباه است؛ زیرا آنچـه مشـروع اسـت ،سـفر بـهقصـد زیـار مسـجد
پیامبر است؛ نه قبر ایشان».

2

تحریا شباهت وهابیت به خوارج

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

شیخ فقیه احمد بن محمد الصاوی مصری مالکی (م 6816ق) از دانشمندان اهلسـنت،
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ل ل
ل ا ُ
ا
یطانهلكم لهع ُد ٌّوهِات ِخلذ ُوُ لهع ُلدواه
حاشیهای بر کتاب تفسیر جاللین دارد .وی ذیل آیۀ ِ إ انهالش
ُ
ا
ُ
یكمنماهمن لهأصحاب ا
لعیر 3بـه فرقـۀ وهابیـت حملـه میکنـد و ضـمن
هالس ِه
اهحز لب ُههه ِل
ِإنماهيدعم ِ
ِ
ِ

تشبیه آنان به خوارج میگوید:

 .1صابونی ،اسماعیل بن عبدالرحمن ،عقیدة السلف أصحاب الحدیث ،تحقیق :بدر البدر ،ص.8
 .2صابونی ،اسماعیل بن عبدالرحمن ،عقیدة السلف أصحاب الحدیث ،تحقیق :ابوخالد مجدی بن سعید ،ص.3
 .9سوره فاطر ،آیه .7

ارجهاللذينهيحرِلمنهتأويلْهالكتلابهوالسلنةه
ّه
هوقیْهَذُهاْليلةهنزللتهِلاهالخلم
ل
ويستحلمنهبذلكهدماءهالمسلمینهوأممالهمَهلماهَلمهمشلاَدهاْلنهِلاهنظلائرَمه
ّ
بأرضهالحجازهيقالهلهمهالمَابیة.هيحسبمنهأنهمهعلیهشلاء.هألهأنهلمه
وَمهِرقةه
َللمهالكللاذبمنَهاسللتحمذهعلللیهمهالشللیطانهِأنسللاَمهذکللرهاللللهَهاولئلكهحللزبه
الشیطان.هألهإ ّنهحزبهالشلیطانهَلمهالخاسلرونهنسلألهالللههالكلريمهأنهيقطلعه
1
دابرَم؛
گفته شد که این آیه دربارۀ خوارج نازل شده است؛ آنان که کتـاب الهـی و سـنت را

تحریف کردهاند و به همین واسطه ،جان و مال مسلمانان را مبا میکننـد ،ماننـد
آنچه هماکنون در سرزمین حجاز نظیر آنها مشاهده میشود ،کسـانی کـه بـه آنهـا
وهابی گفته میشود و فکر میکننـد ارزشـی دارنـد .آگـاه باشـید کـه آنـان دروغگـو
هستند .شیطان بر آنها مسلط شده و خداوند را از یاد آنهـا بـرده اسـت .آنـان حـزب
شـیطاناند .بـدان کــه پیـروان حــزب شـیطان بازنـده و زیانکارنـد .از خداونـد کــریم
میخواهیم که ریشۀ آنها را بلشکاند.

این سلنان شفاف و صریحی بود که ذائقۀ وهابیان را بهشـد تلـخ کـرد؛ بنـابراین در
اپ دیگری که همراه با تحقیق محمد عبدالسالم شاهین از سوی منشورا «دار الکتب
العلمیة» در لبنان عرضه شد ،قسمتی را که مربوط به حمله به وهابیت و جنایا آنها بود،
تحریف کردند و متن را نین آوردند:

ارجهاللذينهيحرِلمنهتأويلْهالكتلابهوالسلنةه
ّه
وقیْهَلذُهاْليلةهنزللتهِلاهالخلم
ويستحلمنهبذلكهدماءهالمسلمینهوأممالهمَهاستحمذهعلیهمهالشلیطانهِأنسلاَمه
ذکرهاللهَهاولئكهحزبهالشیطانَهألهإ ّنهحزبهالشیطانهَمهالخاسرونهنسألهالللهه
2
أنهيقطعهدابرَم.

این تحریف را انجام دادند تا نین وانمود کنند که تمام سـلن و نفـرین ایشـان صـرفا
دربارۀ خوارج است.

روایتی را دانشمندان اهلسنت از پیامبر نقل میکنند که ایشان فرمودند« :لعنهاللهه
 .1صاوی ،احمد بن محمد ،حاشیة الصاوي علا تفسیر الجاللین ،تحقیق :عبدالرحمن مرعشلی ،ج ،5ص.32
 .2همان ،تحقیق :محمد عبدالسالم شاهین ،ج ،5ص.33

وهابیت و تحریف متون دینی

تغییر واژۀ «قبله» به «قبه»
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الیهمد.هاتخذواهقبمرهانبیائهمهمساجد؛ لعنت خدا بر یهود .آنان قبور پیامبران خـود را مسـجد
قرار دادند».

1

بر اساس نسلۀ انتشارا «ابن جوزي» عربستان ،حافظ زینالدین ابیالفرج ابنرجب
حنبلی (م 335ق) در کتاب خود نین میگوید:

يحذرهأصحابههوسائرهأمتههمنهسمءهصنیعهاْلممهقلبلهمهاللذينهصللماهِلاهقبلمره
ً 2
لةهومسجدا؛
ه
أنبیائهمَهواتخذوَاهقب
پیامبر صحابه و سایر امت را از اینکه مانند امتهای پیشین ،بر قبور انبیا نمـاز
بلوانند و قبور انبیا را قبله و مسجد قرار دهند ،باز میداشت.

با فر

صحت این برداشت و روایت ،معنای آن نین است کـه قبـور را بـت یـا قبلـۀ

عباد خود قرار ندهند؛ نانکه یهودیان د ار نین خطایی شدند .ولـی وهابیـت بـدون
هرگونه منطق و دلیل علمی ،بر حرمت ساختن هرگونه بقعـه ،مقبـره یـا قــبه و مسـجد در
کنار قبور یا بر فراز آن اصرار دارد و درست به همین بهانه ،تاکنون خون هزاران مسلمان را
بر زمین ریلته و ناموس آنها را مورد تعر
مزبور را مورد تعر

قرار داده است .اینان با همین منطق ،حـدیث

و تحریف قرار دادهاند و بهجای واژۀ «قبله» ،واژۀ «قـبه» را قرار دادند

تا بهدروغ ،نین وانمود نمایند که پیامبر مردم را از ساخت قـبه بر روی قبـور ،نهـی
فرمودند.
بر همین اساس ،در نسلۀ فتح الراري اپ «مکتبة الغرباء الثریة» در عربستان ،در
جلد سوم ،صفحۀ  817ذیل حدیث  173از کتاب الصالة ،متن مزبـور را تحریـف نمـوده و
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نین آوردهاند« :يحذرهأصحابههوسائرهأمتههمنهسمءهصنیعهاْلممهقبلهمهالذينهصلماهِاهقبلمره
ً
أنبیائهمَهواتخذوَاهقبةهومسجدا».
ه
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تحریا کتا صحیح بخاری
ابنحجر عسقالنی در فتح الراري در شر صحیح الرخاري در بارۀ پیمانۀ آبخوری رسول
الله مطالبی را بیان کرده است کـه از اهمیـتدادن مسـلمانان بـه آن پیمانـه جهـت
 .1بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح الرخاري ،ج ،1ص.1633 ،6761
 .2ابنرجب دمشقی ،زینالدین ،فتح الراري في شرح صحیح الرخاري ،ج ،2ص.441

تبرک حکایت دارد .از جمله میگوید:

وذکرهالقرطباهِاهمختصرهالبخلاريهأنلههرأیهِلاهبعلضهالنسلاهالقديملةهملنه
صحیحهالبخاريهقالهأبمهعبداللههالبخاريهرأيتهَذاهالقد هبالبصرَهوشربتهمنهه
1
وکانهإشتریهمنهمیراثهالن رهبنهأن هبثمانمائةهألف؛
قرطبی در ملتصر بلاری میگوید« :در برخی نسلههای قدیمی صحی بلـاری
دیدم که ابوعبدالله بلاری گفته است که مـن آن پیمانـه را در بصـره دیـدم و از آن
آب نوشیدم و آن ،از میرا نضر بن انس با هشتصد هزار درهم خریده شده بود».

این در حالی است که نسلههای موجود از کتاب صحیح بخاری فاقد این جمله است
و بهنظر میرسد دستهای مرموزی به تحریف این سلن بلاری پرداختهاند کـه بـرخالف
سیرۀ همۀ مسلمانان ،تبـرکجسـتن بـه آثـار بزرگـان را کـاری بـدعتآلـود و حـرام معرفـی
میکنند.
تحریا حدیث روضه
از جمله روایا مشهور نبوی ،حـدیثی اسـت کـه در آن ،رسـول خـدا بـه معرفـی
محدودۀ روضۀ شریفه در مسجدالنبی پرداختهاند و فرمودند« :ماهبینهقبريهومنبريه

روضةهمنهرياضهالجنة؛ بین قبر و منبر من ،باغی از باغهای بهشت است».

2

وهابیان بر انکار این روایت اصرار دارند و حدیث را بـهصـور «ملاهبلینهبیتلاهومنبلريه

روضةهمنهرياضهالجنة» نقل کردهاند و بر آن اصرار میورزند؛ تـا جـایی کـه بـر دیـوارههـا و
کتیبههای اطراف ضـری مطهـر رسـول اکـرم در مسـجدالنبی ،حـدیث را بـه
همین صور ثبت نمودهاند.
با مراجعه به اپهای کنونی صحیح بخراری و صرحیح مسرلم ،حـدیث را بـه همـین
صورتی که وهابیت نقل کردهاند ،مییابیم؛ 3ولی ااهرا حقیقت غیر از این است .بر اساس
 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الراري شرح صحیح الرخاري ،ج ،10ص.100
 .2ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند أح د بن حنرل ،ج ،3ص.11628 ،64
 .3بلاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح ال ختصر (صحیح الرخاري) ،ج ،1ص6672 ،733؛ نیشابوری ،مسـلم بـن
حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص.6735 ،6565

وهابیت و تحریف متون دینی

شهاد برخی از دانشمندان اهلسـنت ،روایـت مزبـور بـه همـان صـور صـحی آن ،در

117

صحیحین ذکر شده بود و این روایت در نسلههای کنونی تحریف شده اسـت .دلیـل ایـن
تحریف نیز روشن است؛ را که برخالف سایر مسلمانان ،وهابیـان هـیچ ارزش و قداسـتی
برای قبور بزرگان حتی پیامبر اسالم قائل نیستند.
محییالدین نووی (م 737ق) که از شارحان صحیح مسلم است ،در کتاب ال ج و ؛
شرح ال هبب میگوید:

وعنههقال هقالهرسملهالله ه«ماهبینهقبريهومنبريهروضةهمنهرياضهالجنةه
1

ومنبريهعلیهحمضا»هرواُهالبخاريهومسلم؛
پیامبر فرمودند« :بین قبر و منبر من باغی از باغهای بهشت است و منبر مـن
بر حو کوثر است» .بلاری و مسلم این حدیث را روایت نمودند.

وی همچنین در کتاب األاکار ،در مبحث آداب زیار قبـر پیـامبر اکـرم نـین
میگوید:

ِیتمسْهبههِاهحقهنفسهَهويتشفعهبههإلیهربلههسلبحانههوتعلالیه[]...هويصللیه
علیهرسملهاللههويكثرهمنهکْهذلكَهثلمهيلأتاهالروضلةهبلینهالقبلرهوالمنبلره

اهَريلرَه
ِیكثرهمنهالدعاءهِیهاهِقدهرويناهِاهصحیحاهالبخاريهومسلمهعنهأبل ه
2
عنهرسملهالله هقال هماهبینهقبريهومنبريهروضةهمنهرياضهالجنة؛

نووی صراحت دارد که این روایت با لفظ «قبريهومنبري» در صحیح بخاری و صرحیح
مسلم ذکر شده بود.
حافظ مزی (م 318ق) نیز در تحفة األشراف ب عرفة األطراف ابتدا با حروف اختصاری
«خ» و «م» اشاره میکند که این حدیث را بلاری و مسلم روایت کردهاند ،سپس به معرفی
ابوابی میپردازد که این حدیث در آنها آمده است .متن ایشان نین است[« :خه ]هحلديث ه
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ماهبینهقبريهومنبريهروضةهمنهرياضهالجنةه(الحديث)».
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3

ابنحجر عسقالنی (م 258ق) در النکرت الظرراف کـه تعلیقـهای بـر تحفرة األشرراف
ب عرفة األطراف است 4،بدون رد سلن حافظ مزی به شر آن میپردازد 72228« :ه[خه ]ه
 .1نووی ،یحیی بن شرف ،ال ج و ؛ شرح ال هبب ،ج ،2ص.855
 .2نووی ،یحیی بن شرف ،األاکار ،ص.677
 .3مزی ،یوسف بن عبدالرحمن ،تحفة األشراف ب عرفة األطراف ،ج ،3ص.12267 ،787
 .4این تعلیقه همراه با اصل کتاب تحفة األشراف اپ شده است.

حديث هماهبینهقبريهومنبريهروضةهمنهرياضهالجنةه(الحديث)».
ابنملقن شافعی مصری (م 251ق) در کتاب الردر ال نیر في تخریج األحادیث و اآلثار
الواقعة في ال رح الکریر نیز به نقل حدیث از بلاری و به صحت روایت تصر ی کرده است
و میگوید« :شیلان [یعنـی بلـاری و مسـلم] آن را از ابـوهریره و دیگـران نقـل کردنـد و
همچنین نسایی آن را از حدیث امسلمه روایت نموده است».

1

سپس ابنملقن از کتاب ال ستخرج نوشتۀ ابوالقاسم بن منـده نقـل مـیکنـد کـه ایـن
حدیث را تعداد زیادی از صحابه مانند عایشه ،ابنعمر ،عبداللـه بـن ز یـد مزنـی ،ابوسـعید
خدری ،سهل بن سعد ،ابوبکر ،عمـر ،علـی بـن ابـیطالـب ،جـابر بـن عبداللـه ،سـعد بـن
ابیوقاص ،جبیر بن مطعم ،زبیر بن عوام ،ابوسعید زید بن ثابت (یا زید بن خارجه) ،ابوواقد
لیثی ،معاذ بن حار انصاری ،ابوحلیمه قاری ،انس بن مالـ
کردهاند.

و ابـومعلی انصـاری روایـت

2

همچنین شوکانی (م 6855ق) میگوید« :قائالن به افضلیت مدینه ،به دالیلی استناد
کردند که بلاری و دیگران نقل کردهاند؛ از جمله روایت "ماهبینهقبری.»"...

3

پس روشن شد که به شهاد جمع زیادی از علمای اهلتسنن ،روایـت نبـوی بـا لفـظ
«قبريهومنبري» در صحیحین بلاری و مسلم وجود داشـته اسـت؛ ولـی همـانگونـه کـه
گذشت ،با کمال تعجب میبینیم که این روایت در صحیح بخاری و صحیح مسلم کنونی،
با الفاظ فوق وجود ندارد و بهجای واژۀ «قبري» ،واژۀ «بیتا» آمده است.
نکتۀ شگفت و بسیار جالب ،عنوان بابی است که بلاری و مسـلم ایـن روایـت را در آن
باب آوردهاند .نام باب حدیث در صحیح بخاری «بابهِ ْهماهبینهالقبرهوالمنبر» 4و نام باب

حدیث در صحیح مسلم «ماهبینهالقبرهوالمنبرهروضةهمنهرياضهالجنة» است 9.روشن اسـت

 .2همان.86 ،
 .3شوکانی ،محمد بن علی ،نیل األوطار ،ج ،5ص.33
 .4بلاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح ال ختصر (صحیح الرخاري) ،ج ،6ص.733
 .9نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص.6565

وهابیت و تحریف متون دینی

 .1ابنملقن ،عمر بن علی ،الردر ال نیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في ال رح الکریر ،ج ،2ص.858
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که بلاری و مسلم نام ابواب کتاب خود را بر اساس متن احادیث انتلاب میکردنـد؛ پـس
را در نام باب ،واژۀ «قبري» و در خود حدیث ،واژۀ «بیتا» آمده است؟!
تحریا کتا إظهار الح
یکی از علمای اهلسـنت بـه نـام شـیخ رحمـتاللـه بـن خلیـل الـرحمن عثمـانی هنـدی
الکیرانوی ،مدرس مسجدالحرام و مؤسس مدرسۀ صـولتیۀ مکـۀ مکرمـه (م 6752ق) ،در
کتاب إظهار الحق نگاه منصفانهای به دیدگاه شیعه در موضوع تحریف قرآن کریم داشـته
است و ضمن نقل اقوال علمای بزر شـیعه ماننـد شـیخ صـدوق 1،سـید مرتضـی ،شـیخ
طبرسی (صاحب مج ع الریان) ،شیخ حر عاملی و قاضی نورالله شوشتری که به دفـاع از
اصالت قرآن و عدمتحریف آن پرداخته بودند ،میگوید:

ً
وأماهالجمابهعنههتحقیقلاهِلألنهالقلرآنهالمجیلدهعنلدهجمهلمرهعلملاءهالشلیعةه
اْلمامیةهاْلثنیهعشريةهمحفمظهعنهالتغیرهوالتبديَْهوملنهقلالهملنهمهبمقلم ه
2
النقصانهِیههِقملههمردودهویرهمقبملهعندَم؛
جواب تحقیقی از این ادعاها این اسـت کـه قـرآن مجیـد نـزد تمـام علمـای شـیعۀ
دوازدهامامی ،محفوظ از تغییر و بدون تبدیل و تحریف است و هر کسی از آنان کـه
بگوید در قرآن نقصی صور گرفته است ،نزد علمای شیعه مردود و غیرقابـلقبول
است.

این مطالب در صفحا  172تا  115کتاب مزبور کـه بـهاهتمـام عبداللـه بـن ابـراهیم
انصاری ،در «دار إحیاء الترا » در شهر دوحۀ قطر اپ شده است ،وجود دارد .این کتاب
بعدها بـا تحقیـق دکتـر محمـد احمـد محمـد عبـدالقادر خلیـل ملکـاوی ،اسـتاد دانشـگاه

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

مل سـعود شـهر ریـا
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و در انتشـارا ریاسـت عمـومی شـورای افتـا و دعـو و ارشـاد

 .1بهعنوان مثال ایشان از شیخ صدوق اینگونه نقل میکند که« :قال الشیخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بابویه الذي
هو من أعظم علماء اإلمامیة اإل ثنی عشریة في رسالته اإلعتقادیة" :اعتقادنا في القرآن أن القرآن الـذي أنـزل اللـه تعـالی علـی
نبیه هو ما بین الدفتین وهو ما في أیدي الناس لیس بأکثر من ذلك ومبل سورة عند الناس مائة وأربع عشرة سورة وعنـدنا
الضحی وألم نشر سورة واحدة وإلیالف وألم تر کیف سورة واحدة ومن نسب إلینا أنا نقول أنـه أکثـر مـن ذلـك ،فهـو کـاذب"».
(هندی الکیروانی ،رحمتالله بن خلیل الرحمن ،إظهار الحق ،ص .)172که این مطالب ،هرگونه ادعای تحریف از سوی شـیخ
صدوق  را قاطعانه رد میکند.
 .2هندی الکیروانی ،رحمتالله بن خلیل الرحمن ،إظهار الحق ،ص.172

عربستان منتشر شد .از آنجا که وهابیت ،شیعه را متهم کرده و بهدروغ ،آنان را به تحر یـف
قرآن کریم قائل دانسته است و سعی وافر دارد تا اهلسنت را در همین توهم نگه دارد ،در
کمال بیانصافی حدود دو صفحه از کتـاب مزبـور کـه بـه دیـدگاههای دانشـمندان شـیعه
دربارۀ عدمتحریف قرآن و دفاع مؤلف از عقیدۀ شیعه مربوط بوده است ،از جمله متن فوق
را ،کامال تحریف و حذف نمودند.
تحریا در تفسیر آلوسی
شیخ محمود آلوسی (م 6835ق) از دانشمندان و مفسران قرنهای اخیر اهلسنت اسـت
و تفسیر قرآن وی با نام روح ال عاني في تفسیر القرآن العظیم والسررع ال ثراني ،از جایگـاه
ویژهای در بین دانشمندان برخوردار است .او علیرغم ملالفت جدی بـا عقایـد شـیعه ،در
برخی موارد دیدگاههای منصفانهای دارد که با اندیشـۀ شـیعی موافـق اسـت؛ ماننـد اینکـه
برخالف سایر اهلسنت ،بعد از بحـثهـای زیـاد و رد دلیـل قـائالن بـه افضـلیت عایشـه،
حضر زهرا را برتر و باالتر از همۀ همسران پیامبر و سایر زنان مسلمان دانسته
است و میگوید:

والذيهأمیْهإلیههأنهِاطمةهالبتملهأِ ْهالنساءهالمتقلدما هوالمتلأخرا هملنه
1
حیثهأنهاهب عةهرسملهاللههبْهومنهحیثیا هأخرهأي ا؛
دیدگاهی که من بدان تمایل دارم این است که فاطمۀ بتول ،برترین زنان قبل و بعد
از خود است؛ را که او پارهای از وجود رسول خدا است و نیز بهخـاطر جهـا
دیگر.

سپس با فاصلهای میگوید:

 .1آلوسی ،محمود بن عبدالله ،روح ال عاني ،ج ،8ص.613
 .2همان.

وهابیت و تحریف متون دینی

الذيهيدورهِاهخلديهأنهأِ ْهالنساءهِاطمة.هثمهأمهاَهثمهعائشلة.هبلْهللمهقلاله
2
قائْهأ ّنهسائرهبنا هالنباهأِ ْهمنهعائشةهلهأریهعلیههبأسا؛
آنچه به ذهن من میآید این است که برترین زنان عـالم ،حضـر فاطمـه [،]
سپس مادرش حضر خدیجـه [ ]و سـپس عایشـه اسـت .حتـی اگـر کسـی،
دختران دیگر پیامبر را نیز برتر از عایشه بداند ،اشکالی در آن نمیبینم.
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به هر حال ،وجود برخی از این مطالب که بهخصوص برای وهابیت ناخوشایند بـهنظـر
میرسد ،باعث شد تا دست تحریف به تفسیر وی برسد و بلشهایی از آن را تغییر دهند.
محمد نوری دیرثوری از نویسندگان اهلسنت ،در همین ارتباط و نیـز دربـارۀ تحریـف
کتاب ال غني ابنقدامه مینویسد:
تحریف و حذف احادیث از کارهای دائمـی و همیشـگی وهابیـان اسـت .بـهعنـوان
نمونه ،نعمان آلوسی ،تفسیر پدرش شیخ محمود آلوسی را بـهنام روح ال عراني فري
تفسیر القرآن العظیم ،تحریف و [مطالبی را که به ضرر وهابیون بـود] حـذف کـرده
است .اگر این تحریف نبود ،تفسیر او نمونۀ تفاسیر محسوب میشـد .نمونـۀ دیگـر
اینکه در کتاب ال غني ابنقدامه ،بحث استغاثه را حذف کردند و سپس آن را ـاپ
کردند[ .زیرا استغاثه در نظر آنان ،شرک محسـوب مـیشـود] .آنهـا شـر صـحی
مسلم را نیز با حذف احادیث صفا  ،مجددا اپ کردند .این یزی است که ما از
خیانت علمی و کردار زشت آنها بـهدسـت آوردیـم و بـهزودی خداونـد متعـال کـه از
اقدام پلید آنان آگاه است ،آنان را محاسبه [و مجازا ] خواهد نمود؛ هر ند بر مـا
1
پوشیده باشد.

احمد خیری از نویسندگان اهلسنت نیـز ذیـل مقـاال کـوثری ،دربـارۀ نعمـان فرزنـد
آلوسی میگوید:

وَمهلی هبأمینهعلیهتفسیرهوالدَُهولمهقابلههأحدَمهبالنسخةهالمحفمهلةهالیلم ه
بمكتبةهراوبهپاشاهباسطنبملهوَاهالنسخةهالتلاهأَلداَاهإللیهالسللطانهعبلده
2
الحمیدهخانهلمجدهماهيطمئنهإلیه؛
وی برای تفسیر پدرش امانـتدار نبـود .اگـر کسـی نسـلۀ تصـحی شـدۀ وی را بـا
نسلهای مقایسه کند که مؤلف به سلطان عبدالحمیدخان هدیـه کـرده اسـت و در
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کتابلانۀ راغب پاشا در شهر استانبول نگهداری میشود ،به امانـتدار نبـودن ایـن
فرزند مطمئن میگردد.
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نتیجه
از تحقیق حاضر به این نتیجـه رسـیدیم کـه سـلفیه ،بهخصـوص وهابیـان معاصـر ،بـرای
 .1دیرثوری ،محمد نوری ،ردود علا شرهات السلفیة ،ص.813
 .2سبحانی ،جعفر ،نحو قرائة جدیدة للتاریخ  -ااهرة التحریف في الترا اإلسالمي ،ص.53

رسیدن به اهداف خود نهتنها دست به هر اقدامی حتی تحریف در اسناد تاریلی و گنجینۀ
آثار اسالمی میزنند ،بلکه آن را برای خود وایفه میدانند و آن را اصال امر دین قلمـداد
میکنند .آنها برای این هدف و بهدلیل تعصب شدید بر عقاید خود ،هر آنچـه ملـالف بـاور
آنها باشد ،مـورد تحریـف قـرار دادهانـد؛ اعـم از آنکـه بـا عقایـد سـایر فرقـههـای اسـالمی
هماهنگ بوده یا بهنوعی بر افضلیت تفکر شیعی داللت داشته باشد.
این امر نمونههای فراوانی دارد که در این مقاله ،تنها به برخی از آنها ماننـد تحریفهـای
آنان در حدیث ثقلین ،حدیث کساء ،حدیث غدیر ،حدیث روضه اشاره شده است.

وهابیت و تحریف متون دینی
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 .77نووی دمشقی ،یحیی بن شرف ،األذککار ،تحقیـق :محییالـدین متقـی ،دمشـق و بیـرو  :دار ابـن
کثیر ،اپ اول6153 ،ق.
 .71نووی دمشقی ،یحیی بن شرف ،المجموع؛ شرح المهذ  ،بیرو  :دار الفکر6333 ،م.
 .75نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،تحقیق :محمـد فـؤاد عبـدالباقی ،بیـرو  :دار إحیـاء
الترا العربي ،بیتا.
 .77هندی الکیرانوی ،رحمتالله بـن خلیـل الـرحمن ،إظهکار الحک  ،تحقیـق :عبداللـه بـن انصـاری،
دوحه :إحیاء الترا اإلسالمي ،بیتا.

سایتها
1. http://shamela.ws
2. http://wiki.ahlolbait.com
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3. https://ar.wikipedia.org
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پژژژژوهشنامژژژۀنقژژژدوهابیژژژت؛سژژژراجمنیژژژرسژژژالهفژژژتمشژژژما رۀ52بهژژژار 6931
صژژژفحات657-611:تژژژارریفر:ا ژژژت6932/83/98:تژژژژارریتأریژژژد 6931/65/55:


نقد مقالۀ «تبصیر المحاجج بالفرق بین رجال
الدولة اإلسالمیة والخوارج»
رضا احمدزاده

*

چکیده
با پژوهش در تاریخ اسالم و شناخت سیرۀ خوارج روشن میشود کـه آنـان دارای افکـاری
بسته و برداشتهایی غلط از اسالم و قـرآن و خالفـت الهـی بودنـد .جـدا شـدن از عمـوم
مسلمانان و قتل آنها ،دو وصف اساسی خوارج بوده است که داعش نیز در این دو وصـف،
با خوارج اشتراک دارد و هیچگـاه افتراقـا کـو کی کـه داعـش بـرای تبرئـۀ خـود اقامـه
میکند ،موجب تمایز بین دو گروه نمیشود .داعـش هماننـد خـوارج ،حـق را منحصـر بـه
خود میداند و ملالف خود را دشمن اسالم مینامد و شهر مسلمانان را به دارالکفر بـودن
حکم میدهد .در این نوشته با توجه به مقالۀ ترکـی بـن علـی کـه مبنـی بـر عـدمشـباهت
داعش و خوارج نگاشته شـده اسـت ،روشـن میشـود کـه اسـتداللهای ترکـی بـن علـی
سست و بیاساس است و داعش در اوصاف اصلی خود ،پیرو خوارج اولیه است.
کلیدواژهها :داعش ،خوارج ،تکفیر ،کشتار مسلمانان ،جدایی از مسلمانان.

* دانشپژوه مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت و مؤسسۀ کالم امام صادق.
Reza.00313@gmail.com

مقدمه
خوارج مسلمانانی تندرو بودند که در قرن نلست اسالم و پـس از جنـگ صـفین و قضـیۀ
حکمیت اهور کردند و بر امام علی خروج نمودند .این افراد که از اکثر مسلمانان جـدا
شده بودند ،گروهی را تشکیل دادند و نزد مسلمانان بهنام «خوارج» معروف شدند.
ویژگی بارز و اصلی آنها کشـتن مسـلمانان و مبـا دانسـتن خـون آنهـا ،جـدا شـدن از
مسلمانان و خروج از ضروریا دیـن بـوده اسـت .غـرور ،نـادانی ،سـطحینگـری ،ضـعف
ایمان ،تعصب و خشونت از شاخصههای بعدی این گروه است.

1

در قرن حاضر گروهی تروریستی و سلفی بهنام «داعش» اهور کرده است که اصـل و
ریشۀ آن از وهابیت سر شمه میگیرد و دست به جنایاتی میزند که شباهتهای فراوانـی
با جنایا خوارج صدر اسالم دارد .اساسا بهدلیل همـین جنایـا بـوده اسـت کـه علمـای
صدر اسالم آنها را بهعنوان خوار ج (خارجشده از دیـن) معرفـی کردنـد .ابوهمـام بکـر بـن
2

عبدالله اثری مقالـهای بـا نـام «تبصـیر المحـاجج بـالفرق بـین رجـال الدولـة اإلسـالمیة
3

واللوارج» نگاشته است که در اپ حاضر 88 ،صفحه و دو فصل (تفاو های اصـلی و
تفاو های فرعی) دارد و در پی اثبا این نظریه است که داعش پیرو همان خوارج صـدر
اسالم است .نگارش پیشرو نیز به همان سب

مقالۀ ابوهمام اثری و در نقـد آن نگاشـته

شده است.

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25
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 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الرراري شررح صرحیح الرخراري ،ج ،68ص827؛ بلـاری ،محمـد بـن اسـماعیل،
صحیح الرخاري ،ج ،3ص7375 ،67؛ نیشـابوری ،مسـلم بـن حجـاج ،صرحیح مسرلم ،ج ،8ص6577 ،317؛ ابنحنبـل،
احمد بن محمد ،مسند المام أح د بن حنرل.68227 ،
 .2نویسندۀ این مقاله ،ترکی بن علی معروف به ابوهمام اثری است که در سال 6321م ،در شهر محرق بحرین متولـد شـد .وی
علوم دینی را نزد عبدالله بن جبرین ،ابومحمد مقدسی و عمر حدوشی گذرانـد و در جـوانی پاسـخگـوی احکـام شـرعی در یـ
برنامۀ رادیویی شد .ابوهمام پیش از سال 8553م به عدن میرود و به القاعدۀ عربستان میپیوندد .او در سال 8567م بـه لیبـی
مسافر میکند و به زیرشاخۀ داعش در لیبی ملحق میشود .او همچنین در سال 8565م به سوریه میرود و در همان سـال،
مسئولیت شرعی داعش را عهدهدار و در مجلۀ «النباء» با اسم مستعار ابوهمام اثری مشغول بهکار میشـود؛ تـا اینکـه در سـال
8563م در حملۀ نیروهای امریکایی به شهرستان رقه در غرب سوریه کشته میشود .مؤلف ،سـیزده اثـر دارد کـه بـهجـز مقالـۀ
فوق ،از مهمترین آنها «شروط و موانع التکفیر» و «مد الیادی لبیعة البغدادي» است.
 .3نشر الغرباء لالعالم ،اپ اول6175 ،ق.

أم السنة نوشتۀ نجا طائی و خوارج األولا و اآلخرة نوشتۀ خالد محییالدین حلیبـی ،علیـه
وهابیت بودهاند و آنها را پیرو خوارج اولیه میدانستند؛ اما تنها نگاشتۀ بـه زبـان فارسـی در
مورد داعش ،کتابی با نام خوارج و داعش نوشتۀ علیاصـغر خنـدان اسـت کـه بـه بررسـی
تطبیقی بر مبنای اندیشههای استاد مطهری میپردازد؛ ولی هیچکدام از این مـوارد ،نـاار
به مقالۀ ترکی بن علی نبوده است .نوشتۀ حاضـر بـهطور خـاص در رد «تبصـیر المحـاجج
بالفرق بین رجال الدولة اإلسالمیة واللوارج» کار شده است که بهدلیل رویکرد غیرشـیعی
مقالۀ یادشده ،اثرگذاری بیشتری در جوامع اهلسنت خواهد داشت.
نگاشتۀ ابوهمام جدید است و درصدد پاسخ به ردیههای قبلی علیه داعش بوده است؛
اما نگاشتۀ پیشرو ،پاسلی به استداللهای جدید داعش است .ایـن مقالـه در پـی اثبـا
این است که مبانی ترکی بن علی بیاساس است و ضرور طلب میکند که نـین اثـری
نگاشته شود؛ زیرا ممکن است با پلش مقالۀ ابوهمام اثری ،نوشـتههـای قبلـی کـه علیـه
داعش نگاشته شدهاند ،بیاثر جلوه کنند و شائبۀ بیاساس بودن مطالب قبلی پیش بیاید؛
پس با پاسخ به مقالۀ ابوهمام ،این شائبه نیز از بین میرود.
جهت پاسخ به این مقاله ابتدا شاخصـه و معیارهـای تعریـف خـوارج بیـان میشـود تـا
مشلص شود که میتوان داعش را «خوارج» نامید یا خیر؟
خوارج
آن پرداخته شده است؛ بلکه این تفصیل دربارۀ صفا خوارج ،در مورد هیچ فرقۀ دیگـری
دیده نمیشود .این امر ،نشـان از هشـدار بـه امـت و دلسـوزی بـرای آنهاسـت؛ زیـرا خطـر
انحـراف فکـری و انحـراف روشــی در اسـتفاده از نصـوص ،بسـیار زیــاد اسـت؛ ولـی خطــر
بزر تر ،تطبیق این افکار بـر امـت اسـالمی اسـت .ایـن مشـکل وقتـی بـه فاجعـه تبـدیل
میشود که افراد زیادی بهعلت نوعی تعبد خـاص و شـعارهای زیبـایی کـه سـر میدهنـد،
بهسرعت فریب این انحرافـا را میخوردنـد و گروهـی دیگـر از مـردم هـم بـهامیـد اینکـه

نقد مقالۀ «تبصیر المحاجج بالفرق بین رجال الدولة اإلسالمیة والخوارج»

نصوص دینی ،معتبرترین معیار در تعریف خوارج است که در سنت نبوی بهتفصیل به بیان
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اعتقاد ،افکار و اعمال آنها صحی است ،از آنها تبعیت میکردند.
پیامبر اکرم فرمودند:

1

مسلمانان را میکشند و بتپرستان را رها میسازند.
در میان شما قومی اهور میکند که مردم از کثر عباد آنها تعجـب میکننـد و
2
آنان خودشان را از دیگر مسلمانان برتر میبیند.

نصوص شرعی ،صفا خوارج را تنها خروج بر امـام مسـلمان یـا تکفیـر مرتکـب گنـاه
کبیره ندانسته است ،بلکه بیشتر بر دو یز تأ کید شده است:
 .6کشتن مسلمانان و مبا دانستن خون آنها؛
 .8خروج از ضروریا احکام دین و جدا شدن از مسلمانان.
از روایا باال استفاده میشود که گروهی پس از رسول الله اهور میکند کـه از
اسالم خارج میشوند ،مسلمانان را میکشند ،شعارهای زیبا سـر میدهنـد؛ ولـی در فهـم
معنای آن جهل دارند و د ار اشتباه شدهاند .اینها از ویژگیهای خوارج صدر اسالم است.
در ادامه به پاسخ بلش اول از مقالۀ ابوهمام اثری میپردازیم کـه بـهادعـای خـود ،در
این بلش تفاو های اصلی داعش با خوارج را برشمرده است.
تفاوتهای اصلی داعش و خوارج از دیدگاه ابوهمام
مؤلــف در ایــن بلــش از مقالــۀ «تبصــیر المحــاجج بــالفرق بــین رجــال الدولــة اإلســالمیة
واللوارج» به تفاو های اصلی و کلیدی بـین داعـش و خـوارج اشـاره کـرده و در تـالش
است که نشان دهد بین داعش و خوارج ،افتراقـاتی اساسـی وجـود دارد .خـوارج و تکفیـر
مرتکب گناه کبیره ،تکفیر عموم مسلمانان ،خروج بر امـام مسـلمان سـه ادعـای ابوهمـام
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

اثری در مقالۀ خویش است.
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« .1یقتلون أهل اإلسالم ویدعون أهل الوثان»( .ابنحجر عسقالنی ،احمد بـن علـی ،فرتح الرراري شررح صرحیح الرخراري،
ج ،68ص827؛ نووی دمشقی ،یحیی بن شرف ،شرح النووي علا مسلم ،ج ،3ص.)671
ل
َّ
َّ
الدین مروق َّ
السهم مـن َّالرمیـة».
« .2إن فیکم قوما یعبدون ویدأبون ،حتی یعجب بهم َّالناس ،وتعجبهم نفوسهم ،یمرقون من
(ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند المام أح د بن حنرل.)68227 ،

ادعای اول :خوارج و تکفیر مرتکب گناه کبیره

ادعای اول ابوهمام برای جدا کردن داعش از خوارج این است که خوارج بـه تکفیـر مرتکـب
گناه کبیره معتقد هستند؛ ولی ما [داعشـیها] نـین اعتقـادی نـداریم .هـر بـیخـردی نیـز
میداند که داعش و پیروانش مرتکب گناه کبیره را تکفیر نمیکنند .آنان اعتقاد به خلـود ایـن
افراد در جهنم را نمیپذیرند و شـفاعت را در حـق آنهـا صـحی میداننـد؛ بلکـه تمـام جهـان
اسالم اقامۀ حد (مثال برای زانی) توسط داعش را با شـم خـود میبینـد .اگـر داعـش پیـرو
همان خوارج صدر اسالم بود ،خون زانی را حالل میدانست و دیگر اقامۀ حد معنا نداشت.

1

پاسخ

تکفیر مرتکب گناه کبیره ،حال غالب نزد خوارج بوده اسـت .نـزد آنهـا مـواردی نیـز یافـت
میشود که مرتکب گناه کبیره را تکفیر نکردهاند؛ مانند زنای محصنه که خـوارج ،مرتکـب
آن را تکفیر نمیکردند .ابنحجـر عسـقالنی میگویـد« :خـوارج رجـم زانـی محصـن را رد
2

میکنند» .همانگونه که خوارج مرتکب برخی گناهان کبیره را تکفیر میکردند و مرتکب
برخی دیگر را تکفیر نمیکردند ،داعش نیز در مـواردی مثـل زنـا تکفیـر نمیکنـد؛ ولـی در
مواردی مثل فرار از جنگ که گناهی کبیره محسوب میشود ،بـا تکفیـر پاسـخ میدهـد و
سربازان فراری از جنگ را تکفیر میکند و به اشکال گونـاگونی ماننـد پرتـاب از بلنـدی یـا
آتشزدن ،بهقتل میرساند.

3

4

«نجدا » که بهاتفاق همۀ علما از بزر ترین انشعابا خوارج بود و مرتکب گناه کبیره را
کافر نمیدانستند .ابوالحسن اشعری برای تبیین عقیدۀ خوارج مینویسد« :نجدا  ،یکـی
 .1اثری ،ابوهمام ،تبصیر المحاجج بالفرق بین رجال الدولة اإلسالمیة واللوارج ،ص.8
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الراري شرح صحیح الرخاري ،ج ،68ص.617
« .3جنایتی دیگر از داعش؛ اعدام  75نوجوان به جرم فرار از صحنه نبرد» ،سایت باشگاه خبرنگـاران جـوان 3 ،دی 6731ش،
آدرس:
http://www.yjc.ir/fa/news/5118365
 .4ن  :یعقوبی ،احمد بن اسحاق ،تاریخ الیعقوبي ،ج ،8ص872؛ ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل في التاریخ ،ج ،1ص.87
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گروهـی از خـوارج هسـتند کـه مرتکبـان گنـاه کبیـره را تکفیـر نمیکننـد؛ ماننـد فرقـۀ
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1

از فرقههای خوارج ،مرتکب گناه کبیره را کافر نمیداند» .در نتیجه ،داعـش نیـز هماننـد
خوارج ،برخی از مرتکبان گناه کبیره را تکفیر میکند و برخی دیگر را تکفیر نمیکند.
ادعای دوم :تکفیر عموم مسلمانان

ابوهمام اثری تفاو دوم داعش با خـوارج را تکفیـر عامـۀ مسـلمانان میدانـد کـه خـوارج
مرتکب آن شدهاند؛ ولی بهزعم او ،داعش هیچگاه نـین کـاری را انجـام نـداده اسـت .او
مینویسد:
ابوالحسن اشعری در مقراالت السرالمیین و اخرتالف ال صرلین مـیآورد« :فرقـۀ
ازارقه (یکی از فرقههای خوارج) معتقد بودند که هر کسـی کـه در دارالکفـر باشـد،
2
کافر است و باید علیه آنها خروج کـرد ».و از معتقـدا دیگـر آنهـا ایـن اسـت کـه
«زمــانی کــه امــام کــافر شــد ،عمــوم مــردم ــه غای ـب باشــند ــه حاضــر ،کــافر
3
میشوند».
اما بزرگان دولت اسالمی در عراق و شام بهشد منکر این امر هستند و در مقابـل
آن سکو نکردهاند و با آن مقابله میکنند .ابومحمد عدنانی ،شـیخ رسـمی دولـت
اسالمی (داعش) میگوید« :به داعش نسبت دادهاند که دولت اسالمی ،اصل در
مردم را کفر میداند .این نسبت صحی نیست و اعتقاد ما و منهج ما این است کـه
تمــام اهــلســنت در عــراق و شــام مســلمان هســتند و هــیچکــدام از آنهــا را تکفیــر
4
نمیکنیم؛ مگر اینکه ارتداد شلصی با ادلۀ شرعی قطعی ثابت شود».

پاسخ

هر فرقهای که مسـلمانان را بـه نـاحق تکفیـر کنـد و ریلـتن خـون آنهـا را حـالل بدانـد،
میتواند در زمرۀ خوارج قرار بگیرد .دیدگاه ند تن از علما برای اثبا این مـدعا در ادامـه
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ذکر میشود:
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قرطبی میگوید« :خوارج به آن دلیل خـوارج نامیـده شـدند کـه بـه تکفیـر مسـلمانانی
 .1اشعری ،علـی بـن اسـماعیل ،مقـاال اإلسـالمیین وإخـتالف المصـلین ،ج ،6ص27؛ بـهنقل از :اثـری ،ابوهمـام ،تبصـیر
المحاجج بالفرق بین رجال الدولة اإلسالمیة واللوارج ،ص.2
 .2همان ،ج ،6ص22؛ بهنقل از :همان.
 .3همان.
 .4اثری ،ابوهمام ،ترصیر ال حاجج بالفرق بین رجال الدولة السالمیة والخوارج ،ص.2

حکم میدادند که در مقابل آنها قیـام میکردنـد .خـوارج معتقـد بودنـد کـه ریلـتن خـون
مسلمانان حالل است».

1

ابنتیمیه مینویسد:
بیشترین یزی که در دین و آیین خـوارج یافـت میشـود ،جـدا شـدن از جماعـت
2
مسلمانان و مبا دانستن خون و مال مسلمانان است.
آنها [خوارج] خون اهلقبله را بیشتر از خون کافران حالل میدانند؛ به این اعتقاد
که آنها مرتد شدهاند.

3

ابن عبدالبر میگوید« :خوارج قومی بودنـد کـه بـهوسـیلۀ تفسـیرهای باطـل از کتـاب
خداوند ،خون مسلمانان را مبا میدانستند و مرتکبان گناه کبیره را تکفیر میکردنـد و بـر
آنها شمشیر میکشیدند».

4

اما هر کسی که بدون تعصب به رفتار داعش نگاه کند ،مطابقت کامل داعش و خوارج
صدر اسالم را بهوضو میبیند.
از سلنان بزرگان اهلسنت روشن است که خوارج از مسلمانان جدا شـدند ،در مقابـل
مسلمانان قیام کردند و خون و مال آنها را مبا میدانستند .داعـش نیـز از ایـن امـر مبـرا
نیست و همانگونه که در کشورهای اسالمی آهنگ جدایی سر میدهـد ،از تکفیـر کسـی
که مقابل آنها باشد نیز کوتاهی نمیکند.
برای نمونه میتـوان بـه کتـاب دالیرل و بینرات برر کفرر اعضرای در الفررات ،نوشـتۀ
افراد و گروههای معار

با خود را از اسالم خارج میدانند و تکفیر میکنند .در اینجـا بـه

ند نمونه اشاره میکنیم:
یکی از کفریا بزر و ارتداد واض گروههای معار سوری ،شرکت در عملیـا
9
«درع الفــرا » اســت .ایــن عملی ـا بــا همکــاری ،پشــتیبانی ،تعــاون و تنســیق
 .1قرطبی ،احمد بن عمر ،ال فهم ،ج ،3ص.21
 .2ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مج و الفتاوی ،ج ،67ص.853
 .3همان ،ج ،82ص.133
 .4ابن عبدالبر ،یوسف بن عبدالله ،الستبکار ،ج ،8ص.133
 .9بهمعنای سپر فرا « .درع الفرا » نام عملیاتی است که کشور ترکیه با همکاری امریکا و برخی گروههای مسل سوری ،در
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ابوالحسن ترکی و ابوالبراء کردی ،در سایت داعش با نام «مکتبة الموحدین» اشاره کرد که
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حکومت ترکیه و با هماهنگی با هواپیماهای صـلیبی صـور میگیـرد .ایـن عمـل
1
کفر و ارتداد و خروج از ملت اسالم است.

نویسندگان این کتاب در ادامه نیز ،هار گروه صحوا شام ،جبهةالنصره ،جیشالفت
و جبهۀ جوالنی را کافر میخوانند.
و در جای دیگری از همین کتاب میگویند:
برای همگان آشکار شد که جماعتهای شرکتکننده در عملیـا «درع الفـرا »
د ار نواقضی از نواقض اسالم شدهاند که بارزترین آنها عبار است از .6 :کمـ
به امریکا و ترکیه علیه مسلمانان [داعش]؛  .8تغییر حکم الله به حکم غیرالله.

2

آنها در ادامه جمالتی از اسامه بنالدن ،ابوقتاده فلسطینی و ابومحمد مقدسـی کـه از
هرههای شناختهشده هستند ،نقل میکند و با استناد به سلنان آنها شرکتکنندگان در
داعش را بهصراحت تکفیر میکند.

عملیا درع الفرا و گروههای معار

داعش ملالفان خود را دشمن میداند و آنان را تکفیر میکند؛ ولو اینکه تا مدتی قبـل
با هم همکاری میکردند .درحالیکه بین افراد همین گروههای معار

نیز احتمال جهل

یا تأویل وجود دارد؛ ولی داعش حکم تکفیر معین نسبت به همۀ آنها جاری میکند.
یکی دیگر از افکار داعش که از اعتقادا یقینی و قطعی نزد داعش است ،مقدمکردن
قتل اهلقبله بر دشمنان قسمخوردۀ اسالم است .این مورد در بیشتر کتابهای داعش با
عبار «قتالهالعدوهالقريبَهأولیهمنهقتالهالعدوهالبعید» یا عبار «قتالهالكاِرهالمرتدَهأوللیه

منهقتالهالكاِرهاْلصلا» یافت میشود.

3

این در باب عقاید بود؛ ولی در افعال ،بهترین شاهد بر شوق داشتن برای ریلتن خون
مسلمانان ،حوادثی است کـه در کشـورهای اسـالمی ماننـد عـراق و سـوریه رخ میدهـد؛
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

انتحارهایی که بین مردم بـیگنـاه ،زنـان و کودکـان صـور میدهنـد یـا نمـازگزاران را در
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مسجد به خاک و خون میکشند.


تاریخ  81آگوست 8567م ،علیه داعش در شمال سوریه آغاز کرد.
 .1ترکی ،ابوالحسن و ابوالبراء کردی ،دالیل و بینات بر کفر اعضای در الفرات ،ص.7
 .2همان ،ص.85
 .3سباعی ،هانی ،عدو القریب ،ص1؛ فرج ،محمد عبدالسالم ،الجهاد؛ الفریضة الغادرة ،ص.61

ادعای سوم :خروج بر امام مسلمان

ابوهمام اثری دلیل سوم خود را برای تفاو گذاشتن بین داعش و خوارج این میداند کـه
خوارج در مقابل امام مسلمانان خروج کردند؛ ولـی دولـت اسـالمی مرتکـب نـین عملـی
نشده است.
مؤلف مقاله ادامه میدهد که شهرستانی در کتاب ال لل و النحل آورده است« :خوارج
معتقد بودند در صورتی که امام مسلمانان ملالف سنت عمل کند ،خـروج علیـه او واجـب
اســت» 1.همچنــین ابوالحســن اشــعری در مقرراالت السررالمیین وإخررتالف ال صررلین
مینویسد« :خوارج اعتقاد داشتند که خروج بر سلطان ستمگر جایز است» 2.این در حـالی
است که دولت اسالمی عراق و شام نین اعتقـادی نـدارد؛ بلکـه داعـش علیـه حاکمـان
طاغو خروج و قیام میکند؛ مانند نوری مالکی شیعی در عراق و بشـار اسـد نصـیری در
سوریه.

3

پاسخ

پاسخ به این ادعا در سه محور مطر میشود:
الف .ابوهمام باید در مقالۀ خود اثبا میکرد که بهعنوان مثال را آقای نوری مالکی
شیعی طاغو است؛ و اینکه هر حاکم شیعهای را طاغو بلـوانیم ،خـود ادعـای بـدون
دلیل است.
خروج بر حاکم را بهشد نهی میکنند .در اینجا به ند دیدگاه از بزرگان اهلسنت اشـاره
میکنیم:
 .6مقدسی پس از اینکه نظر خـود را در کتـاب اآلداب ال ررعیة مطـر میکنـد ،نظـر
احمد بن حنبل را نقل کرده است:
احمد بن حنبل گفت« :شما قلبا میتوانید حاکم جائر را انکار کنید؛ ولـی دسـت از
 .1شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،ال لل و النحل ،ص.51
 .2اشعری ،علی ابن اسماعیل ،مقاالت السالمیین وإختالف ال صلین ،ج ،6ص.657
 .3اثری ،ابوهمام ،ترصیر ال حاجج بالفرق بین رجال الدولة السالمیة والخوارج ،ص.8
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ب .اگرهم بتوان حاکم عراق و سوریه را حاکم فاسق و فاجر معرفـی کـرد ،اهـلسـنت
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اطاعت او برندارید ،در بین مسلمانان تفرقـه نیاندازیـد و خـون خـود و مسـلمانان را
نریزید» .همچنین مروذی نیز میگوید« :از احمد بـن حنبـل شـنیدم کـه بـه حفـظ
1
جان دستور میداد و از خروج ،بهشد نهی میکرد».

ل
ل
 .8محییالدین نووی در شر خود بر صرحیح مسرلم ،پـس از نقـل روایـت «أ ّن لهر ُسلمله
لل ل ل ً ل
ل ً لل ل
اللههبعثهجیش ل
هعلیهمهر ُجالهِأوق لد لهن ًارا» مینویسد« :خروج بر حاکمـان بـه اجمـاع
اهوأ ّم لر

مسلمانان حرام است؛ اگر ه فاسق و فاجر باشند».

2

 .7ابوالولید باجی در کتاب النصیحة الولدیة ،خطاب به فرزندان خود نین میگوید:
ِالتزاماهالطاعةهومالزمةهالجماعةهِإنهالسلطانهالجائرهالظالمهارِقهبالنلاسهملنه
3
الفتنة؛
ای فرزندان من ،ملتزم به اطاعت از سلطان و جماعت باشید؛ زیرا سلطان االم بـا
مردم مداراتر از این است که فتنه شود.

تا اینجا دیدگاه تعدادی از علمای اهلسنت بیان شد و روشن گردید که از دیـدگاه آنهـا
خروج بر حاکم جایز نیست؛ هر ند االم و ستمگر باشد.
عالوه بر دیدگاه اهلسنت ،سلفیهای وهابی نیز کـه بـهنـوعی مرجـع فکـری داعـش
محسوب میشوند ،با خروج بر حاکم مسلمان موافق نیستند و از این کار منع میکنند.
ابنعثیمین در کتاب لقاو الراب ال فتروح ،خـروج بـر حـاکم جـائر را در صـور قـدر
برکناری و عدمترتب مفسده جایز میداند؛ ولی اگر مفسدۀ بزر تری در قیام حاصل شـود،
خروج بر حاکم را جایز نمیداند.

4

ج .اگر سلن ابوهمام اثری را بپذیریم که حاکم عراق و سوریه کافر و طاغو هستند،
بازهم بزرگانی از سلفیه ،خروج بر حاکم کافر را جایز نمیدانند .میتوان به سلن مقبل بن
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

هادی وادعی استناد کرد که در کتاب خود تحفة ال جیب علا أسئلة الحاضر والغریب ،در
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پاسخ به اینکه آیا خروج بر حاکم جایز است یا خیر ،نین پاسخ میدهد:
خروج بر حاکم ،فتنه قلمداد میشـود و موجـب ریلـتن خـونهـای زیـاد و در نتیجـه
 .1مقدسی ،محمد بن مفل  ،اآلداب ال رعیة وال نح ال رعیة ،ج ،1ص.156
 .2نووی دمشقی ،یحیی بن شرف ،شرح النووي علا مسلم ،ج ،12ص.225
 .3باجی ،سلیمان بن خلف ،النصیحة الولدیة ،ج ،6ص.76
 .4ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،لقاو الراب ال فتوح ،ج ،91ص ،15سؤال .1222

باعث ضعف مسلمانان میشـود؛ حتـی اگـر حـاکم کـافر باشـد .تـاریخ اهـلسـنت از
گذشته تاکنون نشان میدهد که هیچی از علما خروج بر حاکم را جایز نمیدانستند
و در این زمان نیز خروج بر حاکم کافر را با شـرایط ویـژهای جـایز میداننـد .پـس اگـر
جاهل هستند باید یاد بگیرند وگرنه به منکری مبتال میشوند که از حکومـت کـافر بـر
1
مسلمانان بدتر است و نباید موجب ریلتن خون مسلمانان شود.

حاصل این عبار این است که نه بـر مبنـای اهـلسـنت و نـه حتـی بـر مبنـای خـود
سلفیها خروج بر حاکم مسلمان جایز نیست؛ بلکه وادعـی خـروج بـر حـاکم کـافر را فتنـه
میداند .در نتیجه ،بر اساس سلنان علمای اهلسنت و بزرگان سلفی ،خـروج بـر حـاکم
اگر مفسدۀ بزر تری در پی داشته باشد و باعث فتنه شود ،جایز نیست؛ ولی عمل داعش
علیه نوری مالکی در عراق و علیه بشار اسد در سـوریه ،یکـی از مصـادیق همـین مفسـده
است که خون بسیاری از مسلمانان بیگناه در این دو کشور را پایمال کردند و خرابـیهـا و
ویرانیهای فراوانی برجا گذاشتند.
تفاوتهای فرعی داعش و خوارج از دیدگاه ابوهمام
ابوهمام پس از آنکه بهادعای خود ،تفاو های اصلی داعش و خوارج را بیان کرد ،به ذکر
تفاو های داعش و خوارج در فروعا میپردازد .وی برای نشاندادن وجود تفـاو بـین
داعش و خوراج ،به مواردی همچون جهل خوارج در اصول و فروع دین ،و تراشیدن کامل
سر استناد کرده است .در ادامه به دو مورد از مهمترین ادعاهای ابوهمام اشاره میکنیم و
ادعای اول :جهل در اصول و فروع دین

ابوهمام در این ادعا جهل به اصول و فـروع دیـن را یکـی از تفاو هـای داعـش و خـوارج
میداند .او ادعا میکند که داعش ،عالم به اصول و فروع دین است و برای مطلـب خـود،
در ابتدا صفا خوارج را مینویسد:
در کتاب صحیح مسلم روایت شده است کـه علـی بـن ابـیطالـب [ ]از رسـول
 .1وادعی ،مقبل بن هادی ،تحفة ال جیب علا أسئلة الحاضر والغریب ،ص 227و .228
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به نقد آنها میپردازیم:
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خدا نقل میکنند« :در آخرالزمان گروهی اهـور خواهـد کـرد کـه نوجوانـان و
بالغــانی بیخردنــد کــه بهتــرین ســلنان را بــر زبــان میآورنــد؛ ولــی ایمانشــان از
1
حنجرههایشان فراتر نمیرود».
نووی مینویسد« :قرآن را تالو میکردند؛ ولی از حنجرههایشان تجاوز نمیکرد؛
یعنی در آن تفقه نمیکردند و از تالو آن بهرهای نمیبردند و یزی جز تالو بـا
2
دهان ،حنجره و حلق نصیب آنها نمیشد».

ابنتیمیه میگویـد« :در نشـانۀ جهـل و نـادانی خـوارج همـین بـس کـه هماننـد بقیـۀ
فرقههای ضاله ،تألیفاتی ندارند».

3

ابوهمام در ادامه بیان میدارد که این جمـال  ،نشـاندهنـدۀ شـأن و جایگـاه خـوارج
است؛ ولی شأن دولت اسالمی و افرادش برعکس این است .ه کسی کتابهـای سـلفیه
را وارد عراق کرد؟ ه کسی عقود شرعی را در شـام گسـترش داد؟ آیـا کسـی دیگـری جـز
دولت اسالمی بـوده اسـت؟ «هیئـت أعالمیـه» کـه تـابع دولـت اسـالمی اسـت بـه کـالم
ابــنتیمیــه عمــل کــرده اســت و میگویــد کــه قــوام دیــن بــه کتــاب هــدایتگــر و شمشــیر
لل

ل
یهب لر ِّب لك لهَ ِاد ًي لاهو لن ِص ًیرا.
نصر کننده است؛ وکف ِ

4

پاسخ

قتل نماینده و فرستاده در زمان پیش از اسالم مورد مذمت بود و اسالم نیـز بـر مـذمت آن
تأیید کرده است .در کتاب مسند المام أح د بن حنرل و کتاب سرنن أبري داود نقـل شـده
است که وقتی دو فرستادۀ مسیلمۀ کذاب ،نامۀ مسیلمه را نزد پیامبر اسالم آوردنـد،
رسول الله پس از خواندن نامه رو بـه دو فرسـتاده کردنـد و فرمودنـد« :عقیـدۀ شـما
یست؟» آن دو پاسخ دادند« :همان نظر مسیلمه است» .پیامبر فرمودند« :به خدا
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قسم ،اگر از کشتن فرستادۀ دشمن منـع نشـده بـودم ،گـردن هـر دوی شـما را مـیزدم».
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 .1نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم ،ج ،8ص6577 ،317؛ بهنقل از :اثری ،ابوهمام ،ترصیر ال حاجج بالفرق بین
رجال الدولة السالمیة والخوارج ،ص.68
 .2نووی دمشقی ،یحیی بن شرف ،شرح النووي علا مسلم ،ج ،3ص881؛ بهنقل از :همان.
 .3ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مج و الفتاوی ،ج ،67ص12؛ بهنقل از :همان.
 .4سوره فرقان ،آیه .76

ابوداود تصری دارد که البانی این روایت را صحی میداند.

1

هنگامی که خوارج عبدالله بن خباب و همسر حاملهاش را سر بریدند و سه زن دیگر از
2

قبیلۀ «طی» را بهقتل رساندند ،خبر به امام علیرسید .ایشان برای تحقیق از صـحت
و سقم اخبار مزبور و وضعیت خوارج ،فرستادۀ ملصوصی بـهنـام حـار را بـهسـوی آنـان
گســیل داشــتند .بــرخالف انتظــار و بــرخالف آداب اســالمی و انســانی ،کــه نماینــدگان از
3

مصونیت برخوردارند ،خوارج سفیر حضر را نیز بهشهاد رساندند .دولـت اسـالمی نیـز
که خود را عالم به اصول و فروع دین میداند ،با کشـتن سـفیران صـل بـه خداونـد تقـرب
میجویند؛ حتی اگر آنان از اهلقبله باشند .مانند جالل بـایری ،رئـیس هیئـت شـرعی در
ساحل سور یه که سفیر صل بین داعش و گروه «کتائب الهجرة إلی الله» بود که داعش او
را بهقتل رساند.

4

اگر داعش جهل نداشته است ،یعنی با علم به حرمت کشتن فرستادۀ دشـمن ،دسـت
به نین جنایتی زده است و ملالفت علنی با اسالم کرده است .حداقل بایـد پـذیرفت کـه
این ملالفت داعش با آموزههای اسالمی و حتی انسانی ،همانند رفتار خوارج ،از جهل به
اصول و فروع دین نشأ میگیرد .نکتۀ مهم اینکه بسیاری از افرادی که در شورای اصلی
هدایت داعش بودند و هستند ،از بعثیها و تحصیلکردههـای رشـتۀ فنـی و مهندسـی یـا
افراد تازهمسلمانی هستند که اطالع ندانی از مبانی اسالم ندارند.

https://justpaste.it/jalal2014

نقد مقالۀ «تبصیر المحاجج بالفرق بین رجال الدولة اإلسالمیة والخوارج»

 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند المام أح د بن حنررل65323 ،؛ سجسـتانی ،ابـوداود سـلیمان بـن اشـعث ،سرنن أبري
داود.8376 ،
 .2ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند المام أح د بن حنرل ،ج ،3ص158؛ ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل فري التراریخ ،ج،5
ص26؛ ج ،8ص17؛ خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،ج ،6ص.855
 .3ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل في التاریخ ،ج ،5ص28؛ ج ،8ص157؛ ابنقتیبه دینـوری ،عبداللـه بـن مسـلم ،المامرة و
السیاسة ،ج ،6ص.672
 .4مزمجر الشام« ،تفاصیل مقتل الشیخ جالل بـایرلي علـی یـد سـفا داعـش أبـو أیمـن العراقـي» ،سـایت تـوییتر 65 ،نـوامبر
8567م ،آدرس:
https://twitter.com/saleelalmajd6/status/39964242246314240?lang=ar
همچنین :احمد ،یوسف بن عبدالله« ،فتوی :في بیان قضیة مقتل جالل بایرلي» ،سایت  85 ،JustPasteژانویه  ،8561آدرس:
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ادعای دوم :خوارج سر خود را میتراشیدند

مؤلــف ادعــای دوم خــود را تفــاو در موهــای ســر میدانــد کــه خــوارج موهــای خــود را
میتراشیدند؛ ولی داعشیها به سنت عمل میکنند و موهای خود را بلند میگذارند .ترکی
بن علی برای اثبا کالم خود نین مـیآورد کـه ابوسـعید خـدری از پیـامبر روایـت
میکند:
پیــامبر فرمودنــد« :گروهــی از مــردم از مشــرقزمــین قیــام میکننــد؛ قــرآن
میخوانند؛ ولی از حلقشان فراتر نمیرود .از دین نان بهسرعت بیرون میروند که
تیر از شکار میگذرد .دیگر به دین باز نمیگردند؛ مگر اینکه تیر بـهجـای اول خـود
بازگردد» .سؤال شد« :قیافۀ آنها گونه است؟» پیامبر پاسخ دادند« :سرهای
1
خود را میتراشند».

ابنحجر عسقالنی میگوید« :خوارج سرهای خود را میتراشیدند .سلف موهای خـود
را بلند میگذاشتند؛ ولی خوارج عاد داشتند که سرهای خود را بهطور کامل بتراشـند».

2

ابوهمام اثری میگوید که بر هیچ کسی ملفی نیسـت کـه افـراد دولـت اسـالمی عـراق و
شام ،موهای بلند و پرپشت دارند.

3

پاسخ

اینکه موی تراشیده و موی بلند را نشانۀ افتراق و جـدایی داعـش و خـوارج بـدانیم ،نـوعی
جهالت است .تراشیدن سر با اینکه عالمت خوارج صدر اسالم بوده است ولی مقصود آنها
از تراشیدن سر ،نشانهای برای جدا بودن از بقیۀ مسلمانان بوده است.
قرطبی میگوید« :سیماَمهتحلیق؛ یعنی این را عالمت جدایی از زینت دنیـا قـرار داده
4

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

بودند و عالمتی که با آن شناخته شوند» .ابنتیمیه مینویسد« :این هـرۀ خـوارج اولیـه
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بوده است؛ ولی وصف الزم برای تمام خوارج نیست».

9

 .1اثری ،ابوهمام ،ترصیر ال حاجج بالفرق بین رجال الدولة السالمیة والخوارج ،ص.67
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الراري شرح صحیح الرخاري ،ج ،2ص.27
 .3اثری ،ابوهمام ،ترصیر ال حاجج بالفرق بین رجال الدولة السالمیة والخوارج ،ص.61
 .4قرطبی ،احمد بن عمر ،ال فهم ،ج ،7ص.661
 .9ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مج و الفتاوی ،ج ،82ص.133

این عمل آنها از عالقه به جدایی از عامۀ مسلمانان نشأ میگرفت و این خـود نشـانۀ
خروج بر جماعت است .پس تراشیدن یا نتراشیدن مو نمیتواند مالک باشد؛ بلکـه جـدایی
از مسلمانان است که مالک صدق خوارج یا عدمصدق آن است .در ی

زمان با تراشیدن

مو خود را از بقیه مسلمانان متمایز میکردند و امروز با ریشها و موهای بلند تمایز خـود را
نشان میدهند.
مواردی که ابوهمام متذکر نشده است
برای هر مسلمانی روشن است که خوارج مرتکب ملالفتهای بسیاری با اسـالم شـدند و
از سیره و روش نبوی انحراف پیدا کردند .داعش نیز از این قضیه مستثنا نیست و مؤلف به
برخی شباهتهای داعش و خوارج پاسلی نداده است؛ یا به این دلیل که این شباهتهـا
را ندیده است یا شاید پاسلی برای آنها نداشته است .ما در ادامه ،آنها را ذکر میکنیم:
 .6حکم شهر مسلمانان را همان حکم شهر کافران و مرتدان میدانند و هجر از آن
شهرها را نیز به مناطقی که تحتسیطره و نفوذ آنها باشد ،واجب میدانند.
1

 .8داعش هر کسی را ملالف خود بداند« ،صحوی» مینامد .داعش آنها را به خیانت
متهم میکند و از کارگزاران دشمن معرفی میکند.
 .7قتل کسی را که با روش آنها ملالفت کند یا دولت خودساختۀ آنهـا را قبـول نکنـد،
2

حالل میدانند .آنان در میان مسلمانان به غار  ،گروگانگیری ،شـکنجه و قتـل دسـت
انقالبی و مجاهدان را بهقتل میرسانند .فراخوان و اعالمیه برای جذب افراد در مقابلـه بـا
مبارزان و مجاهدان سوریه و عراق صادر میکنند و مسلمانان را بهواسطۀ اموری میکشند
که دین حتی کشتن دشمن را بهصرف ایـن امـور ،منـع میکنـد؛ هماننـد زنـدگی در کشـور
غیرمسلمان که داعش مسلمانان کشورهای غیراسالمی را «أعوان الظالم» میداند .تمـام
اینها شاهدی بر گفتۀ رسول الله است که در مورد گروهـی در آخرالزمـان فرمودنـد:
« .1صحویون» گروهی هستند که در مقابل حاکم و حکومت قیام میکنند.
ل
 .2بغدادی ،ابوعمر« ،قل إني علی بین ٍة من ر لبي» ،سایت نلبة العالم ،آدرس:

https://nokbah.com/~w3/?p=1264

نقد مقالۀ «تبصیر المحاجج بالفرق بین رجال الدولة اإلسالمیة والخوارج»

میزنند .بمبهای انتحاری خود را بهسوی مردم گسیل میدارند و فرمانـدهان گروههـای
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«اهلاسالم را میکشند و بتپرستان و مشرکان را به حال خود وا میگذارند».

1

 .1از جماعت خارج شدهاند و حق را در دیدگاه و روش خـود منحصـر میداننـد .آنـان در
نهایت ،ادعای خالفت نیز میکنند و بر همۀ مسلمانان واجب میدانند که با آنها بیعت کنند.
در پایان به پژوهشگران گرامی پیشنهاد میگردد که نوشتههای دیگر ترکی بن علـی را
که یکی از نویسندگان فعال و پرکار داعش است ،برای نقد انتلاب کنند و از این طریق به
شبها جدید داعش پاسخ دهند تا مانع نفوذ داعش در بین جوانان مسلمان گردند.
نتیجه
از روایا استفاده میشود که گروهی پس از رسول الله اهور میکنـد کـه از اسـالم
خارج میشوند ،مسلمانان را میکشند ،شعارهای زیبا سر میدهند؛ ولـی در فهـم معنـای
آن جهل دارند و د ار اشـتباه شـدهاند .اینهـا از ویژگیهـای خـوارج صـدر اسـالم اسـت و
میتوان هر گروهی که این اعمال را مرتکب میشود ،مصداق روایا نبوی دانست.
یکی از شباهتهای داعش و خوارج ،تکفیر به ناحق است و داعـش ،هـم در گفتـار و
هم در عمل این تشابه را ااهر کرده است .روایا زیـادی بـر حرمـت خـروج بـر حـاکم در
منابع اهلسنت وجود دارد؛ ولی داعش همانند خوارج به این سنت پایبند نبوده است و در
کشورهای اسالمی علیه حاکم قیام میکند و حتی از قتل فرستادۀ صل نیز ابایی ندارد.
از دیگر اشتراکا داعش و خوارج در شعاری اسـت کـه هـر دوی آنهـا سـر میدهنـد.
خوارج شعار «لهحكمهإلهلله» و داعشیها نیز شعار «منهلمهيحكمهبماهأنزلهاللهَهِهلمهکلاِر»
ســر میدهنــد و بــه همــین دلیــل ،مســلمانان را تکفیــر میکننــد و کشــورهای اســالمی را
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کشورهای جاهلی مینامند.
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در شباهت دو جریان ،وجود مشابهت در برخی اعتقادا اصلی کافی اسـت؛ بنـابراین
استدالل داعشیها به برخی تفاو های جزئی میان این دو گروه ،حاصل ندانی نداشـته
است و در اصل موضوع ،تفاوتی ایجاد نمیکند.
 .1بلاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح الرخاري ،ج ،1ص7711 ،673؛ نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صرحیح مسرلم ،ج،8
ص.6571 ،316

کتابنامه
.6
.8
.7
.1
.5
.7
.3
.2

قرآن کریم.
ابن عبدالبر ،یوسف بن عبداللـه ،اإلسکتذکار ،تحقیـق :سـالم عطـا و محمـد معـو  ،بیـرو  :دار
الکتب العلمیة ،اپ اول6186 ،ق.
ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل في التاریخ ،تحقیـق :ابوالفـداء عبداللـه قاضـی و محمـد یوسـف
الدقاق ،بیرو  :دار الکتب العلمیة ،اپ پنجم6175 ،ق.
ابنتیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،مجموع الفتاوی ،جمـع :عبـدالرحمن بـن قاسـم ،مدینـه :مجمـع
ملك فهد6167 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علـی ،فتح الباري شرح صحیح البخکاري ،بیـرو  :دار المعرفـة،
6733ق.
ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند اإلمام أحمکد بکن حنبکل ،تحقیـق :شـعیب الرنـؤوط ،بیجـا:
مؤسسة الرسالة ،اپ اول6186 ،ق.
ابنعثیمین ،محمد بن صال  ،لقاو البا المفتوح ،بیجا :بینا ،بیتا.
ابنقتیبه دینوری ،عبدالله بن مسلم ،اإلمامکة و السیاسکة ،تحقیـق :خلیـل منصـور ،بیـرو  :دار
الکتب العلمیة6162 ،ق.

وسننه وأیامه (صحیح البخاري  ،تحقیق :محمد زهیر الناصر ،مدینه :دار طوق النجـاة ،ـاپ
اول6188 ،ق.
 .67ترکی ،ابوالحسن و ابوالبراء کردی ،دالیل و بینات بر کفر اعضای درع الفرات ،سلسله مقاال
پژوهشی ،سایت مکتبة الموحدین ،آدرس:
سلســله-مقــاال -پژوهش ـی-حقیقــتhttps://tohidbooks.wordpress.com/2016/11/30/-
ملالفان-دول
 .61خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،تحقیق :دکتر بشار عواد معروف ،بیـرو  :دار الغـرب

نقد مقالۀ «تبصیر المحاجج بالفرق بین رجال الدولة اإلسالمیة والخوارج»

 .3اثری ،ابوهمام ،تبصیر المحاجج بالفرق بین رجکال الدولکة اإلسکالمیة والخکوارج ،بیجـا:
نشر الغرباء لالعالم ،اپ اول6175 ،ق.
 .65اشعری ،علی بن اسماعیل ،مقاالت اإلسالمیین وإختالف المصلین ،تصـحی  :هلمـو ریتـر،
آلمان (شهر فیسبادن) :دار فرانز شتایز ،اپ سوم6155،ق.
 .66باجی ،سلیمان بن خلف ،النصکیحة الولدیکة ،تحقیـق :ابـراهیم بـاجس عبدالمجیـد ،ریـا  :دار
الوطن ،اپ اول6163 ،ق.
 .68بلاری ،محمد بن اسماعیل ،الجکامع المسکند الصکحیح المختصکر مکن أمکور رسکول اللکه
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اإلسالمي ،اپ اول6188 ،ق.
 .65سباعی ،هانی ،عدوه القریب ،لندن :مرکز المقریزا للدراسا التاریلیة ،اپ اول6177 ،ق.
 .67سجستانی ،ابوداود سلیمان بن اشعث ،سنن أبي داود ،تحقیق :محمد محییالـدین عبدالحمیـد،
بیرو  :المکتبة العصریة ،بیتا.
 .63شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،مصر :مکتب االنجلو ،اپ اول ،بیتا.
 .62فرج ،محمد عبدالسالم ،الجهاد؛ الفریضة الغائبة ،مصر :بینا6326 ،م.
 .63قرطبی ،احمد بن عمر ،المفهم؛ لما أشکل من تلخیص کتا مسلم ،بیجـا :دار ابـن کثیـر و
دار الکلم الطیب ،اپ اول6163 ،ق.
 .85مقدسی ،محمد بن مفل  ،اآلدا الشرعیة والمنح المرعیة ،تحقیـق :شـعیب الرنـؤوط و عمـر
القیام ،بیرو  :مؤسسة الرسالة ،اپ دوم6163 ،ق.
 .86نووی دمشقی ،یحیی بن شرف ،المنهاج شرح صکحیح مسکلم بکن حجکاج (شکرح النکووي
علی مسلم  ،بیرو  :دار إحیاء الترا العربي ،اپ دوم6738 ،ق.
 .88نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول
الله (صحیح مسلم  ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،بیرو  :دار إحیاء الترا العربي ،بیتا.
 .87وادعی ،مقبل بن هـادی ،تحفة المجیب علکی اسکئلة الحاضکر والغریکب ،صـنعا :دار اآل ثـار،
بیتا.
 .81یعقوبی ،احمد بن اسحاق ،تاریخ الیعقوبي ،قم :دار الزهراء ،اپ اول6183 ،ق.

سایتها
1. http://www.yjc.ir/
2. https://justpaste.it/
3. https://nokbah.com

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

4. https://twitter.com/
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عالمان منتقد سلفیه

شهابالدین ابنحجر هیتمی
شهابالدین ابوعباس احمد بن محمد بن علـی بـن حجـر هیتمـی در رجـب سـال 353ق
به دنیا آمد .او پدرش را در کودکی از دست داد و تکفل علمی و عملـی او ،نـزد دو عـالم آن
زمان ،شمسالدین بن ابو الحمائل و شمسالدین الشناوی قرار گرفت 1.او  61سال داشت
که وارد دانشگاه الزهر مصر شد و نزد علمای آن زمـان مصـر قـرار گرفـت 2.از مهمتـرین
استادان وی میتوان به شهابالدین رملی شافعی و ابوالحسن بکری شافعی اشاره کرد.

3

وجهتسمیۀ وی به «هیتمی» به این خاطر است که او را به «محلۀ ابوالهیتم» ،واقـع در
غرب کشور مصر ،نسبت دادهاند؛ 4و شهر وی به «ابنحجر» از این باب است که یکی از
اجداد او ،اهل سکو بود و فقط در حد ضرور و حاجت صحبت میکرد؛ ازاینرو ،او را به
حجر و سنگ تشبیه کردند و او را «حجر» خواندند و بعدها به همین نام شهر یافت.

9

ابنحجر هیتمـی در سـال 315ق ،بـرای اقامـۀ فریضـۀ حـج وارد شـهر مقـدس مکـه
میشود .در آنجا به تألیف و تدریس و افتاء میپردازد و تا آخر عمـر خـویش ،در حـدود 77
سال در مکه مکرمه اقامت میگزیند.

6

 .1عیدروس ،محییالدین عبدالقادر ،النور السافر عن أخرار القرن العاشر ،ص.736
 .2همان ،ص.738
 .3همان.
 .4همان ،ص.735
 .9همان ،ص.737
 .6همان ،ص.737

رویکرد ابنحجر دربارۀ آرا و افکار ابنتیمیه
از میان عالمان منتقد ابنتیمیه ،میتوان شدیدترین رویکـرد بـر ضـد ابنتیمیـه را از سـوی
ابنحجر هیتمـی دانسـت 1.او در برخـی مـوارد کـه ابنتیمیـه در حـق رسـول اکـرم،
اهلبیت گرامی ایشان و اصـحاب نبـی اشـتباها فاحشـی داشـت ،دسـت بـه
انتقاد زده است.

2

ابنحجر هیتمی بر این باور است که ابنتیمیه فردی بود که خدایش او را به حال خود
وا نهــاده و او را گمــراه ،کــور ،گنــگ و ذلیــل ســاخته اســت 3.او ابنتیمیــه را شلصــی
بدعتگذار ،گمراهشده ،گمراهکننده ،جاهل و افراطی میدانست که بههیچوجه اقوال او از
وزان و جایگاه علمی برخوردار نیست 4.ابنحجر همواره پیروان فکری خود را از مطالعۀ آثار
ابنتیمیه و شاگردش ،ابنقیم جوزی ،برحذر میداشت.

9

ابنحجر در کتاب خود بـا نـام الفتراوی الحدیثیرة ،بـه یـازده مـورد از نقـض اجماعـا
ابنتیمیه در مسائل فقهی و به هارده مورد از باورهای اشتباه ابنتیمیـه در حـوزۀ مسـائل
اعتقادی اشاره میکند؛ که از جمله اعتقادا ابنتیمیه میتوان به جهتداشـتن خداونـد،
جواز انتقال و جسـمیت و قیـام حـواد بـرای ذا بـاری تعـالی ،و همچنـین نظـر خـاص
ابنتیمیه دربارۀ عصمت انبیا و اعتقاد نداشتن بـه جـاه و مقـامی بـرای حضـر نبـی
اکرم اشاره کرد.

6

ابنحجر هیتمی ،انکار جواز استغاثه و توسل بـه نبـی اکـرم را از جملـه خرافـا
ابنتیمیه میداند و قائل است که تا پیش از ابنتیمیه ،هیچیـ

از علمـای اسـالم دربـارۀ

جواز نین مسئلهای اختالف نداشـتند .بـهنظر ابنحجـر ،توسـل بـه نبـی اکـرم در
سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

تمامی حاال  ،ه پیش از خلقت ایشان باشد و ه پس از خلقـت ایشـان ،ـه توسـل بـه
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 .1نبهانی ،یوسف بن اسماعیل ،شواهد الحق في الستغاثة بسید الخلق ،ص.618
 .2همان.
 .3ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الفتاوی الحدیثیة ،ص.27
 .4همان ،ص.21
 .9همان ،ص.611
 .6همان ،ص.25

ایشان در دنیا صور پذیرد و ه در آخر  ،همگی جایز ،حسن و نیکو هستند و بلشی از
کتاب الجوهر ال نظم في زیارة القرر ال ریف النروي ال کرم را به بیان ادلۀ نین ادعـایی
اختصاص داده است.

1

آثار ابنحجر هیتمی
از ابنحجر هیتمی آثار متعددی به جا مانده است که بسیاری از آنها به اپ رسیده و برخی
دیگر نیز بهصور کتاب خطی باقی مانده است .برخی آثار وی در تقابل با اندیشۀ سـلفیه،
آرا و افکار ابنتیمیه و شاگردان فکری او ،نمود بیشتری دارد که در ادامه به معرفی برخـی
آثار وی پرداخته میشود:
الفتاوی الحدیثیة

شاید بتوان گفـت کـه شـدیدترین لحـن از ابنحجـر هیتمـی بـر ضـد ابنتیمیـه ،در کتـاب
الفتاوی الحدیثیة دیده میشود 2.او در سؤال شصت و نهم 3و سؤال دویست و یـازدهم 4از
این کتاب ،به نقد مفصل آرا و اندیشههای ابنتیمیه میپردازد.
تحفة الزوار إلی قبر النبي المختار

یکی دیگر از آثار ابنحجر هیتمی ،کتاب تحفة الزوار إلا قرر النرري ال خترار اسـت.

9

ساختار این کتاب همانند کتاب الجوهر ال نظم في زیرارة القررر ال رریف النرروي ال کررم
بوده که از ی

متن ،ی

خاتمه و ند فصل تشکیل شده است؛ با این تفاو کـه فصـول

کتاب تحفة الزوار از هار فصل تشکیل شده است .مؤلف در این کتاب ،به موضوع زیار
قبر نبی اکرم ،مسائل متعلـق بـه آن و آداب زیـار ایشـان میپـردازد و آنچـه را کـه
سزاوار است در حین زیار و پس از آن انجام شود ،متذکرمیشود .وی در میـان مباحـث
شهابالدین ابنحجر هیتمی

 .1ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الجوهر المنظم في زیارة القبر الشریف النبوي المکرم ،ص.612
 .2نبهانی ،یوسف بن اسماعیل ،شواهد الحق في الستغاثة بسید الخلق ،ص.618
 .3ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الفتاوی الحدیثیة ،ص.27
 .4همان ،ص.611
 .9بغدادی ،اسماعیل پاشا ،هدیة العارفین؛ أس او ال ؤلفین وآثار ال صنفین ،ج ،6ص.617
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خود ،به مسئلۀ توسل به نبی اکرم در حال حیـا و ممـا و همچنـین مسـئلۀ شـد
رحال برای زیار قبر نبی اکرم میپردازد.

1

النعمة الکبری علی العالم بمولد سید ولد آدم

کتاب مذکور نیز یکی دیگر از آثار ابنحجر هیتمـی اسـت 2کـه در بـاب مولـد النبـی
نگاشته شده است .نویسندۀ کتاب ،فصلی را به فضیلت اقامۀ مولد برای نبی اکـرم،
فصلی را به بیان معجزا و اختصاصا نبی اکـرم و در آخـر ،بلشـی را بـه دعـای
مولد اختصاص داده است .حسین حلمـی کتـاب مـذکور را در سـال 6333م در اسـتانبول
به اپ رسانده است.
الجوهر المنظم في زیارة القبر الشریا النبوي المکرم

این کتاب یکـی از بهتـرین آثـاری نوشتهشـده دربـارۀ زیـار قبـر نبـی اکـرم توسـط
شلصیتهای مطر اهلسنت است .ابنحجر هیتمی این کتاب را در سفر زیـارتی خـود
به مدینۀ منوره در شوال سال 357ق به رشتۀ تحریر درآورده است 3.این کتاب ملتصر ،از
ی

مقدمه ،هشت فصل و ی

خاتمه تشکیل شده است 4.ابنحجر با نگاشتن این کتـاب

در نظر داشت کتابی ملتصر و بـا عبـاراتی خالصـه و مسـتدل راجـع بـه زیـار قبـر نبـی
اکرم و فضایل آن حضر بنویسد تا با مطالعۀ آن ،پرسشـی دربـارۀ احکـام زیـار و
متعلقا آن برای کسی پیش نیاید 9.بدین خاطر در مقدمۀ این کتاب ،به آداب سـفر بـرای
زیار  ،در خاتمۀ این کتاب به آداب و شـرایط زائـر ،و در هشـت فصـل کتـاب ،بـه مسـئلۀ
مشروعیت زیار قبر نبی اکرم ،فضایل زیار نبی اکرم ،فوایـد آن ،پرهیـز از

سال هفتم ،بهار  ،1396شمارۀ 25

ترک زیار و دیگر مسائل مربوط به زیار پرداخته است.
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 .1ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،تحفة الزوار إلا قرر النري ال ختار ،ص.5
 .2بغدادی ،اسماعیل پاشا ،هدیة العارفین؛ أس او ال ؤلفین و آثار ال صنفین ،ج ،6ص.617
 .3سرکیس ،یوسف إلیان ،معجم المطبوعا العربیة و المعربة ،ص.28
 .4حاجی خلیفه ،مصطفی بن عبدالله ،ک ف الظنون عن أسامي الکتب و الفنون ،ج ،6ص.785
 .9ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الجوهر المنظم في زیارة القبر الشریف النبوي المکرم ،ص.8

کتابنامه
.6
.8
.7
.1
.5
.7
.3
.8

ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الجوهر المنظم في زیارة القبر الشریا النبوي المکرم،
قاهره :دار جوامع الکلم ،بیتا.
ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،الفتاوی الحدیثیة ،بیرو  :دار الفکر ،بیتا.
ابنحجر هیتمی ،احمد بن محمد ،تحفة الزوار إلی قبر النبي المختکار ،تحقیـق :سـید ابـو
عمه ،طنطا :دار الصحابة للترا  ،اپ اول6168 ،ق.
بغدادی ،اسماعیل پاشا ،هدیة العارفین؛ أسماو المؤلفین وآثار المصنفین ،بیرو  :دار إحیـاء
الترا العربي ،بیتا.
حاجی خلیفه ،مصطفی بن عبداللـه ،کشکا الظنکون عکن أسکامي الکتکب و الفنکون ،بغـداد:
مکتبة المثنی6316 ،م.
سرکیس ،یوسف إلیان ،معجم المطبوعات العربیة و المعربة ،مصر :سرکیس6717 ،ق.
عیدروس ،محییالدین عبدالقادر ،النور السافر عن أخبار القرن العاشر ،تحقیق :احمد حـالو و
دیگران ،بیرو  :دار صادر ،اپ اول8556 ،م.
نبهانی ،یوسف بن اسماعیل ،شواهد الح في اإلستغاثة بسکید الخلک  ،بیـرو  :دار الکتـب
العلمیة ،اپ سوم6182 ،ق.

شهابالدین ابنحجر هیتمی
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سلسله گزارشهایی از آثار اهلسنت در نقد افکار وهابیت ()02

گزارش کتاب
«المنح اإللهیة في طمس الضاللة الوهابیة»
*

مجید حیدری آذر

کتاب ال نح اللهیة في ط س الضاللة الوهابیة ،تألیف مفتی تونسی ابوالفداء اسماعیل بـن
محمد تمیمی مالکی (م 6812ق) است که با تحقیق ابوالمکارم مطیـری مـالکی ،همـراه بـا
مقدمۀ محقق و مؤلف و فهرستهای فنی ،در  763صفحه به اپ رسیده است .ایـن کتـاب
را انتشارا «دار اإلصابة» ،در سال 6173ق منتشر کرده است .کاام حاتمی طبری نیز ایـن
کتاب را با عنوان هدیههای الها در رد افکار وهابیت ،به زبان فارسی ترجمه کرده است.
مؤلف این کتاب از دانشمندان کشور تونس است .او در دانشـگاه زیتونـۀ تـونس دارای
کرسی تدریس بود و پس از آن ،به منصب قضاو و افتا رسید و سپس به ریاست مفتیـان
تونس برگزیده شد.
مؤلف ،این کتاب را به دستور حمـوده پاشـا ،حـاکم تـونس ،نوشـته اسـت .محمـد بـن
عبدالوهاب نامهای به حموده پاشا نوشت و او را به مذهب خویش دعـو کـرد .او در ایـن
نا مه ،زیار قبور و توسل به انبیا و صحابه و اولیا را شرک دانسته و حمـوده پاشـا را از ایـن
امور منع کرده بود .حاکم تونس نیز این نامه را به علمای تونس ارائه کرد تا نظـر آنهـا را در
این رابطه جویا شود و بدین وسیله ،دروغها و هذیانهای وهابیان را آشکار کنـد و موجـب
تقویت اسالم و مسلمانان شود .ابوالفداء اسماعیل تمیمی مالکی ،یکی از همین علما بود.
* محقق و پژوهشگر مؤسسۀ دار اإلعالم لمدرسة أهل البیت

او این کتاب را در رد نامۀ محمد بن عبدالوهاب نوشت و نام آن را ال نح اللهیة في ط س
الضاللة الوهابیة گذاشت و در آن ،عقاید وهابیت را نقد کرد .وی میگوید:
من بهمقتضای این حدیث شریف عمل نمودم که فرمود« :هنگـامی کـه بـدعتها در
امت من ااهر شد ،بر عالم واجب است که علم خود را آشکار کند .اگر ایـن کـار را نکـرد،
لعنت خداوند و مالئکه و مردم بر او خواهد بود».

1

نویسنده ،در مقدمۀ این کتاب مینویسد:
در این زمان که هرجومرج و فساد و فتنه زیاد شده و مدلول ایـن حـدیث آشـکار شـده
است که «پیامبر فرمودند" :خداوندا ،به شام و یمن برکـت ده" .گفتنـد" :و بـه نجـد!"
پیــامبر فرمودنــد" :در آنجــا زلزلــهها و فتنــهها وجــود دارد و شــاخ شــیطان از آنجــا
میروید» ،شاخ شیطان ،همان حزب او و امت اوست .این نشان میدهد که محل زلزلهها
و فتنهها همان نجد است و این اخبار غیبی است که پیامبر از آنها خبر داده است.

2

مصنف در بیان منشأ پیدایش این فتنهها مینویسد:
در سرزمین نجد ،فتنههای دنیوی و دینی رخ نمایانده است و اهلاسالم به عقیـدهای
باطل مبتال شدهاند که موجب گمراهی شده است؛ از آن جهت که شلصی بـهنام محمـد
بن عبدالوهاب از گفتههای ابنتیمیه پیروی میکند کـه بـرخالف دیـدگاه سـلف و بزرگـان
امت ،زیار پیامبر و توسل به او و استغاثه برای حل مشکال را انکار کرده اسـت .از
آنجا که [محمد بن عبدالوهاب] سلن دیگـران را نشـنیده اسـت ،ایـن سـلنان در دل او
جای گرفته و آنها را قبول کرده و بر مردم و علمای عصر خود خرده گرفته و با کارهای آنها
ملالفت کرده است .پـس از اینکـه قـب مـذهب او آشـکار شـد و عقیـدۀ او را اطالقـا و
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استغاثه] را ملصوص اموا دانسته و احیا را از آن اسـتثنا کـرده و بـین زنـدهها و مردههـا
فرق گذاشته است .البته به این اندازه اکتفا نکرده است و بهصـراحت بـه کفـر اهـل زمـان
 .1تمیمی مالکی ،اسماعیل ،ال نح اللهیة في ط س الضاللة الوهابیة ،ص.78
 .2همان ،ص.82

خود پرداخته و به تکفیر آنها فتوا داده است .او توانست در درعیه پایگاهی برای حرفهـای
خود بیابد و مردمی را یافت که در نـادانی غوطـهور بودنـد .وی در نهایـت توانسـت مـذهب
ابن تیمیه را به سعود بقبوالند و آن را با احادیث نبوی و آیا قرآن تزیین کند و با این کار به
اشاعۀ مذهب خویش بپردازد و بسیاری از مسلمانان را بهقتل برساند .پس از مـر ایـن دو
همپیمان ،اخالف آنان کار آنها را ادامه دادند و تاکنون نیز که زمـان سـعود بـن عبـدالعزیز
است ،این مسئله ادامه دارد.

1

در ادامه ،تمیمی به بررسی اجمالی فرقۀ وهابیـت و عقایـد آنهـا میپـردازد .وی معتقـد
است که وهابیان نظر هیچکس جز ابنتیمیه را قبول ندارند و قول او را بر قول هر دانشمند
دیگری مقدم میکنند .ابنتیمیه نیز در ایـن تفکـر ،بـه رأی خـویش عمـل کـرده و حـدیث
صحی را موضوع (جعلی) دانسته و علیه خلفای راشدین جرئت بهخرج داده و دربارۀ آنهـا
با اجماع مسلمانان ملالفت کرده است .وی با این کار جایگاه و اعتبار خـویش را در میـان
علما و حتی عموم مردم از دست داد.
این کتاب در قالب سه مطلب و ی

خاتمه سامان یافته اسـت .مطلـب نلسـت کتـاب

دربارۀ معنای عباد است و ذیل آن به بحث نذر ،دعا و استغاثه نیز پرداخته است .مطلب
دوم ،به قاعدهای با عنوان «تساوی در غر  ،موجب تساوی در حکم نیسـت» پرداختـه و
ذیل آن ،بحث توسل و زیار قبور و بنای بر آنها را نیـز تبیـین کـرده اسـت .مطلـب سـوم
دربارۀ آن دسته از عبار های محمد بن عبدالوهاب در رسالۀ ک ف ال رهات است که در
دو مطلب گذشتۀ این کتاب ،به آنها پرداخته نشده است .خاتمۀ این کتاب نیز در قالب سه
«حکم علیه وهابیت و معرفی ابنتیمیه» تدوین شده است.
مطلب اول :معنای عبادت از دیدگاه لغت و شرع (صفحۀ 64
مؤلف در این مطلب به بررسی معنای لغوی و شرعی عباد و مراتب آن میپردازد تا روشن
 .1همان ،ص.75

گزارش کتاب «المنح اإللهیة في طمس الضاللة الوهابیة»

فصل با عنوانهای «وهابیـت و خـوارج»« ،تکفیـر کسـی کـه مسـلمانان را تکفیـر کنـد»،
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شود که برخی اعمال مانند نذر برای اولیا یا اهدای برخی اشـیا بـه قبـور آنـان ،بـا عبـاد
ارتباطی ندارد.
 .1فصلی دربارۀ معنای عبادت در شرع و لغت (صفحۀ 46

نویسنده در تعریف عباد مینویسد« :عباد عملی است که بـر نهایـت خضـوع بهقصـد
تقرب به معبود بهجهت تعظیم او داللت میکند» .بعد از تبیین عباد  ،وی اسباب و دالیل
عباد بتها را بیان و هار وجه برای آن ذکر میکند .6 :جمع بین دو یزی که حقیقت
آنها ملتلف است ،در یـ

تعریـف .8 .بتپرسـتی لغتـا عبـاد اسـت؛ امـا شـرعا عبـاد

نیست .7 .مانع از دخول بدعت و افعال یهود در آن نیسـت .1 .جـامع همـۀ افـراد عبـاد
نیست؛ ونکه بسیاری از بتپرستان به نفع رساندن و ضرر رساندن بتها قائل نیستند .از
نظر مؤلف« ،نیت» نقش اساسـی را در تعیـین مصـداق عبـاد ایفـا میکنـد .وی تعریـف
عباد را شامل توسل نمیداند.
 .2فصلی دربارۀ نذر (صفحۀ 46

در ادامۀ این مطلب ،بحث نذر برای اولیا مطر شده اسـت .وی عبـاد بـودن نـذر بـرای
اولیا را نفی میکند و آن را از باب اهدای ثواب میداند .وی بیان میکند کـه نـهتنها شـرع
آن را جایز می داند ،بلکه این نوع نذر در واقع عباد خداوند اسـت؛ راکـه بـا ایـن عمـل،
افراد بهسـوی خـدا توجـه میکننـد و بـه او تقـرب میجوینـد و اولیـا را بـهعنوان «وسـیله»
برمیگزینند.
مؤلف در همین رابطه به بحث نذر حیوان برای مشاهد و ذب آن در کنار قبور صالحان
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به بررسی دو موضوع در این رابطه میپردازد .موضوع اول دربارۀ جـواز یـا حرمـت خـوردن
گوشت نین حیوانی است .وی معتقد است که اگر شروط تذکیه رعایت شود ،خـوردن آن
اشکالی نـدارد .موضـوع دوم دربـارۀ تکفیـر یـا عـدمتکفیر انجامدهنـدۀ ایـن عمـل اسـت.
نویسنده در اینجا نیز معتقد است که نمیتوان این فرد را تکفیر کرد؛ بنابراین ،در جایی کـه

احتمال عدمکفر وجود داشته باشد ،تکفیر نین فردی موجب خروج فـرد تکفیرکننـده ،از
دین خواهد بود .حتی اگر از ند جهت احتمال کفـر وی داده شـود و فقـط یـ

احتمـال

برای عدمکفر وی وجود داشته باشد ،این احتمال بر سایر احتمـاال غلبـه پیـدا میکنـد و
حکم به اسالم او داده میشود.
 .3فصلی دربارۀ دعا و استغاثه (صفحۀ 46

آخرین بحثی که مؤلف در مطلب اول مطر میکند ،دربـارۀ دعـا و اسـتغاثه بـه صـالحان
است .نویسنده ضمن اشاره به معانی ملتلف دعـا ،بـه رد دیـدگاه محمـد بـن عبـدالوهاب
میپردازد که دعا را عباد میداند؛ ه از باب ندا باشد و ه از باب طلب حاجـت .سـپس
مؤلف به اثبا حیا انبیا و اولیا پس از مـر آنهـا میپـردازد و ادلـۀ متعـددی بـرای ایـن
مطلب ذکر میکند و اعتقاد به حیا آنها را واجب میداند.
مطلب دوم :تساوی در غرض ،موجب تساوی در حکم نیست (صفحۀ 114
مؤلف در مطلب دوم این کتاب ،بهدنبال این نکته است که اگر ه در برخی افعال ،سبب و
انگیزۀ انجام آن توسط دو فاعل ،یکسان است و غر

هر دو فاعـل از انجـام ایـن فعـل،

رسیدن به غایت و مقصود خاصی است؛ اما موجب تساوی احکام نلواهد شـد .وی بـرای
تبیین این قاعده ،مثالهای متعددی ارائه میکنـد .بـرای مثـال ،نوشـیدن مایعـا بـرای
برطرفکردن تشنگی است؛ آنکه آب پاکی را مینوشد ،بهدنبال برطرفکردن تشنگی است
و آنکه آب نجس را مینوشد نیز بهدنبال همین هدف است؛ با اینکه حکم نوشیدن این دو
حکم میشد ،باید حکم هر دو نیز یکسان میبود .اثبا
مسلمانان بهبهانۀ وحد غر

در ی

نین قاعـدهای ،راه را بـر تکفیـر

فعل و اثبا حکم واحد بـرای همـۀ آنهـا مسـدود

خواهد کرد .وی در ادامۀ این مطلب مباحثی را در هار فصل ارائه میدهد.
 .1فصلی دربارۀ توسل (صفحۀ 121

نویسنده در این فصل ضمن تعریف توسل ،به بررسی و نقـد دیـدگاه کسـانی میپـردازد کـه
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آب با یکدیگر تفاو دارد .این در حالی است که اگر اشتراک در غر

موجب اشتراک در
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توسلکنندگان را تکفیر میکنند .وی مقایسۀ «توسل به اولیای الهی» با «توسل به بتها»
را رد کرده و سه دلیل بر بطالن این قیاس بیان میکند .وی سپس ادلۀ متعددی از قرآن و
روایا و سیرۀ صحابه بر جواز توسل و وقـوع آن اقامـه میکنـد و جـواز آن را مـورد اجمـاع
امت اسالم میداند که ابنتیمیه و محمد بن عبدالوهاب این اجماع را نقض کردهاند.
 .2فصلی دربارۀ زیارت انبیا ،اولیا و صالحان (صفحۀ 166

مصنف در این فصل به بررسی زیار انبیا ،رسوالن و اولیای مقرب الهـی میپـردازد و
مینویسد که زیار و دعا نزد آنها و توسل به آنچه خدا به آنها کرامت کرده و تبرک به آثـار
آنها مورد توجه اکثر مسـلمانان اسـت .وی ادامـه میدهـد کـه قاطبـۀ ائمـۀ مسـلمانان بـه
مشروعیت آن معتقد بودند و به آن عمل میکردند؛ تـا اینکـه ابنتیمیـه مشـروعیت زیـار
قبور را در «زیار بهقصد ترحم به میـت» و «زیـار بهقصـد عبر گیـری» منحصـر کـرد.
ابنتیمیه زیار بهقصد تبرک جستن از زیار شونده را ممنوع کرد و بهصراحت ،مردم را از
زیار قبر رسول خدا منع کرد .به همین دلیل در این فصـل ،مصـنف از سـه جهـت
این بحث را پی میگیرد .6 :بیان اینکه زیار  ،عباد زیار شونده نیست؛  .8بیان اینکـه
زیار مشروع است؛  .7بیان نقد مستندا ابنتیمیه در این رابطه.
 .3فصلی دربارۀ زیارت قبور اولیا (صفحۀ 144

مصنف در این قسمت به بیان ادلۀ مشروعیت و استحباب زیار قبور اولیا میپـردازد و در
این زمینه ،پنج دلیل بیان میکند .وی در ادامه ،مستندا ابنتیمیه برای عدمجواز زیار
ً

قبور را که عبار است از حدیث «لهتجعْهقبلريهوثنلاهيعبلد» و حـدیث شـد رحـال ،مـورد
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 .6فصلی دربارۀ بنای بر قبور (صفحۀ 174

مصنف در این فصل ،پنج دلیل و شاهد بر جواز بنای بر قبور ارائه میکند که عبار اند از:
 .6ساخت مسجد اصحاب کهـف؛  .8سـاخت مسـجد ابوبصـیر؛  .7داخـل کـردن قبـر
رســول خــدا در مســجد؛  .1مــاجرای واقعشــده در زمــان دفــن رســول خــدا:

اصحاب دربارۀ محل دفن پیامبر د ار اختالف شدند .ابوبکر گفت« :از پیامبر
شنیدم که فرمودند" :هر پیامبری هرجا که فو کـرد ،در همـان جـا دفـن میشـود"»؛ .5
دفن پیامبر در حجرۀ ایشان.
مطلب سوم :بررسی فرازهای دیگری از نامۀ محمد بن عبدالوها (صکفحۀ
144
پیش از این ،نویسندۀ این کتاب ،بحث استغاثه و نذر و دعا را بیان کرده و دربارۀ آنها بحث
کرده است؛ ولی در این قسمت بهخاطر اینکـه نامـۀ محمـد بـن عبـدالوهاب را نقـل و نقـد
میکند ،دوباره این مباحث را مطر کرده است.
مؤلف در ایـن قسـمت از کتـاب ،بـه بررسـی عبـاراتی از نامـۀ محمـد بـن عبـدالوهاب
میپردازد که در دو مطلب قبلی به آنها نپرداخته است .وی ابتدا بحث دعا و خوانـدن اولیـا
الهی را مطـر کـرده و از آن بـا عنـوان اسـتغاثه یـاد میکنـد و مینویسـد کـه مسـتغا به
حقیقی ،در واقع خود خداوند است و پیامبر واسطۀ بین خدا و مستغیث است .وی در
ادامه ،بحث اختصاص نذر به خداونـد را بررسـی کـرده و بیـان میکنـد کـه گـاهی بعضـی

میگویند« :نذر ُ هلفالن» ،که «الم» در اینجا بـرای تعلیـل نیسـت؛ بلکـه بـرای بیـان فـرد
مستحق نذر (اهدای ثواب بـه او) اسـت .سـپس مصـنف ،اختصـاص ذبـ و بـهطور کلـی
اختصاص هر نوع عباد را به خداوند بررسی کرده و استداللهای محمد بن عبدالوهاب
در این رابطه را مـورد مناقشـه قـرار داده اسـت .وی همچنـین بـه بررسـی آیـا محکـم و
مباحث به آنها استناد میکند ،در غیر محل آنها استفاده کرده است.
در ادامه ،نویسنده به بحث طلب شفاعت از اولیـا میپـردازد و بـه شـبها محمـد بـن
عبدالوهاب در این رابطه پاسخ میدهد .سپس ،وی با برشمردن تفاو های مسـلمانان بـا
مشرکان ،به تبیین شرک و توحید و الحاد میپردازد.
در ادامۀ این مطلب ،مفتی تونس یکی دیگر از ادعاهای محمد بـن عبـدالوهاب را کـه

گزارش کتاب «المنح اإللهیة في طمس الضاللة الوهابیة»

متشابه پرداخته و اذعان میکند که محمد بن عبـدالوهاب ،آیـا و روایـاتی را کـه در ایـن
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در قالب پاسخ به ی

شبهه مطر کرده است ،رد میکند .محمد بن عبدالوهاب در پاسخ

به کسانی که میگویند آنکه «لهإلههإلهالله» را بر زبان جاری کند ،تکفیر نمیشـود و بـرای
این ادعای خود به روایاتی از پیامبر مثل «أمر هأنهأقاتْهالناسهحتیهيقملماهلهإللههإله

الله» استناد میکنند ،مینویسد:
اینها این روایا را بد فهمیدهاند .معنای ایـن روایـا ایـن اسـت کـه کسـی کـه نـین
اقراری کند ،داخل در اسالم میشود و تا وقتی که یزی ملالف بـا ایـن اقـرار از او دیـده
نشود ،نباید کشته شود؛ همانطور که دربارۀ یهود و مسیلمۀ کذاب و خوارج عمل شد.

1

مصنف در پاسخ به این ادعای محمد بن عبدالوهاب مینویسد:
معلوم است که اکتفا به «ال إله إال الله» ،برای ایمان کافی نیست؛ بلکـه بایـد اقـرار بـه
نبو نیز ضمیمۀ آن شود؛ ولی بهخاطر اینکه این امر ،معلوم و روشن است ،بـه آن اشـاره
نشده است .واض است که اقرار زبانی بدون تصدیق قلبی کافی نیست و اقـرار و شـهاد
به توحید و نبو به همراه التزام به حقوق آنها ،موجب حرمت خون و مـال میشـود؛ ولـی
اگر بعد از ایمان کافر شود یا کارهای موجب قتل و قصاص را انجام دهـد ،کشـته خواهـد
شد .بنابراین ،یهود شهاد به نبو ندادند و قوم مسیلمه نیز تصدیق قلبـی نداشـتند؛ امـا
خوارج بهخاطر بدعتی که گذاشتند و همچنین بهخاطر بغی ،کشته شدند.

2

البته این پاسخ مصنف ،ضعیف است و به تقویت نیاز دارد.
از نظر مؤلف ،کسی که شهاد به توحید و نبو داده باشد ،اصل و ااهر بر این است
که قلب او نیز با زبانش موافق است و نباید کشته شـود؛ مگـر اینکـه معلـوم شـود کـه وی
کاری کرده که واجب است بهخاطر آن ،کشته شود.
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مصنف در پایان این مطلب نتیجه میگیرد که هر مسـلمانی کـه شـهادتین را بـر زبـان
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جاری کند و آن را تصدیق کند و کاری که موجب قتل یـا قصـاص شـود نیـز انجـام نـداده
باشد ،هیچ وجهی برای محاربه با او وجود ندارد .بنابراین ،دربارۀ توسل و اسـتغاثه و نـذر و
 .1همان ،ص.863
 .2همان ،ص.885

ذب نمی توان مسلمانان را مشرک دانست و خون آنها را ریلت؛ مگر با برهان قـاطعی کـه
ثابت کند که این امور شرک هستند و باید گفت که دراینباره ،وهم و خیال و قیاس کـافی
نیست.
در انتهای این مطلب ،مصنف ادعای محمد بن عبدالوهاب را که میگوید« :توحید با
قلب و زبان و جوار است و اگر یکی از اینهـا ملتـل شـود ،دیگـر عنـوان مسـلمان بـر او
صدق نمیکند؛ درحالیکه اکثر ائمۀ کفـر اینگونـه هسـتند» نقـد کـرده و آن را ملـدوش
میداند .وی دراینباره مینویسد که محمد بن عبدالوهاب توحید را بر ایمان اطالق کـرده
است؛ درحالیکه توحید اعتقاد به وحدانیت خدا ،نفی کم متصل (نفـی اجـزا از خداونـد) و
کم منفصل (نفی تعدد وجود) از او و نیز نفی شری

در افعال و ملصوص دانستن عباد

برای خداوند است.
خاتمه (صفحۀ 226
مصنف در خاتمۀ کتاب ،ابتدا به بیان تعریف بدعت ،اقسام و احکام آن پرداختـه و تصـری
میکند که این تقسیمبندی بدعت ،مربوط به بدعت لغوی است؛ امـا بـدعت در اصـطال
شــرع ،بــر اســاس اطــالق حــدیث «کللْهبدعللةهضللاللة» مــذموم اســت .وی وهابیــان را
بدعتگذارانی می داند که دربارۀ عباد د ار بدعت شده و به تکفیر مسلمانان و جنگ بـا

ا
آنها پرداختهاند و مصداق فرقۀ هالکشدگان در حدیث «افتـراق امـت» 1و آیـۀ ِ إ انهال ِلذ لينه
ل ُ
ل
ِ ارقما ِهد لين ُهم لهوک ُانما ِهش لی ًعا 2قرار گرفتهاند .نویسندۀ کتاب ،فتنۀ وهابیت را بیشتر و بزر تر از

نیست ،مثل نذر و ذب و طلب دعا ،عباد غیرخدا دانستهاند؛ بنابراین امور حالل را حرام
کردهاند.
 .1فصلی دربارۀ وهابیت و خوارج (صفحۀ 237

در این فصل ،مصنف به بیان تفاو ها و شباهتهای میان وهابیت و خوارج پرداختـه
« .1تفرقت الیهود علی إحدی وسبعین فرقة والنصاری مثل ذلك وتفترق أمتي ثال وسبعین فرقة».
 .2سوره انعام ،آیه .653

گزارش کتاب «المنح اإللهیة في طمس الضاللة الوهابیة»

سایر فرقهها میداند؛ راکه آنها تفسیر غلطی از عبـاد ارائـه دادهانـد و آنچـه را عبـاد
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و فرق این دو گروه را فقط در دلیل آنها دانسته است .خوارج به اواهر آیاتی همچـون آیـۀ
ا

ُ

ل ل ّ

ل
ل
مهب لماهأ لنزلهالل ُهه 1استناد میکنند؛ ولی وهابیـت عبـاد را تأویـل کـرده و غیـر
منهلمهيحك ِ

عباد را با آن قیاس میکنند و دقیقا همان راه و روش خوارج را میپیمایند.

 .2فصلی دربارۀ تکفیر کسی که مسلمانان را تکفیر کند (صفحۀ 262

وی در این فصل به اختالف علما دربارۀ تکفیر خـوارج پرداختـه و اقـوال و ادلـۀ هرکـدام را
ذکر میکند .وی معتقد است که گروهی به «کفـر» خـوارج حکـم میدهنـد؛ ولـی جمهـور
علما و محققان ،آنها را کافر ندانستهاند؛ بلکه به «فسق» آنهـا حکـم میکننـد .مؤلـف نیـز
قول دوم را تقویت کرده و انتلاب میکند.
فصلی دربارۀ حکم علیه وهابیت و معرفی ابنتیمیه (صفحۀ 264

مؤلف در این فصل ،ابتدا به تبیین نحوۀ برخورد با وهابیت از لحاظ شرعی پرداختـه اسـت.
سپس به معرفی شلصیت و دیدگاههای ابنتیمیه ،بهعنوان رهبر فکری وهابیت میپردازد
و دیدگاه دانشمندان دیگر دربارۀ او را بیان میکند.
نویسندۀ کتاب به مسائل اصلی اختالف میان مسلمانان و وهابیـت توجـه داشـته و درصـدد
بوده است تا اشکاال را با مطالبی پاسـخ دهـد کـه در میـان علمـای مسـلمانان مـورد پـذیرش
باشد.محقق این کتاب نیز بـه بیـان مصـادر و مراجـع پرداختـه اسـت و ایـن کتـاب را بـه کتـابی
سودمند در این موضوع تبدیل کرده است .برخی پاسخهایی که در این کتـاب داده شـده اسـت،
ضعیف هستند و به تقویت نیاز دارند؛ ولی نوشتن این ردیهها از سوی علمای اهلسنت نشان از
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ملالفت وهابیت با عقاید اهلسنت دارد که این امر باید مورد توجه قرار گیرد.
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 .1سوره مائده ،آیه .11

ملخص المقاالت
دراسة نقدیة آلراء ابن تیمیة في نسبة التجسیم
إلی الهشامین
رضا پور علی رسخه دیزج
کان ابن تیمیة یعتقد بأن مشایخ اإلمامیـة مثـل هشـام بـن الحکـم و هشـام بـن سـالم
باإلضافة إلی أصحاب الملل و النحل هم من أوائل القائلین بالتجسیم.
ولکن ال بد من االنتباه إلی :أوال ٬إن هشام بن الحکم و هشام بن سالم لیسـا أول مـن
قال بالتجسیم ٬لن هناك أشلاص سبقوهما إلی ذلك ٬کان یقولون بالتجسیم .ثانیا ،ال
یوجد إجماع بین أصحاب الملل و النحل علی إیمان هشام بن الحکم و هشام بن سالم
بعقیدة المجسمة ٬لن بعضهم ینزههما منها .ثالثا ،نشبت خالفا جدیة بین أصـحاب
الملل و النحل أنفسهم في هذا المجال ٬و أن رمي هشام بن سـالم بالتجسـیم بـرز فـي
مصادر الملل و النحل المتأخرة و لیست المتقدمة! رابعا ،بعض أصحاب الملل و النحل
من أهل السنة کالشعري و الشهرستاني بـادروا إلـی تبریـر آراء هشـام بـن الحکـم فـي
التجسیم ٬و اعتبروا أن کالمه یللو من محذورا التجسیم.
کما اعتبر ابن تیمیة الشیعة مشهورین بالتجسیم و أن آراء الفرق الشیعیة في التجسـیم
أکثر من سائر الفرق الخری .بید أن الحقیقة هي أن القـول بالتجسـیم ال ینسـجم مـع
فکرة التأویل الشیعیة ٬بل هي أقرب إلی اواهریة أصحاب الحدیث في هذا المجال.
الکلمات المفتاحیة :ابن تیمیة ،التجسیم ،مشایخ اإلمامیة ،هشام بن الحکم ،هشام بن
سالم.

دراسة آلراء السلفیة الجهادیة في التعامل
مع األسری
علی اکرب لطفی
السلفیة الجهادیة بوصفها جماعة اختار الکفا المسل کطریق وحید لنشر اإلسـالم٬
ارتکبت أعماال فظیعة مع خصومها لغر

الترویج لفکارها ٬لذا في إطار تفسیر الجهـاد

بالقتال ٬فإنها أجاز ضرب أعناق خصومها و أسراها ٬و قد أضفی التکفیریون مشروعیة
علی أعمالهم هذه مستندین إلی بعض اآلیا مثل اآلیة  1سورة محمـد  و اآلیـة
 68سورة النفال ٬و کذلك إلی بعض الحادیث مثل « إنما بعثت بضـرب الرقـاب»  ،أي
وعید النبي ال کرم  للمشرکین بضرب رقـابهم ٬و إذن الللیفـة الثـاني فـي ضـرب
عنق ذي اللویصرة ٬و سیرة النبي ال کـرم (صـلی اللـه علیـه و آلـه و سـلم) فـي ضـرب
أعناق أسری بدر .و لکن بعد دراسـة هـذه الدلـة تبـین أن اآلیـا التـي اسـتندوا إلیهـا
لیست لها أي عالقة بجـواز ضـرب العنـاق ٬و الحادیـث التـي سـیقت إلثبـا مـزاعم
التکفیریین تشکو من ضعف السانید و التقطیع ٬کما أنها لـم تـرد فـي مصـادر الحـدیث
المعتبرة لهل السنة ٬من هنا فهي ال تحظی بالوثاقة .و فوق هـذا و ذاك فـإن المعـارف
اإلسالمیة الصیلة تنهی بشدة عن تقـدیم صـورة عنیفـة عـن اإلسـالم .تشـر المقالـة
بالوصف و التحلیل رأي السـلفیة التکفیریـة فـي التعامـل مـع السـری ثـم تقـوم بنقـده
مستندة إلی مصادر المکتبا و اإلنتریت.
الکلمککات المفتاحیککة :الســلفیة الجهادیــة ،الــذب  ،اللصــوم ،الســری ،ســیرة النبــي
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مآخذ القاعدة علی آراء داعش في أسس
مشروعیة خالفه ابوکر البغدادی
ابوذر فروتنی
مشروعیة الللیفة الداعشي هي إحدی النقاط اللالفیة الرئیسیة بین تنظیمي القاعدة و
داعش ٬و في ضوء أهمیة هاتین الجماعتین و تأثیرهما علـی سـائر التیـارا الجهادیـة٬
فإن المقالة الحالیة تقدم دراسة مقارنة لسس مشروعیة الللیفة مـن زاویتـي القاعـدة و
داعش .نستنتج من تحلیـل الدلـة و البـراهین اللاصـة بهـذین التنظیمـین أن لـدیهما
أربعة أدلة علی مشروعیة الللیفـة .الـدلیل الول أن یکـون الللیفـة مـؤهال ٬الثـاني أن
یصل إلی سدة اللالفة عبر الطرق الشرعیة ٬الثالث أن یحکم بما أنزل الله تعالی ٬الرابع
أن یکفر بالطاغو  .فهذه الصول الربعة هي موضع قبول کل مـن القاعـدة و داعـش٬
غیر أن االختالف بینهما یبرز في تطبیق الدلیلین الول و الثاني علی خلیفة داعـش .أم
بالنسبة للدلیلین الثالث و الرابع فإن تفسیر هذین التنظیمین لهما یتعار

مـع مشـهور

أهل السنة بل و حتی مع سائر السلفیین اآلخرین ٬و همـا (أي التنظیمـین المـذکورین)
یستندان إلی ذینك الدلیلین في رد مشروعیة حکام البلدان اإلسالمیة .تتوصـل المقالـة
الحالیة إلی هذه النتائج بأسلوب وصفي تحلیلي.
الکلمات المفتاحیة :القاعدة ،داعش ،المشروعیة ،الللیفـة ،بیعـة أهـل الحـل و العقـد،
الغلبة ،الهلیة ،الحکم بما أنزل الله ،الکفر بالطاغو .
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ّ
دراسة لحجیة فهم السلف من منظار السلفیة
مجتبی محیطی
حجیة فهم السلف هي من أهم الصول التي تتکـ إلیهـا السـلفیة ٬فهـي تعتقـد أن فهـم
السلف أسمی من فهم الللف ٬و علیه ال بد من الرجـوع إلـیهم فـي جمیـع أبـواب الفقـه و
العقیدة ٬لنهم أقرب عهدا برسول الله  و أکثـر فهمـا للحقـائق ٬ممـا یجعـل فهمهـم
أرج من اآلخرین .تقوم السلفیة بشر أصول الدین و فروعه باالعتماد علی فهم السـلف.
من وجهة نظر السلفیة ٬ال یکون الکتاب أو السنة حجة ما لـم یقتـرن ذلـك بفهـم السـلف.
فالسلفیة تسعی باالستناد إلی اآلیا و الروایا و قرب عهد السلف من عصر الرسـالة إلـی
إثبا حجیة فهم السلف .و تثار حـول هـذه الدلـة إشـکالیا عدیـدة ٬ذلـك أن بعضـها ال
یدلل أبدا علی حجیة فهم السلف .فبعضها ضعیف و البعض اآلخر أخص من المدعی.
الکلمات المفتاحیة :فهم السلف ،السلف الصال  ،السلف ،السلفیة ،خیر القرون ،حدیث
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الوهابیة و تحریفها للنصوص الدینیة
عبد الرحمن باقر زاده
أحد مظاهر اللداع و الزیف للمغرضین تحریفهم الوثـائق و النصـوص الدینیـة القیمـة.
إن دسیسة التحریف قدیمة قدم التاریخ ٬و قد تطرق إلیها القرآن الکریم في العدیـد مـن
اآلیــا  ٬و حمــل بشــدة علــی المحــرفین و الوضــاعین .و فــي البــین ٬شــهد المجتمــع
اإلسالمي اهور فرق لها سوابق عدیدة فـي التحریـف و الوضـع ٬مـن بینهـا السـلفیة ٬و
الوهابیة علی وجه اللصوص.
السؤال المطرو في هذه الورقـة هـو ٬هـل بمقـدورنا تقـدیم أمثلـة موثقـة عـن تحریـف
الوهابیین للنصوص الدینیة؟ بأسلوب وصفي تحلیلي یسعی الکاتـب إلـی اإلجابـة بـنعم
عن السؤال ٬مشـفوعة بالدلـة و البـراهین و مطابقـة للحقـائق العینیـة  ٬باالسـتناد إلـی
المصادر المعتبرة.
الکلمات المفتاحیة :الوهابیة ،التحریف ،النصوص الدینیة.
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نقد علی مقالة تبصیر المحاجج بالفرق بین رجال
الدولة اإلسالمیة و الخوارج
رضا احمد زاده
یتبین لنا من خالل دراسة التاریخ اإلسالمي و االطالع علـی سـیرة اللـوارج بـأن هـذه
الفرقة کانت تحمل أفکارا مغلقة و تفسیرا متشددا لإسالم و القرآن و اللالفة اإللهیـة.
و السمتان البارزتان لهذه الفرقة هي اعتزال المسلمین و سفك دمائهم ٬و هما الصفتان
اللتان شارك داعش اللوارج في امتالکهما ٬أما الفروق الصغیرة التـي یطرحهـا داعـش
لیبرئ تنظیمه من نهج اللوارج فلن تفید في التمییز بین الجماعتین .فـداعش یحتکـر
الحق لنفسه کما کان اللوارج یفعلون ٬و یعتبر خصومه أعـداء اإلسـالم .و یحکـم علـی
دیار المسلمین بدیار الکفر .دون الکاتب هذه المقالة للرد علی مقالة ترکي بن علـي فـي
عدم وجود شبه بین داعش و اللوارج ٬و یبین ضعف الدلة التي یسـوقها ترکـي للـدفاع
عن تنظیم داعـش و وهنهـا ٬و یؤکـد علـی أن داعـش یسـیر علـی خطـی اللـوارج فـي
مبادئهم الرئیسیة.
الکلمات المفتاحیة :داعش ،اللوارج ،التکفیر ،سـفك دمـاء المسـلمین ٬االفتـراق عـن
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A Criticism of Article on Dissimilarity of ISIS
and Kharijites
Reza Ahmad Zadeh

Abstracts

A study of Islamic history and normative conduct of the
Kharijites reveals the fact that the Kharijites were the
most rigid group of their time with erroneous beliefs
about Islam, Quran and divine vicegerency. Separating
from general Muslim public and indiscriminate killing
Muslims are two main characteristics which the
Kharijites and ISIS have in common. Never do the
minor differences which the ISIS extremists point out
to exempt themselves, differentiate them from the
Kharijites. Like the Kharijites, ISIS maintains that the
truth is its monopoly; considers those hostile to it as
heretics and Islam's enemies; treat a city of Muslims as
Dar al-Kufr i.e. house of infidels. In this study, keeping
in view Turki al-Binali's article on dissimilarity
between ISIS and the Kharijites, it becomes clear that
Turki al-Binali's defenses are weak and baseless and
that ISIS is very much characterized by the traits of the
early Kharijites.
Keywords: ISIS, Kharijites, Takfir, massacre of
Muslims, separation from Muslims.

8

Wahabism and Distortion of Religious Texts
Abdur Rahman Bagherzadeh

One of the manifestations of deceit and trickery of the
malevolent ones is the distortion and alteration of
valuable religious documents. The distortion conspiracy
has a long background in history and the Holy Quran
has also dealt with it in different verses reprimanding
vehemently the distorters and those who tamper with
such texts. The Salafists especially the Wahhabis,
however, have long been altering religious texts within
the Islamic society. A question that comes up is
whether or not it is possible to present instances of such
malevolent actions by Wahhabis in religious works.
This article using an analytical – descriptive method
seeks to provide solid proofs and well-demonstrated
answers to the foregoing question, thus attempting to
substantiate the affirmativeness of the answer with
reliance on reliable sources.
Keywords: Wahhabism, distortion, religious texts.
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A Study of Authoritativeness of the
Understanding of Early Muslim Scholars
according to Salafism
Mujtaba Muhiti

Abstracts

The validity of predecessors' understanding is among
the most important fundamentals of Salafism.
According to Salafists, the understanding and
perception of the predecessors or the early Muslim
scholars is better and more precise than that of the
modern and contemporary scholars, and it is, therefore,
necessary to turn to them to see how they have
understood every single creedal and jurisprudential
issue. That is because they lived close to the age of the
Prophet (S) and they understood the truths better.
Hence, preference should be given to their
understanding. Salafism interprets the tenets and codes
of the religion relying on the predecessors'
understanding. They accept the authoritativeness of the
book which corresponds with the understanding of the
early Muslim scholars. Relying on some verses and
narrations and due, mainly, to the fact that the early
Muslim scholars lived close to the age of the Prophet
(S), Salafists seek to substantiate the authority of early
scholars' understanding. However, these arguments
suffer from difficulties and flaws because some of their
reasons do not signify in the least the authoritativeness
of the early scholars' understanding. Some reasons are
poor and some others are more particular and limited
than the claim itself.
Keywords: understanding of the predecessors, noble
predecessors, predecessor, Salafism, best century, AlIrbad Ibn Sariyah
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Al-Qaeda's Criticism of the Source of
Legitimacy of Caliphate of Abu Bakr
ALBaghdadi
Abuzar Furutani

Seraj-e-Monir
Seventh Year, No 25, Spring 2017

Legitimacy of caliph is one of the controversial issues
between al-Qaeda and ISIS. Considering the
importance and influence of these two groups over
other radical and jihadist movements, this study seeks
to examine the foundations of legitimacy of the caliph
according to al-Qaeda and ISIS or ISIL. It is inferred
from the arguments and reasons presented by both
groups that they have four principles with the regards to
legitimacy of the caliph. First, the caliph should be
eligible for caliphate. Second, the caliph takes the
caliphate through legal ways. Third, the caliph should
command what has been revealed by God. Fourth, the
caliph should be opposed to any form of Taghut
(tyranny and sin). These four principles are acceptable
to both al-Qaeda and ISIS. However, the discrepancy
between al-Qaeda and ISIS is in the application of the
first and second principles to the ISIS's caliph. As for
the third and fourth principle, these two groups'
explanation contradicts the well-known explanation
given by Sunnis and Salafists. They make use of these
two principles to reject and excommunicate the rulers
of Muslim countries. The present article has reached
this conclusion using a descriptive analytical method.
Keywords: al-Qaeda, ISIS, legitimacy, caliph,
allegiance vowed by the people of dissolution,
overpowering, divine commandment, rejecting tyranny
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A Study of Jihadi Salafism in How It Treats
Prisoners of War
Ali Akbar Lutfi

Abstracts

The jihadist Salafism is a group that sees armed jihad
as the only way to spread Islam. In advancing their
thinking, they resort to every despicable act against
their opponents interpreting jihad as an armed fight
against the enemy, allowing decapitation of their
opponents and captives. To legitimize their brutalities,
they make reference to certain verses such as the verse
4 of Chapter Muhammad, verse 12 of Chapter al-Anfal
and verse 67 of al-Anfal. As well, they make use of
narrations such as "I have been commissioned to chop
off the necks", the Prophet's promise to behead the
pagans of Quraish. Add to that the Second Caliph's
permission in decapitating Dhul Khuwaysarah, and the
Prophet's practice of beheading the captives of the
Battle of Badr. However, a closer look into these
arguments revealed the fact that the aforesaid verses do
not in any way signify permissibility of decapitation,
and that the narrations are also poor and disconnected,
not to mention the fact that they have not been
transmitted in reliable Sunni sources. In addition,
Islam's pure teachings have strongly forbidden any
conducts which may present Islam as a religion of
violence. Relying on library and internet resources to
analyze and describe takfiri Salafism in treating
prisoners of war, this study seeks to criticize jihadist
Salafis' views on this subject.
Keywords: Jihadist Salafism, decapitation, opponents,
captives, normative conduct of Prophet Muhammad.
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A Critical Assessment of Ibn Taymiyyah's
Opinion in Ascribing Anthropomorphism to
Heshāmain
Reza Pour Ali Surkha Dizaj

Seraj-e-Monir
Seventh Year, No 25, Spring 2017

Ibn Taymiyyah has regarded Shia's prominent scholars
such as Heshām b. Hakam and Heshām b. Sālim as the
early Shia scholars advocating anthropomorphism i.e.
the act of giving human qualities to God. He claims there
is consensus among the authors of al–Milal wa al-Nihal
(lit. the books of sects and creeds). It should be noted,
however, that firstly, Heshām b. Hakam and Heshām b.
Sālim cannot be considered as the first of scholars
believing in anthropomorphism because there have been
others before these scholars who had anthropomorphic
views. Secondly, not only is there no consensus as to the
anthropomorphic belief of Heshām b. Hakam and
Heshām b. Sālim but there are some scholars who have
considered these two as free of such beliefs. Thirdly,
those scholars who have authored books on sects and
creeds are deeply polarized in this regard. In fact, the
allegation that Heshām b. Sālim had anthropomorphic
beliefs can be seen in the works authored by recent
writers only, not the early scholars. Fourthly, some
Sunni scholars like Ash'ari and Shahristani, who have
written books on sects and creeds, have justified Heshām
b. Hakam's anthropomorphic words saying his
statements are devoid of any objections.
As well, Ibn Taymiyyah has claimed that Shia is known
for its belief in anthropomorphism saying there are more
scholars in Shia believing in anthropomorphism than
there are in any other Muslim sects. However, the truth
of the matter is that attributing anthropomorphism to
Shia is not in harmony with Shia's semantic
interpretation (ta'vil). It is more consistent with the
traditionists' literalism in this area.
Keywords: Ibn Taymiyyah, anthropomorphism, tajsim,
Imamiyyah scholars, Heshām b. Hakam and Heshām b.
Sālim.
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